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หนวยงานที่เสนอ
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ
อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบวา
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2552 รวมทั้งสิ้น 3,237,103,800 บาท ประกอบดวย งบบุคลากร
1,484,431,300 บาท งบดําเนินงาน 329,275,000 บาท คาครุภัณฑ 100,000,000 บาท คาที่ดินและสิ่งกอสราง 301,702,200 บาท งบเงินอุดหนุน
992,016,200 บาท และงบรายจายอื่น 29,679,100 บาท
- สรุปงบประมาณแผนดินที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับจัดสรรปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในภาพรวมจะเพิ่มขึ้น 12.5% จากป 2551 ทั้งนี้
ในป 2551 นัน้ มหาวิทยาลัยฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพียง 4% และปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นี้ ในสวนของงบดําเนินงานนั้นรัฐบาล
จะปรับลดทุกหนวยงาน ประมาณ 5%
สํานักงานกฎหมาย
สรุปความคืบหนาการออกระเบียบ ที่ประชุมรับทราบ และประธานสภาขาราชการ มก. มีขอซักถามวาคณะทํางานของสภาขาราชการ สามารถรางขอบังคับ
วาดวยสภาพนักงานแลวเสนอมหาวิทยาลัยฯ นําไปพิจารณารวมกับขอบังคับอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการไดหรือไม
รองรับรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ......... อธิการบดีไดชี้แจงวา การรางขอบังคับหรือระเบียบทีเ่ กี่ยวของนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะมีการแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการ
รางและใหผูเกี่ยวของไดทําประชาพิจารณกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา การนี้สภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถสงผูแทนเขารวมเปนคณะทํางานได ทั้งนี้ ปญหาหรืออุปสรรคจากการใชขอบังคับหรือระเบียบของ
มหาวิทยาลัยทีอ่ อกนอกระบบไปแลวจะนํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย
คดีปกครองกรณีขาราชการขอขยายเวลาราชการ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางในประเด็นการประกาศจุดยืนดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวศิ วกรรม
คณะกรรมการสถาบัน
จุดยืนดานเทคโนโลยีชีวภาพ
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ มก. สมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาควรประกาศจุดยืนหรือไม และมีขอคิดเห็นสรุปวาเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
ยังเปนเรื่องที่ยังมีขอโตแยง มีขอมูลและมีความคิดเห็นที่แตกตางกันหลากหลาย และยังไมมีขอสรุปที่ชดั เจนที่จะชี้ใหเห็นถึง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลดี-ผลเสียจากการใชเทคโนโลยีนี้ อีกทั้งประเทศไทยยังไมมีกฎหมายรองรับเรื่องดังกลาว การดําเนินการจึงควรพิจารณา
ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหเปลี่ยนคําวา “จุดยืน” เปน “นโยบายดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม หรือพันธุวิศวกรรม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” และใหออกประกาศเฉพาะ ขอ 1, 2 และ 3 โดยใหปรับแกขอความเปนดังนี้
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คณะศึกษาศาสตร

5

คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเกษตร
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คณะกรรมการกลัน่ กรอง
การรับนิสิตเขาศึกษาใน มก.
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คณะกรรมการสรรหา
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. มหาวิทยาลัยฯ จะสนับสนุนและสงเสริมใหมีการเรียน การสอน และการวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
หรือพันธุวศิ วกรรม ใหเปนองคความรูที่เปนรูปธรรม
2. มหาวิทยาลัยฯ จะสนับสนุน สงเสริม และประยุกตงานวิจัยตางๆ ของมหาวิทยาลัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
หรือพันธุวศิ วกรรมที่ปลอดภัยและเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบทีไ่ มพึงปรารถนาตอความหลากหลายทางชีวภาพ
และความเสี่ยงตอสุขอนามัยของมนุษยและคุณภาพของสิ่งแวดลอม
3. มหาวิทยาลัยฯ จะจัดใหมีกลไกเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity-building) ทางดานความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบ
(Detection) การติดตาม (Monitoring) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk analysis) คลุมถึงการประเมินความเสี่ยง (Risk
assessment) การจัดการความเสี่ยง (Risk management) และการสื่อความเสี่ยง (Risk communication)
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา- อนุมัติ โดยกําหนดการเปดสอนในภาคปลายปการศึกษา 2551 และมีขอคิดเห็นใหคณะฯ
เตรียมแผนสนับสนุนการตีพิมพและเผยแพรผลงานทางวิชาการของนิสิตดวย
การศึกษาและการแนะแนว (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา แบบ 2.2
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
อนุมัติ โดยกําหนดการเปดสอนในภาคปลายปการศึกษา 2551 และมีขอคิดเห็นเสนอแนะ
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ใหคณะเพิ่มมาตรการหรือวิธีการในการตั้งกรรมการเปนกลุม Advisory Committee
สาขาวิชาเกษตรเขตรอน (หลักสูตรนานาชาติ)
ใหคําปรึกษานิสิตปริญญาตรีเปนพิเศษ และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมใหแกนิสิต
ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การปรับปรุงประมาณการรับนิสิต
เห็นชอบประมาณการจํานวนนิสติ ใหม จํานวนนิสิตทั้งหมด และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551-2554
เขาใหมประจําปการศึกษา 2551-2554 ตามเสนอ โดยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยฯ นําขอมูล FTES (Full Time Equivalent Students) ขอมูลหลักสูตรแบบมี
วิทยานิพนธ และแบบไมมีวิทยานิพนธมาวิเคราะหถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย
การพิจารณาปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มอบใหอธิการบดีนําไปดําเนินการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
วาดวยการสรรหาคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามสภาพความเปนจริง
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แตงตั้งคณบดีวทิ ยาลัยพาณิชยนาวี อนุมัติใหแตงตั้ง พลเรือเอก สุพิทย อํานวย ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตนานาชาติ
ศรีราชา สืบตอจาก พลเรือเอกสุรศักดิ์ ศรีอรุณ ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป
แตงตั้งคณบดี
มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยสิรี ชัยเสรี ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ระดับ 9 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรและ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สืบตอไป
อีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป
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หนวยงานที่เสนอ
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กองวิเทศสัมพันธ
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สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การปฏิบัติราชการ มก.
คณะกรรมการฯ
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของผูชวยศาสตราจารยสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง
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เรื่อง

สํานักการกีฬา
กองแผนงาน
นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมทราบ

การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย จํานวน 21 ราย ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 28 ราย
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวม 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
แนวปฏิบัติในการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
การนับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
การเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ความรวมมือทางวิชาการเกี่ยวกับทุนการศึกษาดาน Hospitality and Tourism กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ณ ประเทศอิสราเอล
ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน 4 หนวยงาน ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเกษตร และคณะเกษตร กําแพงแสน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก จํานวน 5 ราย ไดแก คณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ผูอํานวยการสถาบันภาษาศาสตร
และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร และคณบดีคณะวนศาสตร
สรุปผลการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 “นเรศวรเกมส”
รายงานสรุปรายรับจริง - รายจายจริง งบประมาณเงินรายได และงบประมาณแผนดิน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2550
ขอเสนอเพื่อการพิจารณาเรื่องพลังงานของชาติ

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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ที่ประชุมทราบ

