สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
วันจันทรที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐

ปที่ 25 ฉบับที่

วันที่

เดือน

พ.ศ. 2550

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

สรุปสาระสําคัญ...การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ วันจันทรที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
คณะวิศวกรรมศาสตร กพส.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2

คณบดีคณะเกษตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมมีมติใหทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ตามเสนอ
การทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
ประธานฯ ไดแจงใหทราบเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยฯ ไดรับรายงานจากคณะประมงวา
- วิทยาลัยสิ่งแวดลอม เสนอขอทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม แด พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะทรงสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และจะเขารับพระราชทาน
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ปริญญาบัตร ประจําป 2550 และภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร รายงานวา
- คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน เสนอขอทูลเกลาฯ ถวายปริญญา
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเกษตร
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
แด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขอทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต(คหกรรมศาสตร) และจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2550 ดวย
เชนเดียวกัน
กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ แด สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผูชวยศาสตราจารยวิจารณ วิชชุกิจ
ที่ประชุมฯ รับทราบและมีขอเสนอแนะดังนี้
คณบดีคณะเกษตร นําเสนอนโยบาย
1.จุดออนของคณะเกษตรเกิดจากผลกระทบการจัดตัง้ หนวยงานใหม ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนดเปาหมายและทิศทาง
ในการจัดตั้งหนวยงานใหม เพื่อปองกันความซ้ําซอนของหนวยงานและความเขมแข็งของการบริหารจัดการหนวยงานหลัก
และวิสัยทัศน ตอสภามหาวิทยาลัยและควรมีความเชื่อมโยงประสานงานกันระหวางหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นใหมกับหนวยงานเดิม
เกษตรศาสตร โดยมีหัวขอนําเสนอ
2.ควรสนับสนุนและสงเสริมอาจารยในคณะเกษตร และคณะเกษตร กําแพงแสน ใหมีวุฒปิ ริญญาเอกเพิ่มขึน้ ในสัดสวนที่
ประกอบดวย วิสยั ทัศน ภารกิจ
ใกลเคียงกัน
นโยบายหลักและวัตถุประสงค
3.การจัดสัมมนาวิชาการดานการเกษตรของมหาวิทยาลัยฯ ยังมีนอย ในชวงที่มีวกิ ฤตการณทางดานการเกษตร คณะเกษตร
ขององคกร ยุทธศาสตร เปาประสงค
กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ คณะเกษตร ควรจะมีบทบาทและเปนเจาภาพในการจัดเวทีสัมมนาวิชาการที่เปนวาระแหงชาติ เชน ไขหวัดนก GMO GMP หรือจัด
อบรมวิชาการที่เปนประโยชนตอ การแกปญหาในปจจุบนั
จุดแข็งและจุดออนขององคกร
4.ควรใชประโยชนจากศูนยธุรกิจเกษตร ใหเกิดประโยชนเต็มที่ตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
5.ควรวางแผนพัฒนาอาจารยเพื่อทดแทนอัตราการเกษียณอายุ เชน การใหทุนไปศึกษาหรือดูงานในตางประเทศ หรือจัดหา
ทุนชวยเหลือ โดยไมหวังผลจากการผลิตปริญญาเอกในประเทศแตเพียงอยางเดียว
6.ควรมีการปรับโครงสรางของคณะและปรับหลักสูตรใหเขากับศาสตรใหม ๆ และบริบทที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สํานักงานกฎหมาย
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บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร
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รักษาราชการรองอธิการบดี
ฝายพัฒนาวิทยาเขต

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด (ฉบับที่ 3) อนุมัติ โดยมีขอสังเกตวา ไมควรมีการกําหนดจํานวนรองผูอ ํานวยการเพื่อจะไดถือปฏิบัติใหเปน
พ.ศ. 2549
แนวทางเดียวกันทุกหนวยงาน
พิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550
อนุมัตปิ ริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ ประจําป 2550
การขอตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
1.เห็นชอบแนวทางในการดําเนินการที่คณะทํางานวางแผนอัตรากําลังกําหนด
2.เห็นชอบให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยฯ เปนคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารย
ที่จะเกษียณอายุราชการ
3.มอบอํานาจให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการพิจารณากลัน่ กรองการตอเวลาราชการ ประจําป 2550
การกําหนดชื่อผูบริหารในสํานักงานตรวจสอบภายใน
-สภามหาวิทยาลัยฯ ไดอนุมตั ิใหจัดตั้งสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีฐานะ
ที่ประชุมรับทราบ
เทียบเทากอง จึงควรเรียกชื่อหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในวา “ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน” แตวิธีการไดมาของ
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในนั้น เปนการไดมาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งกําหนดใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้ง
มิไดเปนการไดมาโดยวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง ซึ่งกําหนดตําแหนงเปนระดับ 7-8 ตามหลักเกณฑที่ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยฯกําหนด ดังนัน้ การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน จึงไมจําเปนตองกําหนดตําแหนงเปนระดับ 7-8
และไมไดรบั เงินประจําตําแหนง ทั้งนี้ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพและ
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2535 กําหนดเพียงวา ตําแหนงประเภทใด จัดเปนประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภทใด
จัดเปนประเภทเชีย่ วชาญเฉพาะ ซึ่งไมเกี่ยวของกับตําแหนงบริหารของหนวยงานแตอยางใด
รายงานผลคําพิพากษาเรื่องการฟองคดีปกครองผูเกษียณอายุขอขยายเวลาราชการ
ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2549
อนุมัติ
ขออนุมตั ิโครงการธนาคารหนวยกิต สําหรับผูเขาศึกษาในโครงการเปดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ (2)
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
การพิจารณาความเปนไปไดในการจัดตั้งวิทยาลัยการบิน
มีมติมอบใหคณะวิศวกรรมศาสตร จัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดตั้ง
และอากาศพาณิชยนานาชาติ
วิทยาลัยการบินและอากาศพาณิชยนานาชาติ แลวนําเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณาตอไป
แนวทางการดําเนินงานโครงการจัดตั้ง มีมติใหแตงตั้งคณะทํางานเพือ่ ศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหงประกอบดวย ศาสตราจารย
วิทยาเขตลพบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ดร.นิวัติ เรืองพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ เปนประธานคณะทํางาน และมีคณะทํางานประกอบดวย
และวิทยาเขตกระบี่
นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ นายรัตน พานิชพันธ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารยพีระ มาลีหอม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา และมอบหมายใหผูอํานวยการ
กองแผนงาน เปนเลขานุการคณะทํางาน ใหคณะทํางานมีหนาที่ศึกษาวิเคราะหและพิจารณาทิศทางความเปนไปไดในการ
ดําเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ทัง้ นี้ ที่ประชุมฯ ไดมี
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ลําดับ
7
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หนวยงานที่เสนอ
คณะเกษตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
โครงการหลักสูตร SLUSE
ภาคพิเศษ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอคิดเห็นเสนอแนะวา ควรบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ และนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
เชน อาคารสถานที่ ควรมีการบูรณะและปรับปรุงใหสามารถใชงานได โดยไมจําเปนตองสรางใหมใหสิ้นเปลืองงบประมาณ
การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช แผน ก แบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาโรคพืช แบบ 1.1 แบบ 1.2
แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใชทดี่ ินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ เปน โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใชทดี่ ินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ

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