สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

เลขานุการ

เรื่อง
1. นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ มอบตําราทาง
วิชาการสนับสนุนการศึกษาคนควาสําหรับนิสิตเพื่อใชประจําหองสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รวม 7 เลม
2. การเชิญผูบ ริหารและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับวาระเขารวมประชุม
1. โครงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กทีป่ ระตูระบายน้ําและอางเก็บน้ํา
ของกรมชลประทาน
2. โครงการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของคลองลัดโพธิอ์ ันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ ดานไฟฟาพลังน้ําและปรับปรุงคุณภาพน้ํา
3. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว
4. โครงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานความสะอาดโรงอาหารกลาง มก.
5. รายงานสรุปการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและฝกงานภาคสนาม
กับมหาวิทยาลัยจําปาสัก
6. สรุปการหารือความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กับสาธารณรัฐฝรัง่ เศส
7. รายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ ปงบประมาณ 2553 ประจําเดือน
เมษายน 2553
8. สรุปรายการการกอสรางจากแหลงเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายได
ประจําปงบประมาณ 2553
9. การลดขั้นตอนการคืนหลักค้ําประกันซอง (เงินสด)

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)

3

คณะเศรษฐศาสตร

4

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

5

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะทํางานจัดทํารางนโยบายฯ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10. สรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครบรอบ 1 ป (วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
11. สํานักหอสมุดมอบบัตรสมาชิกวีไอพี
12. ขอเลือ่ นการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดตั้งสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย”
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร
การพิจารณานโยบายเรื่องการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2

อนุมัติ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
อนุมัติ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เนือ่ งจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร เปดสอน
หลักสูตรเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตรและผูสําเร็จการศึกษาตองไดรับใบประกอบ
วิชาชีพทางวิศวกรรม (กว.) จึงมีความแตกตางจากหลักสูตรทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สําหรับคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา จัดการเรียน
การสอน ณ วิทยาเขตศรีราชา จึงมิไดนํามาพิจารณา
2. เพือ่ ใหการดําเนินการเปนไปดวยความรอบคอบ ชัดเจน และเกิดประโยชน
สูงสุดตอมหาวิทยาลัย ทีป่ ระชุมฯ จึงมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานศึกษาแนวทาง
การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกอบดวย นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน
ประธานคณะทํางาน นายอํานวย เนตยสุภา ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผูบริหาร เปนคณะทํางาน และมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการจัดทีมเลขานุการ
คณะทํางาน โดยใหคณะทํางานมีหนาที่รวบรวมขอมูลประวัติความเปนมาและ
วัตถุประสงคการจัดตั้งหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาดาน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5
(ตอ)

6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แนวทางการดําเนินงานของคณะทํางานจัดทํารางนโยบายการพัฒนาฯ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารสวนงานภายใน
พ.ศ. 2553
นโยบายการพัฒนาคณะประมง
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
การแตงตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

การแตงตั้งผูอาํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการ

3

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ณ วิทยาเขตบางเขน คือ ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัยสิ่งแวดลอม ขอมูลสถานภาพ
หนวยงานทั้งดานบุคลากร นิสิต หลักสูตร ผลงานการวิจัย งบประมาณ ตลอดจน
ขอมูลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ แลวดําเนินการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางเชิง
นโยบายการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรพิจารณาตอไป
เห็นชอบตามเสนอ

อนุมัติ
เห็นชอบตามเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป
มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยบดินทร รัศมีเทศ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
ดํารงตําแหนงในการบริหาร เปนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สืบตอจาก
ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ หุนพยนต ตั้งแตวนั ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
มีมติใหแตงตั้ง ศาสตราจารยอุทัยรัตน ณ นคร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 10 สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง ดํารงตําแหนงในการ
บริหารเปนผูอ ํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สืบตอจาก ศาสตราจารยรังสิต สุวรรณมรรคา ตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

6
(ตอ)

7

นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธ มก. ปที่ 28 ฉบับที่ 32 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553
ถึงปที่ 28 ฉบับที่ 38 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
2. ขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนมีนาคม 2553 จํานวน 292 ขาว
การพิจารณาหลักสูตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

4

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. มอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานกับรองอธิการบดีฝายวิชาการและ
คณะกรรมการการศึกษาเพือ่ ใหจัดทําปฏิทินกําหนดระยะเวลาการเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรใหม โดยกําหนดใหมีการพิจารณาปละ 4 ครั้ง หรือ ทุก ๆ 3 เดือน เริ่ม
ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2553 เปนตนไป ทั้งนี้ ในการเสนอขอเปดรายวิชา
ใหม ปรับปรุงรายวิชา ปดรายวิชา ปรับปรุงหลักสูตร และปดหลักสูตรนั้น
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจการพิจารณาใหที่ประชุมคณบดีปฏิบัติ
หนาที่ประหนึ่งอนุกรรมการของสภามหาวิทยาลัยทําการแทนสภามหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาไดตามปกติโดยใหระบุคําอธิบาย
เหตุผลในวาระการเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรนั้น ๆ
2. เมื่อมหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทนิ การเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหมทุก 3 เดือน
แลว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งใดที่มีวาระการพิจารณาหลักสูตรใหม
ใหเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมหารือในชวงเชาเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
หลักสูตรโดยเฉพาะกอน เพือ่ ใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยในชวงบายเปนไป
ดวยความกระชับและชัดเจน สําหรับการเตรียมการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา
หลักสูตรใหม มหาวิทยาลัยควรเตรียมวาระการประชุมลวงหนา ประมาณ 1 เดือน
เพื่อจะไดแจงสภามหาวิทยาลัยทราบวาการประชุมคราวหนาจะมีวาระการประชุม
เรื่องหลักสูตรใดบางเขาพิจารณา ผูท ี่ควรเขาประชุมเปนใครหรือใครสนใจจะเขา
ประชุม
3. แนวทางการพิจารณาวาระที่เกี่ยวของกับนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีระยะ
เวลาในการประชุมมากขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนเตรียมขอมูลเพื่อนํา
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเรื่องการบริหารจัดการดานตาง ๆ เชน ดาน
การเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนิสิต การบริหารความเสี่ยง และ
การติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอาํ นวยการสถาบัน/สํานัก เปนตน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7
(ตอ)

