สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙
วันจันทรที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙)
ลําดับ
1

หนวยงานที่เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
แตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

แตงตั้งคณบดีคณะเกษตร

การพิจารณาขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ

2

อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิปรับสถานภาพและสังกัดของหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหเปนภารกิจในกํากับของหอจดหมายเหตุ
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอใหพิจารณาดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ ง หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีมติแตงตั้งให รองศาสตราจารยอาํ นาจ ธีระวนิช ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ 9 สังกัดภาควิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
มีมติแตงตั้งให ผูช วยศาสตราจารยวิจารณ วิชชุกิจ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ 8 สังกัดภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน
คณบดีคณะเกษตร สืบตอจาก ศาสตราจารยธรรมศักดิ์ สมมาตย ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม
พ.ศ. 2549 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
อนุมัติใหเสนอ นายสันทัด โรจนสุนทร อาจารยพิเศษ คณะเกษตร กําแพงแสน เพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ ในสาขาวิชาปฐพีวทิ ยา
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549
อนุมัติ
ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมฯ มีขอ คิดเห็นดังนี้
1. กําหนดวันที่สภามหาวิทยาลัยฯ รับเรื่อง ควรเปนวันที่สํานักงานเลขานุการคณะรับเรื่อง
2. ควรมีการกําหนดวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนบุคคลภายนอกสถาบัน ซึ่งคัดสรร
จากบัญชีรายชือ่ ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด เพือ่ แตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี รับที่จะนําไปหารือกับ ก.พ.อ. ในการขอกําหนดวาระของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตอไป
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หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การกําหนดโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงทางวิชาการ และกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนง
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ

ขออนุมตั ิปรับโครงสรางการแบงสวนราชการสํานักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย
ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและการผลิต (นานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (นานาชาติ)
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใชที่ดนิ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (ภาคพิเศษ)

ที่ประชุมรับทราบ

อนุมัติ

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย รวมกับ
ศูนยการศึกษาการใชที่ดนิ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
คณะสัตวแพทยศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ.2549
วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
อนุมัติ โดยมีขอสังเกตวา หลักสูตรดังกลาวระบุวา สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัย
การเดินเรือ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตร แตเนื่องจากโครงการจัดตั้ง
สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาตินําเสนอโดยคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชาและไดรับอนุมตั ิจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งยังไมมี
ประกาศจัดตั้งเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ประชุมฯ จึงขอใหระบุชื่อ
หนวยงานผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ถกู ตองดวย
คณะมนุษยศาสตร
ขออนุมตั ิระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันขงจื๊อ กรุงเทพ พ.ศ. 2549
คณะกรรมการองคการนิสติ
ขออนุมตั ิขอบังคับวาดวยธรรมนูญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2549
อนุมัติ
คณะสังคมศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
คณะบริหารธุรกิจ
ขออนุมตั ิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549

ขอแกไขเอกสารประชาสัมพันธ มก. ฉบับที่ 217 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 สรุปสาระสําคัญ ......... การประชุมสภา มก. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ วันจันทรที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หนา 1
ขอความเดิมเรื่อง “นางวันทนี โกวิทางกูร ผูอํานวยการสํานักหอสมุด นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน.................. และแผนปฏิบัติการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร..................” แกไขเปน
“ นางวันทนี โกวิทางกูร ผูอํานวยการสํานักหอสมุด นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน............................................ และแผนปฏิบัติการสํานักหอสมุด.....” จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ งานการประชุม กองกลาง
ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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