สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ลําดับ
๑
๒

หน่วยงานที่เสนอ
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง
การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม
๑. ความคืบหน้าการดําเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
๒. การหารือความร่วมมือระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดําริโครงการ SIFE กับมหาวิทยาลัย
๓. AC ๒๑ Steering Committee ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. สรุปสาระสําคัญและข้อเสนอแนะการศึกษาดูงานการบริหารงานด้านกิจการ
นิสิต ณ ประเทศไต้หวัน
๕. รายงานข้อมูลจํานวนนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๖. สรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)
๘. ข้อมูลสรุป การจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๙. สรุปการหารือแนวทางและแผนการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กบั Slovak University of Agriculture in
Nitra และ Mendel University in Bruno
๑๐. หน่วยงานมอบหนังสือ คู่มือ และเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ

๓

๔
๕

คณะเกษตร กําแพงแสน

การขออนุมัติเปลีย่ นชื่อ คณะเกษตร กําแพงแสน เป็น คณะวิทยาการเกษตร

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓ รายวิชา
การปรับโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนราชการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์
ความคืบหน้าการดําเนินการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .....

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. ให้คงชื่อ “คณะเกษตร กําแพงแสน” เช่นเดิม เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีกาํ เนิดจากการเป็นมหาวิทยาลัยหลักของประเทศด้านการเกษตร
และชื่อ “คณะเกษตร” เป็นเอกลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ให้คงสีประจําคณะเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีแสดงความเป็น “คณะเกษตร”
๓. ให้คณะเกษตร และคณะเกษตร กําแพงแสน สร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ
อย่างใกล้ชิด ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การฝึกงานนิสิต
การวิจัย ตลอดจนการบริการทางวิชาการในศาสตร์ทางการเกษตร เพื่อนําจุดแข็ง
ของแต่ละคณะมาเสริมซึ่งกันและกัน และให้นําไปสู่ความเข้มแข็งที่มากยิง่ ขึ้น
อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพรวม
๔. ให้คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศิริ จันทร์เปรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจําและผู้แทนวิทยาเขต ร่วมกัน
ทําความเข้าใจกับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะเกษตร กําแพงแสน
ให้ทราบในข้อเท็จจริง รวมทั้งนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและยืนยันให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ตามเรื่องเสร็จที่ ๘๑๑/๒๕๔๗ นําส่ง สกอ. ดําเนินการ
ต่อไป และเพื่อให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง และให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ จึงให้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ประกอบด้วย
๑. นายชุมพล พระประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทํางาน
๒. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานคณะทํางาน
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
คณะทํางาน
๔. รองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา คณะทํางาน

๕
(ต่อ)
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๖

อธิการบดี

๗

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

๘

คณะกรรมการสรรหาฯ

ที่ประชุมคณบดี

ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ แต่งตั้งนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ข้าราชการ-พล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที่ ๒๕๖๒ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบแทนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติ

การขออนุมัตแิ ก้ไขประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
อนุมัติ
การขออนุมัตแิ ก้ไขประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการสรรหาผู้อาํ นวยการสถาบันวิจยั และ
พัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
การแต่งตัง้ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๘
(ต่อ)

๙

การโอนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน
การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึงปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
การแต่งตัง้ รองอธิการบดี

๕. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา คณะทํางาน
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปติ ิ กันตังกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา คณะทํางาน
๗. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย
คณะทํางาน
และเลขานุการ
โดยให้คณะทํางานมีหน้าที่พจิ ารณาเสนอแนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....... ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงและให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาต่อไป
อนุมัติ
อนุมัติ

แนวปฏิบตั ิในการบริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการ
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วรวุฒิ ฤกษ์อํานวยโชค
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที่ ๑๔๒๕ สังกัดภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ต่อไปอีกวาระหนึง่ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
๑. ให้โอนการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

และพัฒนาสังคมไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะวิชาที่มีความรับผิดชอบ
หลักในการบริหารจัดการ ตัง้ แต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
๒. ให้ดาํ เนินโครงการสหวิทยาการ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ต่อไป โดยไม่มีการรับนิสิตใหม่เพิ่มตามที่คณะเกษตรและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เห็นชอบร่วมกัน และให้ยุติโครงการเมื่อนิสิตสําเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด
๓. หลักสูตรที่มคี วามชัดเจนเกี่ยวกับความร่วมมือในการบริหารจัดการและมี
ลักษณะบูรณาการที่ชัดเจน ได้แก่ สาขาการจัดการทรัพยากร สาขาการใช้ที่ดินและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สาขาพันธุวศิ วกรรม สาขาโลกาภิวตั น์ศึกษา สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ให้ดาํ เนินการดังนี้
๓.๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการเป็นประธาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็น
รองประธาน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่าง ๆ เป็นกรรมการ โดยมีกองบริการการศึกษาเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการชุดนี้ทําหน้าทีใ่ นการกําหนดนโยบายการบริหารหลักสูตร การผลิต
บัณฑิตเชิงสหวิทยาการ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และติดตามประเมิน
ผลการดําเนินงาน
๓.๒ ให้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาต่าง ๆ ประกอบด้วยผูแ้ ทนคณะวิชาที่มีความร่วมมือและเกี่ยวข้อง ทําหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารแต่ละสาขา การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต
การควบคุมมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
สาขานั้น โดยกําหนดอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรที่ชัดเจนและจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการร่วมกัน

๔. ให้ทดลองดําเนินการตามข้อ ๓ ตัง้ แต่ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการ และผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในการพัฒนาการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการ และการพัฒนารูปแบบของหลักสูตรเชิงสหวิทยาการ
ที่แท้จริงและมีความก้าวหน้าต่อไปในลักษณะของโครงการบูรณาการ ดังเช่น
การพัฒนาสหวิทยาการในสถาบันอืน่ ๆ
การนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้นาํ ข้อเสนอแนะของอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย

๙
(ต่อ)
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๑๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

๑๑

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๑๒

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ

๑๖
๑๗

คณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํา มก. (ก.อ.ม.)
ที่ประชุม ก.บ.ม.
กองคลัง

๑๘

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๓
๑๔
๑๕

การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ-โลจิสติกส์ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
การขออนุมัตใิ ช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔
การเปิดสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
การขออนุมัติเลื่อนการเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ จากปีการศึกษา ๒๕๕๔
เป็นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของคณะศึกษาศาสตร์
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๑๕๓๓๕๑ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา และรายวิชา ๐๑๑๕๓๔๙๒ การวิจัยทางการศึกษา
การขออนุมัติปดิ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
การขออนุมัตกิ ําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
รวม ๑๐ ราย
การขออนุมัตหิ ลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ อนุกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการประจําคณะ
การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๔๑๘๓๘๕ การประมวลผลภาพดิจิทัล
กําหนดการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารแบบออนไลน์
ผลการพิจารณาคําวินิจฉัยอนุกรรมการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

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