สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

นายมนตรี คงตระกูลเทียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ วัฒนา
เสถียรสวัสดิ์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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4

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. การดําเนินงานศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดตัง้ ศูนยใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต
ไดมอบหมายกองกิจการนิสิตดําเนินการเพื่อรับฟงและชวยแกไขปญหาชีวิตแกนิสิต โดยจัดใหมีนักจิตวิทยาประจําศูนยฯ ทั้งนี้ หลักการดังกลาว
มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบเปนนโยบายใหกองกิจการนิสติ ของแตละวิทยาเขตดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
2. บันทึกขอหารือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ กรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการจัดระเบียบการจราจรและรักษาความปลอดภัย
ถนนสุวรรณวาจกกสิกิจฝงดานตะวันตก
การนําผลวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาตอยอดในเชิงงานสงเสริมธุรกิจ

ที่ประชุมทราบ

ขอเสนอแนะจากศาสตราจารยเกียรติคุณ วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ เกี่ยวกับพลาสติกจากฉี่หมู , เตาหุงตม Cookstove และแทงปลูกพืช

การอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์
ป พ.ศ. 2552

อนุมัตปิ ริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ ประจําป 2552 จํานวน 7 ราย ดังนี้
1. Professor Dr.Yau-Shiang Yang ใหไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชสวน)
2. นายอเนก กิจเจา ใหไดรับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
3. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ฉลอง เกิดพิทกั ษ ใหไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้าํ )
4. นายชวน หลีกภัย ใหไดรับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5. Professor Dr.Susumu Kumakai ใหไดรับปริญญาสัตวแพทยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
6. นางฉลวย กะเหวานาค ใหไดรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
7. นายเอนก ลิ่มศรีวิไล ใหไดรับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พืชไร)

ทั้งนี้ กรรมการไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะวา ปจจุบันองคประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง ผูที่สมควรไดรับ
การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิข์ องมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีแนวโนมวาจะมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอกเขารวมเปน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
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(ตอ)

5
6

คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํา มก. (ก.บ.ม.)
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อธิการบดี

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการสรรหาฯ มากขึ้น ในอนาคตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสมควรที่จะมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการสรรหาฯ ดวยหรือไม จึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยนําไปศึกษาพิจารณาระบุขอดีขอเสีย
แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาในโอกาสตอไป
การขออนุมัติรางขอบังคับวาดวยการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
ที่ประชุมทราบ
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันตางประเทศ
1. ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับประเทศไตหวัน เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Dr. Szu-Wei Yang,
President, National Taichung University พรอมคณะ ไดเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อลงนามความรวมมือใน General
Academic Cooperation Agreement between Kasetsart University and National Taichung University
2. ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศญีป่ นุ เมื่อวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมลงนาม
ความรวมมือทางวิชาการวาดวย Agreement on the Project of International Platform for Asian Agricultural Education (IPAAE) รวมกับ
สถาบันอุดมศึกษา รวม 6 แหง จาก 3 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม, ประเทศสหพันธรัฐ
เยอรมนี คือ University of Hohenheim และประเทศญี่ปุน คือ Kyushu University, Kobe University และ Tokyo University of Agriculture and
Technology (TUAT)
การขออนุมัติแบงสวนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา เปน 5 หนวยงาน
อนุมัติ
การพิจารณาตอเวลาราชการ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ป 2552
1. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาตอเวลาราชการ ป 2552
2. เห็นชอบกรอบอัตรากําลัง 4 ป (ป 2552 – ป 2555) ในการพิจารณาตอเวลาราชการ
3. เห็นชอบให ก.บ.ม. เปนคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลของคณาจารยที่จะเกษียณอายุราชการและ
แนวทางการตออายุราชการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ในขอ 6(1) เพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิตอไป
4. มอบอํานาจให ก.บ.ม. ดําเนินการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการประจําป 2552 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัตติ อไป
5. เห็นชอบใหปรับแกไขความใน (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนเอกสารประกอบการพิจารณา โดยใหปรับแกความในขอ 4
การแตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพิม่ เติม จํานวน 2 คน ดังนี้
อนุมัติ
1. นายกิตติ สิงหาปด
2. นายกสมาคมปริญญาโทสําหรับผูบริหาร (นายชาญ ธาระวาส)
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

