สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
1

หนวยงานที่เสนอ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง
1. การจดทะเบียนขอบังคับสหกรณกําหนดคุณสมบัตสิ มาชิกสมทบตามมาตรา
41 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
2. โครงการจัดตั้งสถานีภาคพืน้ ดินเพื่อรับขอมูลภาพถายจากดาวเทียม SMMS
3. พิธีลงนามในบันทึกความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับ บริษัทอมตะ
คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
4. ความคืบหนางานกอสรางอาคารวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
5. สรุปรายงานการกอสรางจากเงินงบประมาณแผนดิน ป 2550 - 2552
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2552
6. สรุปอาคารทีก่ อสราง (ผูกพันใหม) ในปงบประมาณ 2553 - 2555
7. รายชื่ออาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา
เพื่อเปนขอมูลสําหรับสื่อมวลชนในการใหขอมูลสัมภาษณแกสาธารณชน
8. สรุปขั้นตอนการดําเนินงานขอตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
9. สรุปผลการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยจําปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
10. รายงานการศึกษาดูงานดานการวิจัยในทวีปยุโรป
11. คณะจากกรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
12. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานเกษตรแฟร ประจําป 2553 “นวัตกรรมงานวิจัย
นําเกษตรไทยใหรุงเรือง” ระหวางวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

13. เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553 เอกอัครราชทูตแหงราชอาณาจักรภูฏาน
และประธานคณะกรรมการขาราชการซึ่งเปนองคกรใหมภายใตรัฐธรรมนูญ
ใหมของราชอาณาจักรภูฏานมีตาํ แหนงเทียบเทานายกรัฐมนตรีไดเดินทางมา
เยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
14. มหาวิทยาลัยมอบคูมือประกันคุณภาพ ฉบับนิสติ ใหแกกรรมการทุกทาน
การขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ........

2

มติใหปรับแกไขขอความในรางขอบังคับฯ ดังนี้
1. ใหเพิ่มคํานิยามในขอ 3 คําวา “ก.บ.ม. หมายความวา คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” และคําวา “ผูบริหาร หมายความวา
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งมีวาระดํารงตําแหนง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและใหหมายความรวมถึงหัวหน
าหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยดวย”
2. ใหแกไขความในขอ 9 วรรคสอง เปนดังนี้ “บุคลากรมหาวิทยาลัยทีไ่ ดกระทํา
การเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอนื่ ใดจากนิสิตหรือผูรับบริการ
เพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด โดยมีเจตนาทุจริตถือเปนการกระทําผิด
จรรยาบรรณอยางรายแรงและใหถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง”
3. ใหแกไขความในขอ 10 วรรคหนึ่ง เปนดังนี้ “บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ” และเพิ่มความในวรรคสาม เปนดังนี้
“บุคลากรที่นาํ ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานของผูอื่น มาเปนผลงานของตน
โดยมิชอบ ถือเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และใหถือเปนความผิด
อยางรายแรง”
4. ใหแกไขความในขอ 12 เปนดังนี้ “บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงอุทศิ เวลาใหแก
ราชการและใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่ ไมละทิ้ง
หนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร”
5. ใหเพิ่มเติมความเกี่ยวกับกระบวนการไดมาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ในขอ 24 ดวย

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2
(ตอ)

การพิจารณารางขอบังคับวาดวยการสั่งลงโทษทางวินัยของขาราชการและ
พนักงาน

3

คณะวิทยาศาสตร

4

คณะวิศวกรรมศาสตร

5

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)ไวในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (นานาชาติ) ไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)

3

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยไดมอบใหสํานักงานกฎหมายนํารางขอบังคับไปปรับแกไข
ใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยและมอบนายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และรองศาสตราจารยสุรวิช วรรณไกรโรจน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา พิจารณาขอความทีไ่ ดมีการแกไข
กอนออกประกาศเปนขอบังคับ และเพื่อใหการพิจารณาวาระในเรื่องทีเ่ กี่ยวของ
กับการออกขอบังคับโดยสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย ที่ประชุมได
เสนอแนะเพิ่มเติมใหสํานักงานกฎหมายนําเสนอสรุปที่มาและสาระสําคัญ
ในวาระนัน้ ๆ เปนขอมูลใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบในโอกาสตอไปดวย
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
1. อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยอํานาจการสั่งลงโทษ
วิธีการออกคําสั่งและการแกไขคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2553 โดยใหเพิ่ม
นิยามในขอ 3 “หัวหนาหนวยงาน” ใหรวมถึงผูอํานวยการกองดวย
2. อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย วินัย การรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553
โดยใหเพิ่มนิยามในขอ 3 “หัวหนาหนวยงาน” ใหรวมถึงผูอํานวยการกอง และ
แกไขความในขอ 6 วรรคสาม (3) โทษทางวินัยเปนดังนี้ “ใหลดคาจางไดครั้งหนึ่ง
ไมเกินรอยละสี่”

อนุมัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

5
(ตอ)
6

7

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คณะเกษตร กําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การพิจารณารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติเปลีย่ นชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตรและการจัดการ เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเกษตรแบบมีสัญญา เพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 - 2554)
การอนุมัตปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุสัตว
รายงานความกาวหนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

8

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี

9

กองกิจการนิสิต

การขออนุมัติขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553

10

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํา มก. (ก.บ.ม.)

การขออนุมัติแนวปฏิบัติการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

อนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. รับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินการของคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี
2. เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการประเมินจากไมเกิน 60 วันหลังจากสิ้นสุด
ปงบประมาณ เปน 60 วัน นับจากวันประชุมนัดแรก
ทั้งนี้ ในสวนของการสัมภาษณบุคลากรนั้น ทีป่ ระชุมฯ ไดเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยจัดใหมีกลุมผูเขารับการสัมภาษณในประเภทของบุคลากรทั้งขาราชการและ
พนักงาน โดยใหรวมถึงนิสิต คณาจารยและบุคลากรจากวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ดวย
อนุมัติ โดยใหปรับเพิ่มความในขอ 5.2.4 และ ขอ 6.2.4 เปนดังนี้ “รองเทาหุมสน
สีดําแบบสุภาพ สวมถุงเทาสีดํา” กอนออกประกาศเปนขอบังคับตอไป นอกจากนี้
ที่ประชุมไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดเครื่องแตงกายกระโปรงนิสิตหญิง ใน
งานพิธี งานพระราชพิธี หรือในเวลาปกติ ควรใหสามารถใชกระโปรงขนาดยาว
เดียวกันได เพื่อความประหยัดและงายตอการปฏิบัตติ นของนิสิต
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหปรับแกไขรางประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง การตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. ใหแกไขความในขอ 1 เปนดังนี้ “ใหคณะนําเสนอแผนอัตรากําลังในการตอ
เวลาราชการโดยปฏิบัติตามขอ 4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10
(ตอ)

11

สํานักงานกฎหมาย

12

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

13

14
15

คณะบริหารธุรกิจ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

16

อนุกรรมการอุทธรณรองทุกข
ประจํา มก.

การขออนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินการศึกษา เปน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และประเมินทางการศึกษา
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 4 หลักสูตร
การสรางความเขาใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์ การเรียกคํานําหนานามวา
“ดร.” นั้น ในบริบทของอุดมศึกษาจะใชเรียกเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกมิไดรวมถึงปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ”์
ผลการพิจารณาคําวินิจฉัยอนุกรรมการอุทธรณรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2550 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2550 และมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความเห็นชอบเปนการลวงหนา”
2. ใหแกไขความในขอ 2 เปนดังนี้ “การตอเวลาราชการประกาศ ก.พ.อ. กําหนด
ใหตองทําหนาที่สอนหรือวิจัยเทานั้น โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายมุงเนนการวิจัย
เปนหลักในการตอเวลาราชการเนือ่ งจากเปนมหาวิทยาลัยวิจัย”
3. ใหตัดความในขอ 3 ออก เนือ่ งจากนําความมารวมในขอ 1
4. ใหนําความในขอ 4.4 มาเปนความในขอ 4.2 ดังนี้ “ก.บ.ม. จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ โดยการคัดเลือกจากที่ประชุม ก.บ.ม.” และแกไขความในวรรคสอง
คณะกรรมการกลัน่ กรอง มีหนาที่ เปนดังนี้ “1. ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละผลงาน
ทางวิชาการของผูที่จะเกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด”
5. ใหเพิ่มความในขอ 5 เปน “......เชิญผูที่สมควรไดรับการตอเวลาราชการ.......”
6. ใหแกไขความในขอ 8 เปนดังนี้ “ประกาศฉบับนี้ใหมีผลบังคับใชถัดจาก
วันประกาศเปนตนไป”
อนุมัติ
อนุมัติใหกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 2 ราย

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กองแผนงาน

รายงานผลการดําเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประ
จําปการศึกษา พ.ศ. 2551
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กองวิเทศสัมพันธ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

สรุปโครงการฝกอบรม “นิสิตวิเทศอาสา”
ที่ประชุมทราบ
1. ในชวงเชาวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดพิธี
ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ซึ่งเปนครั้งแรกที่มีการ
ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการพรอมกันทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย
2. เอกสารสรุปภาพรวมกิจกรรมงานเกษตรแฟร ประจําป พ.ศ. 2553
“นวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยใหรุงเรือง” ระหวางวันที่ 29 มกราคม
- 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
ประธานฯ ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานเกษตรแฟร และ
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.) จัดการประชุมประจําปของสมาคมฯ พรอมงาน
คืนสูเหยา (Home Coming Day) ภายในงานจะมีการประกาศเชิดชูเกียรตินิสิต
เกาดีเดน จํานวน 15 คน ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2
คน ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ และนายสมบัติ ศานติจารี
ไดรับการประกาศเชิดชูเกียรติใหเปนนิสิตเกาดีเดน ประจําป 2553
สภามหาวิทยาลัยจึงขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิดังกลาวดวย

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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ประชุมทราบ และไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวางถึงปญหาและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากการไมรายงานผลการดําเนินงานของโครงการภาคพิเศษ จํานวน
33 โครงการ และมีมติใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ และใหหนวยงาน
รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
คราวตอไปหากโครงการใดไมสามารถรายงานผลการดําเนินงานภายในเวลาที่
กําหนด ขอใหมาชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ จะไดรวมกันหาแนวทางหรือ
วิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโครงการดังกลาว
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