8

9
10

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 - 2554)
การขอแกไขการอนุมัติชอื่ ปริญญาในประกาศใหปริญญาแกนิสิต
คณะวิทยาศาสตร
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
และบัณฑิตวิทยาลัย
แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
คณะกรรมการดําเนินการติดตามผล การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนของคณบดีคณะวิทยาศาสตร
การปฏิบัติงานของคณบดีฯ

5

4. เนือ่ งจากการพิจารณาวาระเรื่องโครงการเปดสอนหลักสูตรภาคพิเศษตาง ๆ
สภามหาวิทยาลัยจะใชเวลาในการพิจารณาคอนขางมากเชนเดียวกับวาระการขอ
อนุมัติหลักสูตรใหม ที่ประชุมจึงขอใหมหาวิทยาลัยนําไปศึกษาพิจารณาโดยมอบ
กองบริการการศึกษาสํารวจจํานวนและรายชื่อโครงการภาคพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อสรุปแนวทางการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
อนุมัติ
เห็นชอบและขอใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการงดเรียน
และการสอบไมผา นในรายวิชาวิทยาศาสตรพนื้ ฐานของนิสิตไปพิจารณาเพื่อจะ
ไดนํามาหารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยใด
มีวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานที่เขมแข็งก็จะเปนปจจัยทีจ่ ะทําใหประสบความสําเร็จ
ในเรื่องการทําวิจยั ใหมีความกาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว โดยที่ประชุมไดมี
ขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้ง Student Affairs Committee เพื่อศึกษา
ความเปนไปทางดานปญหาการศึกษาของนิสิต เพือ่ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
และกําหนดเปนนโยบายระดับยุทธศาสตรใหฝายบริหารนําไปดําเนินการตอไป
รวมถึงการพิจารณาในเรื่องของการจัดตั้งสถาบันจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐานในอนาคต
2. อาจารยผูสอนควรมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนใหมีความทันสมัยโดยการ
นําเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อสรางความสนใจ
ใหแกนิสิตและกระตุนใหเกิดความสนใจอยากเรียนรูมากขึ้นรวมถึงการจัดหา
หองปฏิบัติการหรืออุปกรณการเรียนที่เพียงพอสําหรับนิสิต
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3. เสนอใหคณะศึกษาศาสตรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวากลุมโรงเรียนลักษณะใด
มีผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาสูง เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดยุทธศาสตรการ
พิจารณารับนิสิตเขาศึกษาอยางมีคณ
ุ ภาพมากขึ้น
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
อนุมัติ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอ ํานวยการสถาบัน/สํานัก
คณะเกษตร กําแพงแสน
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดลอมไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
คณะเกษตร
การขออนมัติปรับปรุงรายวิชา 01008485 สารควบคุมศัตรูพืชและการวิเคราะห ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
พิษตกคาง
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) สายวิชาการและสายสนับสนุน อนุมัติ
4 ป
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อนุมัติและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย และศาสตราจารย ท.11 จํานวน 1 ราย ตามเสนอ
โครงการสหวิทยาการ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01132316 ภาวะผูน ําในองคการธุรกิจ
และ 01132528 ผูน ําเชิงกลยุทธ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
คณะศึกษาศาสตร
การขออนุมัติเปดรายวิชา 01176201 ทักษะชีวิตเพือ่ การพัฒนาอาชีพ
และขอยกเลิกรายวิชา 01176201 ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาอาชีพ
คณะสัตวแพทยศาสตร
การขออนุมัติปรับปรุงและเปลี่ยนรหัสรายวิชา 01506497 เปน 01506397
สัมมนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8
และครั้งที่ 9) รวมจํานวน 381 คน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6/2553 วันจันทรที่ 28 ที่ประชุมทราบ
มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.
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ลําดับ
20

หนวยงานที่เสนอ
นายอนันต เภตรา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอเสนอแนะและประชาสัมพันธขอมูลใหทปี่ ระชุมทราบ สรุปดังนี้
1) เสนอใหมีการจัด Orientation ใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรับ
การดํารงตําแหนง เพื่อจะไดรบั ทราบขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับบทบาทและอํานาจ
หนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย นโยบายและภารกิจ ของมหาวิทยาลัย
ในดานตาง ๆ การจัดนําเยี่ยมชมหนวยงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 วิทยาเขต
รวมถึงการจัดทําคูมือสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12.00 น. สมาคมนิสิตเกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.) จะจัดการประชุม
เพื่อระดมทุนในการจัดตั้งกองทุนนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยมีวัตถุประสงคใหความอนุเคราะหชวยเหลือนิสิตเกาที่มีความเดือนรอน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาล รวมถึงการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต
ปจจุบนั ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมีสวนรวม
ในการพัฒนากองทุนดังกลาว

มอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการจัด Orientation ใหแก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไดรบั การดํารงตําแหนงชุดใหมในชวงระยะเวลา
อยางนอย 1 หรือ 2 สัปดาห กอนเริ่มดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งแรก
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