สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

1

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

2

คณะกรรมการสรรหา
ผูอาํ นวยการ
สํานักบริการคอมพิวเตอร

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับสรุปมติอนุมัติโครงการเปดสอน
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ 7/2548 เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ควรจะมีขอ สังเกตวา การขออนุมัติโครงการเปดสอนปริญญาตรี
ภาคพิเศษนี้ ไดดําเนินการรับนิสิตมาแลวตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2548 กอนทีจ่ ะไดรับอนุมัติโครงการจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ
รายงานผลการสรรหา ผูอํานวยการสํานักบริการ
คอมพิวเตอร พรอมเสนอชื่อผูท ี่เหมาะสมดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร

3

คณะกรรมการสรรหา
ผูอาํ นวยการ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผลการสรรหา ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน พรอมเสนอชื่อผูท ี่เหมาะสมดํารง
ตําแหนงผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร

4

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติในหลักการวา การเปดรับนิสติ ของโครงการเปดสอนภาคพิเศษ ควรดําเนินการหลังจาก
โครงการฯ ไดรบั อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ แลว

มีมติใหแตงตั้งรองศาสตราจารยสุรศักดิ์ สงวนพงษ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ 9 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหาร เปน
ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวนั ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป
โดยมีวาระในการดํารงตําแหนงสี่ป
มีมติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ รักซอน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ 8 สังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ดํารงตําแหนงในการบริหาร เปน
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ตั้งแตวนั ที่ 20 กันยายน 2548 เปนตนไป
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบนโยบายและวิสยั ทัศนของคณะวนศาสตร และเห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร ประกอบดวย
-นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ เปนประธานฯ
-ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
-หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

5

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร

6

สํานักงานทรัพยสิน

7

วิทยาเขตศรีราชา

8

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9

คณะศึกษาศาสตร

10

คณะวิทยาศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศาสตราจารยชาญวิทย วัชรพุกก คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขอลาออกจาก อนุมัติ
ตําแหนง ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2548 เนือ่ งจากจะครบวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางและแบงสวนราชการสํานักงานทรัพยสิน โดยขอแบงสวนออกเปน 3 ฝาย และ 1 มีมติอนุมัติใหปรับโครงสรางและแบงสวนราชการ สํานักศูนย ประกอบดวย ฝายบริหารทัว่ ไป ฝายสารสนเทศ ฝายสิทธิประโยชน และศูนยของที่ระลึก มก.
งานทรัพยสินเปน 3 งาน ไดแก งานธุรการ งานวางแผนพัฒนาทรัพยสิน และงานบริหารสิทธิประโยชน
ขออนุมตั ิเงินโครงการพิเศษเพือ่ สนับสนุนการลงทุนของมหาวิทยาลัยฯ จากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด อนุมัติ โดยมีขอสังเกตใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณากรอบ
เพื่อกอสรางอาคารหอสมุดอนุสรณ 10 ป จํานวน 60 ลานบาท และอาคารหอพักนิสิต จํานวน 90 ลานบาท วงเงินกู เนื่องจากเปนการใชเงินในอนาคต
รวมเปนเงิน 150 ลานบาท
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดสงกําลังทางธุรกิจ” เปน “หลักสูตร อนุมัติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส”
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนย ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม”
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะวา ควรพิจารณาถึงความเปนไป
ไดของอัตรากําลังและงบประมาณที่จะไดรับการสนับสนุน
ดวย
ขออนุมตั ิโครงการเปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะวา โครงการฯ ควรพิจารณาถึง
ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
คุณภาพการศึกษา เนื่องจากสัดสวนจํานวนอาจารย
และนิสิตยังไมเหมาะสม การศึกษาในระดับปริญญาเอก
ควรใหความสําคัญกับความเปนเลิศทางวิชาการมากกวา
การหารายได
ขออนุมตั ิหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
อนุมัติ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
อนุมัติ และมอบรองฯ ฝายวิชาการ สรุปขอมูลรายวิชา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
ของแตละวิทยาเขตใหสภามหาวิทยาลัยฯทราบดวย
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
อนุมัติ ทั้งนี้ ขอใหเพิ่มขอความไวในขอ 18 แนวปฏิบัติ
ของหลักสูตรฯ ดังนี้ “นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาตองมี
ผลงานวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตอบ
รับใหนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติอยางนอย 1 ครั้ง หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
ในวารสารวิชาการนานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการ
ซึ่งเปนที่ยอมรับของสาขาวิชาสถิตอิ ยางนอย 1 เรื่อง
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร เปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎี- อนุมัติ
บัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

11

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

12
13

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะเกษตร

14

กองแผนงาน

ขออนุมตั ิโครงการเปดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ (2) วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับ
ผูเขาศึกษาตอเพือ่ ขอรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง (ตอยอด) และโครงการฯ สําหรับผูเขาศึกษาตอเพื่อ
เพิ่มพูนความรูบ างรายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร เปน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
เสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

15

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

16

สํานักงานกฎหมาย

ขออนุมตั ิขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2548 โดยปรับเพิ่มขอความในขอ 26.6 เปนดังนี้ “นิสิตที่สมควรไดรับการเสนอชือ่ ใหไดรับ
ปริญญาหรืออนุปริญญาจะตองเปนผูที่มีความประพฤติทไี่ ดขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัย
ของนิสิต และจะตองเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงจะไดรับการเสนอ
ชื่อเพือ่ เขารับพระราชทานปริญญาหรืออนุปริญญาได ในกรณีที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว ใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี” โดยขอใหมีผลบังคับใชกบั
นิสิตที่เขาศึกษาตัง้ แตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
รายงานเรื่องการฟองคดีปกครองกรณีผูเกษียณอายุขอขยายเวลาราชการ (รศ.พีระพล อยูส วัสดิ์ )
คณะสัตวแพทยศาสตร ไมไดรบั การพิจารณาตามมติ อ.ก.ม. แตใชดุลยพินิจสวนตัวของ
หัวหนาภาควิชา

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอใหตรวจสอบความถูกตองของตัวเลข
2. ขอใหมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอขอมูลตัวเลขเงินรายได
ประเภทที่ไมไดคาดหวัง เชน เงินทุนจากนักเรียนทุน
โครงการวิจัยตาง ๆ เปนตน
อนุมัติ

ที่ประชุมรับทราบ และขอใหการอนุมัติขยายเวลาราชการ
สําหรับขาราชการที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑตามที่ ก.พ.อ.
กําหนด จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา
และคณะกรรมการประจําคณะกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)

3

