สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง
ขอบคุณผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่ไดใหความอนุเคราะห
เอื้อเฟอสถานที่จดั การประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัย และมอบเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยสรุปประเด็นการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 10 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ เขื่อนศรีนครินทร การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเอกสาร 2 สวน ไดแก
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวขอ “การพัฒนาอุดมศึกษาสมัยใหม”
โดย ดร.กฤษณพงศ กีรติกร กรรมการบริหาร สมศ. และอดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเอกสารสรุปสาระสําคัญใน
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในดานตาง ๆ
1. การรับนิสิตใหมเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(รับตรง) ปการศึกษา 2553
2. ความคืบหนาการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการดานคลินกิ สัตวแพทย
3. แผนการดําเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการจัดหาครุภัณฑโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ จํานวน 4 โครงการ
4. สรุปผลงาน รางวัลเดน มก. ประจําป 2552
5. สรุปผลการดําเนินงานถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
จํานวน 4 โครงการ
6. สรุปผลการประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารหอพักนิสิต 2
ซอยพหลโยธิน 45 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)

3

คณะมนุษยศาสตร

4

คณะเกษตร กําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7. กําหนดระยะเวลาการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) โครงการกอสรางอาคาร โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3 โครงการ
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรุปจํานวนหองเรียน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน
2552
9. รายงานรายรับ - รายจายอาคารทีจ่ อดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10. การบันทึกเทปและสัมภาษณโครงการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของ
คลองลัดโพธิ์
11. รายงานการเดินทางไปรวมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขาย
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 22 ณ Tokyo University
of Agriculture (TUA) ประเทศญีป่ นุ
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปรับปรุงพันธุพืช (ภาคพิเศษ) และโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุพืช (ภาคพิเศษ) คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

2

อนุมัติ

อนุมัติ และมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรทีน่ าสนใจ และมีกลุมเปาหมายชัดเจน เนื่องจาก
ในปจจุบันนักปรับปรุงพันธุพืชเปนที่ขาดแคลนทั่วโลก
2. คาธรรมเนียมวิทยานิพนธของทั้งสองหลักสูตรควรพิจารณาใหมีสัดสวนที่มี
ความสัมพันธกับระยะเวลาที่ศึกษา และปรับแผนการศึกษาโดยใหนิสิตเริ่มเรียน
วิทยานิพนธตั้งแตชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมถึงควรระบุในเงื่อนไขที่นิสิต
สามารถขยายระยะเวลาการศึกษาได เพื่อใหกลุมเปาหมายที่เปนนักเรียนทุน
มีขอมูลทีช่ ัดเจนใหแกแหลงทุน
3. การจัดเก็บคาธรรมเนียมวิทยานิพนธที่กําหนดใหจัดเก็บในภาคแรกของ
การศึกษานั้น เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการปฏิบตั ิอาจพิจารณาความเปนไปได
ในการปรับระยะเวลาการจัดเก็บคาธรรมเนียมเมื่อนิสิตไดเริ่มลงทะเบียนเรียนใน
วิชาวิทยานิพนธหรือหลังจากที่นิสิตเริ่มเขียนขอเสนอโครงการวิจัย (proposal)

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4
(ตอ)

การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหารสัตว แบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2552
5

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

6

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการสินคาสิ่งทอ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

7

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

การขออนุมัติจัดตัง้ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

3

4. คณะฯ ควรเนนและใหความสําคัญในเรื่องการปรับปรุงพันธุพืชโดยเฉพาะขาว
ซึ่งเปนพืชหลักของประเทศไทยทีย่ ังประสบปญหาเรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
และโรคขอบใบแหงในปจจุบันและการปรับปรุงพันธุพืชเพื่อนํามาใชเปนพืช
พลังงานทดแทนในอนาคต เชน ออย มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน รวมถึงการ
ปรับปรุงพันธุยางพาราเพือ่ รักษาความเปนพืชอันดับหนึ่งของประเทศ
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะวาควรเพิ่มเติมองคความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กติกาและ
กฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดทําสูตรอาหารสัตวของประเทศไทยและตางประเทศ
เพื่อใหนิสิตมีความรูและจรรยาบรรณที่ถูกตองเหมาะสม และหลักสูตรควรมี
ความสอดคลองกับบริบทของคนไทย
อนุมัติ และมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดสวนจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และจํานวนนิสิตตออาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
ควรพิจารณาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามที่
สกอ. กําหนด เพือ่ เตรียมพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ าม ซึ่งจะมี
การประเมินแยกเปนรายคณะ/หลักสูตร รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนในการ
พัฒนาอาจารยประจําใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากขึ้นโดยเฉพาะตําแหนง
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย
อนุมัติและมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เพือ่ ใหหลักสูตรสามารถตอบสนองการพัฒนาบุคลากรทางดานสิ่งทอในเชิงรุก
จึงควรเพิ่มเติมความรูทางดานเศรษฐศาสตร รวมถึงความรูทางการคาและ
การตลาด โดยควรเชิญบุคคลภายนอกที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ดานสิ่งทอมาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ
2. ในอนาคตอาจพิจารณาเปดหลักสูตรนี้เปนโครงการภาคพิเศษ เพือ่ ใหสามารถ
ตอบสนองกับความตองการของผูสนใจที่มีงานทําอยูแลวไดมีโอกาสเขามาศึกษา
ได

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

8

วิทยาเขตกําแพงแสน

9

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงาน
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. 2552
การเสนอขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ประจําป 2553
การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร

การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักหอสมุด

4

อนุมัติ
อนุมัติใหแตงตั้ง อาจารยอรไท ผลดี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ 7 สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหาร
เปนผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร สืบตอไปอีกวาระ
หนึ่ง ตั้งแตวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
4 ป
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมมีขอเสนอแนะวา วัฒนธรรมทางการเกษตรสามารถนํามาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑที่มคี วามเชื่อมโยงทั้งทางดานการเกษตรและภูมศิ าสตร ทําให
สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑได โดยคณะที่เกี่ยวของทางดานการเกษตร
และวัฒนธรรม เชน คณะเกษตรและคณะมนุษยศาสตรควรรวมมือกันในการ
เชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกและนานาชาติซึ่งจะสามารถสรางชื่อเสียงใหกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใหคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานฯ เสนอแนะการดําเนินงานของสํานักพิพธิ ภัณฑและวัฒนธรรม-การ
เกษตรใหมีความครอบคลุมทางดานวัฒนธรรมการเกษตรมากขึ้น เชน การจัด
แสดงเครื่องมือทางการเกษตรโบราณ การจัดแสดงหมูบานเกษตรกรจําลอง 4 ภาค
การจําลองทางภูมสิ ังคม เปนตน
อนุมัติใหแตงตั้ง นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงนักเอกสารสนเทศ เชี่ยวชาญ ระดับ 9 สังกัดฝายสารสนเทศ
สํานักหอสมุด ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนผูอํานวยการสํานักหอสมุด ตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรอบรมสําหรับผูบริหาร
ใหแกขาราชการระดับกลางเพือ่ เตรียมความพรอมไปสูการดํารงตําแหนงบริหาร
ในอนาคต และภายหลังเสร็จสิ้นการสรรหาแลวขอใหคณะกรรมการสรรหาสรุป
รายละเอียด ปญหา อุปสรรค ในกระบวนการสรรหา เพื่อจะไดนํามาประเมิน
กระบวนการใหมีคุณภาพเปนไปตามหลักการบริหารของวงจรควบคุมคุณภาพ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

9
(ตอ)
10

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

11

คณะกรรมการดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ

12

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตรและวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
ศรีราชา ประจําปการศึกษา 2551 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2552)
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย รวม 5 ราย
รายงานผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ (เกณฑ ก.พ.อ.)

การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนของคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2553
ประจําป พ.ศ. 2553 ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันจันทรที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553
ครั้งที่ 2 วันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
ครั้งที่ 3 วันจันทรที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553
ครั้งที่ 4 วันจันทรที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553
ครั้งที่ 5 วันจันทรที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
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อนุมัติกาํ หนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวน 5 ราย
เห็นชอบและมีขอเสนอแนะวาการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
แตละสาขาวิชานัน้ ควรใหคณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณากลั่นกรองพรอม
ทั้งใหคําแนะนําและขอเสนอแนะแกผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการอยาง
เหมาะสมกอนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรวมทั้งอาจ
จัดกลุมผูมีประสบการณในการขอตําแหนงทางวิชาการใหความชวยเหลือและ
คําแนะนําที่เปนประโยชนดวย
เห็นชอบ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เนือ่ งจากคณะฯ มีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมสีเขียวและสถาปตยกรรมสิ่งแวดลอม แตอาจยังไมเปนที่รูจักของภายนอกมากนัก จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรชื่อเสียงอันนําไปสูการสรางรายไดจากงานวิจัย
ภายนอกมากขึ้น
2. คณะฯ ควรดําเนินการในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อเตรียมการที่จะรองรับการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ค.ศ. 2015 ที่จะมีการเปดเสรีทางวิชาชีพซึ่งรวม
วิชาชีพสถาปนิกดวย โดยการจัดทําหลักสูตรนานาชาติและการเพิ่มทักษะความรู
ภาษาอังกฤษใหกับนิสิต
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
เห็นชอบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

12
(ตอ)

13
14

15

คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

กองวิเทศสัมพันธ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ครั้งที่ 6 วันจันทรที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553
ครั้งที่ 7 วันจันทรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ครั้งที่ 8 วันจันทรที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ครั้งที่ 9 วันจันทรที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553
ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ครั้งที่ 11 วันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ครั้งที่ 12 วันจันทรที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิขอพนจากตําแหนง
(นายบัณฑูร สุภัควณิช)
แจงวา คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทและ
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายให สกอ. ดําเนินการผานคลังสมอง
จัดทําหลักสูตรอบรมสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยจะเนนไปที่
นายกสภามหาวิทยาลัยกอนและเพือ่ ใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยที่เปนองคคณะ จึงไดมีดําริจัดตั้งชมรม Thailand Governance
Board เสริมกับหลักสูตรฝกอบรมที่คลังสมองดําเนินการ เพือ่ ใหครอบคลุม
ทุกประเภทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งฝายบริหาร ฝายคณาจารยประจํา
และฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหการทํางานในระดับนโยบายมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกลาววาเปนสิ่งที่ดีที่จะไดนํามาหารือพูดคุยกัน
ในฐานะที่เปนประธานอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร พบวาการอุทธรณรองทุกขสวนใหญเกิดจากปญหาการบริหารงาน จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมที่มีอยูแลวใหมีความถีม่ ากขึ้น
เพื่อเสริมสรางความเขาใจการบริหารงานในแตละระดับ
สรุปสถานภาพปจจุบันมหาวิทยาลัยคูสัญญาที่มีความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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ที่ประชุมทราบ
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