สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓
วันจันทรที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ
1

2

3

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประธาน

1. รายงานการประชุมรวมประจําป พ.ศ. 2553 ของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2. การเชิญรวมเปนสมาชิก “สมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย”
3. การเชิญผูบริหารและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับวาระเขารวมประชุม
เลขานุการ
1. การจัดนิสิตรวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
2. การสงมอบพืน้ ที่สวนกลาง เพื่อใชเปนพืน้ ที่รองรับการขยายตัวดานการเรียน
การสอน (กรรมการมีขอสังเกต)
3. รายงานกําไร(ขาดทุน) สุทธิของศูนยผลิตภัณฑนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลังหักเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มีขอสังเกต)
4. รายงานผลการดําเนินงานโครงการความรูคูสุขภาพเกษตรศาสตรสูสังคม
5. พระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน
แกคณะบุคคลที่มาเขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
6. รายงานการจัดหาสิทธิประโยชนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
พ.ศ. 2553
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการฯ นโยบายการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการของสถาบันภาษาศาสตร
และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
1. เห็นชอบใหสถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทรซึ่งเปน
หนวยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยไปเปนหนวยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยใชหลักการเดียวกับการโอนยายสถาบัน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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(ตอ)
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หรือศูนยไปสังกัดคณะที่เกี่ยวของกันและควรใหอิสระในการดําเนินงานตาม
ประสงคของการจัดตั้งดวย
2. ภารกิจของสถาบันฯ นอกจากการศึกษาเรื่องของภาษาแลว ควรจะมีสวนที่จะ
ไปเกี่ยวของกับคุณภาพของภาษาอังกฤษหรือภาษาทีม่ ีการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวย เชน การใหบริการทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของผูที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสอบ
วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิตที่กาํ ลังศึกษาอยูแ ละให
ประกาศนียบัตรรับรองผลเพื่อใชงานตอไป
คณะกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานความคืบหนาการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ตนเองตามหนาทีแ่ ละบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
การขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด เพือ่ จัดหาอาคารที่พักอาศัยบุคลากรและหอพักนิสิต
ซอยพหลโยธิน 45 เพิ่มเติม
การแตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
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ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ และมีมติเพิ่มเติม พรอมทั้งขอคิดเห็น
เสนอแนะ
อนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยธัญญะ เกียรติวัฒน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร สืบตอจากอาจารยนนทวัฒน จันทรเจริญ ตั้งแตวันที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ทั้งนี้ นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ
1. ขาวประชาสัมพันธ มก. ปที่ 28 ฉบับที่ 53 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ถึงปที่ 28 ฉบับที่ 62 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553
2. สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553
จํานวน 175 ขาว
การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิตวิ ิทยาศาสตร
ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)
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คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะประมง

การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภายในคณะประมง

8
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1. เสนอใหปรับเปลี่ยนวิธีการไดมาซึ่งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี โดยให
ผูสนใจเขารับการสรรหาสมัครดวยตนเอง เพื่อลดขั้นตอนและวิธีการกลั่นกรอง
รายชื่อผูสมัครใจเขารับการสรรหา
2. ตามขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2552 ขอ 9 กําหนดวาบุคลากรในคณะที่มีสวนรวมในการสรรหาที่เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ควรปฏิบัติงานในคณะนัน้ มาแลวไมนอยกวา 1 ป
อาจไมเพียงพอทีจ่ ะทําใหพนักงานรับทราบขอมูลของผูเขารับการสรรหาได
เปนอยางดี จึงเสนอใหปรับเพิ่มอายุการปฏิบัติงานจาก 1 ป เปน 2 หรือ 3 ป
3. เนื่องจากแบบฟอรมสําหรับประเมินผูเขารับการสรรหาที่ใชอยูในปจจุบนั
มีความซับซอน ทําใหการทํางานของคณะกรรมการฯ ในการสรุปขอมูลมีความ
ลาชา ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานที่มีสวนรวมในการสรรหาเขาใจ
ไดงายขึ้น จึงควรพิจารณาปรับปรุงแบบฟอรมใหมีความทันสมัยและสามารถ
ใชงานกับคอมพิวเตอรได
ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 เพื่อเสนอทีป่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ที่ประชุมทราบ และกรรมการไดมขี อเสนอแนะวา ควรนําเสนอขอมูล
การประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต สื่อวิทยุและโทรทัศน ใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบเพิ่มเติมดวย

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ และขอใหแกไขรายละเอียดในรายงาน
การศึกษาวิเคราะหขอมูล โดยแกไขคําวา “ความคิด” เปน “ความผิด” และ
“กรมตํารวจ” เปน “สํานักงานตํารวจแหงชาติ”
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ โดยมีขอคิดเห็นเสนอแนะ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ และมีขอ คิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

การขออนุมัติปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
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สํานักประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2552
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คณะทํางานศึกษาแนวทางการจัด
การศึกษาดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมของ มก.
วิทยาเขตศรีราชา

รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานศึกษาวิเคราะหและพิจารณานโยบาย
การจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ
คณะเกษตร
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คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
กองคลัง

17

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติยกเลิกระเบียบวาดวยบานพักและอาคารพักอาศัย
ของวิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2542
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน 1 ราย
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01007545 จาก ไมผลเขตรอนเศรษฐกิจ
เปน ไมผลเศรษฐกิจเขตรอน
การขออนุมัติเปดรายวิชา 02037312 พืชพรรณอภิรมย
การขออนุมัติเปดรายวิชา 02198341 การจัดการความรูในการศึกษา
สรุปรายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท
ประจําเดือนมิถุนายน 2553
รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2552
จํานวน 8 หนวยงาน
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 9/2553
วันจันทรที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิตามที่ทปี่ ระชุมคณบดีเสนอ และมีขอคิดเห็น
เสนอแนะ คือ การขอกําหนดชื่อหนวยงานที่สนับสนุนภารกิจของคณะวิชาในชือ่
“สํานักงานคณบดี” ซึ่งมีความแตกตางจากชื่อที่หนวยงานระดับคณะใน
มหาวิทยาลัยใชอยูในปจจุบัน คือ “สํานักงานเลขานุการคณะ” ควรมีการกําหนด
คําจํากัดความของคําวา “สํานักงานคณบดี” ไวใหชัดเจนดวย และในการกําหนด
ชื่อหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ และมีขอสังเกตวา เนือ่ งจากรายงาน
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีรายละเอียดคอนขางมาก
มหาวิทยาลัยจึงควรจัดสงเปนเอกสารใหกรรมการทราบเปนการลวงหนา
เพื่อจะไดมีเวลาศึกษาวิเคราะหและใหขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยได

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมทราบ ทัง้ นี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา
ในวันจันทรที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ
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