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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2

คณะวิทยาศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เรื่อง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย
1. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัย (คณะบริหารธุรกิจ) กรรมการ
3. นางสาวประเสริฐศรี ศิรชิ ัยพันธุ ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กรรมการ
4. นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยมยุรี จัยวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา กรรมการ
6. นางประไพพิศ ลลิตาภรณ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน เลขานุการ
และที่ประชุมไดมขี อสังเกตวา รูปแบบแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรพิจารณาใหมีลักษณะ
ของระเบียบหรือประกาศที่เปนทางการ โดยปรึกษากับสํานักงานกฎหมาย
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 7 หนวยงานดังนี้
1. คณะวนศาสตร 2. คณะมนุษยศาสตร 3. คณะศึกษาศาสตร 4. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ที่ประชุมรับทราบ
5. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 7. สํานักสงเสริมและฝกอบรม
รายงานผลการประชุมโครงการระบบขนสงกรุงเทพมหานคร ชวงหมอชิต - สะพานใหม
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางเกี่ยวกับที่มาของโครงการสิ่งแวดลอมจนกระทัง่ มาเปนวิทยาลัยสิ่งแวดลอมในปจจุบัน
ขอพิจารณาการรวมภาควิชา
และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
1. การศึกษาดานสิ่งแวดลอมแบงเปนหลายศาสตร ควรนําศาสตรเหลานั้นมาบูรณาการใหประสานเชื่อมโยงและพัฒนา
และวิทยาลัยสิ่งแวดลอม
แตละศาสตรใหมีความเขมแข็งไปพรอมกัน การบริหารจัดการหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมใหมีความเขมแข็ง
จะสามารถชวยแกปญหาและตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศไดซึ่งจะเปนการสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย-

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)

3

คณะมนุษยศาสตร

4

สํานักงานบริหาร
กลุมภารกิจวิชาการ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เกษตรศาสตรไดอีกทางหนึ่ง
2. ความรูพื้นฐานและการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเปนพื้นฐานที่สําคัญ ควรยกฐานะของภาควิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมใหเปนคณะวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและรวมวิทยาลัยสิ่งแวดลอมมาไวเปนหนวยงานเดียวกันเมื่อถึงเวลาอันสมควร
การยุบรวมหนวยงานที่มีลักษณะการทํางานที่ใกลเคียงกันเปนสิ่งที่ดีและเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ ทําใหไมเกิดการ
ทํางานที่ซ้ําซอนกัน ประหยัดงบประมาณ และสามารถใชประโยชนรวมกันจากทรัพยากรและบุคลากรที่มอี ยูไดอยางคุมคา
ประธานฯ ขอใหหนวยงานทั้ง 3 แหง ไดแก ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยสิ่งแวดลอม และ
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา บริหารจัดการในสวนของแตละหนวยงานใหเต็มศักยภาพที่มอี ยูในปจจุบนั
เสียกอน ในขณะเดียวกันควรดําเนินการบริหารจัดการใหแตละสวนมีความชัดเจนและเขมแข็งมากขึ้น และขอใหมหาวิทยาลัยฯ
จัดทําขอมูลวัตถุประสงคและกิจกรรมการดําเนินงานของแตละหนวยงานเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาในโอกาสตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ และกรรมการไดตั้งขอสังเกตวาชื่อของสถาบันฯ คําวา “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ไมควรใช
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบ
ภาษาจีน ซึ่งแปลความหมายไดวา “สถาบันดานการเกษตร” ควรจะใชภาษาจีนทับศัพทใหสามารถอานไดเปนคําวา “มหาวิทยาลัย
วาดวยการบริหารสถาบันขงจื๊อ
เกษตรศาสตร” ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร คณบดีคณะมนุษยศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ผูบริหาร ชีแ้ จงวา ไดหารือกับภาควิชาภาษาตางประเทศแลวหากใชภาษาจีนทับศัพท อาจไมสื่อความหมาย แตจะขอรับนําไป
หารืออีกครั้งและจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบในโอกาสตอไป
ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีขอคิดเห็นสรุปไดดังนี้
ขออนุมตั ิยกฐานะ
1. การเปดสอนหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมหรือมีความจําเปนเรงดวน ควรจัดทําในลักษณะของโครงการ หรือโปรแกรม
และขอเปลี่ยนชือ่
การศึกษาที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกไดในกรณีที่ไมมีความจําเปนตองดําเนินการตอไปอีก
สํานักงานบริหาร
กลุมภารกิจวิชาการ 2. รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดสวนงานภายในและมาตรการกําหนดอัตรากําลังคนในภาครัฐ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยฯ จึงควรชะลอการจัดตั้ง
หนวยงานใหมที่จะสงผลใหเกิดการเพิ่มอัตรากําลังและคาใชจายดานบุคลากรเพิ่มขึ้น โดยในหลักการขอใหใชวิธีการปรับเกลี่ยอัตรากําลัง
และใชเงินรายไดในการบริหารจัดการ
3. ภารกิจของสํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ อาจมีภารกิจที่ซ้ําซอนกับภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยและสํานักงาน
บริหารกลุมภารกิจวิชาการมีหนาทีใ่ นการประสานงานจัดการเรียนการสอน จึงไมควรมีหนาที่ผลิตบัณฑิตและประสาทปริญญา
4. สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการควรเปนหนวยงานกลางประสานงานดูแลหลักสูตรสหวิทยาการทุกระดับ โดยควรพิจารณาใหหลักสูตร
สหวิทยาการแตละหลักสูตร มีการตกลงกันใหคณะใดคณะหนึ่งเปนเจาภาพหลักและใหรับปริญญาจากคณะนั้น
5. ชื่อของหนวยงาน ควรใชคําวา “Multidisciplinary” แทนคําวา “Interdisciplinary”
ประธานฯ ขอใหรับขอคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา และนําเรื่องนีก้ ลับไปทบทวนแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
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ลําดับ
5
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หนวยงานที่เสนอ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะเกษตร คณะประมง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ
สํานักงานกฎหมาย
คณะทํางานติดตาม
ผลการปฎิบัติงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ฯ
งานประชาสัมพันธ มก.

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

ขอเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการรับสมัครผูเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร แบบ 2.2
การจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอเปดและปรับปรุงหลักสูตรตามแบบฟอรม และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ

การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 29 ราย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 39 ราย
พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
ความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
รายงานผลคําพิพากษาเรื่องการฟองคดีปกครองผูเกษียณอายุขอขยายเวลาราชการ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก จํานวน 2 รายคือ
คณบดีบณ
ั ฑิตศึกษาสถาน และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสาขาวิทยาศาสตร ประจําป 2550
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนสิงหาคม - กันยายน 2550 รวมจํานวน 160 เรื่อง และ 138 เรื่องตามลําดับ

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

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี
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