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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

คณบดีบณ
ั ฑิตศึกษาสถาน

2

วิทยาเขตศรีราชา

3

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙)
เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รองศาสตราจารยศรีอร สมบูรณทรัพย คณบดีบัณฑิตศึกษาสถาน นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอ สภาที่ประชุมรับทราบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีหัวขอนําเสนอประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค
ขององคกร ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและแผนปฏิบัตกิ ารบัณฑิตศึกษาสถาน จุดแข็งและจุดออนขององคกร
หนวยงานผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะดังนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเดินเรือ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
1. หนวยงานที่จัดตั้งเปนสถาบันจะมุงเนนทางการวิจยั ไมมีการเรียนการสอน สําหรับสถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ ทีป่ ระชุมฯ จึงมีมติใหแกไขชื่อหนวยงาน จาก “สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ”
เปน “วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ” แทน เพือ่ ใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
2. ขอใหเพิ่มความรูทางดาน marine science และทางดานการตลาด สําหรับการทําประมง
ภายในประเทศและในแถบอินโดจีน
3. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตองเปนไปตามจํานวนที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
การประเมินผลโครงการภาคพิเศษ
นายกสภาฯ ขอเพิม่ เติมขอสังเกตวา ตอไปในอนาคตการดําเนินโครงการภาคพิเศษ ควรมีการ
ประเมินผลทุก ๆ 1 ป และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบดวย
แจงผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท. ประจําป 2548 คือ
ที่ประชุมรับทราบ
1. รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง ขจรศิลป ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
เปนอาจารยดีเดนแหงชาติ สาขาสังคมศาสตร
2. ศาสตราจารย ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน
เปนอาจารยดีเดนแหงชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
แตงตั้งคณบดีวทิ ยาลัยสิ่งแวดลอม
มีมติใหแตงตั้ง ศาสตราจารยเกษม จันทรแกว ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีวทิ ยาลัย
สิ่งแวดลอม โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา

การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551) เพื่อประกอบ
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550

งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

5

คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร

6

คณะศึกษาศาสตร

ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการ
ขออนุมตั ิขยายเวลาดําเนินการสรรหาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร

ขอหารือการแปลความคําวา “พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่เปนคณาจารยประจํา”

2

มีมติใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยสิริพร ศศิมณฑลกุล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ 8 สังกัด คณะวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาเขตกําแพงแสน ดํารงตําแหนงในการบริหาร
เปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวนั ที่ 22 สิงหาคม
พ.ศ. 2549 เปนตนไป
เห็นชอบ ทั้งนี้กรรมการไดเสนอใหระบุชอื่ โครงการไวในกระบวนการเรียนการสอนนอก
ระบบ ซึ่งปรากฏอยูยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ขอ 2.1.1 ของกลยุทธ
หลักของชาติ โดยใหปรับขอความเปน “ขอ 2.1.1 เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาบุคลากรและ
กระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบ เชน การศึกษาทางไกล ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลองกับวิถีชวี ิตในแตละ
ทองถิน่ ” โดยใหระบุวาโครงการศึกษานอกระบบใชแหลงงบประมาณเงินรายได
อนุมัติ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
1. ขอใหสรุปยอดเงินรายไดสุทธิ ตัง้ แตป พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบนั เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ
2. ขอใหมีการควบคุมการใชเงินรายไดใหเปนไปตามแผน
3. นําเงินรายไดสทุ ธิสวนหนึ่งมาจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อชวยสนับสนุนสาขาวิชาที่เปนประโยชน
ตอสังคมหรือพัฒนาหนวยงาน
4. ควรยกเลิกการคืนเงินคาธรรมเนียมสําหรับนิสิตที่เรียนได 5A เปลี่ยนเปนการ
ใหประกาศนียบัตรแทนเพื่อนําเงินสวนนั้นไปพัฒนาคณะ
อนุมัติ และใหปรับขอความในขอ 19.2 ของรางระเบียบฯ เปน “รองอธิการบดี มีอํานาจอนุมัติ
และสั่งจายเงินรายไดไมเกินครั้งละ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)”
ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหขยายเวลาดําเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ไปจนถึงวันที่ 18
กันยายน พ.ศ. 2549
2. มอบใหทปี่ ระชุมคณบดีพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการใหสิทธิแกลูกจางประจําในการเสนอ
ชือ่ บุคคลที่สมควรดํารงตําแหนงคณบดี ผูอ ํานวยการสํานัก/สถาบัน
มีมติใหนิยามความหมายของ “พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนคณาจารยประจํา” ใหหมายความ
รวมถึงพนักงานเงินรายไดดว ย และใหแกไขขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2542 เพือ่ ให
สอดคลองกัน
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อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สํานักประกันคุณภาพ
คณะเศรษฐศาสตร
คณะเกษตร กําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอใหพิจารณารายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เห็นชอบใหแตงตัง้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อผูท รงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดตามที่
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยฯ เสนอ จํานวน 10 ราย และมอบศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
พิจารณาประสานและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบในภายหลัง
ศาสตราจารย พ.ศ. 2549
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
เห็นชอบ
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
อนุมัติ
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
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