สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
วันจันทรที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
( รับรองรายงานการประชุ
วัน้งจัทีน่ ๑/๒๕๕๑
ทรที่ ๑๘
นธ พ.ศ.
สรุปสาระสําคัญ...การประชุมสภามหาวิ
ทยาลัยเกษตรศาสตรม ...ครั
วันจันกุทรมทภาพั
ี่ ๒๑ มกราคม
พ.ศ.๒๕๕๑
๒๕๕๑ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
2

ศูนยหนังสือ มก.
สํานักงานกฎหมาย

3

กองการเจาหนาที่

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5
6

คณะเศรษฐศาสตร
คณะวนศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ )
เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวา ดวยการบริหารงานศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2551 อนุมัติ
รางขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551
รายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการ รวม 2 ราย
ที่ประชุมรับทราบ
การพิจารณาแตงตั้ง อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพิ่มเติม 2 รายคือ คณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ อนุมัติ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขออนุมตั ิการใชเงินกูจากสหกรณออมทรัพย อนุมัติในหลักการใชเงินกูจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ดําเนินโครงการจัดหาอาคารทีพ่ ัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
อาศัยสําหรับนิสิตและบุคลากร และอาคารจอดรถยนต และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ดําเนินโครงการจัดหาอาคารที่พักอาศัย
1. ควรศึกษาวิเคราะหวงเงินและระยะเวลาสงคืนเงินกูของแตละโครงการอยางชัดเจน เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับนิสิตและบุคลากร
2. ควรมีการปรับปรุงทางขึ้น-ลงของอาคารจอดรถยนตในโครงการที่ 3 ใหมีขนาดกวางขึ้น
และอาคารจอดรถยนต
3. ควรพิจารณาขนาดพืน้ ที่ของหองพัก ในโครงการที่ 2 และโครงการที่ 4 กลาวคือ ขนาดหองของหอพักศูนยวิจัย
ขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ซึ่งถาใชแบบเดียวกับหอพักนานาชาติที่วิทยาเขตกําแพงแสน อาจมีขนาดใหญเกินความ
จําเปน สวนขนาดหองของหอพักสําหรับนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจมีขนาดเล็กเกินไป
สําหรับจํานวนนิสิตที่จะอยูรวมกัน 5-7 คน
4. ปจจุบนั การจราจรบริเวณซอยพหลโยธิน 45 ในชวงเย็น มีความคับคั่งมาก รวมถึงการกอสรางอาคารทีพ่ ักอาศัยที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงควรมีการขยายถนนเพือ่ รองรับปริมาณผูใชถนนที่เพิ่มมากขึ้น
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 5 หนวยงานดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ
1. คณะวิทยาการจัดการ 2. คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 3. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
4. สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
อนุมัติใหคณะเศรษฐศาสตรปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
อนุมัติใหคณะวนศาสตรปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม แผน ก ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
แบบ ก 2 และแผน ข
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อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรีและโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตกระบี่
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย จํานวน 17 ราย
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
และผูช วยศาสตราจารย จํานวน 17 ราย
แผนการดําเนินงาน
ที่ประชุมไดมกี ารอภิปรายและมีขอ คิดเห็นเสนอแนะดังนี้
1.แผนการดําเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหง ที่นําเสนอยังไมมีความเชื่อมโยงกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยฯ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 4 ประการคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงควรจัดทําใหสามารถเชือ่ มโยง
และโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตกระบี่ กับแผนและนโยบายของอธิการบดีที่ไดแถลงไวตอ สภามหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.ควรแสวงหาความรวมมือจากทองถิ่นใหมากที่สุด โดยสงบุคลากรรุนใหมที่มีความสามารถที่จะไปเชื่อมสัมพันธกับทองถิ่นได
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2554
เปนอยางดี
3.ควรแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตรวมกับบุคคลในทองถิน่ โดยใหมีการประชุมรวมกันอยางสม่าํ เสมอเพื่อแกไขปญหา
และหาลูทางในเรือ่ งของการพัฒนาวิทยาเขตใหเจริญกาวหนามากที่สุดเทาที่จะทําไดตามศักยภาพที่มอี ยู
4.ควรมีคณะทํางานฯ ในการติดตามการทํางานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหง และควรมีการทบทวนแผนงานที่นาํ เสนอ
ทั้ง 3 วิทยาเขตใหสอดคลองกับความเปนจริงและที่เปนไปได
5.โครงการจัดตั้งวิทยาเขต ภารกิจหลักคือการเปดสอนในระดับปริญญาตรี สวนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา การใหบริการ
