สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๑

เลขานุการ

๒

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา

เรื่อง
๑. สรุปสาระสําคัญโครงการนําเสนอผลจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ของคณะกรรมการการศึกษา ณ ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย : จากนโยบาย
สู่แผนพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. แผนดําเนินการปรับปรุงหอประชุมเกษตรกลางบางเขน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. สรุปรายการการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายได้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จํากัด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สภาวิจัยแห่งชาติ
๕. ข้อมูลผลงานดี/รางวัลเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖. ความคืบหน้าการเตรียมการพิธีทลู เกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แด่ H.I.H. Prince Akishino
๗. เอกสารและของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ มอบแด่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เนื่องจากวิทยาเขตศรีราชาตั้งอยูบ่ ริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรม จึงควรให้ความ
สําคัญในการเปิดสอนสาขาที่เน้นทางด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานในภูมิภาค
๒. ขอให้วิทยาเขตกําหนดผู้รบั ผิดชอบที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนวิชา
พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และให้มีการบูรณาการการเรียน
การสอนร่วมกันในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน เช่น สาขาเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๓. เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาวิจัย กรณีหา้ งค้าปลีกใหญ่
ต่างประเทศที่ดําเนินกิจการในไทยไม่สามารถอยู่รอดได้ เนื่องจากประสบภาวะ
การแข่งขันทางการค้า

ลําดับ
๓

หน่วยงานที่เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานความคืบหน้าการดําเนินการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขออนุมัตสิ นับสนุนทางการเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
การแต่งตัง้ ผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

๔

ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และเสนอแนะเพิ่มเติมให้มหาวิทยาลัยจัดทําสรุป
รายละเอียดของแต่ละโครงการ ได้แก่ แผนงาน วงเงินและระยะเวลาชําระเงินคืน
ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้ของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบวาระพิจารณาในคราวต่อไปด้วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตัง้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตร กําแพงแสน ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา กําแพงแสน สืบต่อจาก นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล ตั้งแต่วนั ที่ ๒๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งสีป่ ี

สรุปความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กบั ต่างประเทศ
ที่ประชุมทราบ
การเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์
๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑๐๖ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ถึงปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
จํานวน ๒๖๓ ข่าว
คณะกรรมการกลัน่ กรองการรับนิสติ แผนการรับนิสิตใหม่ นิสติ ทั้งหมด และนิสิตผู้สาํ เร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
เข้าศึกษาใน มก.
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
๑. การกําหนดปัจจัยนําเข้าเพื่อจัดทําแผนการรับนิสติ ของมหาวิทยาลัย เสนอให้
พิจารณาความชัดเจนในการกําหนดสัดส่วนที่เหมาะสมของสาขาวิชาที่เปิดสอน
โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถเน้น
ความเข้มแข็งทางวิชาการให้โดดเด่น
๒. วิทยาเขตกําแพงแสนตั้งอยู่บนพืน้ ที่ที่มีศักยภาพทางด้านการเกษตร หากมี
การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการสร้างความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการระดม
งานวิจัยภาคเกษตรกรรมลงไปในพื้นที่ จะสามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้นําทางด้าน
การเกษตรและก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
๓. ในปัจจุบันแนวโน้มจํานวนการรับนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีจํานวนลดลง
มหาวิทยาลัยจึงควรตระหนักและให้ความสําคัญในการวางแผนการบริหารจัดการ
โดยศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังของจํานวนนิสติ ที่รับเข้า และที่จบการศึกษา
ในช่วง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓) เพื่อนําเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์แผน
ระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาวต่อไป
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ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการการศึกษาพหุภาษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

๖

สํานักงานตรวจสอบภายใน

การขออนุมัตกิ ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๗

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ก.บ.ม.)

การขออนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และแผนอัตรากําลังในการต่อเวลา
ราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และขอให้แก้ไข ข้อ ๔ (๓) ของร่างประกาศฯ
ก่อนดําเนินการออกประกาศฯ เป็นดังนี้ “ข้อ ๔ (๓) คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ ประกอบด้วย อาจารย์ใหญ่ หรือผู้ที่อาจารย์ใหญ่มอบหมายเป็นประธาน
และกรรมการอื่นอีกจํานวนห้าถึงสิบสี่คน ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แต่งตัง้ โดยการ
เสนอแนะของอาจารย์ใหญ่ และให้ประธานแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
และกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ ผู้ที่อาจารย์ใหญ่มอบหมายเป็น
ประธานต้องเป็นผูม้ ีความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒ”ิ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และขอให้แก้ไขร่างประกาศฯ ก่อนดําเนินการ
ออกประกาศฯ ดังนี้
๑. ให้แก้ไข ข้อ ๓.๓ ของร่างประกาศฯ เป็นดังนี้ “กรรมการตรวจสอบ ๔ คน
แต่งตัง้ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยการเสนอของประธานกรรมการ
ตรวจสอบ”
๒. ให้แก้ไข ข้อ ๗.๓ ของร่างประกาศฯ เป็นดังนี้ “.......รวมทั้งพิจารณาความ
ครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากร.......”
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรา่ งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและแผนการ
ต่อเวลาราชการ และแผนอัตรากําลังในการต่อเวลาราชการปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗
โดยให้ดาํ เนินการแก้ไขร่างประกาศฯ ก่อนดําเนินการออกประกาศฯ ดังนี้
๑) ให้แก้ไข ข้อ ๒ ของร่างประกาศฯ เป็นดังนี้ “การต่อเวลาราชการประกาศ
ก.พ.อ. กําหนดให้ต้องปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะการสอนหรือวิจัยเท่านั้น โดย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุ่งเน้นการวิจัยเป็นหลักในการต่อเวลาราชการเนือ่ งจาก
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย”
๒) ให้แก้ไขข้อ ๓ ของร่างประกาศฯ เป็นดังนี้
“๓. ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณา
แต่งตัง้ คณะกรรมการกลั่นกรองของแต่ละภาควิชา ประกอบด้วย
๓.๑ รองคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชาอื่นที่ไม่ใช่ภาควิชาที่ผู้เกษียณสังกัด
เป็นประธาน
๓.๒ ก.บ.ม. จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ โดยการคัดเลือกจากทีป่ ระชุม
ก.บ.ม.
๓.๓ คณาจารย์ในภาควิชาที่ผู้เกษียณสังกัด จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๗
(ต่อ)

๘

คณะทํางานจัดทําร่างนโยบาย
การพัฒนาคณะฯ

การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา,
คณะเกษตร กําแพงแสน และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
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๓.๔ คณาจารย์ในภาควิชาอืน่ ที่ไม่ใช่ภาควิชาที่ผู้เกษียณสังกัด จํานวน ๑
คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกลัน่ กรอง มีหน้าที่
(๑) ดําเนินการกลั่นกรองผูส้ มควรได้รับการต่อเวลาราชการ โดยมีแนวทาง
พิจารณากลั่นกรองดังนี้
ก. เป็นผู้มีผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องและมีความสามารถในการหาทุน
วิจัยอย่างมีนัยสําคัญต่อคณะ/มหาวิทยาลัย
ข. เป็นผู้มีความสนใจและรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของชุมชนวิชาการ
อย่างกว้างขวาง”
๓) ให้แก้ไข ข้อ ๔ ของร่างประกาศฯ เป็นดังนี้ “.......แล้วเชิญผู้ที่เหมาะสมได้รบั
การต่อเวลาราชการเสนอแนวทางการปฏิบตั ิงาน และทําข้อตกลงภาระงานสอน
หรือวิจัยที่จะดําเนินการในช่วงต่อเวลาราชการ......” และตัดความในวรรคสองออก
๔) ให้รวมข้อ ๕ กับ ข้อ ๖ เป็นดังนี้ “ก.บ.ม. พิจารณาแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป”
๕) ให้ปรับแก้ไขเลขลําดับข้อจาก ข้อ ๗ เป็น ข้อ ๖
ทั้งนี้ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ก.ก.อ.) ขอให้มหาวิทยาลัยรวบรวม
ข้อมูลปัญหาจากการบังคับใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด เพื่อจะได้นําไปหารือในทีป่ ระชุม ก.ก.อ. ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และกรรมการได้มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปีของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารทีจ่ ะรับแต่งตั้งใหม่ได้ตระหนักถึงเรื่อง
การบริหาร เห็นควรระบุข้อความเพิม่ เติมในเรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น ที่ดิน ครุภัณฑ์ หรือองค์ความรู้ของบุคลากร เพื่อให้เกิดการ
สร้างผลงานทางวิชาการและนํามาซึง่ รายได้สู่หน่วยงาน ไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ
๔ ปี ด้วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิ ห้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะประมง ประกอบด้วย
๑. ดร.พรชัย รุจิประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.อนามัย ดําเนตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จํานวน ๒ คน ประกอบด้วย

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๘
(ต่อ)

