สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

เลขานุการ

เรื่อง
1. การกํากับดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2. นางสาวยูถิกา วัชระคุปต ขาราชการบํานาญ ไดจัดพิมพหนังสือธรรมะชื่อ
“พึงรบมารดวยอาวุธ คือปญญา” บนพื้นฐานของพระไตรปฎกและคําสอนของ
พระอริยะ ซึ่งวางจําหนายอยูที่รานซี-เอ็ดบุค และศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จึงขอมอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเนื่องในโอกาส
วันมาฆบูชา
1. ความคืบหนาในการเตรียมการถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด H.I.H Prince
Akishino
2. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ใหการสนับสนุนทาง
การเงินแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อจัดหาอาคาร จัดหาครุภัณฑ และเพือ่
การพัฒนาบุคลากร ประจําป 2553
3. สรุปรายการการกอสรางจากแหลงเงินงบประมาณตาง ๆ ประจําป 2553
4. รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2553
5. รายงานความกาวหนาโครงการมหกรรมบัวนานาชาติ
6. สรุปการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2552 และ สวนอัมพรเกษตรแฟร”
7. โครงการศูนยเรียนรูและปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอม
เพื่อชุมชน มก. ภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS
8. สรุปรายการ KU Online ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2552 - 22 มกราคม 2553
9. ม.เกษตร ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยในไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
โลกบนเว็บ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)

3

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10. มหาวิทยาลัยมอบกระเชาของขวัญแสดงความยินดีเนื่องในวันคลายวันเกิด
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2553 แด ศาสตราจารยเกียรติคุณ วัฒนา เสถียรสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมอบซีดี 67 ป เกษตรศาสตร :
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลก ซึ่งออกอากาศเมื่อวันอาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ
2553 เวลา 21.35 - 22.30 น. ทางสถานี โทรทัศนโมเดิรนไนน และมอบโปโล
สีเขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแดกรรมการทุกทาน
เรื่องเสนอแนะเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มี 2 ประเด็นคือ
1. ประเด็นการพิจารณาจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและผูประสานงาน
สภามหาวิทยาลัย
2. ประเด็นการเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เปนองคประชุมคณบดีเขารวม
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การติดตามรายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551

การอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ป พ.ศ. 2553 จํานวน 7 ราย

2

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดเตรียมหองทํางานและประชุมสําหรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แจงความประสงค
2. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในระยะแรกใหเชิญรองอธิการบดีตามภารกิจ
เขารวมประชุมเปนผูสังเกตการณ สําหรับคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
จะเชิญใหรวมประชุมเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของกับวาระ
ที่ประชุมทราบ และมีขอเสนอแนะวา เพือ่ ใหทุกคณะสามารถรายงานผล
การดําเนินงานของโครงการพิเศษไดตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาปรับระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงานให
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อธิการบดีขอรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป
ที่ประชุมมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ ประจําป 2553 จํานวน
7 ราย ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1. แบบประวัติของผูไดรับการเสนอชือ่ ควรจัดทําบทสรุปโดยยอในรูปแบบ
เดียวกัน เพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณาขอมูลประวัติของผูไดรับการพิจารณา
ใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์แตละรายไดชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ผูไดรับการเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้สวนหนึ่งเปนชาว
ตางประเทศ ทั้งนี้ ยังมีคนไทยอีกหลายคนที่เปนผูมีความรูความสามารถสมควร
ที่จะไดรับการยกยองและพิจารณาใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งการไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์เปนครั้งแรกจะทําใหผรู ับเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4
(ตอ)

5

3. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการสานตอความรวมมือ หรือขอรับการ
สนับสนุนจากผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ เพือ่ ชวยเหลือมหาวิทยาลัยในโอกาส
ตาง ๆ ตามสมควร
คณะเกษตร กําแพงแสน

คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย

คณะเกษตร
6

กองการเจาหนาที่

7

คณะวิศวกรรมศาสตร

รายงานสรุปสถานภาพของระบบบัญชี 3 มิติ
การปรับปรุงโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุง
พันธุพืช (ภาคพิเศษ) และโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการ
ปรับปรุงพันธุพืช (ภาคพิเศษ) คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
เขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตรอน
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม 01009552 ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน
และการปรับปรุงรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสรางเพื่อสิ่งแวดลอมสรรคสราง (ภาคพิเศษ)
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
เห็นชอบกรอบอัตรากําลังในการตอเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปงบประมาณ 2553 ทั้งนี้ การพิจารณาตอเวลาราชการจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ตามความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยมิใชสิทธิของผูเกษียณ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ โครงการฯ ควรสนับสนุน
นิสิตที่เรียนแผน ข ใหมีโอกาสไดตีพิมพหัวขอรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ
(Independent Study) ในวารสารวิชาการดวย
2. เนื่องจากในป 2015 (พ.ศ. 2558) ประเทศไทยและประเทศในกลุมสมาชิก
อาเซียนจะรวมตัวกันจัดตั้งเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการเปดเสรีทางการคา
อาจสงผลกระทบตอแรงงานวิชาชีพ โครงการฯ ควรเสริมทักษะภาษาอังกฤษให
กับนิสิต เพือ่ ใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได รวมถึง
การนํารายวิชาในสาขาวิศวกรรมโยธามาประยุกตไวในหลักสูตรของโครงการฯ
ดวย

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7
(ตอ)
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
และบัณฑิตวิทยาลัย

8

9

คณะวิศวกรรมศาสตร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

10
11
12

คณะทํางานจัดทํารางนโยบาย
การพัฒนาคณะฯ
คณะมนุษยศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหง มก.

13

คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก (2) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเกษตร แบบ 2 (2)
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การพิจารณารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของคณะบริหารธุรกิจ คณะเกษตร
และสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติปรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร
การขออนุมัติปรับโครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิทยาการขั้นสูง
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
การขออนุมัติขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข

เรื่อง

3. การพิจารณากําหนดใหผเู ขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของตองเรียนปรับวิชาพืน้ ฐาน ควรใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินงาน
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

อนุมัติและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยใหเพิ่มหลักสูตรแผน ก ในอนาคตและ
ผลักดันใหมีการตีพิมพหัวขอรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study)
ในวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
อธิการบดีไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา เพือ่ ใหการบริหารจัดการทรัพยากรทีม่ ีอยูเกิด
ประโยชนสูงสุดและสามารถพึ่งตนเอง ในอนาคตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจะเนนการเปดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มากขึ้น รวมถึง
การฝกอบรมในระยะสั้น และอาจพิจารณาปรับลดจํานวนรับนิสิตในระดับ
ปริญญาตรี เนื่องจากขอจํากัดดานอาคารสถานทีท่ ี่จะรองรับการเรียนการสอน
ในวิชาพืน้ ฐาน

อนุมัติ
อนุมัติตามที่เสนอ
อนุมัติ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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การขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย และศาสตราจารย ท.11 รวม 2 ราย
คณะกรรมการดําเนินการติดตาม
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง การขออนุมัติหลักเกณฑการพิจารณาการวางแผนอัตรากําลังสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
4 ป
คณะวิทยาศาสตร
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
และบัณฑิตวิทยาลัย
แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
คณะวิทยาศาสตร
การขออนุมัติถอนรายวิชา 01411111 วิทยาศาสตรพนื้ พิภพ ออกจากหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
คณะเศรษฐศาสตร
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม 01120432 ทฤษฎีเกมเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตร และ01119456 เศรษฐศาสตรนิเวศเกษตร
คณะสังคมศาสตร
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา โดยเปลี่ยนรหัสวิชาจาก 01450111 เปน
01450101 สังคมไทยในโลกปจจุบนั
คณะสัตวแพทยศาสตร
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01532553 วิทยาเนื้องอกทางสัตวแพทย
การขออนุมัติเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
โครงการสหวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ทิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
การอนุมัตปิ ริญญาแกผสู ําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 5)
ดุษฎีบณ
ั ฑิต 3 คน มหาบัณฑิต 16 คน และบัณฑิต 424 คน รวม 443 คน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3/2553 จาก วันจันทร
ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553 เปน วันจันทรที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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อนุมัติ

อนุมัติกาํ หนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามเสนอ
เห็นชอบ

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ขอความรวมมือจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกทานเขารวมในพิธีทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(สัตวศาสตร) แด H.I.H. Prince Akishino เพื่อรวมเปนสักขีพยานโดยพรอมเพรียงกัน
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