สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

คณะทํางานดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอาํ นวยการ สถาบัน / สํานัก

2

คณะวิทยาศาสตร

3

อธิการบดี

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี จํานวน 4 รายคือ ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา การดําเนินการติดตามผล
- คณบดีคณะประมง
- คณบดีคณะสังคมศาสตร
การปฏิบัติงานของผูบริหารเปนสิ่งที่ดี มีประโยชนกบั ผูบริหารที่จะนํามาปรับปรุงแกไข ในกรณี
วิสยั ทัศนและภารกิจที่ไมครอบคลุม หรือปฏิบัติไมได มีสาเหตุจากอะไร มหาวิทยาลัยฯ ควรให
- คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร - คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
ความสนใจ และติดตามการแกไขตอไป
ขอแกไขชือ่ หลักสูตรจาก
ที่ประชุมรับทราบ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 เปน
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
(นานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
แตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จํานวน 14 ราย
อนุมัติ
ประกอบดวย
1.สัตวแพทยหญิงเกศินี ไกรครุฑรี 8.นายวีระศักดิ์ วงษสมบัติ
2.นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล 9.นายสมชาย สัญญลักษณศิริ
3.นายบุญชู ตันชัชวาล
10.นายสายัณห สตางคมงคล
4.นายปองพล เตชะวิจิตรา
11.นายสํารอง จียโชค
5.นายณทพล เศรษฐโอฬาร
12.นายอดุลย วินัยแพทย
6.นายมานิต อุดมคุณธรรม
13.นายอนันต ภูส ิทธิกุล
7.นายราชัย วัฒนเกษม
14.นายอํานวย เนตยสุภา
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมการเกษตร
การเกษตร และใหแตงตั้งกรรมการสรรหา ประกอบดวย
-นายชวน หลีกภัย กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานฯ
-รองศาสตราจารย ดร.อภินันท สุประเสริฐ กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
-หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด

6

คณะบริหารธุรกิจ

7

คณะวิศวกรรมศาสตร

8

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

9

คณะประมง

ขออนุมตั ิปรับโครงสรางคณะบริหารธุรกิจ โดยขอแบงสวนงาน
ภายในสํานักงานเลขานุการคณะ ออกเปน 5 งานประกอบดวย
งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุ งานบริการการศึกษา
ขออนุมตั ิโครงการเปดสอนปริญญาโทสําหรับผูบ ริหารการเงิน
(ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยจะเริ่มรับนิสิตตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2548
จํานวน 120 คน/รุน
1. ขออนุมตั ิโครงการเปดสอนปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2 หลักสูตร
โดยจะเริ่มรับนิสิตตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2548
จํานวน 25 คน/ป ดังนี้
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
2. ขออนุมตั ิโครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกองทัพอากาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร โดยจะเริ่มรับนิสิตตั้งแตภาคตน
ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน/ป
3. ขออนุมตั ิโครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร โดยขออนุมัติใชหลักสูตรยอนหลังกับ
นิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2547
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
โดยมีกําหนดการเปดสอนในปการศึกษา 2548
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ผลิตภัณฑประมง แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
โดยจะเริ่มใชกับนิสิตที่เขาศึกษาตัง้ แตปการศึกษา 2548
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ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสํานักหอสมุด และใหแตงตั้ง
กรรมการสรรหา ประกอบดวย
- นายเอ็นนู ซือ่ สุวรรณ กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ เปนประธานฯ
- รองศาสตราจารยมนตรี ค้ําชู กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
- หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการ
อนุมัติ

1. อนุมัติ โดยมีขอ เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงการเปดสอนหลักสูตร ใด ๆ กองแผนงาน
ควรวิเคราะหการเปดสอนหลักสูตรในภาพรวมของทั้งหนวยงานดวย
2. อนุมัติ โดยกรรมการมีขอสังเกตเกี่ยวกับการขออนุมตั ิโครงการเปดสอนหลักสูตรพรอมกัน 3 หลักสูตร
ของภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งมีจํานวนคณาจารยคอนขางนอยนั้น กรณีดังกลาว
ทางภาควิชาฯ สามารถดําเนินการได เนื่องจากโครงการเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
เปนโครงการความรวมมือกับโรงเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งมีคณาจารยจากโรงเรียนนายเรืออากาศรวม
ดําเนินการดวย
3. อนุมัติ

อนุมัติใหเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยใหภาควิชาฯ ดําเนินการเพิ่มจํานวนอาจารยใหครบตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ
อนุมัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

10

คณะศึกษาศาสตร

11

คณะวิทยาศาสตร

12

หัวหนาสํานักงานอธิการบดี

13

สํานักงานกฎหมาย

เรื่อง
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
โดยจะขอใชยอนหลังกับนิสิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2547
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร โดยจะเริม่ ใชกับนิสิตรุนปการศึกษา 2548 คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
ความคืบหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. …....... ซึ่งกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดประชุม
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2548 มีมติใหแตงตั้งอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภา ปรับปรุงแกไข
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ........ เพือ่ กรรมาธิการจะนํามาเปนแนวทางในการพิจารณารางพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดว ย ซึ่งมีทั้งหมด 14 ประเด็นคือ
1.นิยามศัพทคําวา “สภาพนักงาน” วุฒิสภาขอแกไขเปน “สภาผูปฏิบตั ิงาน”
2.สถานภาพของมหาวิทยาลัย วุฒสิ ภาขอเพิ่มวายังเปน “มหาวิทยาลัยของรัฐ”
3.การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย วุฒิสภาขอกําหนดกรอบวา ตองสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
4.คาธรรมเนียมและคาบํารุง วุฒิสภาขอเพิ่มตองไมเกินกรอบเงินอุดหนุน และใหนิสิตไดมีสวนรวมในการกําหนด
5.กรรมการสภาผูท รงคุณวุฒิ วุฒิสภาขอเพิ่มใหมีองคกรภายนอก เปนผูสรรหา
6.นายกสภาฯ วุฒสิ ภาขอกําหนดกรอบการสรรหาและดํารงตําแหนงไดแหงเดียว
7.คณะกรรมการสงเสริมฯ วุฒิสภาขอกําหนดองคประกอบ
8.สภาพนักงาน วุฒิสภาเพิ่มอํานาจใหกํากับการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ
9.การปรับเปลี่ยนสถานภาพ วุฒิสภาแกไขใหทุกคนตองผานการคัดเลือกหรือประเมิน
10.อํานาจรัฐมนตรี วุฒิสภาเพิ่มอํานาจใหรัฐมนตรีมอี ํานาจ สั่งใหมหาวิทยาลัยชี้แจงทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทํา
ของมหาวิทยาลัย
11.การตรวจเงิน วุฒิสภาแกไขใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
12.วาระอธิการบดี วุฒิสภาแกไขใหนับวาระการดํารงตําแหนงตอเนือ่ งจากกฎหมายเดิม
13.การกําหนดวงเงินกู วุฒิสภาใหกาํ หนดวงเงินไวในกฎกระทรวง
14.นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย วุฒิสภากําหนดหามมิใหมหาวิทยาลัยปฏิเสธ
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการ
(นางประภาพรรณ ประยูรหงษ)

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ

ที่ประชุมรับทราบ

