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คณะวนศาสตร
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ 17 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ )
เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวนศาสตร ที่ประชุมฯ ใหทลู เกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวนศาสตร
แด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์
ที่ประชุมมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ ประจําป 2551 ดังนี้
ป พ.ศ. 2551
1. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรเขตรอน) แก ศาสตราจารย ดร.ธีระ สูตะบุตร
2. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) แก นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
3. ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) แก ศาสตราจารย ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
4. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) แก นายไกร ตั้งสงา
5. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเกษตร) แก Professor Dr.Masayuki KOIKE
แตงตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยสาโรช อังสุมาลิน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร
สหกรณ คณะเศรษฐศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร สืบตอจาก อาจารยจีรศักดิ์ พงษพษิ ณุพิจิตร
ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2551 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและภารกิจของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยใหเพิ่มคําวา “เกษตร” ในวิสัยทัศน “เปนหนึ่งในผูนํา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับนานาชาติทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตร” และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประกอบดวย - นายเอ็นนู ซือ่ สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
- ผูช วยศาสตราจารยรัชด ชมภูนิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนกรรมการ
- ผูแ ทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
- ผูแ ทนขาราชการและพนักงานในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป
จํานวน 3 คน เปนกรรมการ
- นายพิชิตชัย ผองอุดม หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ทําหนาที่เลขานุการ
การกําหนดใหสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสถาบันภายใตการกํากับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร เห็นชอบ
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อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สํานักงานทรัพยสิน
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คณะเศรษฐศาสตร

7

คณะกรรมการพัฒนา
การปฏิบัตราชการ
คณะวิทยาศาสตร
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก
ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 3 หนวยงานดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร
2. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
การพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการผูเกษียณอายุ พ.ศ. 2551
รายงานผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณของขาราชการ
ขออนุมตั ิปรับโครงสราง
สํานักงานทรัพยสิน

ที่ประชุมทราบ และกรรมการไดมขี อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปเลมของรายงาน ควรจัดทํา
ดวยความประหยัด การจัดพิมพสี อาจจะไมจาํ เปนและสิ้นเปลือง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหารไดแจงใหทราบวา
รายงานประจําปของคณะวิทยาศาสตรจะจัดทําในลักษณะรูปเลมที่สวยงามเพื่อใช
เผยแพรใหกับหนวยงานภายนอกและหองสมุด ซึ่งการจัดทําในลักษณะนี้แตละสถาบัน
จะเนนรูปแบบรายงานใหมีความนาสนใจกับผูอ าน
เห็นชอบตามเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
เห็นชอบ

อนุมัติและมีขอ เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ภารกิจหลักของสํานักงานทรัพยสินคือ หนวยงานที่แสวงหารายไดและผลประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรมีการ
นําไปพิจารณาวาในอีก 5 ปขา งหนาจะสามารถหารายไดเพิ่มขึ้นดวยวิธีใดบาง อาจสรางโครงการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ที่มีอยู เชน จัดใหมีหนวยงานหารายไดในสถานีฝกนิสิตหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ซึ่งสามารถจะดําเนินการในรูปแบบธุรกิจ
และนํารายไดสวนหนึ่งมาเปนรายไดของผูท ี่ทาํ งานประจําเพือ่ ใหผูทที่ าํ งานประจํามีรายไดเพิ่มขึ้น
2. ในอนาคตสํานักงานทรัพยสินจะมีความสําคัญและมีบทบาทในการแสวงหารายไดใหกบั มหาวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้นจึงควรมีการ
วางแผนและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยสินและมีการวางแผนพัฒนาหนวยหารายไดใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ขออนุมตั ิโครงการ
อนุมัติ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1. วัตถุประสงคของโครงการขอ 1 ไมควรเขียนวาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา แตควรเขียนวา เพื่อขยายชองทางในการศึกษาตอ
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
เนื่องจากคาใชจายของนิสิตภาคพิเศษสูงกวานิสิตภาคปกติ
(ภาคพิเศษ)
2. โครงการฯ คิดคาใชจายหลายรายการสูงมาก ทําใหจุดคุมทุนของโครงการฯ คอนขางสูง จํานวนนิสิตภาคพิเศษมากกวาภาคปกติ
จึงควรมีการพิจารณาทบทวนเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาและควรปรับจํานวนการรับนิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษให
คณะเศรษฐศาสตร
ใกลเคียงกัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. จากการสืบคนขอมูลพบวาคณะเศรษฐศาสตรเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตร ในขณะเดียวกัน
วิทยาเขตศรีราชามีการเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจการเกษตรเชนเดียวกัน แตเปนหลักสูตรของ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ถือเปนการซ้ําซอนหรือไม
4. โครงการฯ มีอาจารยสนับสนุนหลักสูตรคอนขางมาก นาจะเปนผลดีตอการเรียนการสอน แตควรผลักดันใหอาจารยประจํา
หลักสูตร ไดมีการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น
5. ขอใหคณะตาง ๆ ที่มีโครงการภาคพิเศษ ตรวจสอบการเบิกคาตอบแทน ซึ่งไมควรจะเบิกคาตอบแทนซ้ําซอน รวมถึงการดูแล
การเรียนการสอนของคณาจารยในการสอนภาคปกติและภาคพิเศษใหทัดเทียมกัน
คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2551 และแนวทางการถายทอดตัวชี้วัด
สูระดับคณะ สํานัก สถาบัน
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
การอนุมัตปิ รับปรุงแกไข และเปลีย่ นชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาจุลชีววิทยา
เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
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คณะเกษตร
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คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
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ศูนยออสเตรเลียศึกษา
กองบริการการศึกษา
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สํานักประกันคุณภาพ
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ประธานสภาขาราชการ มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผลโครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบระบบ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
และผลกระทบตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การอนุมัตปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากีฏวิทยา (นานาชาติ)

