สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
1

หนวยงานที่เสนอ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการคัดเลือกเขาเปนมหาวิทยาลัยสมาชิกของ ที่ประชุมทราบ
เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนในนามประเทศไทย
2. งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการจัดสรรในภาพรวม จํานวนทั้งสิ้น 2,870.0 ลานบาท
3. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด แจงมติที่ประชุมใหญ
วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้
1) อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการกอสรางอาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามที่ไดรับเงินสนับสนุนจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ป 2552 จากโครงการกอสรางอาคารจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตร เปนโครงการกอสรางอาคาร 2 หลัง ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
2) อนุมัติใหขยายขอบเขตความรวมมือทางการเงินแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากเดิมอนุมัติใหกูเฉพาะการกอสรางอาคารตาง ๆ เปนรวมการจัดซื้อ
ครุภัณฑ ตาง ๆ และการพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนใหศึกษาตอดวย
จํานวนรวมไมเกิน 1,000 ลานบาท
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติ ภายใตกรอบงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) มีระยะเวลาดําเนินการ 3 ป ตั้งแตป 2553 - 2555
5. การขอรับโอนหองปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี เปนหนวยงานภายใต
การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)

2

คณะวิทยาการจัดการ

3

บัณฑิตวิทยาลัย

4

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
และบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6. เอกสารเผยแพรมอบกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนรวม 3 เลม ไดแก
หนังสือ “หญาหวาน” หนังสือรางวัลผลงานวิจัยตีพมิ พระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2551 และรางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552
การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา อนุมัติ
อุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
การตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตปจจุบันที่เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหรับนิสิตเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ หลักสูตรภาคปกติ 9 สาขาวิชา
จํานวน 45 คน หลักสูตรภาคพิเศษ 5 สาขาวิชา จํานวน 63 คน และโครงการ
นานาชาติ 2 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน
2. ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาปฏิบตั ิตามขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
นิสิตที่จะรับเขาศึกษาตามที่ไดกําหนดไวในแตละหลักสูตรอยางเครงครัด และ
คณะจะตองดูแลรับผิดชอบบัณฑิตศึกษาในสวนของสาขาวิชาในคณะดวย
โดยคณบดีจะตองทําความเขาใจกับภาควิชาวาการตรวจสอบคุณสมบัตนิ ิสิต
ผูเขาศึกษาเปนหนาที่ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําภาควิชา เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาแลวตองเสนอคณบดีลงนามรับรองกอนสงใหบัณฑิต
วิทยาลัย ถามีการขอยกเวนใหเสนอเปนขอยกเวนทีม่ ีเหตุผลเพียงพอ แลวให
กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมกอนนําเสนอที่ประชุม
คณบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนรับเขาศึกษาตอไป
อนุมัติ
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสรางเพื่อสิ่งแวดลอมสรรคสราง ไวในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
การขออนุมัติปดศูนยวิศวกรรมประยุกตและสารสนเทศกําแพงแสน
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน แบบ 2.1

2

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

คณะบริหารธุรกิจ

การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6

คณะสังคมศาสตร

การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

อนุมัติ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอใหพิจารณาทบทวนจํานวนรับนิสิตเพื่อปองกันปญหาอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธไมเพียงพอ โดยอาจปรับลดเปาหมายการรับในจํานวนนอยกวา
15 คน/ป
2. การเรียนการสอนระดับปริญญาเอก ควรเนนการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะที่ใหผูเขาศึกษามีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะหความเชื่อมโยงและ
วิเคราะหปญหาดวยตนเอง เพื่อใหผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพและเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางแทจริง
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวนสัดสวนจํานวนนิสติ ตออาจารยประจําของ
หลักสูตรทั้งหมดเพื่อใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรสําหรับการ
เตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ซึ่งจะมีการประเมินแยกเปน
รายคณะ/รายหลักสูตร
2. คณะฯ ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอและ/หรือมีการทํางาน
วิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อทําใหบุคลากรมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมไดมีขอเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายใหพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนนิสิต ซึ่งมี
ขอจํากัดในเรื่องของการเรียนการสอนวิชาพืน้ ฐานในปจจุบัน ประกอบกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่มงุ สูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย จึงควรใหความสําคัญ
กับการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย/วิทยานิพนธใหเพิ่มมากขึ้น
2. ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางฝายบริหารและคณะ สถาบัน สํานัก
เพื่อกําหนดทิศทางนโยบายและการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในภาพรวม
3. ควรกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผูบริหารทุกระดับ โดยควรจะตองเปนผูที่มี
ความสามารถในการแสวงหารายไดนอกเหนือจากงบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรร
จากรัฐบาล
อธิการบดีรับทีจ่ ะนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

