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ที่ประชุมทราบ
1. ประธานฯ กลาวตอนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 2 คน ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคุณวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ และนายอํานวย
เนตยสุภา ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และแสดงความยินดีกับนายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
ที่ไดรบั การแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงศาสตราจารยธรรมศักดิ์ สมมาตย อดีต
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยและอดีตคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งปจจุบนั ดํารงตําแหนงคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2. ประธานฯ มอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลในเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1) ปฏิทนิ การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 และแบบเสนอขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) Kasetsart University Profile Academic Year 2008 ขอมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2551
3. ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉลอง 100 ป ราชวงศ วังชุก
4. สรุปวาระการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 5/2551
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ติด 2 อันดับสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 2551
อนุมัติ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหมหาวิทยาลัยฯ ผลักดันใหมีการเปดหลักสูตรที่มีความรวมมือระหวางหลายคณะ/
ขอเปลี่ยนชือ่ หลักสูตรที่เคยบรรจุ
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลายหนวยงาน โดยอาจเปดหลักสูตรในลักษณะสหกิจศึกษา ซึ่งจะเปนการตอบสนองในเรื่องการผลิตบัณฑิตไดตรง
ตามความตองการของประเทศอยางแทจริง
ป 2550
การอนุมัติรบั นิสติ เขาศึกษาในระดับ
ที่ประชุมไดมกี ารอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
ปริญญาเอกเปนกรณีพิเศษ
1. ใหมหาวิทยาลัยฯ กําชับภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดมาตรการในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูส มัคร
เขาศึกษาอยางเขมงวดและใหมีความละเอียดรอบคอบ รัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยไมใหเกิดกรณีเชนนี้อกี
2. ใหมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตปจจุบันที่เขาศึกษา หากมีคุณสมบัติไมครบถวนใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาในคราวเดียว ทั้งนี้ หากเกิดกรณีผิดพลาดเชนนี้อีก ควรมีมาตรการลงโทษผูรบั ผิดชอบ
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3. ควรมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจรับเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษจากคณะผูรับผิดชอบ เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ความสามารถพิเศษของนิสิต และมอบที่ประชุมคณบดีตั้งขอสังเกตหรือขอเสนอแนะในการขออนุมัติกรณีที่มีปญหา
เพื่อสภามหาวิทยาลัยฯ จะไดนํามาประกอบการพิจารณารวมดวย
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานขอมูลชีแ้ จงเหตุผลที่เหมาะสมประกอบการตัดสินใจรับเขา
ศึกษาเปนกรณีพิเศษแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 7/2552 จากวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เปนวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
เห็นชอบ
การจัดสรรเงินรายไดคงเหลือจากการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2545 – 2550 วาระที่ 5.11
ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 วันจันทรที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมไดใหขอสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
1) เนือ่ งจากยังไมไดมีการจัดตั้งสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทยอยางเปนทางการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไมได
สงมอบเงินรายไดคงเหลือจากการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรใหกับมหาวิทยาลัยฯ เมื่อพิจารณาในแงกฎหมาย