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
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๓.๓.๑ บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๓.๓.๒ บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๔. ประธานสภาข้าราชการ มก.
เป็นกรรมการ
๕. ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๖. ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะเกษตร กําแพงแสน
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
จํานวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๗. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน
ประกอบด้วย บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน และบุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน มอบประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พจิ ารณาและให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิ ห้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประกอบด้วย
๑. นายสมบัติ ศานติจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จํานวน ๒ คน ประกอบด้วย
๓.๓.๑ บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๓.๓.๒ บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๔. ประธานสภาข้าราชการ มก.
เป็นกรรมการ
๕. ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๖. ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
จํานวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๗. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เป็นเลขานุการ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน
ประกอบด้วย บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน และบุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน มอบประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พจิ ารณาและให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป

๘
(ต่อ)

๑๑

อธิการบดี
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ
คณะวนศาสตร์

๑๒

คณะวิทยาศาสตร์

๙
๑๐

๑๓

คณะมนุษยศาสตร์

๑๔

คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะเกษตร

๑๕

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การแต่งตัง้ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
การขออนุมัตกิ ําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยานนันทนาการ และการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
การขออนุมัติเปิดรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงานชีวภาพไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๑๐๑๕๒๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านการผลิตพืช
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การขออนุมัตกิ ารเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

อนุมัติ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๑๖

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๑๗

คณะศึกษาศาสตร์

๑๘

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

๑๙

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

๒๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๒๑

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๒๒

รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ

๒๓

คณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ

๒๔
๒๕

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
กองคลัง

๒๖
๒๗

กองกลาง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

๒๘

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
นอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ อนุมัติ
จัดการกีฬา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาไว้ในแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๒๑๐๔๑๔ การบําบัดน้าํ เสียแบบกระจายแบบกลุ่ม
และติดกับที่ และรายวิชา ๐๑๒๑๐๕๑๙ แบบจําลองของกระบวนการบําบัด
น้ําเสียทางชีวภาพ
การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๕๔๐๕๔๗ การผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อน ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ในม้า
การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๓)
จํานวน ๖๗๗ คน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อาํ นวยการสถาบัน/สํานัก
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบตามเสนอ
คู่มือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผู้อาํ นวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวปฏิบตั ิการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตงั้ ของสถาบันอุดมศึกษา
สรุปรายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒
รายงานการดําเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วาระปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ (วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓)
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
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ลําดับ
๒๙

หน่วยงานที่เสนอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ กันตังกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อซักถามและเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑) เสนอมหาวิทยาลัยจัดทําแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณติดกับถนน
เลียบคลองบางเขน
๒) เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้พิจารณาให้มกี ารเตรียมหรือจัดทําโครงการ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั หรือไม่อย่างไร
๓) ขอสอบถามเกีย่ วกับขั้นตอนและหลักเกณฑ์การนําหลักสูตรไปเปิดสอน
ต่างวิทยาเขต
อธิการบดีได้ชี้แจงข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้
๑) เนื่องจากพื้นทีข่ องมหาวิทยาลัยบริเวณที่ตดิ กับถนนเลียบคลองบางเขน
ถูกบุกรุกพื้นที่จากบุคคลภายนอก ต้องดําเนินการให้ผบู้ ุกรุกออกจากพืน้ ที่
ของมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวได้
๒) มหาวิทยาลัยได้จัดทําโครงการเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
มหาราชา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน ๙ โครงการ
ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมคณบดีทราบเรียบร้อยแล้ว โดยจะนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จ
เป็นองค์ประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๘ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
ได้ชี้แจงข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับขั้นตอนและหลักเกณฑ์การนําหลักสูตรไปเปิดสอน
ต่างวิทยาเขตว่า มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์สาํ หรับการนําหลักสูตรไปเปิดสอน
ต่างวิทยาเขต กรณีที่เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเป็นผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๕ คน โดยจะต้องนําเสนอ
คณะกรรมการการศึกษาพิจารณา และจะต้องเป็นหลักสูตรที่ไม่ครบรอบ
ระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมทั้งจะต้องมีการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างคณะเจ้าของหลักสูตรและคณะผู้นําหลักสูตรไปใช้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
เกี่ยวกับการเปิดสอนและรอบการดําเนินงานในแต่ภาคการศึกษา เพื่อเป็นการ
กํากับมาตรฐานหลักสูตรให้อยู่ในเกณฑ์เดียวกับคณะเจ้าของหลักสูตร

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri
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