สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

เลขานุการ

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
1. เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ
ไดนําผูแทนสโมสรนิสิตและคณาจารยขอรับพรและมอบของที่ระลึกแก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนสิริมงคลและแสดงกตเวทิตาคุณตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. การเชิญผูบริหารและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับวาระเขารวมประชุม
2. สรุปการหารือรวมกับคณะผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปนุ ประจํา
ประเทศไทย
3. สรุปรายการการกอสรางจากแหลงเงินงบประมาณตาง ๆ ประจําป พ.ศ. 2553
4. โครงการและงบประมาณดานการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
5. สรุปความกาวหนาในการดําเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูง
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. ผลการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานความคืบหนาการติดตามความครบถวนถูกตองของเงินรายได
คณะ สํานัก สถาบัน

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1) ใหกองคลังจัดการอบรมใหความรูที่ถูกตองในดานการเงินบัญชีแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหมีการปฏิบตั ิงานทีถ่ ูกตองและเปนไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหนาที่
ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหนวยงานตาง ๆ ทุกหนวยงาน
2) ใหสํานักงานตรวจสอบภายในจัดการอบรมใหความรูดานการตรวจสอบ
ภายในแกผูตรวจสอบภายในของหนวยงานอยางตอเนื่อง

ลําดับ
3
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3) ใหหนวยงานเสนองบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร/เงินฝากคลัง ณ วันสิ้นเดือน
มาพรอมกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันที่จัดสงใหกองคลัง ตามมาตรการที่
กําหนดใหหนวยงานจัดสงรายงานเงินคงเหลือประจําวันใหกองคลังเปนประจํา
เพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานมีการกระทบยอดเงินฝากทุกสิ้นเดือน
ที่ประชุมทราบ
รายงานความคืบหนาการเตรียมการจัดทํารางนโยบายการพัฒนาและแผนปฎิบัติ ที่ประชุมทราบ เนื่องจากที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยเคยมีการอภิปรายเกี่ยวกับ
ราชการของหนวยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นโยบายการจัดตั้งหนวยงาน เชน เรื่องการทบทวนโครงสรางและภารกิจของ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา และการรวมภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร กับวิทยาลัยสิ่งแวดลอม คณะทํางานฯ จึงเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ขอความเห็นชอบใหชะลอการสรรหาผูบริหารหนวยงานของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ไปจนกวาจะมีการปรับปรุงโครงสรางและทบทวนภารกิจของ
หนวยงานกอน ซึง่ ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณาแตงตั้งให ผูชวยศาสตราจารย
จําลอง เจียมจํานรรจา เปนผูรักษาราชการแทนไปจนกวาจะดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางหนวยงานเรียบรอยแลว จึงเริ่มดําเนินการสรรหาผูบริหารหนวยงาน
ใหม
2. ขอความเห็นชอบใหชะลอการสรรหาคณบดีวทิ ยาลัยสิ่งแวดลอมไปจนกวา
จะมีนโยบายทีช่ ัดเจนในการดําเนินภารกิจของภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัยสิ่งแวดลอม เพือ่ ความเชื่อมโยงของสายงาน
เดียวกันและไมเกิดความซ้ําซอนในเรื่องปริญญา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้ง 2 ประเด็น และมอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทําสรุปขอมูลเกี่ยวกับภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัยสิ่งแวดลอม ซึ่งเคยมีการอภิปรายในสภามหาวิทยาลัยมาแลวครั้งหนึ่ง พรอมทั้งรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาโครงสรางและภาระหนาที่ของหนวยงานทีจ่ ัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

2

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การแตงตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

3
(ตอ)

การขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

4

คณะเกษตร

รายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการ
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศในชวงเดือนมกราคม
- กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
การจัดงานมุทิตาจิต “เพชรนนทรี” และ “เกษตรศาสตรปราดเปรือ่ ง” รุนที่ 8
ในวันศุกรที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 18.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลลูม C
โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด ลาดพราว
การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธ มก. ปที่ 28 ฉบับที่ 27 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553
ถึงปที่ 28 ฉบับที่ 31 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553
2. ขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553
จํานวน 224 ขาว
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร

3

มีมติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยชานันก สุดสุข ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 อัตราเลขที่ 3391 สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป
อนุมัติ โดยใหแกไขขอ 15 โดยตัดคําวา “หรือ 4 ป : 1 ขั้น” และแกไขขอ 8
จากเดิม “ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 29....” แกไขเลขขอเปน “ขอ 30” ที่ปรากฏ
ในหนาที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ มอบสํานักงานกฎหมายตรวจสอบความถูกตองของราง
ประกาศฯ ที่แกไข และเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการออกประกาศฯ
เรียบรอยแลว ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ทราบดวย

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแลว ไดขอสรุปดังนี้
เนื่องจากหลักสูตรที่ใชเปดสอนในโครงการดังกลาวยังไมไดมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามวงรอบที่กําหนดใหปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ดังนั้น การเปดสอน
หลักสูตรจึงไมสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และไมเปนไปตามดัชนี
ประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ทีป่ ระชุมจึงมี
มติใหคณะเกษตร ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4
(ตอ)