3

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7
(ตอ)

อนุมัติ
แตงตั้งรองอธิการบดี ดังนี้
1. นายพนิต เข็มทอง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองศาสตราจารย คณะศึกษาศาสตร
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
3. นายสามัคคี บุณยะวัฒน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองศาสตราจารย คณะวนศาสตร
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิจัย
4. นางมยุรี เทศผล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายอํานวยการ
5. นายเปรื่องบุญ จักกะพาก ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน
6. นายเจษฎา แกวกัลยา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ
7. นายยืน ภูวรวรรณ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นางกมลพรรณ นามวงศพรหม ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
9. นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
10. นายธันวา จิตตสงวน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะเศรษฐศาสตร
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ
11. นายชวลิต ฮงประยูร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คณะเกษตร กําแพงแสน
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีวทิ ยาเขตกําแพงแสน
12. นายชัยวัฒน ชัยกุล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีวทิ ยาเขตศรีราชา
13. นายพงษศักดิ์ สุริยวนากุล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงรองศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร
ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีวทิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยใหสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงพรอมอธิการบดี

4

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

8

คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ

9

คณะกรรมการบริหาร
สระวายน้ําจุฬาภรณวลัยลักษณ
คณะกรรมการการศึกษา มก.
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวม 9 ราย ประกอบดวย อนุมัติกาํ หนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 6 ราย รองศาสตราจารย  จํานวน 2 ราย และศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 ราย รองศาสตราจารย
จํานวน 2 ราย และศาสตราจารย จํานวน 1 ราย ตามเสนอ
การขออนุมัติหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
อนุมัติ
การขออนุมัติระเบียบวาดวยการบริหารสระวายน้ํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552
แนวทางในการปดหลักสูตร
และรายวิชา