วิชาการ และการวิจัยเปนภารกิจรอง กรณีที่ไมสามารถดําเนินการเปดสอนปริญญาตรีได เนื่องจากความไมพรอมดานปจจัย
พื้นฐาน ตลอดจนบุคลากร ก็ควรพิจารณาตัดสินใจแนวทางการดําเนินงานใหชัดเจน
6.ในการเปดสอนโครงการภาคพิเศษ โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี ควรมีความชัดเจนในคํานิยามและขอบเขตของคําวา
“ภาคพิเศษ” ความพรอมในเรื่องสถานที่เรียนและสถานทีพ่ ักของอาจารยที่ไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในการเปดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีควรมีการประสานกับคณะที่สอนวิชาพื้นฐาน วิเคราะหรายละเอียดและสอบถามผูเกี่ยวของ เพื่อไมใหเกิดผล
กระทบตอการประกันคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ
7.เห็นควรใหมหาวิทยาลัยฯ ทําหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการรายงานใหทราบถึงสถานการณของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง
3 แหง และแจงใหทราบวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคงไมสามารถดําเนินโครงการตอไปได หากรัฐบาลไมใหการสนับสนุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานงบประมาณ และอาจจําเปนตองขอยกเลิกการดําเนินโครงการในที่สุด
อธิการบดีไดชแี้ จงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยฯ ไมสามารถดําเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหงใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตั้งไวตั้งแตแรกเริ่มโครงการจัดตั้ง เนื่องจากขอจํากัดในดานงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ที่ตอ งใชในการดําเนินงาน
ซึ่งไมไดรับจัดสรรจากรัฐบาลอยางพอเพียง และไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทางพื้นที่ มหาวิทยาลัยฯ เคยทําหนังสือถึง
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณหลายครั้งแลวแตกไ็ มไดรบั การยืนยันความชัดเจนในการสนับสนุน
การดําเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น จึงพิจารณาเห็นวา
ประการแรก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ อาจดําเนินการตามขอเสนอของผูว าราชการจังหวัดกระบี่คอื จัดการศึกษาตอยอด
จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) โดยอาจคัดเลือกนักเรียนสวนหนึ่งจากวิทยาลัยเกษตรกรรมกระบี่เพือ่ ศึกษาตอ
ดานการเกษตร และนักเรียนระดับ ปวส. อีกสวนหนึง่ อาจศึกษาตอดานการโรงแรมและทองเที่ยว สําหรับสถานที่เรียนอาจใช
อาคารของศูนยวิจยั เพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน จังหวัดระนอง ซึ่งมีหอพักและหองเรียนที่สามารถใชประโยชนไดพอสมควร
ประการที่สอง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี อาจดําเนินการในลักษณะสถานีวิจัยทีอ่ าจมุงสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรใน
เขตภาคกลาง และอาจคืนพื้นที่บางสวนที่ไมไดใชใหกับจังหวัดลพบุรี
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สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คณะกรรมการติดตามผล
การปฏิบัติงานของผูบริหาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
งานประชาสัมพันธ มก.
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประการที่สาม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เนื่องจากไดมีการใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
จํานวนหนึ่งในการลงทุน ซึ่งรวมถึงการกอสรางอาคารตาง ๆ แลว กอปรกับมีโครงการเปดสอนระดับปริญญาโทอยูแลว จึงอาจ
ปรับใหมีโครงการฝกอบรมดวย
การนี้ อธิการบดีเสนอขอแตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานตามขอคิดเห็นที่ไดนาํ เสนอและจะนําเสนอ
ความคืบหนาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
ที่ประชุมฯ ทราบและใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามที่อธิการบดีเสนอตอไป
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง การดํารงตําแหนงผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอ ํานวยการสถาบัน/สํานัก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิชา และวิทยาเขต ประจําป 2550
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2550 รวมจํานวน 156 ขาว
ขาวตัดจากหนังสือพิมพเรื่อง หลักสูตรสหวิทยาการ
- ขอใหมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบเกีย่ วกับการจดทะเบียนใชชื่อของสหกรณโคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด
เนื่องจากชือ่ ของมหาวิทยาลัยฯ ทีป่ รากฏในลักษณะเชิงพาณิชย อาจมีผลตอชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ
- อธิการบดี แจงวามหาวิทยาลัยฯ ทราบเรื่องดังกลาวและตรวจสอบแลวพบวา ไมเคยมีการขออนุญาตใชชอื่ มหาวิทยาลัยฯ แตขณะนี้
มหาวิทยาลัยฯ มิไดดําเนินการทางกฎหมายแตอยางใด เนื่องจากหนวยงานนี้ดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ในอดีต
ประกอบกับเปนกิจการที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะวิทยาเขตกําแพงแสน จึงขอรับที่นําไปพิจารณาแนวทางแกไขตอไป

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี
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