สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑
วันจันทรที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ
1. สรุปงบประมาณแผนดินทีไ่ ดรับจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ปรับลดแลว)
2. ขอมูลจํานวนนิสิตที่ไดรับรางวัลเรียนดีประจําป ตั้งแตปการศึกษา 2548 – 2550
3. ขอมูลผูไดรับเกียรตินิยม และ GPA เฉลี่ยของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2550
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2486-2550
5. จํานวนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตน ปการศึกษา 2551
6. โครงการตักบาตร Freshy KU 68 พระภิกษุ-สามเณร จํานวน 1,111 รูป
7. โครงการ “ปลูกขาววันแมเก็บเกี่ยววันพอ” วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ แปลงทุงนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยคณะวิศวกรรมศาสตรรวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารดําเนินงานในโครงการ
ความรวมมือสรางดาวเทียมอเนกประสงคขนาดเล็ก (SMMS)
แตงตั้งรองอธิการบดี
อนุมัติใหแตงตั้งนายพนิต เข็มทอง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1083 ตําแหนง
รองศาสตราจารย ระดับ 9 สังกัดภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร ดํารงตําแหนง รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และแตงตั้งนายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 2662 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 8 สังกัดกองยานพาหนะ
อาคารและสถานที่ ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ โดยใหสิ้นสุดวาระ
การดํารงตําแหนงตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและภารกิจของคณะมนุษยศาสตร และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการ
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
- นายสุเทพ วงศรื่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารยพีระ มาลีหอม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการ มก. เปนกรรมการ
- ผูแทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน เปนกรรมการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
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(ตอ)
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4

อ.ก.ม. มก.
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

5

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

6

7

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีราชา

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะมนุษยศาสตรซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป
จํานวน 3 คน เปนกรรมการ
- นายพิชิตชัย ผองอุดม หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ทําหนาที่เลขานุการ
การดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ 2552
ที่ประชุมทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการไดมีขอสังเกตและขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของคณะ
ประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 11 หนวยงาน
สํานัก สถาบัน
ขออนุมตั ิแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
เห็นชอบและใหดําเนินการทาบทามผูทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ราย ตามขั้นตอนตอไป
อนุมัติกาํ หนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 ราย และรับทราบผล
ขออนุมตั ิกําหนดตําแหนง
การประเมินตําแหนงรองศาสตราจารยไมผานจํานวน 1 ราย ตามเสนอ
และแตงตั้งบุคคล
ทั้งนี้ ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการพิจารณา
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เนือ่ งจากปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหม โดยศาสตราจารย ดร.กําพลฯ ไดรับเลือกเปนนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งหากไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งมาแลว สภามหาวิทยาลัยฯ จะตองพิจารณาเสนอชือ่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงศาสตราจารยมาทําหนาที่แทนตอไป
สรุปผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ
ที่ประชุมทราบ
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร แบบ 1.1, 1.2, 2.1 อนุมัติ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรเพิ่มจํานวนรับนิสิต
และ 2.2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
ในหลักสูตรและมีการบูรณาการวิชาการรวมกันระหวางคณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขออนุมตั ิแกไขรายละเอียดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาและเพิ่มเติมรายละเอียดการเรียนและการวัดผลของโครงการธนาคาร
หนวยกิต คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
ขออนุมตั ิแกไขรายละเอียดโครงการเปดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรภาคพิเศษ (2) วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร แผน ก แบบ ก2
อนุมติ โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับชื่อรายวิชา 02190541 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับกลุมดอยโอกาส
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(Human and Community Resource Development for the Disadvantaged) ในเอกสารทีข่ อแกไขหนาที่ 6
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 จึงใหแกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยตัดคําวา Community ออก
ขออนุมตั ิขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
อนุมัติ
วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551
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ศูนยผลิตภัณฑนม

9

คณะวิศวกรรมศาสตร

10
11

คณะศึกษาศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตร
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คณะเกษตร กําแพงแสน

13

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

14
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กองวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝายวิชาการและ
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ
กองบริการการศึกษา

16
17
18

กองแผนงาน
ศาสตราจารย ดร.นิวัติ เรืองพานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ โดยใหแกคําวา “ทาน” ในขอ 9.1 และขอ 12.1 เปนคําวา “คน” กอนออกประกาศฯ และทีป่ ระชุมฯ ไดมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรสงเสริมใหนิสิตไดเขารวมฝกงานในศูนยผลิตภัณฑนมอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลเพือ่ ลดตนทุนการผลิตเริ่มตั้งแตวัตถุดิบจนถึงกระบวนการจัดสงสินคาไปยัง
ผูบริโภค เพือ่ เพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของหนวยงานใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
รายงานสรุปผลการแขงขันฟุตบอลหุนยนต World RoboCup 2008
ที่ประชุมทราบ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
ขออนุมตั ิแกไขคําผิดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ยอนหลังกับนิสิตที่เขาศึกษา
ในปการศึกษา 2549
ความกาวหนาในการดําเนินโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกบั มหาวิทยาลัยจําปาสัก ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายงานการสัมมนาความรวมมือดานการศึกษาไทย - ลาว
สรุปผลการเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เพือ่ ลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Ministry ofAgriculture, Bhutan
ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยการบริหารศูนยผลิตภัณฑนม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551

รายงานการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเขาศึกษาในโครงการเรียนลวงหนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2551
ผลการสํารวจขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2550
ไดมอบหนังสือจํานวน 2 เลม ใหแกกรรมการ ดังนี้
- วารสารสมาคมนิสิตเกาวนศาสตร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยสมาคมนิสิตเกาวนศาสตร
- หนังสือชีวิตพอเพียง จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ธันวาคม 2550

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

