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หนวยงานที่เสนอ
คณบดีคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )
เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน
ที่ประชุมรับทราบ
ตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีหัวขอนําเสนอประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและ
วัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
จุดแข็งและจุดออนขององคกร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
อนุมัติ
และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
คณะเกษตร
ขออนุมตั ิทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต อนุมัติ โดยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธดวย เนื่องจากเปนเกียรติแกมหาวิทยาลัยฯ
กิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร) แด H.I.H Prince Akishino
ที่จะไดมีโอกาสถวายปริญญาเปนครั้งที่ 2 ปริญญาทีถ่ วายครั้งแรกคือ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
แหงประเทศญีป่ นุ
กิตติมศักดิ์ (ชีววิทยาประมง) เมื่อป พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
มีมติใหแตงตั้ง อาจารยนนทวัฒน จันทรเจริญ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 7 สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนีต้ ั้งแตวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป
แตงตั้งคณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
มีมติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยรุจา อรุณบรรเจิดกุล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม สืบตอจาก รองศาสตราจารยมิ่งขวัญ มิ่งเมือง ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป
แตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยเกียรติยุทธ กวีญาณ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา สืบตอจาก ผูชวยศาสตราจารยอวยชัย จีระชน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม
พ.ศ. 2549 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
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แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันภาษาศาสตร
และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

6

สํานักงานบริหาร
กลุมภารกิจวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร
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เรื่อง

มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยประเทือง ทินรัตน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 ดํารงตําแหนงในการ
บริหารเปนผูอ ํานวยการสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร สืบตอจาก รองศาสตราจารยสุเชาวน
พลอยชุม ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
แตงตั้งกรรมการสรรหาผูอํานวยการ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสํานักสงเสริมและฝกอบรม
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม ประกอบดวย
- ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- รองศาสตราจารยสมพร อิศวิลานนท กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิบลู ย ชลานันต ประธานสภาขาราชการ มก.
- นายพิชิตชัย ผองอุดม
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ มอบสํานักงานกฎหมายตรวจสอบกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีไ่ ดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการฯ สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงจะยังคงทําหนาที่ดําเนินการสรรหาตอไปจนแลวเสร็จไดหรือไม
ขอมูลการจัด 50 อันดับมหาวิทยาลัยไทยดานการวิจัยและดานการเรียนการสอน
รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาอุดมศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานสรุปรายรับจริง-รายจายจริง ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2548
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ผลการเจรจาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ขออนุมตั ิปรับสถานภาพและยกฐานะสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
อนุมัติ
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยความหลากหลายชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
ขออนุมตั ิจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
อนุมัติ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
1. ขอใหมีการติดตอประสานงานเชื่อมโยงกันระหวางวิทยาเขต รวมกันทํางานเปนทีม โดยวิทยาเขตบางเขนเปนศูนยกลาง
จังหวัดสกลนคร
2. ในการจัดสรรงบวิจัย ซึ่งสวนกลางเปนผูดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการที่ทาํ หนาที่จดั สรรงบวิจัย ควรมีการปรับเปลี่ยน
ใหมีผูทรงคุณวุฒิจากวิทยาเขตเขารวมเปนกรรมการดวย
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ หลักสูตรทีบ่ รรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดศึกษา ในป พ.ศ. 2550
อนุมัติ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
อนุมัติ โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ
1. เปนวิธีการเรียนการสอนแนวใหมที่ดีและทันสมัย เปนการเปดโอกาสทางการศึกษา และชวยลดปญหา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่องอาคารสถานที่
2. ควรมีกรอบการประเมินในการติดตามวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผล เพื่อเปนหลักประกัน
คุณภาพการศึกษา
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คณะสังคมศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ มก.
คณะเศรษฐศาสตร
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อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
รางจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
เห็นชอบและใหจดั ทําเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอ ไป
อนุมัติ
ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)

3