ทางการเงินและบัญชีแลว มหาวิทยาลัยฯ ควรดําเนินการตามกระบวนการที่ถูกตองและชัดเจน
2) เงินรายไดฯ คงเหลือที่ สกอ. จะจัดสรรใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน จํานวนทั้งสิ้น 31,351,187.59 บาท (สามสิบเอ็ดลานสามแสนหาหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบเจ็ดบาทหาสิบเกาสตางค) นัน้ รวมดอกผลดวยหรือไม และหากยังไมมีการพิจารณาดําเนินการใด ๆ ควรเสนอ
ใหนําฝากธนาคาร เพื่อเปนการเพิ่มดอกผลของยอดเงินดังกลาว”
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอ คิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 1. การประเมินและพิจารณาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องในระดับนโยบาย ซึ่ง
สรุปขอมูลเกี่ยวกับ
ที่ประชุมฯ ควรนําขอมูลนี้มาในการประชุมอีกครั้งหนึ่ง 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรกําหนดแนวทางการแกไขปญหา
การบริหารงานภายใน
ภาวะการหางานทํารองรับบัณฑิตจบใหม 3. การพัฒนาคุณภาพนิสิตที่รับเขาศึกษา เสนอใหมีการจัดหลักสูตรเสริมสําหรับนิสิตที่มี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คะแนนต่าํ 4. ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัย หนา 1 ขอ 1.2 การออกกลางคันหรือพนสภาพของนิสิต ระดับปริญญาตรี
สาเหตุไมมาลงทะเบียนเรียน 40% มีผลกระทบตอการดําเนินการใดหรือไม หรือจํานวนรับนิสิตทีป่ ระมาณการไว มีจํานวนลดลงทุก
ปหรือไม
อธิการบดีไดชี้แจงเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบกองกิจการนิสิตดําเนินการเปนมาตรการเรงดวนเพื่อดูแลเกี่ยวกับการไดงานทํา
ของนิสิต โดยจะนําผลการดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบตอไป สําหรับการจัดหลักสูตรเสริมใหกับนิสิตที่มีความ
บกพรองทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการในชวงกอนเปดเทอม ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนวิทยา
เขตภูมิภาค สวนจํานวนตัวเลขสาเหตุไมมาลงทะเบียน 40% เปนตัวเลข 40% ของ 4% ไมใชจาํ นวนรวมทัง้ หมด การลาออกและไม
มาลงทะเบียนมีสาเหตุมาจากการสอบแบบ admission โดยใชคะแนน O-NET และ A-NET ที่เปดโอกาสใหกับนิสิตนักศึกษา
สามารถนําคะแนนที่ใชเลือกสถานศึกษาไปแลวกลับไปใชสมัครเขาศึกษาในสถานศึกษาใหมไดอีก
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แตงตั้งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยวิไลศักดิ์ กิ่งคํา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัด
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะมนุษยศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 สืบตอจาก ผูชวยศาสตราจารยนงนุช ศรีอษั ฎาพร
กรรมการไดเสนอแนะวา ในหัวขอ 9.2.3 แผนการบริการวิชาการ เสนอขอใหมีการจัดตั้งศูนยแปลภาษาเพื่อบริการแกบุคลากรและ
นิสิต รวมถึงเปนการชวยใหนิสิตไดฝกการแปลภาษาอีกทางหนึ่งดวย
ประธานฯ มอบนายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผูอาํ นวยการสถาบัน/สํานัก รับขอเสนอแนะดังกลาวเสนอตอคณบดีคณะมนุษยศาสตรในคราวที่จะเชิญมาแถลงนโยบาย
และวิสัยทัศนตอ คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ จะทําหนาที่ตดิ ตามผลการปฏิบตั ิงานของคณบดีฯ เมื่อดํารงตําแหนงครบ 1 ป
แลววาไดดําเนินการตามทีไ่ ดแถลงไวหรือไมและจัดทํารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
ผูอํานวยการสถาบันคนควา 1. เห็นชอบนโยบายและภารกิจของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนกลยุทธการบริหาร
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร จัดการของสถาบันฯ ในวัตถุประสงคที่ 3 เพิ่มมูลคาผลิตผลทางการเกษตรภายในประเทศ ลดการนําเขาวัตถุดบิ ฯ โดยสถาบันฯ
ไดผลิตโปรตีนเกษตรมาประมาณ 30 - 40 ป ตั้งแตสมัยกอตั้งสถาบันฯ ซึ่งในการผลิตโปรตีนเกษตรตั้งแตริเริ่มใชวัตถุดิบที่เปน
ถั่วเหลืองสกัดนําเขาจากตางประเทศไมไดมีการนําถัว่ เหลืองภายในประเทศมาใช ปจจุบนั มีผูผลิตโปรตีนเกษตร ประมาณ 2 - 3 ราย
ซึ่งถือวาสถาบันฯ เปนผูผลิตรายใหญรายหนึ่ง ปจจุบนั ผลิตประมาณ 150 ตันตอป 150 ตันของผลิตผลเทากับ 150 ตัน ของวัตถุดบิ
