สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง
สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในวันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยไดรับการเอือ้ เฟอสถานที่จากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ณ เขือ่ นศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมการประชุม
สัมมนาดังกลาว
1. ความคืบหนาการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหิน
เพื่อเฉลิมฉลองเนือ่ งในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นับเปนโรงพยาบาลสัตวแหงที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัยตั้งอยู ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งจะ
เปดใหบริการแกประชาชนไดประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2553
2. ผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับคัดเลือก
จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ใหเปนโครงการ
ดีเดนของชาติ ประจําปพุทธศักราช 2552 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดแก โครงการน้ําเชื้อชางแชเย็น แชแข็ง และการผสมเทียมในชางไทย
3. ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ University
of Porto ประเทศโปรตุเกส
4. ความคืบหนาการรับโอนหองปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี จาก สวทช.
5. แนวคิดและขอบเขตการปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลาง บางเขน

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
2
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมพี ิธีถวายผากฐินพระราชทานประจําป 2552
เมื่อวันศุกรที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยขณะนี้มียอดเงินบริจาค
สมทบ จํานวนประมาณ 1.238 ลานบาท
7. คณะมนุษยศาสตร จะจัดการแสดงดนตรี “คีตนนทรี ใตรมพระบารมี” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพรพระอัจฉริยภาพทางดานดนตรี
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหเปนที่ประจักษ และเพือ่ หาทุนจัดตั้งศูนยการเรียนรูดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป ของการ
สถาปนาคณะมนุษยศาสตร ในวันเสารที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
8. ในภาคปลาย ปการศึกษา 2552 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเขาศึกษา
ตอในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร Doctor of Philosophy
(Social Sciences) คณะสังคมศาสตร
9. มหาวิทยาลัยไดมอบเอกสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกาวหนาอยางมั่นใจ
สูมหาวิทยาลัยวิจยั แหงชาติ และหนังสือทุนฉลองสมโภชพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ใหแกกรรมการทุกทาน
10. เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน และเพื่อเปนการเชิดชูเกียรติแด หมอมหลวงชูชาติ กําภู
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางป พ.ศ. 2509 – 2511 วิทยาเขตกําแพงแสน จึงได
กอสรางอนุสาวรียพรอมทั้งจัดตั้งกองทุนหมอมหลวงชูชาติ กําภู ขึ้น เพื่อนําเงิน
และดอกผลจากกองทุนมาใชในการพัฒนานิสิตในดานตาง ๆ โดยมียอดเงิน
สมทบกองทุน ณ ปจจุบัน จํานวนประมาณ 3 ลานบาท
ที่ประชุมทราบและไดมีการอภิปรายในประเด็นตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระบบการประเมินตนเองตาม
ตนเองตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยในขอ 3.1.1 ของประกาศสภาหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเรื่อง หลักเกณฑ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภาวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดระบุความวา “สภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการ
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หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2
(ตอ)

3

คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห
ระบบบริหารการศึกษา มก.

สถานภาพสํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอนําเสนอตารางขอมูลรายละเอียดหอพักเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัยในทุก
วิทยาเขต และแผนการรองรับนิสิตและการกอสรางหอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป 2553 – 2555 ตามขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับหอพักนิสิต

3

กําหนดใหความเห็นชอบกรอบทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย” ซึ่งนาจะขัดแยงกับขอความในรายงานการประชุมที่ระบุวา “การ
กําหนดกรอบทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัยถือเปนอํานาจ
โดยตรงของสภามหาวิทยาลัย” ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมจึงมีมติ
ใหปรับปรุงแกไขขอความในขอ 3.1.1 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระบบการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนดังนี้
“ขอ 3.1.1 มีการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย”
และในหัวขอ 1 หลักการและเหตุผลนั้น เนือ่ งจากภาษาอังกฤษที่ตอทายคําวา
ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (self good governance) ไมนิยมใช หากจะระบุ
ควรเปน (good governance) ที่ประชุมจึงใหตัดคําภาษาอังกฤษออกทั้งหมด
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมไดมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา หลักสําคัญในการประเมินตนเองนั้น
สภามหาวิทยาลัยควรมีจุดยืนในการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ และอาจมีขอ
คิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการประเมินในแตละป
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใหนําเปนนโยบายดานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สูการปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารกลุมภารกิจวิชาการเปนการบริหาร
หลักสูตรสหวิทยาการที่เกี่ยวของกับหลายสาขาหรือหลายคณะ ซึ่งควรอยูภายใต
ความรับผิดชอบของคณะที่เกี่ยวของ ประกอบกับสํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ติดตอประสานงานมิใชมีภารกิจจัดการเรียนการสอน ทีป่ ระชุมจึงมีมติใหยุบเลิกสํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการตามเสนอ
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติจัดตัง้ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และขออนุมัติกําหนดระเบียบวาดวยสถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552
การแตงตั้งประธานคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.อ.ม.)

อนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และกําหนดระเบียบวาดวยสถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2552
อนุมัติใหแตงตั้ง ศาสตราจารยนิวัติ เรืองพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานอนุกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีมติแตงตั้ง รองศาสตราจารยประดนเดช นีละคุปต ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร สืบตอจาก
รองศาสตราจารยสุรศักดิ์ สงวนพงษ ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ทั้งนี้ เพือ่ ใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมี
บทบาทสําคัญในอนาคต ที่ประชุมฯ ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการของ
สํานักบริการคอมพิวเตอร ดังนี้
1. ควรฝกอบรมทักษะทางดานคอมพิวเตอรใหแกนิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพือ่ ใหมีความรูพื้นฐานเพียงพอ
2. ควรบริหารจัดการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกระจาย
อยางทั่วถึงทุกวิทยาเขต
3. ควรเพิ่มการใหสวัสดิการแกบุคลากรผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเปนวิชาชีพเฉพาะเพือ่ ใหสามารถรักษาบุคลากรทีม่ ีคุณภาพไวในองคกรได
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ และมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเปนไปไดในการจัดทําบัญชี
สามมิติซึ่งอาจปรับวิธีดําเนินการโดยพิจารณาปรับปรุงรูปแบบขอมูลของบัญชี
คางรับคางจายใหสามารถนําเสนอในระบบบัญชีสามมิติไดและในการประชุม
ครั้งตอไปอธิการบดีจะขอใหฝายการเงินมารายงานความคืบหนาในการจัดทํา
บัญชีสามมิติ

การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร

รายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการ
รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไตรมาสที่ 3

4

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

4
(ตอ)
5

คณะสัตวแพทยศาสตร

6

คณะเกษตร กําแพงแสน

7

คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

8

สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 3
หนวยงาน ประกอบดวย 1. คณะวนศาสตร 2. สํานักสงเสริมและฝกอบรม
3. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 -2554) จํานวน 2 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
และชีวการแพทย
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวและ
ชีวการแพทย
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 -2554) จํานวน 3 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุพืช
(หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุพืช
(หลักสูตรนานาชาติ)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรและเทคโนโลยี
อาหารสัตว
การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส แบบ 1.1 แบบ 2.1
และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

การขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสํานักวิทยบริการ
วิทยาเขตศรีราชา แบงสวนงานออกเปน 5 ฝาย
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ที่ประชุมทราบ

อนุมัติ

อนุมัติและมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลักสูตรฯ ควรระบุทศิ ทางหัวขอการวิจัยใหชัดเจน
2. หลักสูตรดังกลาวมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาทางดานฟสิกส
ซึ่งอาจารยหรือนักวิจัยผูสําเร็จการศึกษาจะสามารถพัฒนาวิชาการทางดานฟสิกส
ไปสูความเขมแข็งระดับชาติไดในอนาคต ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพันธ
หลักสูตรในเชิงรุก และสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเดน
3. ขอใหแกไขชือ่ ภาษาไทยรายวิชา 01420577 และ 01420578 ในหลักสูตร หนา
13 จากคําวา “ผลึกของรังสีเอกซ I” และ “ผลึกของรังสีเอกซ II” แกไขเปน “ผลึก
และรังสีเอกซ I” และ “ผลึกและรังสีเอกซ II” ตามลําดับ
อนุมัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9

คณะกรรมการดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานฯ

การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนของคณบดีคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

10

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การปฏิบัติราชการ มก.
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คณะวิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ รอบ 12 เดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประ
จําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
เรื่องการแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 2 รายคือ
1. รองศาสตราจารยอภินันท สุประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร
2. รองศาสตราจารยอรุณี วงศปยะสถิตย คณะวิทยาศาสตร
ทีป่ ระชุมทราบ
ผลการพิจารณาเรือ่ งอุทธรณรองทุกขของขาราชการ

12
13

14

อนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํา มก.

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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เห็นชอบ และมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. นโยบายดานวิชาการของคณะฯ ที่จะผลักดันสาขาวิชาที่เปนเอกลักษณและเปน
ความเชี่ยวชาญ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและการกีฬา อาจสวนทาง
กับนโยบายภาครัฐที่ตองการผลิตครูผูสอนทางดานพืน้ ฐานซึ่งเปนความตองการ
ของประเทศในอีก 10 ปขางหนา โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะใหผู
สําเร็จการศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษ ฟสิกส คณิตศาสตร เรียนเพิ่มอีก 1 ป เพื่อ
บรรจุเปนครูได โดยในอนาคตอีก 7 - 8 ป ขางหนา จะมีการผลิตบุคลากรเหลานี้
จํานวนประมาณ 50,000 คน
2. ควรมีระบบติดตามการกําหนดทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
รัฐบาลอยางสม่ําเสมอเพื่อใหหนวยงานสามารถปรับตัวทันตามสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงและดําเนินการไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและ
ประเทศไทยตอไป
อนุมัติ

7

