สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

คณะทํางานปรับปรุงวิธีการสรรหา

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. แนะนํา รองศาสตราจารยกมลชัย ตรงวานิชนาม ดํารงตําแหนงประธานสภาขาราชการ มก. สืบตอจาก ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน เวชชะ
ที่ประชุมทราบ
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ไดมีหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในการติดตามผลโครงการ
สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
3. รายงานความกาวหนาศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ ไดแก ศูนยความเปนเลิศแหงนวัตกรรมขาว ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการยางพารา
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน และศูนยนวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-FIRST) และปจจุบัน
อยูระหวางดําเนินการจัดตั้งศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร
4. เอกสารเผยแพร
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดมอบหนังสือ จํานวน 2 เลม ใหแกกรรมการ ไดแก
หนังสือ 80 ปที่มงุ มั่น ศาสตราจารยวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ และหนังสือลัดดาเกษตรสาร ปที่ 6 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม - กันยายน 2549 ซึ่งบรรจุขอมูล
เกี่ยวกับ มะรุมไมมหัศจรรย สารโพรคลอราซ ทางเลือกใหมสําหรับเกษตรกรผูปลูกมะมวง และทองเที่ยวดินแดนลานนาหริภุญชัย
- เอกสารแนะนํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรจุเนื้อหาขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยูในเลมเดียวกัน สําหรับนําใชประโยชน
การทบทวนขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรางขอบังคับฯ ทั้ง 3 ฉบับตามขอเสนอแนะของทีป่ ระชุมฯ และมอบ
นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารยสุรวิช วรรณไกรโรจน กรรมการคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนผูตรวจสอบความถูกตองกอนดําเนินการออกประกาศฯ ตอไป
และผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สภามหาวิทยาลัยจะตองกําหนดนโยบายเพือ่ ให
หนวยงานที่จะตองดําเนินการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ลวงหนาตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับฯ
ประธานฯ รับจะนําไปหารือกับฝายบริหารเพื่อดําเนินการตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

3

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

4

โครงการสหวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง

5
6

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
กองแผนงาน

7
8

คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การทําวิทยานิพนธหรืองานศึกษาคนควาอิสระควรเนนความสําคัญในการแกไขปญหาการศึกษาของประเทศ
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู แผน ก แบบ ก 2
เพื่อใหการผลิตบัณฑิตเปนประโยชนตอการปฏิรปู การศึกษาอยางแทจริง
และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
2. คณะฯ ควรพัฒนาใหมีจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการและมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น
3. การจัดทําหลักสูตรควรมีการศึกษาวิเคราะหจุดคุมทุนและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเพือ่ เปนขอมูล
และแนวทางในการพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล
การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อนุมัติ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับกระทรวงการคลังซึ่งเปนการบริหารงาน
สาขาวิชาโลกาภิวตั นศึกษา แผน ก แบบ ก 2
รวมกับสถาบันอืน่ ในการจัดการศึกษา จึงควรมีการเตรียมการบริหารจัดการเพือ่ ใหการดําเนินโครงการเปนไป
และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
อยางมีประสิทธิภาพและเปนตนแบบที่ดีของมหาวิทยาลัย
2. การจัดทําหลักสูตรควรมีการศึกษาวิเคราะหจุดคุมทุนและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบเพือ่ เปนขอมูลและ
แนวทางในการพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล
3. จากผลการสํารวจดานการตลาดพบวา มีผสู นใจเรียนในระดับปานกลาง จึงควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตร
เพิ่มมากขึ้น
4. จากการที่สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง เคยประสงคจะรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในการเปดหลักสูตรนี้แตเกิดปญหา/อุปสรรคทําใหเกิดความลาชา จึงหันไปรวมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชน
ในการเปดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัตนทางการเงินศึกษานัน้ เพื่อไมใหเปนการเสีย
โอกาส มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางที่จะทําใหกระบวนการในลักษณะนี้สามารถดําเนินการไดรวดเร็วขึ้น
5. เนือ่ งจากหลักสูตรเนนผูเรียนที่มีประสบการณในการทํางานแตเปดกวางใหแกบัณฑิตที่จบทุกสาขา ดังนั้น
ผูเขาเรียนที่เปนบัณฑิตใหมซึ่งยังขาดประสบการณ อาจจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเปนพิเศษ และควรสนับสนุน
ใหอาจารยจากคณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขารวมฟงการบรรยายจากผูทรงคุณวุฒิที่เชิญมาสอนในหลักสูตร
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
การขออนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ แด ฯพณฯ Laurent BILI (นายโลรองต บีลี่) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจําประเทศไทย
อนุมัติ
การทบทวนสถานะและแนวทางการดําเนินการ อนุมัติใหยุบโครงการผลิตแพทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และยุบสํานักงานโครงการจัดตั้ง
สํานักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การโอนยายสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไปสังกัดคณะเศรษฐศาสตร
อนุมัติ
การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เห็นชอบ ทั้งนี้ กรรมการไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหกับบุคคลภายนอก ซึ่งเปนกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งดวย
เข็มศิลปวิทยา ประจําป 2552
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

8
(ตอ)

9

คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ
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กองกิจการนิสิต
คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

12

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การพิจารณาตอเวลาราชการขาราชการผูเกษียณอายุราชการ ป 2552 จํานวน 10 ราย
อนุมัติ
การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักทะเบียน
มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยศักดา อินทรวิชัย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชา
และประมวลผล
เกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม
พ.ศ. 2552 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป สืบตอจาก รองศาสตราจารยบพิธ จารุพนั ธุ
มีมติใหแตงตั้ง นางยุพา ปานแกว ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดสถาบันคนควาและ
การแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันคนควา
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนา
และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
และอุตสาหกรรมเกษตร
4 ป สืบตอจาก รองศาสตราจารยวิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ที่ประชุมทราบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใหการพิจารณาในการดําเนินการกอสรางอาคารหอพักและอาคาร
โครงการกอสรางอาคารโดยใชเงิน
จอดรถใหเกิดประโยชนสูงสุด มหาวิทยาลัยควรรวบรวมขอมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจํานวนอาคารดังกลาว ทัง้ ที่มีอยู
สนับสนุนจากสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ป พ.ศ. 2552 ในปจจุบันและทีจ่ ะมีการกอสรางในอนาคต เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงความจําเปนในการ
กอสรางอาคารในอนาคตตอไป
อธิการบดีไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การสรางอาคารหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัย เปาหมายหลักเพื่อรองรับนิสติ ชั้นปที่ 1
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด โดยการกอสรางอาคารไดขอใชเงินสนับสนุนจากสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สําหรับจํานวนนิสิตที่เขาพักในหอพักของมหาวิทยาลัย และหอพักเอกชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย มีขอมูลซึ่งรวบรวมโดยกองกิจการนิสิต จะนํามาเสนอที่ประชุมตอไป
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคล อนุมัติกาํ หนดตําแหนงและแตงตั้งนายณัฐศักดิ์ บุญมี พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนงอาจารย
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ตําแหนงเลขที่ พ.645 ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีปกติ ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2550
การขออนุมัติหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
อนุมัติ
ขออนุมตั ิขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552
การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แผน ก แบบ ก 2

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
3

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
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