สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง
ที่ประชุมทราบ
1. แนวทางการทํางานของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
โดย ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช จัดพิมพโดย สถาบันคลังสมอง
แหงชาติ, มิถุนายน 2552
ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวาขอมูลแนวทางการทํางานของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรดังกลาว ประกอบดวย โครงสรางและ
กระบวนการทํางานของสภามหาวิทยาลัย การประเมินประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย และการประเมินผลงานขององคกร ความรับผิดชอบของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและหลักปฏิบัติในการทําหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งลวน
แตเปนแนวทางทีน่ าสนใจและเปนประโยชนตอกรรมการทุกทานสามารถนํามา
ปรับใชในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 ไดกําหนดอํานาจ
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย แตไมไดระบุกรอบหรือแนวปฏิบัติในการทํางาน
มหาวิทยาลัยสวนใหญจึงอาศัยแนวปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักรเปนหลัก ซึ่งการทํางานของสภามหาวิทยาลัยควรมีการซักซอม
ความเขาใจกอนเริ่มตน ประธานฯ จึงเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรมีการจัด
ประชุมสมาชิกสภามหาวิทยาลัย เพื่อซักซอมความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัยตอไปดวย
1. ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบัน
การศึกษาของอิสราเอล
2. สรุปผลการปฏิบัติงานเจาหนาทีต่ ํารวจ ดานการควบคุมและการจับกุม
จักรยานยนตรับจาง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – ถึงวันที่ 4 กันยายน 2552

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)

3

นายศิริ ชมชาญ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

4

คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทที่จะ
ดําเนินการกองทุนอสังหาริมทรัพย

5

วิทยาเขตกําแพงแสน

6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. มหาวิทยาลัยขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมรับเสด็จในวโรกาส
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทรง
ประกอบพิธีเปดอาคาร “วชิรานุสรณ” คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร “วชิรานุสรณ”
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมหาวิทยาลัยจะนําสงบัตรเชิญ
ใหแกกรรมการตอไป
การออกใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดออกใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเปนรายการปลีกยอยตาง ๆ ซึ่งแตกตางจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ทําใหการนําใบเสร็จของมหาวิทยาลัยไปเบิกกับหนวยงาน
ของผูปกครองจะเบิกไดเฉพาะคาหนวยกิตเทานั้น เปนการสูญเสียโอกาสในการ
เบิกตามสิทธิ จึงเสนอขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบในเรื่องนี้ดวย
การขออนุมัติเปลีย่ นแปลงการดําเนินงานโครงการจัดหาอาคารทีพ่ ักอาศัยของ
บุคลากรและหอพักสําหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45 โดยกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย
การขออนุมัติยกเลิกโครงการกอสรางอาคารหอพักนิสิตและบุคลากร
วิทยาเขตกําแพงแสน โดยเอกชนหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานโครงการกอสรางสนามกีฬา
จังหวัดนครปฐม
การขออนุมัติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) และแผน
ปฏิบัติราชการประจําป 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การรับโอนหองปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี เปนหนวยงานภายใตการกํากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติกยู ืมเงินจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด

2

ที่ประชุมทราบ

อนุมัติ
ที่ประชุมทราบ
อนุมัติ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
อนุมัติ และกรรมการมีขอสังเกตและขอซักถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. การกูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ควรเปน
การกูเงินเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานหลักที่มีความจําเปนจริง ๆ โดยมีแผน
ระยะเวลาใชคืนไมยาวนาน เพื่อลดภาวะความเสี่ยง

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6
(ตอ)

งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

การแตงตั้งคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

7

คณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑฯ

8

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

การขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552
รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2551 (วันที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ. 2552) จํานวน 32 หนวยงาน
การขออนุมัติหลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยขออนุมัติรางประกาศสภาฯ จํานวน 2 ฉบับ
การขออนุมัติปรับแกไขขอความในรางนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจยั และ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

