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หนวยงานที่เสนอ
อธิการบดี

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เรื่อง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นําเสนอนโยบายการบริหารตอ
ประธานฯ ขอใหอธิการบดีรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการที่ประชุมฯไปเปนขอคิดในการบริหารจัดการและจัดทํา
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ยุทธศาสตรใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจนใหสอดคลองกับนโยบายทีไ่ ดแถลงตอสภามหาวิทยาลัยฯ
ผูอาํ นวยการสถาบันสุวรรณวาจก รองศาสตราจารยอุทัย คันโธ ผูอาํ นวยการ
ที่ประชุมฯ รับทราบและมีขอเสนอแนะดังนี้
กสิกิจเพือ่ การคนควาและพัฒนา สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควา
1.ควรเพิ่มนโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสัตว เชน ไสกรอก ที่ทําจากไก หรือเนื้อ เพือ่ ใหสอดคลองกับชือ่ ของ
ปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสตั ว นําเสนอ
2.นโยบายดานการวิจัยไมควรขยายกวางไปถึงเรื่องชาง สัตวสวยงาม ควรเนนในเรื่องสัตวเศรษฐกิจ
นโยบายและวิสัยทัศน ตอสภามหาวิทยาลัย3.ควรมีการทบทวนเรื่องการฝกอบรมผสมเทียม เนื่องจากปจจุบนั มีพระราชบัญญัตกิ ําหนดใหกระทําไดเฉพาะ
เกษตรศาสตร โดยมีหัวขอนําเสนอประกอบดวย
สัตวแพทยเทานั้น
วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค
4.การใหบริการวิชาการเพือ่ การพัฒนาการผลิตปศุสัตวในเขตรอนระดับนานาชาติคอ นขางนอยไมทาทาย
ขององคกร ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ ควรจัดใหมีหนวยบริการที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายเพือ่ เปนการสรางรายได
5.การที่สถาบันฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอยไมถอื เปนจุดออน เนือ่ งจากสถาบันฯ มีศักยภาพทีส่ ูง มี
คนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
บุคลากรและอุปกรณที่สามารถนําไปสรางรายไดได โดยการรวมมือกับภาคเอกชน และการใหบริการประชาชน
จุดแข็งและจุดออนขององคกร
โครงการหลักสูตร SLUSE
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ภาคพิเศษ
ภาคพิเศษ เปน โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ
อนุมัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แตงตั้งรองอธิการบดี จํานวน 14 ราย
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสามัญประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหเชาที่ดิน และอาคารในความปกครองดูแลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการ
ที่ประชุมรับทราบ
รองฯ ฝายประกันคุณภาพ
ขออนุมตั ิแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และสํานักงานตรวจสอบภายใน
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันวิชาการดานสหกรณ
ขออนุมตั ิระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
อนุมัติ
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คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

อนุมัติและมีขอ เสนอแนะดังนี้
1.ควรมีแผนพัฒนาอาจารย โดยเฉพาะในชวง 2 ปแรก ใหมีความพรอมและเขมแข็งเพื่อรองรับภาระงานสอนของหลักสูตร
2.ขอใหทบทวนเรื่องจํานวนการรับนิสิตใหสอดคลองกับแผนการรับนิสิต 5 ป ของมหาวิทยาลัยฯ
3.เมื่อใชหลักสูตรไปแลวชวงหนึ่งควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญของอาจารยประจํา เพือ่ ให
หลักสูตรมีจุดเดนและมีลักษณะเฉพาะตัว
4.การวางแผนเรือ่ งงบประมาณในสวนของงบลงทุนดานครุภัณฑคอ นขางนอย ซึ่งโครงการฯ มีความจําเปนจะตองเตรียม
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาครุภณ
ั ฑเพิ่มขึ้น
5.ควรพิจารณาใหโควตาสําหรับผูเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพยควบคูกบั การรับสมัครเขาศึกษาปกติ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา อนุมัติและมีขอ เสนอแนะดังนี้
วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก 1.ควรระบุคุณสมบัติหรือพืน้ ฐานของผูเรียนในระดับปริญญาเอกใหชดั เจน
แบบ ก 2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 2.การจัดอาจารยสนับสนุนที่มาชวยสอนควรเชื่อมโยงกับสาขาวิชาเกี่ยวของ เชน สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเกษตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อใหการทํางานครบวงจรและอาจมี
โครงการวิจัยรวมกัน
และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
อนุมัติ
คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ “ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป” เปน “ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ”
อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การพิจารณาตอเวลาราชการขาราชการผูที่จะเกษียณอายุราชการ ป 2550 จํานวน 6 คณะ 10 ราย
สํานักงานบริหาร
การอนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ วเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
กลุมภารกิจวิชาการ
เปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
คณะศึกษาศาสตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว แผน ก แบบ ก (2)
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
การอาหาร เปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
คณะสังคมศาสตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร
สํานักงานคณะกรรมการการกําหนดโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภททั่วไป
การอุดมศึกษา
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และการเขาสูตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร
และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สําหรับผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมรับทราบ
ขั้นตอนการแบงสวนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ
รายงานความคืบหนาในการเตรียมการจัดพิธีทลู เกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร)
แด H.I.H. Prince Akishino
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสัตวแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย
กลุมสาขาเกษตรศาสตร และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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