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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธานฯ

2

อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3
4

สํานักบริการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ )
เรื่อง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สรุปขอมูลและขอเสนอแนะจากการเยี่ยมชมวิทยาเขตศรีราชา
ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มีความเห็นวา สภามหาวิทยาลัยฯ ควรจะไปเยี่ยมชมวิทยาเขต
ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
อื่น เพือ่ จะไดนําขอเสนอแนะตาง ๆ มาเปนขอมูลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ
และผูบ ริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกรที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
อนุมัติ
ขออนุมตั ิตอเวลาราชการขาราชการผูเกษียณอายุราชการ ป 2551 จํานวน 6 คณะ รวม 12 ราย
การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 10 ราย ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
และตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 ราย
อนุมัติ
ขออนุมตั ิยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการใชหองประชุมและหองคอมพิวเตอร พ.ศ. 2534
การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เห็นชอบใหเสนอ นายสายชล เกตุษา ตําแหนงศาสตราจารย ระดับ 11 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ประจําป 2551
เพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป พ.ศ. 2551 ในสาขาเกษตรศาสตร
ที่ประชุมทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 2 หนวยงาน ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 2. คณะบริหารธุรกิจ
ทั้งนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดติดตามหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงอีก 5 หนวยงาน ไดแก คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาศรีราชา สํานักหอสมุด กําแพงแสน และขอใหเรง
ดําเนินการเพือ่ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป
ขาวประชาสัมพันธ มก. ที่ประชุมทราบ และกรรมการไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลในขาวประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง การจัดตั้ง Business Unit ดังนี้
1. ควรคํานึงถึงผลประโยชนที่ผรู วมโครงการควรไดรับ เนื่องจากเปนการเพิ่มงานใหผูรวมโครงการและเปนการนําผลงานมาแปลง
เปนเงิน จึงควรมีผลตอบแทนที่ชัดเจนใหกับผูรวมโครงการทั้งในระดับลูกจาง พนักงานเพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ
ในการทํางานใหประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้นตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
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(ตอ)

5

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

6

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. ควรเปดกวางและเปดโอกาสใหทุกหนวยงานสามารถสราง Business Unit ภายในหนวยงานไดโดยใหนิสิตเขามามีสวนรวมดวย
3. ควรจัดตั้งเปนกองทุนโดยนําผลจากการลงทุนในโครงการที่ประสบผลสําเร็จไปพัฒนาการดําเนินงานของหนวยธุรกิจที่จะจัดตั้ง
ขึ้นใหมเพื่อขยายงาน
4. ควรมีคณะทํางานหรือบุคคลที่มคี วามรูความสามารถทางธุรกิจในการติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด
5. นําหนวยงานทีส่ รางรายไดหรือทรัพยสินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่มีอยูมาบริหารจัดการใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ
อยางเต็มตัวมากขึน้ อาทิ การจําหนายขาวโพดหวานของสถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ
อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน เปน ศูนยสงเสริมการวิจัย
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ ศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร
และถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยใหคงสถานภาพเดิมและเมื่อศูนยฯ
พื้นฐาน กําแพงแสน เปน ศูนยสงเสริมการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี และปรับโครงสราง
ดําเนินการไปประมาณ 2 ป ใหมีการนําสรุปผลการดําเนินงานของศูนยฯ มาพิจารณาตอไป
ขออนุมตั ิจัดตั้งภาควิชา ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. อนุมัติใหยกฐานะโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ขึ้นเปน “ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร”
เกษตรและภาควิชา
2. เห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ” เปน “ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ” สวนการยุบเลิกโครงการจัดตั้ง
เทคโนโลยีการบรรจุ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนเคมีและฟสิกส การโอนภารกิจและอัตรากําลังของโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการ
และวัสดุ
เคมีและฟสิกส ไปรวมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุเปนอํานาจและหนาที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะดําเนินการตอไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การอนุมัติโครงการรับนิสิตทายาทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมเกษตร
ที่ประชุมทราบ และกรรมการไดมขี อสังเกตในเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ อุตสาหกรรมเกษตร
การรับนักเรียนเขาศึกษาตอดวยความยุติธรรมและเปนธรรมกับทุกคน
รายงานผลการประเมิน ที่ประชุมฯ ไดพจิ ารณาและมีขอคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้
คุณภาพภายนอก
1. การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยไดนั้น จะตองลดจํานวนการเปดสอนหลักสูตรแผน ข ซึ่งเปน
สถาบันอุดมศึกษา
หลักสูตรที่ไมมีการทําวิทยานิพนธและเรงสนับสนุนใหเกิดการสรางงานวิจัยและงานสรรางสรรค เพื่อสงเสริมมาตรฐานระดับ
รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น
เกษตรศาสตร
2. สาเหตุทบี่ างกลุมสาขาวิชามีมาตรฐานดานการวิจัยตกต่ํา เนือ่ งจากไมไดรับการรายงานขอมูลผลงานวิจยั ที่มีอยูจริง บางกลุมสาขาวิชา
ไมมีหลักสูตรปริญญาเอกและตองรับภาระงานสอนวิชาพืน้ ฐานคอนขางมาก
3. การนับผลงานวิจัยของอาจารยทเี่ ปนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารตางประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สามารถตรวจสอบไดจากฐานขอมูลซึ่งจะตองระบุทอี่ ยูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตถาเปนวารสารในประเทศจะไมปรากฏในฐาน
ขอมูล ซึ่งอาจทําใหขอมูลดานผลงานวิจัยคลาดเคลือ่ น
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กองแผนงาน