ที่นําเขาจากตางประเทศ ในภาพรวมรายไดหลักของสถาบันฯ 180 - 190 ลานบาท สวนใหญมาจากโปรตีนเกษตรที่มีการผลิตมา
อยางตอเนือ่ ง สถาบันฯ มีการกําหนดแผนกลยุทธมาโดยตลอดวาจะลดการนําเขาวัตถุดบิ แตในทางปฏิบตั ิยังคงนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศมาตลอด ผูผลิตโปรตีนเกษตรทุกรายตองนําเขาวัตถุดบิ จากตางประเทศ แตในฐานะที่เปนสถาบันฯ จะดําเนินการ
อยางไรในการลดการนําเขาวัตถุดิบและเสนอใหอธิการบดีนาํ ไปพิจารณาในกรณีที่รัฐบาลเบลเยี่ยมไดสนับสนุนชวยเหลือเงินและ
เครื่องจักรในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ํามันถั่วเหลือง โดยกระบวนการสกัดรอน ซึ่งสามารถดัดแปลงเปนกระบวนการสกัดเย็นได
และมอบใหกรมวิชาการเกษตรดําเนินการบริเวณหนาฟารมไกของมหาวิทยาลัยฯ แตยังไมไดมีการดําเนินการใด ๆ ตอ ซึ่งรัฐบาล
เบลเยี่ยมมีความไมพอใจประเทศไทยเปนอยางมาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคณะวิศวกรรมศาสตรที่จะสามารถดูแลเรื่องนี้ได
มีสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารมีความรูเรื่องคุณภาพเปนอยางดี ควรขอความรวมมือกับกรมวิชาการเกษตรเพือ่ พลิกฟน
โรงงานและชวยกอบกูภ าพลักษณของนักวิชาการไทยตอรัฐบาลเบลเยี่ยมเพื่อแสดงใหเห็นวาสิ่งที่มอบใหมามีประโยชน ถาสามารถ
นํามาผลิตโปรตีนเกษตรได หวังวามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรจะเปนผูนําในการใชเครือ่ งมือที่มีอยูและนําถั่วเหลืองภายในประเทศ
มาใชประโยชน เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา แผนกลยุทธฯ ของสถาบันฯ นั้น ผูสมัครใจเขารับการสรรหาเปนผูอาํ นวยการสถาบันฯ จะตองใช
จัดทํานโยบายและวิสัยทัศน เสนอตอประชาคม ซึ่งจะมีการพิจารณาตามกระบวนการ ตอมาในภายหลังเมื่อไดรบั การสรรหาใหดํารง
ตําแหนงเปนผูอ ํานวยการสถาบันฯ แลว จะตองนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน กลยุทธ ที่มีความสมบูรณตอคณะกรรมการ
ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอาํ นวยการสถาบัน/สํานัก จึงขอให นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการฯ แจงขอเสนอแนะดังกลาวกับผูท จี่ ะไดรบั การสรรหาใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันฯ
เพื่อจะไดนาํ ไปจัดทําแผนปฏิบัติการในชวงระยะเวลาการดํารงตําแหนง
2. อนุมัติใหแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ประกอบดวย
- นายมนตรี คงตระกูลเทียน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค ปติปญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- ผูแทน ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ซึ่งดํารงตําแหนง
ไมตา่ํ กวาระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
- หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
ที่ประชุมทราบ
จังหวัดสกลนคร (รองศาสตราจารยสุวพงษ สวัสดิพ์ าณิชย)
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของคณบดีวทิ ยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (พลเรือเอก สุพิทย อํานวย)
ที่ประชุมทราบ
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของคณบดีคณะศึกษาศาสตร (รองศาสตราจารยพรทิพย ไชยโส)
ที่ประชุมทราบ
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร (รองศาสตราจารยสาโรช อังสุมาลิน)
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ และกรรมการไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาเปนที่
ขาวประชาสัมพันธ มก. ปที่ 26
พึงพอใจหรือไม และเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นแลวอยูในระดับใด
ฉบับที่ 112 วันที่ 21 พฤศจิกายน
อธิการบดีไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูในระดับที่นาพึงพอใจ นอกจาก
พ.ศ. 2551 ถึงปที่ 27 ฉบับที่ 6
การประชาสัมพันธในหนังสือพิมพแลว ไดมีการจัดรายการ KU Online ทางอินเทอรเน็ต (Internet) ดวย โดยจะเชิญ
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552
นิสิตหรือนักวิจัยมาออกรายการ ใชเวลาประมาณ 20 นาที สามารถดูขอมูลยอนหลังได และจะนําขอมูล
การประชาสัมพันธมารายงานใหสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบในโอกาสตอไป
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ลําดับ
5