ที่ประชุมทราบ และมีขอเสนอแนะวา ควรมีการพิจารณาแนวทางแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นและนําเสนอ
ผลงานวิจัยนี้ใหสาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบ เพื่อเปนขอมูลในการทบทวนระบบ
การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
กรรมการไดสอบถามถึงเหตุผลของความขัดของบางประการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
ซึ่งรองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ไดชแี้ จงวาการเปดสอน
หลักสูตรนานาชาติเปนเรื่องที่มีขอพิจารณามากกวาหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรนี้มีความเฉพาะเจาะจงและ
ไมเอื้อในดานการตลาด เนือ่ งจากผูท ี่เรียนจบดานกีฏวิทยาที่จะมาเรียนมีจํานวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศ ประกอบกับความคุมทุนของหลักสูตรในระดับนี้เปนไปไดยาก
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
การจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรใหม
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
พ.ศ. 2548 ตามแบบฟอรมและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมีพิษ ครั้งที่ 1 ที่ประชุมทราบ และอธิการบดีไดแจงขอมูลเพิ่มเติมวา โครงการดังกลาวไดเริ่มดําเนินการมา
และคาใชจา ยประจําปงบประมาณ 2550 โดยมีปริมาณขยะมีพิษ
ในสมัยรองอธิการบดีฝายบริหาร ซึ่งเดิมหนวยงานทีม่ ีขยะมีพิษจําพวกสารเคมีจะถูกเก็บไว
จาก 9 หนวยงาน รวม 11,371.85 กิโลกรัม และมีคาใชจายในการ
โดยไมไดมีการทําลาย จึงไดวางแผนการบริหารการจัดเก็บขยะมีพษิ ของหนวยงานในภาพ
ดําเนินงาน รวมทัง้ สิ้น 595,596.99 บาท โดยใหแตละหนวยงาน
รวม โดยในเบื้องตนสวนกลางจะรับผิดชอบคาใชจาย 50% หนวยงานรับผิดชอบ 50% ใน
ชําระ 50% คิดเปนเงินรวม 297,798.53 บาท ซึ่งหนวยงานทั้ง 9
อนาคตหนวยงานจะตองรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมด และขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดให
นโยบายแกวทิ ยาเขตตาง ๆ ไปดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
หนวยงาน ไดโอนเงินคาใชจายใหสวนกลางเรียบรอยแลว
รายงานกิจกรรมประจําเดือนธันวาคมของศูนยออสเตรเลียศึกษา
ที่ประชุมทราบ
รายงานสรุปภาพรวมสําหรับโครงการนํารองประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมทราบ
และปริมณฑลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รายงานประกันคุณภาพ ที่ประชุมทราบ และรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ ริหาร ไดชแี้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทํา
ประจําปการศึกษา 2549 รายงานประกันคุณภาพ ซึ่งเปนรายงานที่มหาวิทยาลัยฯ จัดทําเมือ่ สิ้นปการศึกษา (เดือนพฤษภาคม) โดยรวบรวมและจัดเก็บขอมูลจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทุกหนวยงานเพือ่ นํามาแสดงผลการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ 1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตาม 7 มาตรฐานของ สมศ. ดังปรากฏ
ในสวนที่ 3 ของรายงาน และ 2) ผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ดังปรากฏในสวนที่ 4 ของรายงานซึ่งผลการประเมินทั้ง 2 สวนนี้จะมีตัวบงชี้ทที่ ั้งเหมือนกันและแตกตางกัน ในสวนทายของรายงานจะ
แสดงขอมูลพืน้ ฐานยอนหลังผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 และปการศึกษา 2549 เพือ่ เปรียบเทียบพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัยฯ ในแตละดาน นอกจากนี้รายงานของหนวยงานทีแ่ ยกตามรายคณะของกลุมสาขาวิชาตาง ๆ นั้น สํานักประกันคุณภาพ จะรวบรวมไวใหผูสนใจไดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดวย
- แจงวาไดรบั มอบจากที่ประชุมสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหสอบถามเกี่ยวกับเรือ่ งความคืบหนาของการออกนอกระบบ
ที่ประชุมทราบ
ซึ่งปจจุบนั มีมหาวิทยาลัย 7 แหง ที่ผา นกระบวนการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว และบางมหาวิทยาลัยที่ยังอยูระหวางกระบวนการ
ในสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น มีสถานภาพอยางไร และไดมีการติดตามสถานการณหรือปญหาของมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ
แลว เพือ่ เตรียมรองรับและแกไขปญหาเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะออกนอกระบบอยางไร เชน กรณีเมื่อออกนอกระบบ สถานภาพของ
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

