สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑
วันจันทรที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
1

หนวยงานที่เสนอ
ประธาน

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชุดใหม ประกอบดวย
- นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง
- กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผูช วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
2. ประธานฯ แจงใหทราบเกี่ยวกับกิจกรรมและการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
2.1 พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ป 2551 ณ วัดอางทองวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
2.2 สรุปโครงการพัฒนารางรถไฟฟาบังคับดวยวิทยุสําหรับสุนัขทรงเลี้ยงวิ่งออกกําลัง
2.3 รายงานความกาวหนา “โครงการสงเสริมเด็กดีผูมีคุณธรรมเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
2.4 ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
2.5 รายงานการเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัย Martin-Luther University at Halle-Wittenberg รัฐ Sachsen-Anhalt ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
2.6 สรุปผลการเดินทางไปเยือนสถาบันคูสัญญา ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
2.7 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สรุปรายงานการดําเนินการกอสรางอาคารตาง ๆ ตามโครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.8 ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ สรุปภาพรวมการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานฯ ไดแจงเรื่องใหที่ประชุมฯ ทราบเพิ่มเติมดังนี้
1. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในแตละครั้งจะมีการเสนอวาระเกี่ยวกับนโยบาย 1 เรื่อง เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ และจะมีการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานไปเยี่ยมชมวิทยาเขตและ/หรือประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ วิทยาเขตแหงอื่นในโอกาสตอไป

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)
2
3

ประธาน
คณะสัตวแพทยศาสตร

4
5

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
คณะมนุษยศาสตร

6

คณะสังคมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. ความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในกํากับของรัฐอยูระหวางขั้นตอนทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จะนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหมอกี ครั้งหนึ่ง ซึ่งในอนาคตสภามหาวิทยาลัยฯ จะมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ
จึงไดเตรียมการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ โดยมีกองกลางเปนฐานดําเนินงาน
แตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ศาสตราจารย ดร.นิวัติ เรืองพานิช)
เห็นชอบตามเสนอ
การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชวี ภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก2 และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
ที่ประชุมทราบ
ขอแกไขขอความในรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2550 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เสนอใหทบทวนวิธีการสรรหา ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศมานั้น มีลักษณะคลายการเลือกตั้งมิใช
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
การสรรหา จึงมีมติใหคณะกรรมการสรรหาฯ ไปดําเนินการในลักษณะของการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2544 โดยจะตองไมมกี ารแสดงความคิดเห็นแยกตามหนวยงานที่ผูมี
สิทธิเสนอชื่อสังกัดและไมนาํ ผลการแสดงความคิดเห็นนั้นมานับเปนคะแนน เพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสิน แตใหนําผลการ
แสดงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ ได
เห็นชอบให ผูชว ยศาสตราจารยพีระ มาลีหอม ทําหนาที่ดาํ เนินการสรรหาคณบดี
แตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรตอไปจนแลวเสร็จ
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร อนุมัติ และขอใหคณะมนุษยศาสตรตรวจสอบและชีแ้ จงเหตุผลในการกําหนดคุณสมบัติ
สําหรับชาวตางประเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
ของผูเขาศึกษา ขอ 3 คนไทยที่เกิดในตางประเทศและไมไดเรียนภาษาไทย
ขออนุมัติโครงการหลักสูตร
อนุมัติ และกรรมการไดมีขอ คิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. เพือ่ ใหการพิจารณาวาระการประชุมเปนไปดวยความกระชับ กรณีที่มีขอคิดเห็นหรือขอสงสัยใหคณะกรรมการทีก่ ลั่นกรอง
สาขาวิชาจิตวิทยา (ภาคพิเศษ) บันทึกเปนขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ สําหรับเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ
คณะสังคมศาสตร
2. ผูใชบัณฑิตควรมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนการรางหลักสูตรไปจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการ และอาจแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิเปนผูติดตามดูแลวาไดมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะนี้หรือไมอยางไร
3. การนําเสนอโครงการควรนําเสนอขอมูลรายรับรายจายอยางครบถวนสมบูรณเพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา
4. ควรมีการวิเคราะหในเชิงการตลาดถึงเปาหมายทีน่ ิสิตจบออกไปแลวจะสามารถทํางานในสาขาใดรวมทั้งทําการสํารวจเพื่อหา
ขอมูลนิสิตที่เรียนจบและสามารถหางานทําไดภายใน 1 ป มีจํานวนกี่คน ในสาขาใดบางเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการ
เปดหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
อธิการบดีรับที่จะนํารายละเอียดเกีย่ วกับระเบียบการเงินและวิธีคํานวณตนทุนคาใชจายในการดําเนินโครงการภาคพิเศษเสนอ
ในการประชุมครั้งตอไป

2

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

6
(ตอ)