6
(ตอ)

7

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร แบบ 2.1
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวตั นศึกษา (ภาคพิเศษ) โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

อนุมัติ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเปนวิชาเกี่ยวกับการใชเครื่องมือในการวิจัย เชน
วิชาเทคนิคการวิเคราะหเชิงคุณภาพขั้นสูงทางสังคมศาสตร แตในแงความตอง
การของสังคมและความตองการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ตองการบัณฑิตระดับปริญญาเอกดานจิตวิทยาเพื่อเขาไปใหคําแนะนํา
ทางดานจิตวิทยา ปญหาสังคมของวัยรุน ดังนั้น การรับเขาศึกษาคณะฯ ควรรับ
บุคลากรสายอุดมศึกษาและบุคลากรที่ทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา เชน
นักจิตวิทยา และควรจัดใหมีการสอนเสริมทางดานจิตวิทยาหรือมีวิชาเลือกดาน
จิตวิทยาดวย
2. คณะฯ ควรมีการควบคุมและดูแลนิสิตใหสามารถจัดทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ
เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการทางดานสังคมศาสตรดวย
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรปรับเนือ้ หาความเปนมาของโครงการฯ ที่นําเสนอเพื่อใหสื่อถึงบทบาทของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เปนผูริเริ่มโครงการ โดยไดรับการสนับสนุนในการ
จัดทําหลักสูตรจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
2. ดานอาจารยประจําแมวาจะเปนโครงการความรวมมือระหวางคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร และคณะสังคมศาสตรซึ่งมีการเฉลี่ยจํานวนอาจารย
จาก 3 หนวยงานรองรับ แตในทางปฏิบัติคณะอาจประสบปญหาในเรื่องสัดสวน
จํานวนอาจารยประจําตอนิสิต เนือ่ งจากอาจารยมีภาระงานสอนเพิ่มขึ้นนอกเหนือ
จากภาระงานประจําซึ่งแตละคณะมีการจัดการเรียนการสอนโครงการภาคพิเศษ
คอนขางมากอยูแลว
3. เนื่องจากโครงการฯ มีการตั้งงบประมาณรายจายในแตละปไวคอนขางสูง จึง
ควรเนนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหเปนไปดวยความประหยัดและ
คุมคา ซึ่งจะสามารถลดคาใชจายและเพิ่มรายไดใหหนวยงานมากขึ้น
4. เสนอใหจัดทําเอกสารแนะนําโครงการฯ โดยระบุรายละเอียดวิชาที่เรียนและ
ชื่อผูสอนซึ่งบางสวนอาจเปนผูทรงคุณวุฒิพิเศษที่เปนที่รจู ักอยางกวางขวาง
เพื่อเพิ่มความนาสนใจในการประชาสัมพันธโครงการฯ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7
(ตอ)

8

คณะมนุษยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต
แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

