สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๑

ประธาน

๒

เลขานุการ

เรื่อง
ที่ประชุมทราบ
๑. แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายชุมพล
พรประภา ที่ได้รับการแต่งตัง้ จากกระทรวงการต่างประเทศให้ดํารงตําแหน่ง
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ ประจําประเทศไทย
๒. กําหนดการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อุดมศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์โลก สถานการณ์ในประเทศ” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส
สุวรรณเวลา
๓. เอกสารสรุปประเด็นการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี ๒๕๕๔
๔. การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม
๑. บันทึกข้อตกลงการโอนงานบริการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ ที่ประชุมทราบ
ดําเนินงานโครงการ “ห้องปฏิบตั ิการ DNA Technology” ระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๒. รายงานผลการประชุมผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. สรุปการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๔. สรุปการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. สรุปผลงานแถลงข่าวการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรือ่ งแมลงศัตรูมะพร้าว
การส่งผักไปยัง EU และไก่ไม่ออกไข่
๖. สรุปการประชุมหารือเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอุทยานเกษตร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒
(ต่อ)

๓

๔

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

๗. รายงานสรุปผลการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๘. สรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๙. ซีดี “การเตรียมการอุดมศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย นายสุรินทร์
พิศสุวรรณ
๑๐. สูจิบัตรที่ระลึกพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระพิรุณทรงนาคประดิษฐาน ณ สระน้ํา
ด้านหน้าอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน
๑๑. การมอบปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์
ขอเสนอสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑. ความคืบหน้าการดําเนินการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. รายงานความความคืบหน้าในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์
๓. ปัญหาการต่อเวลาราชการของข้าราชการเกษียณอายุในมหาวิทยาลัย
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะประมง
๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๖. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
๗. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๙. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
๑๐. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
๑๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
๑๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิ ห้ยกเว้นการปฏิบตั ิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยการขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วา่ ด้วยการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีการเสนอชื่อผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากบุคลากรของคณะฯ
ทีเ่ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมีคณ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ุ สมบัติเทียบเท่าระดับ ๖ ขึ้นไป ซึง่ ใช้เกณฑ์
การเทียบเงินเดือนจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีเพียง ๑ ราย
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพร ศรีจาํ ปา
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คณะเศรษฐศาสตร์
๕

๖

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ

๗

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

๘

สํานักงานกฎหมาย

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข
การขอหารือการเทียบตําแหน่งบริหารตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑
ความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจ่ายเงินรางวัลประจําปี (โบนัส) สําหรับข้าราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒๐ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึงปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒๓ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อสังเกตจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุน
คณาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
การแต่งตัง้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินคุณสมบัตแิ ละผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๔
การขออนุมัตกิ ําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
รวม ๕ ราย
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมผู้บริหารหน่วยงาน
การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการประชุมและวิธี
ดําเนินการประชุมของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
อนุมัติ
อนุมัติ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบผู้อาํ นวยการสํานักงานอธิการบดีและผูอ้ ํานวยการ
สํานักงานกฎหมายนําข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการประชุมและวิธีดําเนินการประชุมของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และนําเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็น
การล่วงหน้าก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึง่ โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
๑. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ควรกําหนดการประชุมให้ชัดเจน เช่น การประชุม
แบบปกติ จัดประชุมตามปีปฏิทินโดยกําหนดไว้ลว่ งหน้า และการประชุมกรณี
เร่งด่วน จัดประชุมเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นควรเรียกประชุม
เป็นกรณีพิเศษ
๒. การเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ควรกําหนดผู้ที่มีสิทธิเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระ
การประชุม ผู้ที่มอี ํานาจในการพิจารณาเรือ่ งเข้าระเบียบวาระการประชุม และ
วิธีการนําเสนอข้อมูลที่เป็นความลับ
๓. การบันทึกรายงานการประชุมและการแจ้งมติที่ประชุม เรื่องที่สภามหาวิทยาลัย

๙

๑๐

๑๑

คณะศึกษาศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์

การขออนุมัตหิ ลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
แผน ก แบบ ก ๒ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
การขออนุมัติปดิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร
จํานวน ๗ รายวิชา
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์

การขออนุมัตินาํ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ของคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ไปเปิดสอน ภาคปกติ
ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะกรรมการตรวจสอบประจํา มก. การพิจารณาร่างแผนบริหารความเสีย่ งของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
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มีมติในการประชุมแล้ว ควรได้รับการรับรองรายงานการประชุมก่อนดําเนินการแจ้ง
มติให้ผู้เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือมีเงื่อนเวลาสําหรับถือปฏิบัติ
อาจพิจารณาขอให้ที่ประชุมรับรองมติเรื่องนั้น ๆ ในการประชุมครั้งนั้น และให้ระบุ
ไว้ในรายงานการประชุมด้วยว่าที่ประชุมได้รับรองมติแล้ว
๔. การลงมติ ควรเพิ่มเติมกรณีที่ลงคะแนนแล้ว ปรากฏว่าผลการลงคะแนนเสียง
ได้คะแนนเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดไว้ด้วย
๕. เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และ
สามารถพิจารณาเรื่องในเชิงนโยบายได้มากขึ้น ควรมีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รับทราบ หรือ
ให้ความเห็นชอบต่อไป เช่น อนุกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เป็นต้น
อนุมัติ
อนุมัติ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

อนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งความเห็น
เพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ โดยมีข้อเสนอแนะให้ดาํ เนินการเป็นการเร่งด่วน
เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อเสนอแนะในข้อ ๑ และ ข้อ ๕
พร้อมทั้งขอให้พิจารณารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้
๑) การพยายามพึง่ พาตนเองให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต
๒) การเตรียมความพร้อมเพือ่ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี ค.ศ. ๒๐๑๕
๓) การสร้างความสัมพันธ์กับภาคเอกชนทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
ให้มากยิ่งขึ้น
๔) การเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ
๕) การบูรณาการความรู้ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

๑๒

คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๓

คณะทํางานจัดทําร่างนโยบาย
การพัฒนาคณะฯ

๑๔

คณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ

๑๕

คณะกรรมการสรรหาฯ

การขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนราชการภายใน
คณะสัตวแพทยศาสตร์

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก ๑ และแบบ ก ๒
การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ (แผนพัฒนา) ในระยะ ๔ ปี
ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิจยั และพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร และสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เรืองไทย
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา :
รองศาสตราจารย์เกียรติยุทธ กวีญาณ
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อาํ นวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิ
เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ : รองศาสตราจารย์อุทัย
คันโธ
การแต่งตัง้ คณบดีคณะประมง
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ที่ประชุมได้อภิปราย และอนุมตั ิหลักการการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
ส่วนราชการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ในการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ควรมีการวิเคราะห์
ถึงข้อดีและข้อเสียของการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กรเดิม และการบริหาร
จัดการเมื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
๒. โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน โรงพยาบาลสัตว์ มก. กําแพงแสน และ
โรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ
เมื่อยกฐานะขึ้นเป็นภาควิชาแล้ว ควรพิจารณาการบริหารจัดการโดยรวมในการใช้
ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานให้
สามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น
บุคลากร ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (แผนพัฒนา) ทั้ง ๔
หน่วยงาน โดยมีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (แผนพัฒนา) ของทั้ง ๔ หน่วยงานยังขาด
ความชัดเจนในการเชื่อมโยงกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ในการจัดทําแผน จึงอาจขาดแนวทางในการบรูณาการเพื่อเอกภาพในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในเรื่องการนําทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ในเชิง
องค์ความรู้ยังไม่ปรากฏชัด
๒. เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต ซึ่งมักสอดแทรกไว้ในเรื่องของการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมนั้นควรกําหนดเป็นเรือ่ งของการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เพื่อส่งเสริมให้นสิ ติ ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วนอกจากมีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วย
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที่ ๓๘๘๗ สังกัดภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี
คณะประมง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ต่ออีกวาระหนึ่ง

๑๖

คณะเกษตร
คณะเกษตร กําแพงแสน

๑๗

คณะบริหารธุรกิจ

๑๘

คณะประมง

๑๙

คณะมนุษยศาสตร์

๒๐

คณะวิทยาศาสตร์

๒๑

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผน ก แบบ ก ๑ แบบ ก ๒ และแผน ข
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
การอนุมัติแก้ไขข้อความในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐
การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๒๐๒๖๓๓๗ แมลงศัตรูเคหสถาน
และรายวิชา ๐๒๐๓๑๔๙๒ การผลิตพืชปลอดโรคด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
แผน ก แบบ ก ๑ แบบ ก ๒
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ประมง แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๓๕๕๕๙๓ การออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในงานวิจัยเชิงปริมาณ และรายวิชา ๐๑๓๕๕๕๙๔ การออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ แผน ก แบบ ก ๑
และแบบ ก ๒
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒
แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒
๓. หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒
แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๔ หลักสูตร
๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหาร แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
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ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะว่าคณะประมงเป็นคณะเก่าแก่และเป็นคณะหนึ่งเดียวใน
ประเทศไทยมหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนเพือ่ ให้คณะฯ สามารถรักษาชื่อเสียง
และประสบความสําเร็จในการดําเนินงานต่อไปในอนาคตด้วย
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

๒๔

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการสหวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยสิง่ แวดล้อม

๒๕

คณะวิทยาการจัดการ

๒๒
๒๓

๒๖
๒๗

ก.บ.ม. มก.
กองคลัง

๒๘

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้าํ
แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แบบ ๑.๑
การขออนุมัติเพิม่ รายวิชาเฉพาะเลือก จํานวน ๒ รายวิชาได้แก่
รายวิชา ๐๑๒๑๓๔๓๔ ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเซรามิก และรายวิชา ๐๑๒๒๕๓๖๑
การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานการบิน
รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการสถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณดาวเทียม SMMS
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก ๒
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก ๑ แบบ ก ๒ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม แบบ ๒.๑
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
การขออนุมัติเพิม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓ รายวิชา
รายงานผลการดําเนินงานทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

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