7
8

คณะบริหารธุรกิจ
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร

9

คณะศึกษาศาสตร

10
11

สํานักบริการคอมพิวเตอร
คณะเกษตร กําแพงแสน

12
13
14
15

กองกลาง
หนวยประสานงานวิทยบริการ
กระบี่
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประธานฯ ไดชี้แจงวาตอไปคณะกรรมการการศึกษาซึ่งประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการของทุกคณะจะมีหนาทีแ่ ละบทบาทเพิ่ม
มากขึ้นในการเสนอขอคิดเห็นใหที่ประชุมคณบดีพจิ ารณาในเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร การเปดสอนหลักสูตรใหม และนําเสนอ
ยุทธศาสตรเชิงรุกในเรื่องการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมิไดทาํ หนาที่เปนเพียงตัวแทนของคณะใดคณะหนึ่งที่ใหขอ ชี้แจง
ขอคิดเห็นเฉพาะหลักสูตรของคณะ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตลพบุรี เปน
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนวยการเรียนการสอนจังหวัดลพบุรี
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ วิทยาเขตกระบี่
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ “โครงการทางวิชาการและการวิจยั ตอเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก” เปน “โครงการดําเนินการ
จัดการศึกษาการวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติก และนิสิตที่มีความบกพรองทางการเรียนรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
และขออนุมัติปรับปรุงระเบียบวาดวยการบริหารโครงการฯ
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสํานักบริการคอมพิวเตอร
ขออนุมตั ิแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กําแพงแสน
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี-ชีวภาพทางการเกษตร
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยวิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกระบี่

อนุมัติ

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
อนุมัติ

การจัดสรรเงินรายไดคงเหลือจากการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2545 – 2550
เห็นชอบในหลักการ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ที่ประชุมทราบ
อนุมัติ และมีขอสังเกตดังนี้
โครงการกอสรางโดยใชเงินสนับสนุน
1. การเสนอขออนุมัติโครงการควรมีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลความจําเปนที่ตองกอสรางอาคารและรายละเอียด
จากสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัดป 2552 วงเงินที่ใชในการกอสรางแตละโครงการประกอบการพิจารณา
2. ใหมีการกําชับในเชิงหลักการใหการกูเงินเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหลักงบประมาณ
อยางเครงครัด

3

ลําดับ
15
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง
แตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยบัญชา ขวัญยืน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ
9 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหาร เปนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวนั ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สืบตอจาก รองศาสตราจารย
สมยศ เชิญอักษร
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. ใหขยายความเพิ่มเติมการพัฒนาระบบฐานขอมูลในนโยบายขอ 2 โดยใหครอบคลุมขอมูลนิสิตในรูปแบบใบ
สมัครงาน ซึ่งผูจางงานสามารถเรียกดูขอมูลไดเพือ่ เปนประโยชนทั้งตอนิสิตและผูจา งงาน ทั้งนี้สามารถศึกษาตนแบบ
ฐานขอมูลที่มีการพัฒนารวมระหวางคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาหอการคาไทย และสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ไดที่ www.v-cop.net หรืออาจไปศึกษาดูงานและเชิญผูเชีย่ วชาญมาแนะนําการจัดทําระบบฐานขอมูล
ดังกลาว
2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้
- นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- ผศ. ดร.ปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- ผูแทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในสํานักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบนโยบายและภารกิจของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2. อนุมัติใหแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบดวย
- นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- ผศ. ดร.รวิพิมพ ฉวีสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- ผูแทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
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- ผูแทนขาราชการและพนักงานในสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป
จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
- หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
แตงตั้งประธานอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
เห็นชอบใหแตงตัง้ ศาสตราจารย ดร.นิวัติ เรืองพานิช เปนประธานอนุกรรมการอุทธรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สืบแทน ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย
แตงตั้งประธานคณะกรรมการดําเนินการติดตาม เห็นชอบใหแตงตัง้ นายศิริ ชมชาญ เปนประธานคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก สืบแทน ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย และใหแตงตั้งนายชุมพล พรประภา
ผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอาํ นวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ
สถาบัน/สํานัก
ขออนุมตั ิขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอน
อนุมัติ
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวา ดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2551
รางนโยบายการบริหารการศึกษา ที่ประชุมทราบ และไดใหขอเสนอแนะและขอใหปรับปรุงรางนโยบายการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2552-2554 ดังนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. นโยบายที่นาํ เสนอควรเปนแผนปฏิบัติการที่ชดั เจน
พ.ศ. 2552 - 2554
2. ใหปรับความในขอ 2.1 ของรางนโยบายฯ เปนพิจารณากลัน่ กรองตรวจสอบและเสนอขออนุมัติเปดและปดหลักสูตร
ทุกระดับและทุกประเภท ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ
3.ใหแกไขความในขอ 3 ของรางนโยบายฯ เปน .....ในสาขาตาง ๆ ที่มคี วามเชี่ยวชาญและไมซ้ําซอนกันในคณะ/วิทยาลัย ซึ่งอาจ
เปนหนวยปฏิบัตกิ ารวิจัยที่ประกอบดวยบุคลากรจากภาควิชา/สาขาเดียวกันหรือตางภาควิชา/สาขาวิชาก็ได หนวยปฏิบัติการวิจัย
นี้จะตองมีสวนรับผิดชอบการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ ดวย ทั้งนี้ การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัย
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยดวย
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของคณบดีคณะสังคมศาสตร (รศ.มนฤตยพล อุรบุญนวลชาติ)
ที่ประชุมทราบ
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.กัญจนา ธีระกุล)
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
(รศ.นิตยศรี แสงเดือน)
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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อธิการบดี