5

คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะเศรษฐศาสตร

การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 4 รายวิชา
การขออนุมัติปดรายวิชา 02028301 ปฐพีวทิ ยามูลฐาน
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร

4

ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และ
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทัง้ นี้ ที่ประชุมไดใหขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ เพิ่มเติม ดังนี้
1. โครงการฯ ควรพิจารณากําหนดสัดสวนระหวางนิสิตไทยและนิสิตตางชาติใน
อัตราสวนที่เหมาะสม และควรมาจากหลากหลายประเทศ สําหรับอาจารยประจํา
หลักสูตรควรพิจารณาจัดหาอาจารยชาวตางประเทศมารวมสอนดวย รวมถึงควรมี
การประชาสัมพันธโครงการฯ ผานเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ
2. เสนอแนวทางการแสวงหาทุนเพื่อดึงดูดใหนิสิตตางชาติไดเขามาเรียนใน
หลักสูตร ซึ่งอาจขอรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานความรวมมือเพือ่ การพัฒนา
ระหวางประเทศ (Thailand International Development Cooperation Agency
(TICA)) สําหรับนิสิตในภูมิภาคเอเชียดวย
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว ไดขอสรุปดังนี้
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2548 ยังไมไดรับอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ซึ่งขณะนี้
อยูระหวางขั้นตอนการนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาในการประชุมครั้งที่
8/2553 ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมจึงมีมติใหเลื่อนการพิจารณา
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (ภาคพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตร ไปในการประชุมคราวหนา ซึ่งจะมีวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ควบคูกันอีกครั้งหนึ่งตอไป
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมไดใหขอคิดเห็นวาบัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ผูเรียนตองมีความรูพื้นฐานทางดาน
การเกษตรที่จะนําไปประยุกตใชกับหลักเศรษฐศาสตรและนําไปแกปญหาทาง
ดานการเกษตร ซึง่ นับไดวาเปนหลักสูตรที่ดี โดยในการฝกงานควรใหนิสิตไดมี

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5
(ตอ)

6

7

คณะศึกษาศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

การขออนุมัติเปดรายวิชา 01119556 การประยุกตแบบจําลองระบบหลาย
ตัวแทนทางเศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการทรัพยากร
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร
การขออนุมัติปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร
– การสอน แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01158552 การวัดผลและการประเมินผลในการสอน
คณิตศาสตร
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
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โอกาสฝกงานรวมกับนิสิตคณะเกษตร เพื่อใหเกิดความสัมพันธระหวางนิสิตและ
มีความเขาใจหลักการทางการเกษตรดวย
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

อนุมัติ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. คณะฯ ควรพิจารณาทบทวนสัดสวนจํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลา โดยอาจ
พิจารณาปรับลดจํานวนรับนิสิตหรือจางอาจารยพิเศษเพิ่ม เพือ่ ใหจํานวนอาจารย
ตอนิสิตเต็มเวลาสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. คณะฯ ควรพิจารณาจัดทําหลักสูตรของตนเอง เพือ่ สรางจุดเดน/เอกลักษณของ
หลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของคณะฯ ที่จะสามารถตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่น
3. การกําหนดรายจายของโครงการฯ คอนขางต่ํา โครงการฯ ควรเพิ่มงบประมาณ
สําหรับพัฒนาหองปฏิบัติการ การใหทุนการศึกษาหรือการชวยเหลือดานการเงิน
แกนิสิต และงบประมาณสําหรับการประชาสัมพันธ เพื่อใหโครงการฯ สามารถ
ดําเนินการไปไดอยางราบรื่น
ทั้งนี้ เพือ่ ใหการชีแ้ จงรายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูลอยาง
ชัดเจน ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติใหคณะฯ นําขอเสนอแนะไปพิจารณา และ
ขอใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูมาชี้แจงรายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7
(ตอ)

ในการนี้ ที่ประชุมไดเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติโครงการ/หลักสูตร
หรือเรื่องใด ๆ ก็ตาม โดยกําหนดใหเปนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนด
ใหผูรับผิดชอบโครงการ/หลักสูตร หรือเรื่องนั้น ๆ ตองมาชี้แจงรายละเอียดตอ
สภามหาวิทยาลัย และหากผูรับผิดชอบไมสามารถมาชี้แจงไดใหเลื่อนการ
พิจารณาไปในการประชุมครั้งตอไป

คณะวิศวกรรมศาสตร

8

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

9

คณะทํางานจัดทํารางนโยบาย
การพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มก.

การขออนุมัติใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติเพิ่มคุณสมบัติผเู ขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะในเรื่องความพรอมทางดานคุณวุฒิของ
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและสัดสวนจํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาควร
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะฯ ควรพิจารณาเพิม่ จํานวนอาจารยหรือเปด
สอนหลักสูตรในภาคปกติกอน ทั้งนี้ เห็นควรชะลอการเปดสอนโครงการดังกลาว
เนื่องจากหลักสูตรที่ระบุในการเปดสอนยังไมไดปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ
5 ป
ที่ประชุมฯ จึงมีมติใหชะลอการเปดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ออกไปกอน
จนกวาคณะสังคมศาสตรจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร หลักสูตรปรับปรุงฉบับใหมแลวเสร็จ
การขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีมติอนุมัติ
แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 ภาคปกติ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
การพิจารณารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของคณะวิศวกรรมศาสตร
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะฯ ควรใหความสําคัญกับแผนสงเสริมการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหแก
นิสิต เพื่อทําใหนสิ ิตหรือบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา ไดมีความรูและทักษะทาง
ภาษาอังกฤษดียิ่งขึ้น

6

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9
(ตอ)

10
11

คณะกรรมการกํากับตัวชีว้ ัด
การมีสวนรวมของประชาชน
ฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ

การกําหนดประเด็นเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2. เนื่องจากปจจุบนั นวัตกรรมยานยนตไดมีการพัฒนาและนําเทคโนโลยียานยนต
ที่ใชพลังงานรูปแบบอื่น ๆ มาใชในการขนสงมากขึ้น โดยในชวงเปลี่ยนผาน
อาจใชเวลาประมาณ 20 ป คณะฯ ควรเตรียมความพรอมของอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ทางดานไฟฟาและไฮโดรเจนไวรองรับดวย รวมถึงการใหความสําคัญกับความรู
ทางดานวิศวกรรมที่จะนําไปแกปญหาเรื่องน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การนํา
ความรูที่ไดจากการเรียนการวิจัยหรือผลงานการแขงขันที่ไดรับรางวัลมาสราง
เครื่องมือที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เพื่อเปนการชวยเหลือประชาชน
หรือเกษตรกร เชน วัสดุมวลเบา และเครื่องมือเก็บหัวมันสําปะหลัง เปนตน
3. เนื่องจากแนวโนมความตองการเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตรทั่วโลกลดลง
ประกอบกับโครงสรางประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะกลุมคนที่เขาสู
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจํานวนลดลง ดังนัน้ คณะฯ ควรคํานึงถึงคุณภาพ
ของวิชาการเปนหลักมากกวาการเปดรับนิสิตในปริมาณมาก รวมถึงการสราง
จุดเดนใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อเลือกกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเปนคณะนํารองในการพึ่งตนเองและชวยสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ
ใหมีความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น
4. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนยุทธศาสตรในการที่จะสรางความเชื่อมโยงและ
ความเขมแข็งของคณะวิศวกรรมศาสตรในแตละวิทยาเขตใหมีศักยภาพที่
ใกลเคียงกัน
เห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งแตงตั้ง
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1) นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ทีป่ รึกษา
2) นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

11
(ตอ)

12

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

13

วิทยาเขตศรีราชา

14

คณะมนุษยศาสตร

การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ

การขออนุมัติขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ, รองศาสตราจารยพิเศษ, ศาสตราจารยพิเศษ และ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2553
การขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับลูกจางเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2553

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01355564 ลีลาภาษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
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3) นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4) ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค ปติปญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
กรรมการ
2. ให นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการฯ เปนผูพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการ
เพิ่มอีก 2 คน โดยมีผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ และ
เจาหนาที่สํานักงานตรวจสอบภายใน เปนผูชวยเลขานุการ ทั้งนี้ ใหเสนอรายชือ่
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบในเบือ้ งตน เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะได
ดําเนินการออกประกาศแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามขั้นตอนตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 ราย
ตามเสนอ
2. รับทราบผลการประเมินตําแหนงศาสตราจารยไมผาน จํานวน 2 ราย
อนุมัติ

อนุมัติ โดยขอใหแกไขหนา 1 ยอหนา ขอ (3) หมวดฝมือ ใหถูกตอง หนา 3
ยอหนาที่ 3 คําวา “กาน” แกไขเปน “การ” และ “ขอ 22 (5) สิ้นสุดตามขอ 22”
แกไขเปน “ขอ 22 สิ้นสุดตามขอ 21” ทั้งนี้ มอบสํานักงานกฎหมายตรวจสอบ
ความถูกตองของรางประกาศฯ ที่แกไข และเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการ
ออกประกาศฯ เรียบรอยแลว ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบดวย

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

15

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

16

คณะวิทยาศาสตร

17
18

คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
อ.ก.ม. อุทธรณฯ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การปฏิบัติราชการ มก.

19
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สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและขอตัดแนวปฏิบัติ
ออกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา
1. การขออนุมัติปดรายวิชา 01419201 จุลชีววิทยาเบือ้ งตน และ
01425101 สิ่งแวดลอมเบื้องตน โดยขอถอนออกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01420101 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา
การขออนุมัติเปลีย่ นรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทรัพยากรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ไดแก 04804347 พืชเชิงพาณิชย
รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
แผนพัฒนาปรับปรุงแกไขความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต และบทบาทของ
มหาวิทยาลัยที่มตี อสังคม
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ทีป่ ระชุมทราบ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑการกําหนดชือ่ ปริญญา
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 5/2553 วันจันทรที่ 24
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.
ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมการประชุมสัมมนา
เรื่อง “บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย”
ในวันจันทรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ

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