2. เนือ่ งจากปจจุบนั โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีเงินทุนสะสมประมาณ
80 ลานบาท จึงไมนาจะมีความจําเปนในการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยฯ
เพื่อกอสรางอาคารสารสนเทศ
อธิการบดีไดชี้แจงวา เงินทุนสะสมดังกลาวไมใชเงินทุนของโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี แตเปนเงินทุนของโครงการตาง ๆ ที่เปดสอนในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งการใชเงินคืนเปนหนาที่ของโครงการฯ
อนุมัติและไดมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยวา ในการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางหรือปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเพือ่ การเผยแพร
ชื่อเสียงไปสูสังคมภายนอกอาจลงทุนโดยการจางบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ
มาดําเนินการ
อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยรัชด ชมภูนิช พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสาขา
วิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ใหดํารงตําแหนงคณบดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร สืบตอจาก รองศาสตราจารยเอกรินทร อนุกลู ยุทธธน
ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป
อนุมัติแตงตั้ง รองศาสตราจารยชูเกียรติ รักซอน ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ตอไปอีกวาระหนึ่ง
ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป
อนุมัติ
ที่ประชุมทราบ
อนุมัติในหลักการ โดยใหปรับปรุงรางประกาศทั้ง 2 ฉบับ ตามขอสังเกตและ
ขอคิดเห็น ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการออกประกาศฯ แลว ใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไปดวย
อนุมัติ

ลําดับ
9

10

หนวยงานที่เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะทํางานจัดทํารางนโยบาย
คณะ สถาบัน สํานัก มก.

11

คณะกรรมการสรรหาฯ

12

คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
สํานักพิพิธภัณฑฯ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติแตงตั้งประธานกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด
เนื่องจาก นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มีภารกิจตองเดินทางไปตางประเทศระหวางวันที่ 11 – 28 กันยายน พ.ศ. 2552
จึงไมสามารถรับเปนประธานกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุดได
ประธานฯ จึงเสนอให นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด แทน
คุณสมบัติเพิ่มเติมของผูบริหาร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมนํากลับไปพิจารณาและสามารถเสนอขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อจะไดนํามาหารือในทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ในโอกาสตอไป
การขออนุมัติปรับปรุงขอความในขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยและผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานัก พ.ศ. 2552

นโยบายการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร
การขออนุมัติแนวทางการสรรหาคณบดีตามขอบังคับเดิม พ.ศ. 2544
ทั้งนี้ ศาสตราจารยนิวัติ เรืองพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
คณะทํางานจัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดใหความเห็นวา ควรใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552
-2555) เปนแนวทางในการสรรหาผูบริหารหนวยงานคณะวนศาสตร สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร และสํานักหอสมุด ซึ่งเปนหนวยงานที่ใชขอบังคับเดิม พ.ศ. 2544 เพื่อใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันดวย
การขออนุมัติแนวทางการสรรหาผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร และขอขยายเวลาการดําเนินการสรรหา

4

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบ

อนุมัติใหปรับปรุงขอความในขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานัก พ.ศ. 2552
ตามเสนอ และใหจัดทํารางขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี รางขอบังคับวาดวย
การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรางขอบังคับวาดวยการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบันหรือผูอํานวยการสํานัก เปนฉบับแกไข (ฉบับที่ 2) กอนออกประกาศฯ
อนุมัติ
เห็นชอบ

ลําดับ
13

หนวยงานที่เสนอ
คณะเกษตร

คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย

คณะเกษตร กําแพงแสน
และบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 – 2554)
การขออนุมัติแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ นางเบญจมาศ ศิลายอย
ขาราชการบํานาญ
การขออนุมัติแกไขคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบ
เกษตร แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน
แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