18

อ.ก.ม. มก.

19

อ.ก.ม. มก.
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การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของคณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
(รศ.ศุภกิจ นนทนานันท)
ที่ประชุมทราบ
สรุปรายงานโครงการกอสราง มก. โดยใชเงินสนับสนุนจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ป พ.ศ. 2550-2551
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2550
ที่ประชุมไดอภิปรายและใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของสํานักงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดําเนินงานของ
และมีมติ ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และมอบใหอธิการบดี
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รับขอคิดเห็นขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2551
2. ใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ แทน นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค ปตปิ ญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ แทน ผูชวยศาสตราจารยมยุรี จัยวัฒน โดยใหสิ้นสุดวาระการ
ดํารงตําแหนงตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550
อนุมัติใหแตงตั้ง นายอํานวย เนตยสุภา เปนประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สืบแทน นายรัตน
การแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริม
พานิชพันธ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
กิจการมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ไดเสนอใหกรรมการชุดนีด้ ําเนินการสนับสนุนใหสมาคมศิษยเกาหรือคณะตาง ๆ ใหมีการรวมตัวของ
นิสิตเกาอยางเขมแข็ง โดยอาจจัดใหมีการประชุมนิสิตเกา ทุก 5 ป 10 ป หรือ 15 ป เพื่อใหนิสิตเกาที่จบไปแลวไดกลับมา
ชวยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ และเปนชองทางใหมหาวิทยาลัยฯ ไดรับทราบขอมูลนิสิตเกาที่ไดรบั รางวัลระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ ซึ่งจะสงผลตอคะแนนการประเมินของ กพร. และ สมศ. ดวย
การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
ตําแหนงทางวิชาการ
1. อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิทั้ง 10 รายดังกลาว เปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป โดยมีวาระ 2 ป
2. เห็นชอบใหแตงตั้ง ศาสตราจารยนิวัติ เรืองพานิช เปนประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
อนุมัติกาํ หนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 3 ราย และศาสตราจารย จํานวน 2
ขออนุมตั ิกําหนดตําแหนงและ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาวิชาการ รายตามเสนอ
อนุมัติ
ขออนุมตั ิแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.)
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สํานักงานบริการวิชาการ

21
22

สํานักงานกฎหมาย
คณะวิทยาศาสตร

23

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

24
25
26

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะเกษตร, คณะเกษตร
กําแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร

27
28
29

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
วิทยาลัยการชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
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ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 อนุมัติ และเพื่อใหการดําเนินการตามระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 เปนไปอยาง
ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและ
มีประสิทธิภาพ รัดกุม และปองกันไมใหเกิดการสูญเสียงบประมาณ สํานักงานบริการวิชาการ
สิทธิประโยชนจากวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ควรมีการติดตามโครงการและมีระบบการเตือนกรณีโครงการสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการแลว
พ.ศ. 2551 และระเบียบวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน
ยังมิไดดําเนินการขอขยายเวลาหรือขอปดโครงการ ทัง้ นี้ อธิการบดี รองอธิการบดี ควรเขาไปดูแล
ทางปญญาและสิทธิประโยชนจากงานวิจัย
รวมกับคณบดี เพือ่ ชวยกระตุนใหโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551
อนุมัติ
ขออนุมตั ิขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาพฤกษศาสตร
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร แบบ 2(2)
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนชือ่ หลักสูตรและชือ่ ปริญญา จํานวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชสวน) แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แบบ 2(2)
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและ
สารสนเทศภูมิศาสตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
การงดรับนักเรียนตามโครงการรับผูม ีความสามารถดานการวิจัย การคนควา หรือการสรางสิ่งประดิษฐดีเดนเขาศึกษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 4 หลักสูตร
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ที่ประชุมทราบ และกรรมการไดมขี อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
รายงานการรับสมัครนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
1. การดําเนินโครงการฯ ในลักษณะนี้เปนนโยบายทีด่ ีที่มหาวิทยาลัยฯ ควรจะสงเสริมใหคณะที่มีศกั ยภาพ
ตอนปลาย เพือ่ เขาศึกษาในโครงการธนาคาร
หนวยกิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน เพียงพอนําไปดําเนินการเพือ่ เปนการขยายผล
2. ปจจุบนั มีการแขงขันคอนขางสูงในการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดสรร
ตั้งแตปการศึกษา 2550
ทุนการศึกษา เพือ่ ชวยบรรเทาปญหาความยากจนโดยอาจชวยบางสวน ครึ่งหนึ่ง หรือเต็มจํานวน แลวแตกรณี
ทั้งนี้ กรรมการขอทราบจํานวนทุนการศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนํามาพิจารณาในโอกาสตอไปดวย
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

