อ
สรุปมติยอการประชุ
มสภามหาวิท ทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓

วันจันทรที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
1
2

หนวยงานที่เสนอ
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง
1. การเชิญผูบ ริหารและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับวาระเขารวมประชุม
ที่ประชุมทราบ
1. จํานวนผูไดรบั รางวัลการเรียนดี ประจําปการศึกษา 2552
2. รายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 2006 - 2010
3. สรุปจํานวนนิสิตใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจํา
ปการศึกษา 2553 และขอมูลเปรียบเทียบคะแนนสูงสุด-ต่ําสุดของการคัดเลือก
แบบ Admission
4. รายงานการจัดหาสิทธิประโยชนในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําป พ.ศ. 2553 และขอมูลเปรียบเทียบราคาภาพถายในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2551 - 2553
5. โครงการความรวมมือระหวาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับ โครงการ
เคยู-ไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การวิจัยเพิ่มผลผลิตของตนสบูดํา
เพื่อเปนพลังงานทดแทนในอนาคต
6. โครงการวิจัยรวมไทย - ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Program in
Higher Education and Research 2011-2012)
7. ชีแ้ จงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
8. แผนดําเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน
9. สรุปรายการการกอสรางจากแหลงเงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณ
เงินรายได และสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด ประจําป 2551-2553
10. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2553
11. มหาวิทยาลัยมอบเอกสารแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)
3

4
5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ฝายเลขานุการ
คณะทํางานติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

12. อธิการบดีขอลาประชุม เพื่อเขาเฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
การแตงตั้งผูอาํ นวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพือ่ การคนควาและพัฒนา
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว

ขาวประชาสัมพันธ มก. ปที่ 28 ฉบับที่ 48 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ถึงปที่ 28 ฉบับที่ 52 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
คุณลักษณะที่เหมาะสมของผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และคณะกรรมการประเมินตนเองตามหนาทีแ่ ละบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

2

อนุมัติตามเสนอ
มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยอทุ ยั คันโธ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 อัตราเลขที่ 1880 สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน
ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนผูอ ํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ
คนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ที่ประชุมทราบ
เห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว เพือ่ ใหการประเมินมีความตอเนื่องและเห็นถึงทิศทางการ
บริหารที่เปลี่ยนแปลงไป จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการชุดเดิมเปนคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและคณะกรรมการประเมินตนเองตาม
หนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย
2.1 ศาสตราจารยนิวัติ เรืองพานิช
ประธานกรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2 ศาสตราจารยเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
กรรมการ
2.3 ศาสตราจารยโสภณ เริงสําราญ
กรรมการ
2.4 นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
กรรมการ
2.5 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามหนาทีแ่ ละบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

5
(ตอ)

6

สํานักงาน ก.พ.ร.
และที่ปรึกษา สมศ.

7

คณะสัตวแพทยศาสตร

8

คณะวิทยาศาสตร

9

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

10

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2.1 นายพันธศกั ดิ์ ศิริรัชตพงษ
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2.2 รองศาสตราจารยกมลชัย ตรงวานิชนาม
กรรมการ
ประธานสภาขาราชการ มก.
2.3 รองศาสตราจารยธารินี พงศสุพัฒน
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
2.4 รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอสังเกตจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามคํารับรองการปฏิบัติ ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในตัวชี้วดั ที่ 12.1 ระดับคุณภาพของ
1. ประเด็นที่ 2 การประเมินผูบ ริหารระดับคณบดี ผูอาํ นวยการสถาบันและสํานัก
การกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยอุดมศึกษา
มอบคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอ าํ นวยการ
สถาบัน/สํานัก เปนผูพิจารณาหลักเกณฑ รูปแบบ และระยะเวลาการประเมิน
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
2. ประเด็นที่ 5 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยตามหนาทีแ่ ละบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัยมอบคณะกรรมการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 พิจารณาดําเนินการ
การขออนุมัติเปลีย่ นชื่อภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรและการบริการ
วินิจฉัย เปน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
อนุมัติ
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอัญมณี (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอมไวในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
การขออนุมัติปด หลักสูตรและรายวิชาของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
จํานวน 6 หลักสูตร
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อนุมัติตามเสนอ

3

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

11

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การยกเลิกคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร

12

คณะเกษตร

13

คณะประมง

14

คณะมนุษยศาสตร

15

คณะศึกษาศาสตร

16

คณะศึกษาศาสตร

17

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ประชุมพิจารณาแลว เนือ่ งจากสภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง นายพิพัฒน
วีระถาวร ใหดํารงตําแหนงผูอ ํานวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา
และพัฒนาพืชศาสตร ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และตามหนังสือที่
นายพิพัฒนฯ แจงมหาวิทยาลัยขอสละสิทธิ์การเขารับตําแหนงลงวันที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถือวานายพิพฒ
ั นฯ ไดขอพนจากตําแหนง
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมไดมีขอเสนอแนะวา คณะกรรมการสรรหาควรมีการชี้แจงเพื่อทํา
ความเขาใจกับผูเขารับการสรรหาเกี่ยวกับรายละเอียดของตําแหนง ภาระหนาที่
สถานภาพการจางและผลตอบแทน และกรณีมีผูสละสิทธิ์ที่จะเขารับการดํารง
ตําแหนงควรมีบทเฉพาะกาลเพือ่ ใหคณะกรรมการสรรหาสามารถเสนอรายชื่อ
ผูเขารับการสรรหาลําดับถัดไปเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิใหนายพิพัฒน วีระถาวร พนจากตําแหนง
ผูอํานวยการสถาบันอินทรีจนั ทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
และใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป

การอนุมัติเพิ่มคุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
พืชสวน แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 แบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 แผน ก แบบ ก (2) และแผน ข
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01371112 การรูสารสนเทศ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน 5 รายวิชา และเปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน
1 รายวิชา
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01054591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร และ 01054691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

4

ลําดับ
18

หนวยงานที่เสนอ

19

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

20

สํานักทะเบียนและประมวลผล

21

คณะกรรมการดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ
กองคลัง

22
23
24

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.)
รศ. สุรวิช วรรณไกรโรจน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา

25

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติเปดรายวิชา 04802283 โภชนาการเพือ่ สุขภาพ
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 12)
จํานวน 4,422 คน
ขอแกไขการอนุมตั ิปริญญาของ น.ส.วณัฏฐา เพ็งจันทร
และน.ส.วรรณพร โพธิถาวรนันท
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอ ํานวยการสถาบัน/สํานัก
จํานวน 3 ราย
สรุปรายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท
ประจําเดือนพฤษภาคม 2553
เครือขายมหาวิทยาลัยเติมหัวใจใหสังคม
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2549
ขอซักถามเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 8/2553
วันจันทรที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.

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

ที่ประชุมทราบ