9

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

5

5. ขอใหโครงการฯ ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบ
การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซึ่งไดระบุแนวปฏิบัติสาํ หรับ
หลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหคณะที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณา
กําหนดผูรับผิดชอบหลัก โดยมีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเปนผูประสานงานและใหมีการ
แตงตั้งผูแทนคณะที่เกี่ยวของเปนกรรมการบริหารหลักสูตรและรักษามาตรฐาน
การศึกษารวมกัน
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หลักสูตรมีความนาสนใจและมีจดุ เดน เนื่องจากไดนําเทคโนโลยีทางดาน
วิศวกรรมไฟฟาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร มาบรรจุไวใน
หลักสูตร เพื่อจัดทํา speech recognition, speech assessment ซึ่งจะเปนประโยชน
ในอนาคตสําหรับสถานบําบัด การตรวจจับเสียง แตวิชาเหลานี้จะตองพึ่งพา
อาจารยพิเศษและอาจารยสนับสนุนหลักสูตร คณะฯ จึงควรจัดหาบุคลากรที่มี
ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนอาจารยผูสอนและอาจารยประจํา
หลักสูตรควรเปนอาจารยที่มีคุณวุฒทิ างภาษาศาสตรเปนหลัก และเนื่องจากงาน
วิจัยที่ทําเปนงานวิจัยทางดานภาษาศาสตร ในอนาคตงานวิจัยของคณะฯ จึงควรมี
การนําเทคโนโลยีดานตาง ๆ มาประยุกตใชเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหสามารถนําไป
ใชประโยชนไดจริงและเกิดประโยชนตอสังคมกวางขวางมากขึ้น
2. รายวิชาวิธีวิจัยภาคสนาม (Field Method) เปนวิชาที่ดีทาํ ใหนิสิตไดมีการปฏิบัติ
จริง แตการเปดสอนในปที่ 1 ภาคตน ซึ่งนิสิตชั้นปที่ 1 อาจประสบปญหาในเรื่อง
ความรูความเขาใจพื้นฐานทีไ่ มเพียงพอเกี่ยวกับการใชอุปกรณในการออก
ภาคสนามเพื่อจัดเก็บขอมูลมาวิเคราะห
3. คณะฯ ควรติดตามตรวจสอบใหการรับนิสิตตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางเครงครัด
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หลักสูตรมีการผสมผสานความรูทางเคมีประยุกตหลายดาน ในขณะที่มีระยะ
เวลาศึกษาเพียง 4 ป นิสิตอาจมีความรูไมลึกซึ้งเพียงพอที่จะใชแกปญหาจริงใน
แตละดานได อาจใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาเคมีประยุกตที่เนนเฉพาะเจาะจง
ในแตละดาน เชน ดานอาหาร ดานเกษตร ดานสิ่งแวดลอม และนํารายวิชาสหกิจ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9
(ตอ)

ศึกษามาเปนวิชาสนับสนุนตามที่ผเู รียนตองการหรือมีการสอนเสริมเพื่อใหนิสิต
มีความเขมแข็งและลึกซึ้งทางวิชาการมากขึ้นเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะทําให
สามารถทํางานในดานที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญไดเปนอยางดี
2. เนื่องจากมีรายวิชาปฏิบัติการคอนขางมากและหลากหลาย ควรมีการจัดตาราง
การใชหองปฏิบตั กิ ารเฉพาะทางใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

10
11

คณะศึกษาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

12
13

คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะกรรมการดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก

14

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

15

การขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร
การขออนุมัติปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก (2)
การขออนุมัติปดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนของผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย 3 ราย และรองศาสตราจารย 2 ราย
การแตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

6

อนุมัติ

อนุมัติ และนายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไดรับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจชะลอตัว
ทําใหงบประมาณสนับสนุนการวิจยั จากภายนอกลดลง โครงการพัฒนาวิชาการ
และการตีพิมพผลงานทางวิชาการลดลงเปนศูนย รวมทั้งจํานวนบุคลากรมี
แนวโนมลดลงเชนกัน สถาบันฯ จึงควรมีแนวทางในการทดแทนจํานวนอัตรา
กําลังทีล่ ดนอยลงและทดแทนอัตรากําลังที่จะเกษียณอายุราชการดวย
อนุมัติและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 ราย
และรองศาสตราจารย จํานวน 2 ราย ตามเสนอ
ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประกอ
บดวย
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ วัฒนา เสถียรสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารยรวิพิมพ ฉวีสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

15
(ตอ)

การแตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
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- ผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
จํานวน 2 คน ประกอบดวย
- บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวของ
กับคณะ จํานวน 1 คน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนกรรมการ
- บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับคณะ จํานวน 1 คน
รองศาสตราจารยวิชัย กอประดิษฐสกุล
เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- ผูแทน ก.บ.ม. มก. จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทา
ขึ้นไป จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบนโยบายการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย
2.1 นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
2.2 ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค ปติปญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ
2.3 ผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอกทีส่ ภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง จํานวน 2 คน ประกอบดวย
2.3.1 บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับคณะ จํานวน 1 คน
คณบดีจากคณะที่เกี่ยวของจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนกรรมการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

15
(ตอ)

2.3.2 บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับคณะจํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
2.4 ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
2.5 ผูแทน ก.บ.ม. มก. จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
2.6 ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะบริหารธุรกิจ
ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป
จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
2.7 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ มีมติอนุมัติในหลักการให นายชุมพล พรประภา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาฯ เปนผูทาบทาม
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ในลําดับที่ 2.3.2 บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรือ
อุตสาหกรรมที่เกีย่ วของ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ เพื่อดําเนินการในขั้นตอน
ตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร
2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร ประกอบดวย
- นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารยศศิธร จางภากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ
- ผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
จํานวน 2 คน ประกอบดวย
- บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวของ
กับคณะจํานวน 1 คน
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนกรรมการ

การแตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร

8

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

15
(ตอ)

การแตงตั้งกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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- บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับคณะจํานวน 1 คน
ดร.เอนก ศิลปพันธุ
เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- ผูแทน ก.บ.ม. มก. จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะเกษตร ซึ่งดํารง
ตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอาํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย
- นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ ศุขเฉลิม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ
- ผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
จํานวน 2 คน ประกอบดวย
- บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวของ
กับสถาบัน จํานวน 1 คน
ศาสตราจารย ดร. อานนท บุณยะรัตเวช
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เปนกรรมการ
- บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับสถาบัน จํานวน 1 คน
รองศาสตราจารย ดร.จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ
เปนกรรมการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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(ตอ)

- ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- ผูแทน ก.บ.ม. มก. จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6
หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติในหลักการวากรณีที่ผทู รงคุณวุฒิจากภายนอกรายใด
ปฏิเสธการทาบทามใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาฯ เปนผูทาบทามผูทรงคุณวุฒิรายใหม โดยไมตองเสนอขออนุมตั ิจาก
สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

16

คณะประมง และบัณฑิตวิทยาลัย

17

คณะวนศาสตร

18
19

คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
อธิการบดี

20

กองแผนงาน

รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2551
(วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) จํานวน 3
หนวยงาน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แผน ก แบบ ก 2
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เยื่อและกระดาษ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร
นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบปที่ 2 ของ
อธิการบดี (19 มีนาคม พ.ศ. 2551 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2552)
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประ
จําปการศึกษา พ.ศ. 2550
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ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบ และนายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ได
แสดงความชื่นชมการทํางานของฝายบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดมี
ขอสังเกตและขอซักถามเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

21

สภามหาวิทยาลัยฯ

22

ประธาน

23

คณะทํางานจัดทํารางนโยบายฯ

24

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

25

นายกสมาคมนิสิตเกา มก.
ในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 10/2552 วันจันทรที่ 28
กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น.
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
และระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

การพิจารณานโยบายการพัฒนาหนวยงานตามขอบังคับ มก. วาดวยการสรรหา
คณบดี ผูอํานวยการ สํานัก/สถาบัน พ.ศ. 2552
ขอเสนอแนะทางดานภายภาพ
1. ใหมหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยของนิสิตเพิ่มมากขึ้น
2. ใหมอบนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหารือกับสมาคมและอธิบดี
กรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหชวยเหลือมหาวิทยาลัยดูแลพื้นที่ใหเรียบรอยมากขึ้น
ขอเสนอแนะตอฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
1. ใหเจาหนาที่งานการประชุมประสานงานทางโทรศัพทกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อแจงยืนยันกําหนดการประชุมครั้งตอไปให
ทราบกอนการประชุมประมาณ 2 สัปดาห
2. เอกสารประกอบการประชุมในวาระแจงเพื่อทราบ ควรมีขอมูลรายละเอียด
เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวของใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทราบ
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลําดับความเปนมาโดยยอ และผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นในบางเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ (ถามี)
รายงานการจัดงานสัมมนาในหัวขอ “เกษตรยุคใหมกุมหัวใจเศรษฐกิจไทย”
โดยสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.)
เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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เห็นชอบใหศาสตราจารยนิวัติ เรืองพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
เปนประธานคณะทํางานดําเนินการในเรื่องนี้ โดยมีรองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร รวมเปนคณะทํางาน โดยให
มีหนาที่ยกรางกรอบการประเมินอธิการบดี และจัดทําระบบการประเมินตนเอง
ตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย แลวเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตอไป
ที่ประชุมเห็นชอบและมอบคณะทํางานประสานกับหนวยงานไปจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการ 4 ปเสนอเพื่อพิจารณาตอไป

ที่ประชุมทราบ
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