9

คณะศึกษาศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4. มหาวิทยาลัยฯ ตองผลักดันและสนับสนุนใหมีอัตรากําลังอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกเพิม่ มากขึ้นในขณะเดียวกันจะตองสนับสนุน
ใหคณะที่แข็งแกรงไดเพิ่มศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวนผลงานวิจยั
ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
(พ.ศ. 2550 - 2554) ดังนี้
1. อนุมัติใหบรรจุหลักสูตรในขอ 1) – 3) ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1). หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
(พ.ศ. 2550-2554)
สําหรับชาวตางประเทศ คณะมนุษยศาสตร
2. กรณีขอเปลี่ยนชื่อ “หลักสูตรการจัดการนโยบายสาธารณะมหาบัณฑิต” เปน
2). หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการวัสดุนาโนและ
“หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลกาภิวัตนศึกษา” ในขอ 4) ขอใหนํากลับไป
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาการวัสดุนาโน คณะวิทยาศาสตร ทบทวนเนือ่ งจากบัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ในการประสานงานและดูแลคุณภาพ
3). หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไมมีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน จึงใหระบุ
การสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร
ความชัดเจนของผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตอไป
4). ขอเปลี่ยนชื่อ “หลักสูตรการจัดการนโยบายสาธารณะมหาบัณฑิต”
3. เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะทํางานเพือ่ ระดมสมองในการกําหนดแนว
เปลี่ยนเปน “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลกาภิวตั นศึกษา”
ทางการบริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการ ซึ่งยังเปนปญหาที่โครงสรางของ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยฯ ใหมีความชัดเจน ถูกตองและเหมาะสม
อนุมัติ
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ)
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ โดยมีขอสังเกต ดังนี้
1. ควรสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดกลุมเปาหมายที่กวางขึ้น ซึ่งจะทําใหโครงการดําเนินการไปไดอยางยั่งยืน
2. ควรจัดสรรรายไดสวนหนึ่งใหกับภาควิชา เพือ่ นําไปสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการลดอัตราคาตอบแทนผูสอนหรือเพิ่ม
คาเรียนใหสูงขึ้น เนื่องจากจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราคอนขางต่ํา
3. ควรเพิ่มจํานวนอาจารยผูสอนเพื่อรองรับจํานวนนิสติ ที่จะเพิ่มขึ้นในปตอ ๆ ไป
อนุมัติ
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
การจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
ปรับปรุง พ.ศ. 2548 ตามแบบฟอรมและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ประชุมทราบ
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ Nagoya University ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. การขยายความรวมมือทางวิชาการในลักษณะความรวมมือแบบ Multilateral ระหวาง Nagoya University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และภาคเอกชน

ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
(ภาคพิเศษ)
10

คณะวิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร

11

กองวิเทศสัมพันธ
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

11
(ตอ)
12

คณะเกษตร กําแพงแสน

13

รองอธิการบดีฝายอํานวยการ

14

นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

15

ประธานสภาขาราชการ มก.

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2. การพัฒนากิจกรรมทางวิชาการในดานการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาตอหรือทําวิจัยรวม การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา
และการสรางหลักสูตรรวมไปถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบของ E-Learning
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
ขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ของคณะเกษตร กําแพงแสน
สรุปสาระสําคัญการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 1. การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)
2. การนําคะแนนความดีเปนสวนประกอบการรับเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. การจัดตั้งสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 4. โครงการภายใตปฏิญญาหาดใหญ
5. การยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีประจําปใหกับรถยนตของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ที่ประชุมทราบ
6. หอพักนักศึกษา 7. การปรับโครงสรางหนวยงานการอุดมศึกษา
มีขอคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- ปจจุบันเรื่องของพลังงานนับเปนปญหาสําคัญมากระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรดําเนินการในเรื่องที่เปน
ตนแบบและเปนผูนําทางสังคมในเรื่องของการประหยัดพลังงาน มีการติดตามดูแลการใชพลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
อยางมีประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมใหม ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดการศึกษาทางดานสิ่งแวดลอมอยูในคณะตาง ๆ หลายคณะ บางหนวยงานมีบทบาทในการ
ชวยเหลือและแกไขสภาวะสิ่งแวดลอมภายนอกไดสําเร็จเปนที่ประจักษแกสังคม แตยังมีสถานทีบ่ างแหงในมหาวิทยาลัยฯ
ที่ยังไมไดรับการดูแลแกไขในเรื่องสภาวะแวดลอมคือพื้นที่บริเวณคูนา้ํ ขางทางกั้นระหวางคณะศึกษาศาสตรและโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริเวณดังกลาวสงกลิ่นเหม็น ซึ่งสมควรจะไดรับการแกไขจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอหารือกรณีผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะ
ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็นวา การพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่เปนผูแทนขขาราชการและพนักงาน
ซึ่งดํารงตําแหนง ระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน
ในขอ 7.1.5 ที่ระบุวา “ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะ ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไป
เปนกรรมการในการสรรหาคณบดี ซึ่งถากรรมการทัง้ สามคน หรือเทียบเทา จํานวน 3 คน เปนกรรมการ” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ไดมาเปนขาราชการทั้งหมดจะครบองคประกอบ
เรื่อง ขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2544 จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามขอ 7.1.5 ของขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2544 ไดมาซึ่งกรรมการสรรหาผูแทนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ที่ระบุวา “ผูแทนขขาราชการ แนบทายประกาศวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2544 เปนสําคัญ ซึ่งผูแทนขาราชการหรือพนักงาน
และพนักงานในคณะ ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 ขึ้นไป
ที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสรรหานั้น อาจจะเปนขาราชการทั้งหมดหรือเปนทั้งขาราชการและ
หรือเทียบเทา จํานวน 3 คน เปนกรรมการ” หรือไม
พนักงานก็ได”

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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