หนวยงานที่เสนอ
คณะเศรษฐศาสตร

เรื่อง
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2552

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. การศึกษาในระดับปริญญาเอกทีม่ ีกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 3 ปนั้น โดยสวนใหญผูเรียนจะไมสามารถจบ
การศึกษาไดภายใน 3 ป ซึ่งอาจจะประสบปญหาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธไมเพียงพอ จึงขอใหมีการบริหารจัดการ
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสติ จบการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยคํานึงถึงคุณภาพการศึกษาดวย
2. การศึกษาในระดับปริญญาเอกตองใชทุนทรัพยเปนจํานวนคอนขางมากในการศึกษาคนควาวิจัย เพือ่ ใหไดผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เพือ่ เปนการสนับสนุนการทําวิจัยของนิสิต คณะฯ ควรคํานึงถึงแหลงสนับสนุนทุนสําหรับจัดทําวิทยานิพนธ
โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ (CP) และอื่น ๆ เพือ่ ใหงานวิจัยมีคุณภาพในเชิงลึกและสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น
อนุมัติ โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. โดยปกติโครงสรางพื้นฐานของหลักสูตรทั้งหลายจะอยูภายใตการบริหารจัดการของภาควิชาในขณะทีห่ ลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) เปนหลักสูตรสวนกลางของคณะ
โดยตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเฉพาะ นับวาเปนขอดีในการบูรณาการหลายสาขาในคณะฯ มารวมกัน แตอาจ
ประสบปญหาเรื่องความยั่งยืนในการบริหารจัดการโดยสวนกลาง จึงควรมีแผนรองรับและจัดใหมีหนวยประสาน
งานกลางสําหรับนิสิต
2. หลักสูตรหนา 47 บรรทัดที่ 1 คําวา “สถาบันสถาบันการศึกษา” เขียนซ้ํากัน และ คําวา “อีก 1 ใบ” ควรใชคําวา “1
ปริญญา หรือ 1 สาขา”
3. หลักสูตรควรเนนการรับนิสิตจากตางประเทศ เนือ่ งจากปจจุบนั ประเทศตาง ๆ ใหความสนใจหลักสูตรทางดาน
เศรษฐศาสตร การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตรธรุ กิจ ซึ่งจะชวยใหการใชภาษาอังกฤษของนิสิตในหลักสูตร
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
4. ขอใหคณะฯ ตรวจสอบเอกสาร สมอ. 02 แบบรายงานขอมูลการพิจารณาการอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ขอ 7 เกณฑการวัดผล เกณฑอื่น ๆ “กอนจบการศึกษาตองผานการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
TOEFL ไมต่ํากวา 550 หรือ IELTS ไมต่ํากวา 6.0 หรือผานการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ควรเปนขอกําหนดที่ระบุไวในขอ 8 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือไม
5. หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรทีเ่ นนการปฏิบัติ ควรจัดผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูป ระกอบการเปนอาจารยรวมสอนดวย
โดยมีการเขารวมสังเกตการณจากกรณีศึกษาจริงในสถานประกอบการ ทั้งในดานการเงิน การตลาด และการผลิต
ทั้งนี้ จะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกปเพือ่ ใหหลักสูตรมีความทันสมัยทันเหตุการณ
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6

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

7

คณะเกษตร กําแพงแสน
และบัณฑิตวิทยาลัย

8

สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการ
คนควาและพัฒนาพืชศาสตร
สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
สํานักประกันคุณภาพ มก.

