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หนวยงานที่เสนอ

1

ประธานฯ

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ )
เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอเสนอแนะจาก ศาสตราจารย ดร.นิวัติ เรืองพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับระบบการบริหารการศึกษา
รับทราบและเห็นชอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยฯ เปนไปดวยเรียบรอยและชัดเจน นายกสภามหาวิทยาลัย
จึงเห็นสมควรใหแตงตั้ง “คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหระบบการบริหารการศึกษา” ประกอบดวย
1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแก ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย ศาสตราจารย ดร.บุญธรรม จิตตอนันต
และศาสตราจารย ดร.นิวตั ิ เรืองพานิช
2. ฝายบริหารของมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีที่อธิการบดีเห็นสมควร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ทั้งนี้ ขอเสนอให ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
เปนประธานกรรมการ โดยใหกรรมการชุดนี้มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห และเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารการศึกษาใหชัดเจน
แลวนําเสนอทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและใหความเห็นชอบตอไป
เห็นชอบ โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
สรุปผลการพิจารณาของคณะทํางาน
1. ควรประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ซึ่งดําเนินโครงการจัดตั้งฯ ไดทราบการปรับเปลี่ยนการดําเนินการของ
เพื่อหาขอสรุปความเปนไปได
ในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน แตละโครงการจัดตั้งฯ เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554
2. การจัดการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ ซึ่งจะดําเนินการในลักษณะหลักสูตรตอยอดเพือ่ ผลิต
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
นิสิตระดับปริญญาตรีตามความตองการของทองถิ่นนัน้ การรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(ปวส.) มาศึกษาตอดานการเกษตร จะตองเปนหลักสูตรใหมเทานั้น เนือ่ งจากปจจุบันกลุมผูเรียนสาขาเกษตร
และโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตกระบี่
มีจํานวนนอย ดังนั้น การจัดหลักสูตรภาคพิเศษแบบตอยอดจึงควรพิจารณาใหไดกลุมเปาหมายที่แนนอนและผูเรียน
ตองอยูในฐานะพรอมที่จะศึกษาตอได
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สํานักงานทรัพยสิน
คณะกรรมการนโยบายพัฒนา
บุคลากร มก.

5

ศูนยศึกษาและพัฒนาการ
จัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม”