15
(ตอ)
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นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขาราชการจะเปลี่ยนเปนพนักงาน สิทธิตาง ๆ ทีพ่ ึงไดรับกลับไมไดรบั ตามเดิมหรือเรื่องคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งปกติจะไดรบั
คาตอบแทน 2 เทา แตถาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน จะลดลงเหลือ 1 เทา
- อธิการบดีชแี้ จงวาความคืบหนาเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับนัน้ มหาวิทยาลัยฯ ไดประชาสัมพันธใหทราบมาโดยตลอด ทั้งเอกสาร
สิ่งพิมพและทางเว็บไซต ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดอยูในกลุมที่ 4 ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยรามคําแหง พระราชบัญญัตฯิ อยูที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งไดผานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว สําหรับปญหาดังกลาวมหาวิทยาลัยฯ จะติดตามและแจงให
ทราบตอไป
- สอบถามสาเหตุเกี่ยวกับความนิยมของหลักสูตร Ex MBA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปจจุบนั คอนขางลดลงไปมาก เมื่อเทียบกับสถาบัน ที่ประชุมทราบ
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไดชแี้ จงใหทราบวา หลักสูตร Ex MBA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหลักสูตรที่เปดสอนใหกับผูบริหาร
ระดับกลาง เพือ่ พัฒนาตนเองในดานการบริหารและผลการดําเนินการโครงการนี้สรางความสัมพันธและมีเครือขายที่ดีมาก แตอาจจะตอง
ปรับหลักสูตรใหทันสมัยและเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากขึ้น หลักสูตร Ex MBA ไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University) ได
เนื่องจากสถาบันดังกลาวเปนความรวมมือระหวาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย the Kellogg School of Management ของ มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน และ the Wharton School ของ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย เปนสถาบันที่เปดการเรียนการสอนในระดับนานาชาติทางดาน
บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวของ คุณวุฒิของผูทสี่ ําเร็จการศึกษาอาจเทียบเคียงไดกับผูที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน
- อธิการบดีชแี้ จงเพิ่มเติมวา เนือ่ งจากในปจจุบนั มีหลายสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรลักษณะนี้ จึงทําใหผูเขาศึกษามีทางเลือกมากขึน้
ประกอบกับคณาจารยผูสอนก็มีสวนในการตัดสินใจเขาศึกษาเชนเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ จึงควรมีการปรับปรุงดานการเรียนการสอนและ
ดานคณาจารยผูสอน ในหลักสูตร Ex MBA เพื่อใหมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นตอไป

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