9
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11

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ และมีขอสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
1. จุดคุมทุนตามจํานวนรับนิสิตคอนขางสูงเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ ซึ่งจะมีภาระ
งานคอนขางมาก
2. การผลิตบัณฑิตในปจจุบนั ควรมีการศึกษาความตองการทีแ่ ทจริงของสังคม และทุกโครงการฯ ที่นาํ เสนอควรมีการ
วิเคราะหในเรื่องกลุมเปาหมายที่จะรับเขาศึกษาและผลผลิตซึ่งหมายถึงบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปแลวจะสามารถ
ทํางานในสาขาใด นอกเหนือจากเรือ่ งตนทุนรายรับและรายจายเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
3. การเปดสอนหลักสูตรควรมีการสํารวจปญหาทรัพยากรมนุษยในชุมชนและใหผูที่เขามาศึกษาไดนําองคความรูที่ได
กลับไปพัฒนาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และเนือ้ หาของหลักสูตรควรเปนเนื้อหาที่สามารถแกไขปญหาของชุมชน
ซึ่งประชาชนไดรบั ประโยชนเปนหลัก
ประธานฯ ขอใหคณะฯ รับขอสังเกตไปพิจารณา และนําเรือ่ งปญหาชุมชนเขาสูชั้นเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการทํา
วิทยานิพนธ โดย นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ยินดีรวมเปนที่ปรึกษาในโครงการฯ
อนุมัติ โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมวาเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพพืช
แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรวิทยาศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพพืช และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 เนื่องจากหลักสูตรแบบ ก 1 มีหนวยกิตวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต และแบบ ก 2 มีหนวยกิต
และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต ดังนั้น คุณภาพหรือจํานวนของการตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ
ควรมีความแตกตางกัน
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการจัดการทางดิน แผน ก แบบ ก 1
และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
อนุมัติ
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร
รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 เห็นชอบตามเอกสารรายงาน และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. รายงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 เปนรายงานที่ดีมีความครอบคลุมการดําเนินงานในทุกเรื่อง
และผลการประเมินคุณภาพภายในดีขึ้นเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2549
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ลําดับ
11
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรใหความสนใจตัวบงชีท้ ี่มีคะแนนผลการประเมิน 1 จากคะแนนเต็ม 3 ซึ่งไมนาเปนที่
พึงพอใจและไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวการปรับปรุงพัฒนา
ในภาพรวมของสถาบันแยกตามองคประกอบคุณภาพ ไดมีการนําไปใชประโยชนหรือไม ในบทสรุปผูบริหาร
มีขอเสนอแนะทุกองคประกอบ โดยเฉพาะองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการ
ดําเนินงาน โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ขบั เคลื่อนมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัย
วิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และควรพิจารณาตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่ไมบรรลุเปาหมาย วิเคราะห
วางอนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน 5 และ 10 ป ขางหนา สําหรับขอเสนอแนะอื่น ๆ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ควรนําไปใชประโยชนเพื่อการบริหารจัดการ
3. สรุปคะแนนตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน หนา 198 ตารางที่ 3 มีขอสังเกตในองคประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสิตนักศึกษา องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ คะแนนเฉลี่ยตามตัวบงชี้ กระบวนการไดคะแนนเต็ม 3 ผลการประเมินดีมาก แตไมมีขอ มูลของ
ผลผลิตและปจจัยนําเขาเกิดจากปญหาอะไรและมีการดําเนินการอยางไรใหมีขอมูลเหลานี้
รองศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ ริหาร ไดชแี้ จงเพิ่มเติมวา
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ตัวบงชีท้ ี่มีคะแนนผลการประเมิน 1 สาเหตุเกิดจากจํานวนอาจารยที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย รองศาสตราจารย และจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํายังต่ํากวาเกณฑ จึงทําใหองคประกอบที่ 2 ไดคะแนนประเมินต่าํ โดยภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจากปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตแลว จะเห็นไดวาปจจัยนําเขาอยูในระดับดี
แตดานกระบวนการและผลผลิตอยูในระดับดีมาก
สําหรับองคประกอบที่ 3, 6 และ 8 ไมมีขอมูลของผลผลิตและปจจัยนําเขาเปนเพราะตัวบงชี้คุณภาพใน 3
องคประกอบนี้มลี ักษณะเปนตัวบงชี้ที่วัดคุณภาพของกระบวนการทั้งหมด
ผลจากการประเมินคุณภาพภายในโดยเฉพาะขอเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ จะนํามาวิเคราะห
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงแกไข ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ นี้จะไดรบั การตรวจสอบอีกครั้ง
ในการประเมินคุณภาพรอบปการศึกษาถัดไป
ในเรื่องของการไมบรรลุเปาหมาย มหาวิทยาลัยฯ ไดปรับกลยุทธใหมีการถายทอดเปาหมายไปสูหนวยงาน
ภายในและมีการติดตามผลงานทุก 2 เดือน เพือ่ ใหสามารถขับเคลือ่ นหนวยงานทีป่ ระสบปญหาอุปสรรค
ปองกันไมใหมีผลกระทบกับเปาหมายรวมได นาจะชวยใหมหาวิทยาลัยฯ สามารถควบคุมเปาหมายใหบรรลุได
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หนวยงานที่เสนอ