30

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
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คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะกรรมการพัฒนา
การปฏิบัติราชการ
ประชาสัมพันธ มก.
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สรุปผลการเยือนราชอาณาจักร- - ทีป่ ระชุมทราบ และประธานฯ ไดใหขอคิดเห็นวาเมื่อมีการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกันแลว
ภูฏาน เพือ่ ลงนามขอตกลง
มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทําแผนปฏิบตั ิรองรับเพือ่ ใหเกิดการดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
ความรวมมือทางวิชาการกับ
- อธิการบดีไดชแี้ จงเพิ่มเติมวา การขยายความรวมมือกับตางประเทศที่ไดลงนามรวมกันนั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหหนวยงาน
Ministry of Agriculture,Bhutan ที่ประสงคจะรวมมือตองระบุสาขาที่ตองการใหชดั เจน โดยมหาวิทยาลัยฯ ยินดีจะสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปดูงานที่
หองทดลองหรือหองปฏิบัติการเพือ่ ใหไดผลประโยชนกลับมาโดยตรง
- กรรมการทีป่ ระชุมไดใหขอคิดเห็นวาปจจุบันประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงมาก โดยไดมีการนํา
หลักสูตรการศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษามาบรรจุไวในหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จึงเสนอใหคณะ
ศึกษาศาสตรสงบุคลากรไปศึกษาดูงาน ประมาณ 2-3 สัปดาห เพือ่ จะไดนําความรูท ี่ไดรบั มาปรับใชในการเรียนการสอนตอไป
สรุปความกาวหนาความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ Kangwon National University (KNU) สาธารณรัฐเกาหลี
สรุปรายงานการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในรอบ 12 เดือน และมาตรการสงเสริมการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนสิงหาคม 2551 จํานวน 190 ขาว และเดือนกันยายน 2551 จํานวน 145 ขาว
ที่ประชุมทราบ
ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
- สืบเนื่องจากวาระที่ 5.4 การงดรับนักเรียนตามโครงการรับผูมีความสามารถดานการวิจัย การคนควาหรือการสรางสิ่งประดิษฐดีเดน
เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถือเปนตัวอยางทีด่ ีสําหรับโครงการหรือหลักสูตรที่ดําเนินการไปแลวไมบรรลุ
วัตถุประสงค ทั้งนี้ การดําเนินโครงการลักษณะดังกลาวจําเปนจะตองมีหลักสูตรคอนขางพิเศษและใชทรัพยากรคอนขางมาก หากหนวยงาน
ใดมีศักยภาพเพียงพอที่จะนําหลักการโครงการนี้ไปดําเนินการตอ มหาวิทยาลัยฯ ควรใหการสนับสนุน
- ความคืบหนาการทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร) แด H.I.H. Prince Akishino ซึ่งจะเสด็จมาเยือน
ประเทศไทยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาวางแผนเพื่อเตรียมการถวายปริญญาแด H.I.H. Prince Akishino
- เพื่อใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยแนวหนา ควรมีการศึกษาในเรื่องตาง ๆ เพื่อสรางหลักสูตรใหเปนปจจุบันและมีความ
ทันสมัย ดังนี้
1) แนวโนมและทิศทางของพืชและสัตวเศรษฐกิจทีม่ ีศักยภาพและบทบาทสําคัญในปจจุบันและอนาคต
2) ทิศทางการปรับตัวของวัตถุดบิ ในการทําอาหารไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนตางชาติที่หันมาสนใจ
บริโภคอาหารไทยมากขึ้น
3) การนําเทคโนโลยีทางดานพลังงานทดแทนมาประยุกตใชสําหรับประเทศไทย
4) การติดตอสรางความสัมพันธทางการคากับประเทศกลุมอาเซียน ซึ่งปจจุบนั เปนกลุมประเทศที่มีความสําคัญ โดยขยายพื้นทีท่ างการเกษตร
ในแถบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพพมา เปนตน
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