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คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว คณบดีวทิ ยาลัยสิ่งแวดลอม นําเสนอนโยบาย
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา กรณีความทับซอนของหนวยงาน
และวิสัยทัศนตอ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีหัวขอนําเสนอประกอบ ควรมีการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางวิทยาลัยสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิทยาศาสตร
ดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร และคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา
เปาประสงค กลยุทธ และแผนปฏิบตั ิการวิทยาลัยสิ่งแวดลอม จุดแข็งและ
และมีผตู ิดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ ดําเนินการในเรื่องการขอรับการ
จุดออนขององคกร
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากร
ผูชวยศาสตราจารยสิริพร ศศิมณฑลกุล
ที่ประชุมฯ รับทราบและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา นําเสนอนโยบาย
1.ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคแรกเริ่มของการจัดตั้งคณะฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และวิสัยทัศน ตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่แข็งแรงใหกับประชาชน โดยมุงเนนในเรื่องโภชนาการ การออกกําลังกาย การพักผอนและกีฬา
โดยมีหัวขอนําเสนอประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ
ไมควรมุงเนนเฉพาะการสรางกีฬาเพื่อความเปนเลิศเพียงอยางเดียว
นโยบายหลักและวัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร
2.ควรสรางความพรอมของบุคลากรและหลักสูตรใหมีศักยภาพ เมื่อมีความพรอมแลวใหดําเนินการ
เปาประสงค กลยุทธ และแผนปฏิบตั ิการคณะวิทยาศาสตร เปดหลักสูตรในระดับปริญญาโท/เอกทีว่ ิทยาเขตบางเขน ใหเปนที่ยอมรับของตลาดกอนที่จะไปเปด
การเรียนการสอนเปนการถาวรทีว่ ทิ ยาเขตกําแพงแสน
การกีฬา จุดแข็งและจุดออนขององคกร
ขอจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยประเมินประสิทธิภาพ
อธิการบดีขอถอนเรื่อง เนื่องจากเปนการขอจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Special
อาหารสัตวทางชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
Research Unit – SRU) ไมไดมีการกําหนดสถานภาพและไมมีการแบงสวนงาน และมิใชเปนการขอ
จัดตั้งหนวยงานใหม ซึ่งเรื่องนี้เมื่อที่ประชุมคณบดีอนุมัติแลวก็สามารถดําเนินการได โดยไมตอง
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯเพือ่ พิจารณา
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
อนุมัติ โดยมีขอสังเกตวา สัดสวนอาจารยตอ นิสิตเต็มเวลาอาจจะสงผลกระทบตอตัวชีว้ ดั ในเรื่องการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
สรางผลงานทางวิชาการของ สมศ. ดังนั้น ในการเปดรับนิสิตภาคปกติ ในอนาคตควรกําหนดจํานวน
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา
รับนิสิตใหเหมาะสมเพื่อใหสัดสวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมสรรคสราง แบบ 1.1 และแบบ 2.1
อนุมัติ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
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เรื่อง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แบบ 1.1, 1.2, 2.1
อนุมัติ
และ 2.2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
ขออนุมตั ิหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
อนุมัติ
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษและสาขาวิชาวรรณคดีไทย ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2543
การดํารงตําแหนงกรรมการของผูทไี่ ดรับการตอเวลาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
รับทราบประกาศ ก.พ.อ. และถือปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
1.มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น
2.มาตรฐานการบรรจุและแตงตั้งบุคคล โดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิหรือเงินเดือนทีก่ ําหนดไวสาํ หรับตําแหนง
3.มาตรฐานการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก
4.หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือนทีจ่ ะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
แนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินการตามมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
การฟองคดีปกครองขอใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ ริหาร ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ ริหาร และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ
อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารยจํานวน 31 ราย ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 23 ราย
ศาสตราจารยนิวัติ เรืองพานิช
รายงานความกาวหนาทิศทางความเปนไปไดในการดําเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
และโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตกระบี่
นายศิริ ชมชาญ
มหาวิทยาลัยฯ ควรสรางโอกาสและรายไดจากศักยภาพของสถานีวิจัยและบุคลากรที่มอี ยู เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
และสถานีวิจัยแปลงสินทรัพยที่มอี ยูเปนทุนสรางเสริมรายได
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เนื่องจากตองใชเวลามากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการจึงไดมีขอเสนอแนะดังนี้
1.ขอใหมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะทํางานโดยแบงเปน สภานโยบาย ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อดูแลเกี่ยวกับ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดมีสวนรวมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
และสภาวิชาการ เพื่อดูแลในเรื่องเกีย่ วกับการบริหารการศึกษา หลักสูตรและโครงการภาคพิเศษ
2.จัดลําดับความสําคัญของวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยนําเรื่องนโยบายมาพิจารณาเปนวาระแรก ๆ
3.ขอใหมีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในสองชวงเวลา โดยเริ่มประชุมชวงเชา เวลา 10.00 น. พิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ศึกษา การพิจารณาหลักสูตร โครงการภาคพิเศษ กฎระเบียบขอบังคับ ในชวงบายเริ่มเวลา 13.30 น. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย โดยใหมีการ
จัดสงวาระการประชุมลวงหนา เพือ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิไดพิจารณาวาระที่มีความสนใจและสะดวกในการเขารวมประชุม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายงานผลการดําเนินงานของคณะรอบ 3 เดือน (กันยายน – พฤศจิกายน 2549)
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