สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ลําดับ
๑

๒

หน่วยงานที่เสนอ
ประธาน

เลขานุการ

เรื่อง
๑. แนะนําผู้ได้รบั การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. การเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑. โครงการเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
๒. สรุปรายการการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายได้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จํากัด ประจําปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. สถาบันคลังสมองของชาติ แจ้งการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “ระบบวิจัย
แห่งชาติเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน : บทเรียนจาก
ฟินแลนด์” และ เรื่อง “ระบบบริหารและระบบวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศ
สิงคโปร์และประเทศไทย : จุดร่วม...ที่แตกต่าง”
๔. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
๕. พิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์)
แด่ H.I.H. Prince Akishino

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชุมทราบ และประธานฯ ได้แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุดใหม่พร้อมทั้งขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา แนะนําตัวเอง และแจ้งกําหนดการจัด
สัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ เขื่อนศรีนครินทร์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยในการ
จัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว จะเป็นการแนะนําและทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระการประชุม และ
การติดตามมติที่ประชุม รวมถึงการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษให้แก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
๒
(ต่อ)
๓

๔

๕

หน่วยงานที่เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๖. เอกสารเผยแพร่กิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ดีวีดี ๒ ชุด และหนังสือ
๒ เล่ม มอบแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
แต่งตัง้ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
แต่งตัง้ รองอธิการบดี จํานวน ๑๕ ราย
แต่งตัง้ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แต่งตัง้ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
แต่งตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนตําแหน่งที่วา่ ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ก.บ.ม.)
แต่งตัง้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์นิวัติ เรืองพานิช กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมทราบ
อนุมัติ
มีมติเห็นชอบ
อนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี และอนุมัติ
ในหลักการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ดํารงตําแหน่งประธาน
คณะทํางานและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ทําหน้าทีต่ ่อไป
มีมติเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมีข้อสังเกต ดังนี้
๑. ขอให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงข้อมูลรายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการ เพื่อให้ตัวเลขภาระงานขั้นต่ําสอดคล้องกับตัวเลขตําแหน่งทางวิชาการ
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการลาศึกษาต่อผู้เกษียณอายุราชการ และ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางบริหาร ด้วย
๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนดบทลงโทษกรณีผทู้ ี่ไม่ผ่านการประเมินผล
ตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ําเพื่อให้การดําเนินการบรรลุผลสําเร็จเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วา่ ด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้ ํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๓
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การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

๕
(ต่อ)

รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
และงบการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๑

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ดังนี้
๑. อนุมัติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ประกอบด้วย
๑.๑ นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปติ ิ กันตังกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา
เป็นกรรมการ
๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จํานวน ๒ คน ประกอบด้วย
๓.๓.๑ บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับคณะ จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๓.๓.๒ บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม
ทีเ่ กี่ยวข้องกับคณะ จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๑.๔ ประธานสภาข้าราชการ มก.
เป็นกรรมการ
๑.๕ ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๑.๖ ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
จํานวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๑.๗ ผู้อาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน
ประกอบด้วย บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน และบุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน มอบประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พจิ ารณาและให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
๒. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหาร
ส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วา่ ด้วย
การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งกําหนดให้หน่วยงาน
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในระยะ ๔ ปี ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
นับแต่วันทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย จึงขอให้คณะฯ พิจารณาดําเนินการ
ตามข้อบังคับฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมทราบ
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๕
(ต่อ)

๖

คณะกรรมการประเมินฯ

๗

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์

๘

คณะศึกษาศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
๙

๑๐

ลําดับ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่เสนอ

สรุปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking
และ www.4icu.org เดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๑
สรุปความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กบั ต่างประเทศ
(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
การเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์
๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึงปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๗ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
จํานวน ๒๖๑ ข่าว
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓
การขออนุมัตกิ ําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
รวม ๑๐ ราย
การขออนุมัติปรับเพิ่มโปรแกรมการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร เปลีย่ นชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา จาก หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา แผน ก แบบ ก (๒) เป็น หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ และ
แผน ข
การขออนุมัติปดิ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์
และโมเลกุล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔
การขออนุมัตใิ ช้รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้แก่นสิ ิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่เข้าศึกษาก่อน ภาคปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕๓
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
การขออนุมัติปดิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑
การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๕๐๓๑๐๑ การจัดการสุขภาพเบือ้ งต้นในปลาสวยงาม

เรื่อง

ที่ประชุมทราบ

มีมติเห็นชอบ

อนุมัติ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

อนุมัติ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

อนุมัติ
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๑๑

ก.บ.ม.

๑๒

วิทยาเขตกําแพงแสน

๑๓

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

๑๔

คณะบริหารธุรกิจ

๑๕
๑๖

คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๗

คณะเศรษฐศาสตร์

๑๘

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๙

คณะเกษตร กําแพงแสน

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

การขออนุมัติประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ขั้นต่ํา ในฐานะอาจารย์ผสู้ อนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ ง วิธีปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดาํ รงตําแหน่งอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
การขออนุมัตินาํ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ของคณะประมง ไปเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔

การขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยขอใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๒ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๑๓๒๓๓๙ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และรายวิชา ๐๑๑๓๒๔๑๖ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
เชิงบูรณาการ
การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๖ รายวิชา
การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๒๐๔๕๓๕ การคํานวณแบบกลุ่มเมฆ และรายวิชา
๐๑๒๑๙๓๔๓ การทดสอบซอฟต์แวร์
การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๑๑๙๔๙๒ เศรษฐศาสตร์การวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร
การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๐๖๐๕๐๑ วิทยาศาสตร์การอาหารแบบเข้ม
ทางวิศวกรรมอาหาร
การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓ รายวิชา และการขออนุมัติปรับปรุง
รายวิชา จํานวน ๒๕ รายวิชา

เรื่อง

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะฯ พิจารณาในเรื่อง
สัดส่วนอาจารย์ประจําต่อนิสิตเต็มเวลาเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด
และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้จริง
อธิการบดีให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า การจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตภูมภิ าค โดยนํา
หลักสูตรของวิทยาเขตบางเขนไปเปิดสอน เพื่อให้ผลคะแนนการสอบเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตภูมิภาคมีคะแนนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับ
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันคณะประมงได้ให้ความสําคัญในเรือ่ งของปลา
สวยงามด้วย โดยในสัปดาห์หน้ามหาวิทยาลัยจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถานทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านการเกษตรที่วิทยาเขตกําแพงแสน ใน ๓ สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีทางด้าน
greenhouse การเลี้ยงโคนม/โคเนือ้ และรวมถึงการเลี้ยงปลาสวยงาม

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
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๒๐

ที่ประชุมคณบดี

๒๑

สํานักงาน ก.พ.ร. มก.

๒๒

รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ และ
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
กองคลัง

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

กองกลาง
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๔)
จํานวน ๓๕๓ คน
ความคืบหน้าในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปวาระการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
สรุปรายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒
ขอทราบความคืบหน้าในการดําเนินโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ขอทราบนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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