5

อนุมัติ

อนุมัติแตงตั้งนางเบญจมาศ ศิลายอย ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ
ในสาขาพืชสวน
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
อนุมัติและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรเพิ่มเติมองคความรูเกี่ยวกับระบบ GAP, GMP, HACCP เพื่อใหนิสิตมี
ความรูความเขาใจในเรื่องของคุณภาพสินคาเกษตรตามหลักมาตรฐานสากล
รวมถึงการเปดโอกาสใหนิสิตไดศึกษาการปฏิบัติงานจริง
2. การรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ควรเนนผูมีประสบการณในการ
ทํางานดานงานวิจยั และควรมีการติดตามความกาวหนาของนิสิตเพือ่ ประเมิน
คุณภาพของการศึกษา
3. เนือ่ งจากเนื้อหาบางรายวิชามีความคลายคลึงกับรายวิชาของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร เชน วิชาเทคโนโลยีการแปรรูปขาวชั้นสูง จึงอาจขอความรวมมือในเรื่อง
อาจารยผูสอนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร
4. ควรเชือ่ มโยงความรวมมือระหวางภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร และ
คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อบูรณาการความรูในการสรางเครื่องมือที่จะชวยเหลือ
เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนใหสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน เครื่องมือตัดออย เครื่องมือขุดมันสําปะหลัง เครื่องมือผลิต
มันเสนจากมันสําปะหลังสด และเครื่องเกี่ยวขาว เปนตน รวมถึงการคิดคนพันธุ
มันสําปะหลังที่สามารถผลิตแอลกอฮอลไดในปริมาณสูง และการสรางพันธุพืช
ที่เหมาะสมกับการใชงานในภาคอุตสาหกรรม
อนุมัติและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เกณฑในการวัดความสําเร็จของการศึกษาในเรื่องการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ
ควรมีจํานวนผลงานที่ตพี ิมพของหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 มากกวา แผน ก
แบบ ก 2

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

13
(ตอ)

2. จากผลการทําวิจัยสถาบัน ผูใชบณ
ั ฑิตไดใหความสําคัญในเรื่องของจริยธรรม
คุณธรรม มนุษยสัมพันธความสามารถในการทํางาน ความอดทนอดกลั้น
ความสามารถในการบริหารจัดการ รวมถึงความสามารถในการเปนผูนํา จึงควร
สอดแทรกสิ่งเหลานี้เขาไปในสวนของรายวิชาที่มีความเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการดวย

14

คณะวิทยาศาสตร

15

คณะประมง

16

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

17
18

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ

19

คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา

การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมงและเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ) ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 –
2554)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินคาสิ่งทอไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554) จํานวน 4 หลักสูตร
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา

6

อนุมัติ

อนุมัติ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการในการตอบสนองความตองการ
บุคลากรที่สามารถผสมผสานองคความรูทองถิ่นในการพัฒนาและแกปญหา
ทางการจัดการวิศวกรรม คณะควรจะมีการพัฒนารายวิชาหรือหลักสูตรเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นในอนาคต และสรางเปนหลักสูตรของ
ตนเอง

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

19
(ตอ)

20

2. การกําหนดรายจายของโครงการคอนขางต่ํา โครงการควรเพิ่มงบประมาณทีจ่ ะ
นํามาสนับสนุนการตีพิมพผลงาน การใหทุนการศึกษาแกนิสิต หรือการลงทุนใน
การจัดซื้อซอฟทแวรทางวิศวกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชา
และงบประมาณสําหรับการประชาสัมพันธเพื่อใหโครงการฯ สามารถดําเนินการ
ไปไดอยางราบรืน่
อนุมัติและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในขอ 6 เมือ่ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตรที่ตองการผลิตวิศวกรโครงสรางที่สามารถบริหารจัดการงานดาน
โครงสรางวิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ พิจารณาดูแลวควรระบุคณ
ุ สมบัติ
ของผูเขาศึกษาใหชัดเจน โดยใหผเู ขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สถาปตยกรรมศาสตรตองเรียนปรับวิชาพื้นฐาน เพือ่ ใหมีความรูเพียงพอที่จะ
สามารถเรียนในหลักสูตรนี้ได
2. การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ไมมีผลตอการยื่นขอใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม (กว.) ดังนั้น จึงควรระบุรายละเอียดเพือ่ ใหผูเขาศึกษาทราบขอมูลและ
เขาใจไดอยางถูกตอง

คณะวิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
โครงสรางเพื่อสิ่งแวดลอมสรรคสราง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน แผน ก แบบ ก (2)
การขออนุมัติแกไขขอมูลในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ- ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
การบิน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
การขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร
อยางเครงครัดและควรดําเนินการทุกป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และผลิต
บัณฑิตไดตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และควรกําหนดอาจารยผูสอน
แตละรายวิชาใหตรงกับภาระงานสอนที่รบั ผิดชอบ
2. เพือ่ เปนการตอบสนองนโยบายระดับชาติของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
เพื่อใหรายวิชาสหกิจศึกษามีคุณภาพ ควรเพิ่มจํานวนหนวยกิต เปน 6 – 18

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

7

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

20
(ตอ)

21
22

23
24
25
26

หนวยกิต เนือ่ งจากรายวิชาสหกิจศึกษาเปนสิ่งที่ดีทจี่ ะทําใหนิสิตไดมี
ประสบการณการทํางานในสถานทีจ่ ริงกับผูใชบัณฑิต เชน โรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข อบต. อบจ. รวมทั้งจะชวยใหทราบความตองการของผูใช
บัณฑิตอยางแทจริง
3. การสรางหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาเขตควรเตรียมการรองรับ
และตรวจสอบจํานวนอัตรากําลังที่ ก.พ. จะพิจารณาจัดสรรใหรวมถึงงบประมาณ
ที่จะไดรับการสนับสนุน และตองติดตามความตองการบัณฑิตในอนาคตและปรับ
จํานวนรับนิสิตเขาศึกษาใหสอดคลองกัน
4. เนือ่ งจากหลักสูตรไมเนนสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น เพื่อเปนการหา
จุดเดนหรือจุดสนใจใหกับผูตองการเขาศึกษา จึงควรมุงเนนในเรื่องสาธารณสุข
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยของอาหาร และความปลอดภัยของการทํางาน ซึ่งเปน
ความตองการของตลาดและเปนปญหาระดับประเทศในปจจุบัน เชน โรคตาง ๆ
จากพาราไซตในอาหาร เปนตน
คณะเศรษฐศาสตร
กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

การขออนุมัติปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเศรษฐศาสตรเกษตร
การขออนุมัติยกฐานะงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา
(กําแพงแสน) เปน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสถานภาพเทียบเทา “กอง”
ภายใตสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
การขออนุมัติปรับโครงสรางสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
กําแพงแสน
จากเดิม 8 ฝาย เปน 5 ฝาย
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย 2 ราย และรองศาสตราจารย 1 ราย
คณะกรรมการดําเนินการติดตามผล การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักทะเบียนและ
การปฏิบัติงานฯ
ประมวลผล และผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ก.บ.ม.
การขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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อนุมัติ
อนุมัติและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย
และรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ตามเสนอ
เห็นชอบ
ที่ประชุมไดพิจารณา โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมีขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแกไขรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขขอ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

26
(ตอ)

27

สํานักประกันคุณภาพ

28

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
สํานักงาน ก.พ.ร. มก.
กองคลัง

29
30
31

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552
รายงานการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะวิชา สํานัก/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2551
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร
การเปรียบเทียบคาเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
สรุปรายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท
ประจําเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ปงบประมาณ 2552
การแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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บังคับวาดวยจรรยาบรรณของอาจารยฯ ควบคูกันไปดวย ตามเอกสารที่ไดเสนอ
ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ประธานฯ ขอใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะไปพิจารณา แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมทราบ

เห็นชอบ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบ

