สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

เลขานุการ

เรื่อง
1. เลือ่ นการจัดพิธที ูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
(สัตวศาสตร) แด H.I.H Prince Akishino เนื่องจากไดรับแจงเปลี่ยนแปลง
กําหนดการเสด็จเยือนประเทศไทย จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปนุ ประจํา
ประเทศไทย
2. การเชิญรองอธิการบดีตามภารกิจและผูบริหารทีเ่ กี่ยวของกับวาระเขารวม
สังเกตการณการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
ที่ประชุมทราบ
1. รายงานทุนอุดหนุนการศึกษาแกนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2552
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยในไทย จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ
3. การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
4. สรุปโครงการความรวมมือทางวิชาการเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยจําปาสัก
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. สรุปการประชุมคณะทํางานบูรณาการเขตเศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน
และอุตสาหกรรม
6. โครงการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานใหแกนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
7. โครงการจัดระเบียบปายประชาสัมพันธภายในวิทยาเขตบางเขน

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)

3

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

8. สรุปแผนงานการกอสรางและการดําเนินการดาดคูคลอง ภายในวิทยาเขตบางเขน
9. สรุปรายรับ-รายจาย การผลิตรายการโทรทัศน 67 ป มก.
10. เอกสารเผยแพรกิจกรรมมหาวิทยาลัย ประกอบดวย หนังสือ 3 เลม
และแผนพับประชาสัมพันธ 2 ฉบับ
รายงานความกาวหนาการบริหารจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

การติดตามรายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551
นโยบายการพัฒนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม ในระยะ 4 ป
(2 เมษายน 2554 - 1 เมษายน 2558)
การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป 2553
จํานวน 3 ราย

การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

2

ที่ประชุมทราบ และประธานมอบรองอธิการบดีวทิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร นําขอมูลจากหนังสือของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โดยสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ แจงใหบุคลากรและ
นิสิตทราบทั่วกันดวย
ที่ประชุมทราบ
เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหตัดคําวา “การพัฒนา” ที่ปรากฏในหัวขอยอย
1, 2, 3, 4 และ 5 ของหัวขอนโยบายการพัฒนาออก
เห็นชอบ โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา เนือ่ งจากเปนรางวัลเกียรติยศระดับสูง มหาวิทยาลัยควรแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ และขอใหมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบและแกไขขอมูลประวัติใหมีความสมบูรณกอนนําเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา และมอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ตรวจสอบ
ขอมูลรายชือ่ และคุณสมบัติของผูที่เคยไดรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เพือ่
นําประกอบแนวทางดําเนินการของมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป
มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย
1. นายสมบัติ ศานติจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยเสริมศิริ จันทรเปรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการ
3. ผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
จํานวน 2 คน ประกอบดวย

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4
(ตอ)

5
6

3.1 บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวของ
กับคณะ จํานวน 1 คน
กรรมการ
3.2 บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกีย่ วของ
กับคณะ จํานวน 1 คน
กรรมการ
4. ประธานสภาขาราชการ มก.
กรรมการ
5. ผูแทน ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน
กรรมการ
6. ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะวิศวกรรมศาสตร
ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน กรรมการ
7. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
ทั้งนี้ อนุมัติในหลักการใหประธานกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาเสนอชือ่
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ประกอบดวยบุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับคณะ จํานวน 1 คน และบุคคลในแวดวงวิชาชีพ หรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับคณะ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ และเสนอรายชื่อใหมหาวิทยาลัย
ทราบในเบือ้ งตนเพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะไดดําเนินการออกประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรตามขั้นตอนตอไป

ก.บ.ม.
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตร
มาสที่ 1
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ ในชวงเดือนมกราคม
- กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 – 2554)
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ

3

ที่ประชุมทราบ
อนุมัติตามเสนอ
อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

6
(ตอ)

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

7

8

9
10

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษา
สากล แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ.
2553 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล
แบบ 2.1 และแบบ 2.2 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
นพรัตน วชิระ (สถาบันสมทบ)
(หลักสูตรนานาชาติ)ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 – 2554)
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน การขออนุมตั ิเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
การขออนุมัติเพิ่มแนวปฏิบัติในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
คณะกรรมการประเมินผล
รายงานการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
คณะกรรมการดําเนินการติดตามผล การพิจารณากระบวนการและวิธีการสรรหาผูบริหารหนวยงาน
การปฏิบัติงานของคณบดีฯ
ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ
และวัฒนธรรมการเกษตร

การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักหอสมุด

4

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

เห็นชอบ
เห็นชอบใหกระบวนการและวิธีการสรรหาผูบริหารหนวยงานที่จดั ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเปนหลักการเดียวกับหนวยงานที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา และ
ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดี การสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน หรือผูอํานวยการสํานัก มาบังคับใชกับการสรรหาหัวหนา
สวนงานภายในโดยอนุโลม พรอมทั้งมอบใหสํานักงานกฎหมายยกรางขอบังคับฯ
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาลงนามตอไป ทั้งนี้ หนวยงานทีม่ ีระยะ
เวลาการดํารงตําแหนงเหลือนอยกวา 12 เดือน ใหดําเนินการโดยใชวิธีเดียวกับ
ที่สภามหาวิทยาลัยฯ ไดอนุมัติหลักการไวในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
เห็นชอบ และมอบประธานคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรและใหคําแนะนําใหเปนไปตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป
เห็นชอบ

ลําดับ
10
(ตอ)
11
12

13
14

15

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร

รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่....) พ.ศ. ..........
การขออนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553

เห็นชอบ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํา มก.

การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

คณะเกษตร

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานความคืบหนาการติดตามความครบถวนถูกตองของเงินรายได
คณะ สํานัก สถาบัน
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร

5

อนุมัติ และมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ศูนยภาษาอาจพิจารณาดานการใหบริการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานแกนิสิต
รับแปลเอกสารและรับรองเอกสารในเชิงพาณิชยมากขึ้น รวมถึงการจัดทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกับการทดสอบที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป เชน
CU หรือ TU หรือ TOEFL
2. การดําเนินงานของศูนยฯ ภายใตความเปนนานาชาตินั้น ควรพิจารณาให
ครอบคลุมในหลายภาษารวมถึงภาษาไทยดวย รวมทัง้ ควรมีผูแทนจากภาควิชา
ภาษาไทยเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานดวย
3. คณะมนุษยศาสตรควรพิจารณาใหสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร และศูนยภาษาดําเนินงานรวมกัน
อธิการบดีไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งหนวยงานกลาง
เฉพาะ เพือ่ ทําหนาที่สอนวิชาพื้นฐานรวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะชวยลดภาระ
งานสอนของอาจารยและคณะที่รับผิดชอบวิชาพืน้ ฐานใหสามารถทํางานวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น หรืออาจพิจารณาในการจางเอกชนภายนอกมาใหบริการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 355111 และ 355112 เพือ่ ลดภาระงานสอนของอาจารย
ดวยเชนกัน
อนุมัติตามเสนอ
อนุมัติ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

15
(ตอ)

16
17

คณะประมง
คณะศึกษาศาสตร

18

คณะสังคมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

20
21

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติเพิ่มคุณสมบัติผเู ขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโรคพืช แบบ 1.2 และ แบบ 2.2

คณะเกษตร กําแพงแสน

19

เรื่อง

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

การขออนุมัติเปดรายวิชา 02028482 สารเคมีทางปฐพีวิทยาและผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร แผน ก แบบ ก 2
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01054462 การวิจัยผูบริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม แผน ก แบบ ก 2
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 6)
ระดับบัณฑิต รวม 8 คน

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ โดยใหตัดคําวา “และ/” ในขอความที่ขอปรับแกไข
คุณสมบัติของผูสมัคร เนื่องจากเปนการกําหนดเงื่อนไขที่ซ้ําซอน โดยใหใช
ขอความใหมดังนี้ “1. ผูสมัครในหลักสูตรแบบ 1.2 และ แบบ 2.2 ตองสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโรคพืชหรือสาขาอืน่ ที่เกี่ยวของ ที่มีผลการเรียน
ระดับเกียรตินิยมหรืออยูใน 10% แรกของชั้นแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ตองสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาโรคพืช หรือสาขาที่เกี่ยวของจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง”

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

7

