สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙
วันจันทรที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะดังนี้
1. กิจกรรมที่สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร ไดดาํ เนินการจัดขึ้น
เปนคุณคาทางประวัตศิ าสตร เปน Academic Value ซึ่งไมสามารถสรางเปน
รายรับที่เปนเงินสดได แตลักษณะของกิจกรรมตาง ๆ นั้น จะใหประโยชนแก
คนในชุมชนในประเทศไทย จึงจําเปนตองมีการจัดเงินในรูปของการใหการ
อุดหนุนจากโครงการพิเศษอื่น ๆ มาสนับสนุนดวย
2. นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมวัฒนธรรมของชนเผาไทแลว ขอใหสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรดําเนินกิจกรรมที่เปนเปาหมายหลักของ
สํานักฯ ตามนโยบายและแผนงานที่มีอยูเดิม โดยเฉพาะเรือ่ งการจําลองพืน้
ชนบทที่แสดงความเปนอยูของเกษตรกรแตละภูมภิ าคของประเทศ เพื่อเปน
แหลงเรียนรูวัฒนธรรมการเกษตรของประเทศไทยใหแกเยาวชนรุน หลัง
3. เพือ่ ใหการดําเนินกิจกรรมภายใตงบประมาณที่มอี ยูอยางจํากัดดําเนินไปได
ตามวัตถุประสงค จึงขอใหสํานักฯ ใชกลยุทธ ดังนี้
- ขอใหใชหองประชุมเล็กหรือหองประชุมยอยในการจัดประชุมแทนการใช
หองประชุมใหญ
- แบงสวนของกิจกรรมที่จะทําตามงบประมาณทีไ่ ดรบั และเนือ่ งจากสํานักฯ
มีโครงสรางองคกรคอนขางใหญมาก จึงตองใชงบประมาณจํานวนมากใน
การบริหารจัดการและจะตองไดรบั การพิจารณาจากผูบริหารตอไปในอนาคต
ที่ประชุมรับทราบ

1

ผูอาํ นวยการสํานักพิพิธภัณฑ
และวัฒนธรรมการเกษตร

อาจารยอรไท ผลดี ผูอ ํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีหัวขอ
นําเสนอประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงคของ
องคกร ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและแผนปฏิบัติการสํานักพิพธิ ภัณฑ
และวัฒนธรรมการเกษตร จุดแข็งและจุดออนขององคกร

2

คณะทํางานการติดตามผล
การปฏิบัติงานของคณบดี
ผอ.สํานัก / สถาบัน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ที่ไดแสดงวิสัยทัศน และมีผลการปฏิบัติงานครบรอบ 1 ป

ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
3
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

คณะมนุษยศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปการศึกษา ที่ประชุมรับทราบ และ รศ.ดร.จวงจันทร ดวงพัตรา กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา
2548 ที่จบภายในเวลา 3 ปครึ่ง
ไดตั้งขอสังเกตเพิม่ เติมดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ยังคงมีนโยบายที่จะรับผูท ี่สําเร็จการศึกษาภายในเวลา 3 ปครึ่ง และไดรับเกียรตินิยม
ซึ่งเปนนิสิตที่เรียนเกงเขาเปนอาจารยหรือไม
2.โครงการสหกิจศึกษากับการสําเร็จการศึกษาภายในเวลา 3 ปครึ่ง เปนนโยบายที่สวนทางกันหรือไม
และการจัดชัน้ เรียนใหจบการศึกษาภายในเวลา 3 ปครึ่ง อาจจะมีผลทําใหเกิดปญหากับแผน
การจัดการเรียนการสอนที่ทาํ ไว 4 ป
ประธานฯ ขอใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและนําเสนอตอไป
แตงตั้งคณบดีบัณฑิตศึกษาสถาน
มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยศรีอร สมบูรณทรัพย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9
สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีบัณฑิตศึกษาสถาน ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
แตงตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มีมติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยชานันก สุดสุข ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8
สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร สถิตแิ ละคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง
ในการบริหารเปนคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรสืบตอจาก รองศาสตราจารยคณพล จุฑามณี
ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
แตงตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มีมติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ หุนพยนต ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ 8 สังกัดภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ ตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เปนตนไป โดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป
แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มีมติใหแตงตั้ง ศาสตราจารยรังสิต สุวรรณเขตนิคม ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 10
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สังกัดภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2549
เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในนโยบายและภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร
และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย
- ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิบลู ย ชลานันต ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- นายพิชิตชัย ผองอุดม
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ขออนุมตั ิโครงการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ กรุงเทพ เปนหนวยงานระดับภาควิชา อยูภายใตคณะมนุษยศาสตร
อนุมัติ
บริหารงานโดยระเบียบเฉพาะของหนวยงานและแบงสวนงานออกเปน 3 ฝายคือ ฝายบริหาร ฝายวิจัย
และฝายวิชาการ