11
(ตอ)
12

อธิการบดี

13
14

คณะกรรมการนโยบาย
โครงการพิเศษของ มก.
อ.ก.ม. มก.

15

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

16

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

17

คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย

18

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร
อนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํา มก.

19
20
21

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เนื่องจากเอกสารรายงานประกันคุณภาพมีรายละเอียดมาก นอกเหนือจากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในที่ประชุมฯ วันนี้แลว กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถสงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลัง
ไดโดยตรงที่รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
แตงตั้งกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อนุมัติ โดยกรรมการไดมีขอ เสนอแนะวา ขอใหมหาวิทยาลัยฯ ผลักดันใหทุกคณะจัดตัง้ สมาคมนิสิตเกาใหครบ
รวม 12 คน
ทุกคณะเพือ่ เขารวมเปนกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และขอทราบผูกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการฯ
ชุดนี้วา กําหนดโดยคณะกรรมการฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ เปนผูก ําหนด และมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ
สภามหาวิทยาลัยฯ หรือไม
อธิการบดีไดชี้แจงวา หนาที่ของกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําหนดตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาอธิการบดีในภารกิจที่จะสงเสริมมหาวิทยาลัยฯ
ใหมีความกาวหนาบรรลุตามวัตถุประสงค และมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยฯ
ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
อนุมัติ
การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย ศาสตราจารย 3 ราย รองศาสตราจารย 3 ราย
และผูช วยศาสตราจารย 11 ราย
การอนุมัติเพิ่มเติมเงื่อนไขของนิสติ ที่เขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2548 และยกเลิกเงื่อนไขของนิสิตที่เขาศึกษาในป 2552 ตามขอเสนอแนะของบัณฑิตวิทยาลัย
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ
แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ แบบ 1.1
แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร แผน ก แบบ ก 2
และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร แบบ 2.1
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก 2

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
อนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขอลาออกจากตําแหนง
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ลําดับ
22
23
24

หนวยงานที่เสนอ
กองวิเทศสัมพันธ
ประธานอนุกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํา มก.
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

บันทึกการหารือความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับประเทศอิสราเอล
ขออนุมตั ิแตงตั้งอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(นายธิติ กนกทวีฐากร เปนอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แทน นายภิรมย ศรีจันทร)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร เสนอขอใหมหาวิทยาลัยซักซอมมาตรการในการดูแลและรักษาความปลอดภัย
ภายในอาคาร
2. การเปนผูนาํ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ควรมีแนวทางดําเนินการทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเลื่อนขึ้นเปน
ลําดับที่ 1
3. รูปแบบการนําเสนอขอมูลประกอบการประชุมควรปรับการจัดรูปแบบเพือ่ ใหงายตอการพิจารณาขอมูล

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