ที่ประชุมไดอภิปราย โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ในการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร พบวา ไมปรากฏ
ขอมูลการเสนอปดหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในขณะทีม่ หาวิทยาลัยอื่นจะแขงขันกันปดหลักสูตร
2. ในอนาคตการขอเปดหลักสูตรใหม ควรจะตองมีการศึกษาและวิเคราะหถึงความตองการที่แทจริงของสังคม และจํานวนกลุม
เปาหมายที่ตองการเรียนในหลักสูตรวามีมากนอยเพียงใด
3. ขอกําหนดในการปดหลักสูตรตามที่ระบุในขอ 1 “หลักสูตรไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติหลักสูตร ติดตอกันไมนอย
กวา 5 ป” นั้น เนือ่ งจากปจจุบันการขอเปดหรือปดหลักสูตรและรายวิชาอยูในอํานาจอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย และเพือ่ ใหตัวเลข
สัดสวนของหลักสูตรที่ไมไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมดลดนอยลง รวมถึงตองคํานึงใหครอบคลุมถึงผูเรียนซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย
จึงใหปรับระยะเวลาในขอกําหนดในการปดหลักสูตร ขอ 1 จากเดิมเปน “หลักสูตรไมมีการเปดสอนนับตัง้ แตไดรับอนุมตั หิ ลักสูตร
ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป” โดยใหรวมถึงขอกําหนดในการปดรายวิชาที่ไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติตดิ ตอกันไมนอยกวา
3 ป ดวย
4. หลักสูตรบางหลักสูตรเปนเรื่องทีเ่ กี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ ควรลงทุนเพือ่ รักษาเอกลักษณความเปนไทย ซึ่งนับเปน
ภารกิจหลักดานหนึ่งในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงควรไดรับการสงเสริมไมใหสูญหาย ทั้งนี้ หากการปดหลักสูตร จะตอง
เปนไปตามขอกําหนด อาจไดรับการพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
5. การผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตรหรือคณะครุศาสตรทั่วประเทศ ปจจุบันมีนิสิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวนปละ 13,000 15,000 คน ขณะที่มีตําแหนงบรรจุเพียง 3,000 - 5,000 คน และเปนเชนนี้มาไมนอยกวา 10 ป ทําใหมีการผลิตบุคลากรเกินความ
ตองการ ดังนั้นเพือ่ ไมใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรของประเทศ จึงควรกําหนดจํานวนนิสิตที่จะรับเขาในสาขาดานนี้ใหนอยลง และ/
หรือปดหลักสูตรดังกลาว
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบและมอบใหมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมทราบและเพื่อใหที่ประชุมไดรับทราบขอมูลเพิ่มเติม อธิการบดีไดขอให ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย
ชี้แจงใหที่ประชุมทราบในสวนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการไปนัน้ มี 2 สวน คือ
1. ขอให สกอ. รวบรวมประเด็นปญหาที่เกิดจากพระราชบัญญัติฯ ทีอ่ อกนอกระบบไปแลวของมหาวิทยาลัยตาง ๆ วา มีประเด็น
ปญหาอะไรทีจ่ ะตองแกไข แลวควรจะแกไขใหเหมือนกันอยางไร
2. รางขอบังคับทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งจะคลายกันทั้งหมดนัน้ ขอใหมีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลกัน สํานักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดประสานกับสํานักนิติการและหารือกันวาจะมีวธิ ีการอยางไร อาจจะใหฝายกฎหมายของ
สถาบันตาง ๆ ระดมความคิดแลกเปลี่ยนขอมูลกัน ซึ่งขณะนี้ยังอยูในระหวางดําเนินการ
ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ควรมอบใหสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรติดตอขอขอมูลปญหาที่เกิดจากพระราชบัญญัติฯ และขอบังคับตาง ๆ
ที่เปนปญหาของมหาวิทยาลัยทีอ่ อกนอกระบบไปแลวจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)
ซึ่งสามารถไดรับขอมูลงายกวาและสะดวกกวาการขอจากที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
ที่ประชุมมอบประธานสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประสานกับทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) เพือ่ ขอขอมูลดังกลาว
2. สภามหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในการติดตามความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยอาจใหติดตามความคืบหนาทุก ๆ 2 เดือน เนือ่ งจากเรือ่ งดังกลาวมีความสําคัญเกี่ยวของกับ
ขาราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัย
3. เสนอใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนเจาภาพในการจัดประชุมสัมมนาการเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ โดยเชิญฝายบริหารและฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยหลักที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่รับผิดชอบการจัดทํา
รางประกาศและขอบังคับมารวมการสัมมนา เพื่อจะไดขอคิดเห็นและขอมูลปญหาจากการบริหารจัดการ
ที่ประชุมทราบ โดย นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับขอมูลสรุปขาวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดลงเผยแพรในหนังสือพิมพนั้น บางฉบับยังมีการลงขาวคอนขางนอย อาทิ หนังสือพิมพผูจัดการ
หนังสือพิมพบางกอกโพสต หนังสือพิมพสัตวเศรษฐกิจ และหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ จึงตั้งขอสังเกตวาหลักสูตรนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยยังไมมีการประชาสัมพันธผานสื่อทีเ่ หมาะสม และ/หรือไมไดรับการเผยแพรมากพอ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย
มีแนวคิดที่จะจัดตั้งบริษัทจําลอง ซึ่งควรเสริมขอมูลขาวในเรื่องเศรษฐกิจ สวนขาวเกีย่ วกับงานการศึกษาและอาชีพยังมีขาวของ
มหาวิทยาลัยลงไมมากนักเชนกัน จึงขอรับทราบขอมูลเพื่อจะไดนํามาวิเคราะหการดําเนินงานที่เปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป
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นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

ขอทราบความคืบหนา
การพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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งานประชาสัมพันธ มก.

สรุปขาวตัดจาก
หนังสือพิมพรายวัน
ประจําเดือนตุลาคม 2551
รวม 178 ขาว และ
เดือนพฤศจิกายน 2551
รวม 196 ขาว
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