2

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

5
(ตอ)

ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงคเฉพาะ
(ภาคพิเศษ) โดยเริ่มรับนิสิตในภาคตนปการศึกษา 2549
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (ภาคพิเศษ)
โดยเริ่มรับนิสิตในภาคตนปการศึกษา 2549

6
7
8
9

คณะประมง
คณะเศรษฐศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

10

กองการเจาหนาที่

11
12

คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร

13

คณะสัตวแพทยศาสตร

14
15
16

เรื่อง

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
คณะทํางานยกรางขอบังคับวาดวย
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต
คณะวิศวกรรมศาสตร

ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางภายในคณะประมง
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ สํานักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางการแบงสวนราชการในสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมตั ิกําหนดสีประจําคณะวิทยาศาสตรการกีฬา (สีเหลืองอมสม)
การขอขยายเวลาราชการของขาราชการผูเกษียณอายุตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย
ปงบประมาณ 2549 จํานวน 13 ราย
การปรับเพิ่มอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
ขออนุมตั ิปรับแผนเพื่อขอบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545 - 2549) เพิ่มเติม
ขออนุมตั ิหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิระเบียบวาดวยการควบคุมยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิระเบียบวาดวยการบริหารศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2549

3

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
อนุมัติ และมีขอสังเกตเกี่ยวกับการเปดสอนโครงการ
ภาคพิเศษมากขึ้น อาจสงผลกระทบกับงานวิจัยและ
การพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
อนุมัติ

อนุมัติ และไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับความใกลเคียง
ของสี ควรใชสีที่เห็นชัดเจนและแตกตางจาก
คณะเศรษฐศาสตรและคณะเกษตร
อนุมัติ และขอใหตรวจสอบความถูกตองของวุฒิ
การศึกษาของคณาจารยผูขอขยายเวลาราชการ
ทั้ง 13 ราย กอนดําเนินการตอไป
อนุมัติ
อนุมัติ โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร
ซึ่งเปนอาจารยพิเศษ โดยดูแลเฉพาะวิชาวิทยานิพนธ

อนุมัติ

ลําดับ
17

หนวยงานที่เสนอ
คณะวนศาสตร

18

คณะวิทยาศาสตร

19

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

20

คณะเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน
บัณฑิตวิทยาลัย

21

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางไม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ
และการทองเที่ยว แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพปาไม แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร แผน ก
แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาพืชไรนา จํานวน 2
หลักสูตรคือ
1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร แผน ก แบบ ก 1
และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และตัวชีว้ ัด
ที่ 4.5.2 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

อนุมัติ
อนุมัติ และไดมีขอ สังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพปาไม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ดังนี้
1. คําอธิบายรายวิชา 302511 การวิเคราะหชุมพืช (Plant Community Analysis)
คําวา “ชุมพืช” ควรจะใชคําเดิมทีใ่ ชในปจจุบนั คือคําวา “สังคมพืช” และคําวา
“ชุมสัตว” ควรใชคําวา “สังคมสัตว”
2. คําอธิบายรายวิชา 302583 สรีรวิทยาความเคนของไมยืนตน (Stress
Physiology of Trees) คําวา “ความเคน” ควรใชคําวา “ความเครียด” แทน
เนือ่ งจากเปนลักษณะทางชีวภาพ ทั้งนี้ “ความเคน” ควรใชในเรื่องวิศวกรรม
หรือวัตถุตา ง ๆ
อนุมัติ

อนุมัติ ที่ประชุมฯ ไดมีขอสังเกตเกีย่ วกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พืชไร แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 ในรายวิชา
003579 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุพืช (Molecular Biology in Crop
Improvement) ขอใหตรวจสอบและแกไขคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ คําวา
“Transportable Genetic Element” ควรจะใชคําวา “Transposable Genetic
Element” แทน
ที่ประชุมรับทราบ
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