6
7

สํานักหอสมุด
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. การจัดการเรียนการสอนในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งยังคงดําเนินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ อยูนั้น
ควรชะลอการเปดสาขาเพิ่มในระดับปริญญาตรี เนือ่ งจากไมมีความพรอมดานสถานที่ แตหากจะใหมีการจัดการเรียน
การสอน ควรเปนการศึกษาภาคพิเศษในระดับบัณฑิตศึกษา
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของผูชวยศาสตราจารยอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม
ที่ประชุมทราบ
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของรองศาสตราจารยวรวุฒิ ฤกษอาํ นวยโชค
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย
ความคืบหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .........
รองอธิการบดีขอลาออกจากตําแหนง
มีมติอนุญาตให นายนคร เหลืองประเสริฐ พนจากการดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
และพัฒนาวิทยาเขต ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป
ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหเชาที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 อนุมัติ
อนุมัติตามเสนอ โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. การสงเสริมการจัดการทุนการศึกษาควบคูการวิจยั เพื่อพัฒนาบุคลากรเปนนโยบายทีด่ ีและสําคัญมาก ซึ่งในแตละวิทยาเขตนั้น
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีกลยุทธและวิธกี ารที่จะใหการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
4 ป พ.ศ. 2551 – 2554
ภายในประเทศ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับวิทยาเขต
2. ควรนําแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษาอืน่ มาเปนขอมูลวิเคราะหเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการกําหนดรอยละของตัวชีว้ ัดตาง ๆ
3. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองคกร โดยโครงการฝกอบรมผูบริหารระดับสูงนั้น ควรเพิ่มเนื้อหาการจัดฝกอบรมหรือดูงาน
ในตางประเทศนอกเหนือจากการฝกอบรมหรือดูงานภายในประเทศ ทั้งนี้ เพือ่ ผูบริหารจะไดนําพัฒนาการที่กาวหนาของมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศมาพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
4. การกําหนดตัวชี้วัดรอยละ1 ของผูดํารงตําแหนงนักวิจัย และมีคุณสมบัติครบเขาสูตําแหนงนักวิจัยชํานาญการนั้น คอนขางต่ํา
ขออนุมตั ิปรับสถานภาพศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” ที่มีสถานภาพเทียบเทากอง
ภายใตสํานักงานอธิการบดี มาเปนศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใตคณะศึกษาศาสตรทไี่ มแบงสวนราชการ
อนุมัติ
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสํานักหอสมุด จากเดิม 8 ฝาย หลือ 6 ฝาย
แตงตั้งคณบดี
มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยพรทิพย ไชยโส ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะศึกษาศาสตร สืบตอจาก รองศาสตราจารยพนิต เข็มทอง ตั้งแตวันที่ 19
มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ทั้งนี้ กรรมการไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาผูบริหารที่ผานมา ดังนี้
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. ควรรวบรวมและนําวิสัยทัศนของผูเสนอตัวเขารับการสรรหามาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาคณะในระยะยาว เพราะเปนสิ่งที่
ทุกคนเห็นวาจะทําใหงานดีขึ้น และอาจรวบรวมเปนแผนพัฒนาคณะในระยะยาว โดยอาจจัดทําเปนแผน 5 ป หรือ 10 ป เพื่อใหมี
ความตอเนือ่ งของแผนพัฒนาหนวยงานมากกวาเมื่อเปลี่ยนผูบริหารแลวแผนก็เปลี่ยนไปและแผนตาง ๆ ตองมีความสอดคลองกับแผน
หลักของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแผนของมหาวิทยาลัยฯ เองที่ตองรวบรวมจากแผนของคณะ สํานัก สถาบัน ทีท่ ําขึ้น 5 ป หรือ 10 ป
มาเปนแผนของมหาวิทยาลัยฯ 10 ป หรือ 20 ป เพื่อใหเกิดความมั่นคงและทิศทางที่แนนอนของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหาร อยางไรก็ตามในการสรรหาคณบดีเมื่อแตงตั้งผูบริหารและผูบริหารดังกลาวไดเขาบริหารงานไประยะหนึ่งแลว ควรมีการนํา
หัวขอการประเมินในขณะเขารับการสรรหามาประเมินซ้ํา โดยบุคลากรในคณะและอาจมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่เปนกลางขึ้นมา
ดําเนินการ เพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนการประเมินในชวงเขารับการสรรหาเปนการสงเสริมใหมีการรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไว
2. เสนอใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อปรับปรุงวิธีการสรรหาและไดมาของคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน เพื่อนําไปสูการไดมา
ซึ่งผูบริหารที่เหมาะสม
ประธานฯ ขอใหมหาวิทยาลัยฯ นําขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ ไปพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยกัญจนา ธีระกุล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา
แตงตั้งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สืบตอจาก รองศาสตราจารยวินัย อาจคงหาญ ตัง้ แตวันที่ 13
บัณฑิตวิทยาลัย
พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย กลุมหนวยงานที่บริการวิชาการ/วิจัยประจําป 2550 ประกอบดวย
1. สํานักสงเสริมและฝกอบรม 2. สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร 3. สถาบันวิชาการดานสหกรณ
4. ศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน 5. ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมหนวยงานทําวิจัย ประจําป 2550 ประกอบดวย
1. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 2. สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
3. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
5. สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
เห็นชอบ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ประจําป 2550
ประกอบดวย 1. คณะบริหารธุรกิจ 2. คณะเศรษฐศาสตร 3. คณะวิทยาการจัดการ 4. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตรและสาขาสถาปตยกรรมศาสตร
ประจําป 2550 ประกอบดวย 1. คณะวิศวกรรมศาสตร 2. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 3. คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 5. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว ประจําป 2550 ประกอบดวย
1. คณะสัตวแพทยศาสตร 2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย
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หนวยงานที่เสนอ

9

คณะศึกษาศาสตร

10

คณะวิศวกรรมศาสตร

11

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

12

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

13

คณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร

14

คณะศิลปศาสตร
และวิทยาการจัดการ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ)

อนุมัติ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและงานวิจัย โครงการฯ ควรแบงการรับนิสิตเปนแผน ข จํานวน 20
คน และแผน ก จํานวน 5 คน
2. การดําเนินการเปดสอนและเปดรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ จะตองไดรับการอนุมัติโครงการจาก
สภามหาวิทยาลัยฯ กอน
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว
อนุมัติ
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อนุมัติ ทั้งนี้ จํานวนรับนิสิตในภาพรวมของคณะฯ จะตองไมเกินจํานวนนิสิตที่เสนอไวกับคณะกรรมการ
กลั่นกรองการรับนิสิตโดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
1. เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสามารถรับนักเรียนทีม่ ีคุณภาพ ควรลดจํานวนการรับเขา
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
ศึกษาในปแรก จาก 80 คน เปน 60 - 70 คน เนื่องจากจุดคุมทุนอยูที่ 50 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
2. ควรมีการทําวิจยั สถาบันสํารวจกลุมเปาหมาย
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
อนุมัติ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. ควรลดจํานวนการรับนิสิตในปแรก จาก 20 คน เปน 15 คน เนื่องจากอาจารยมีภาระงานสอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (ภาคพิเศษ)
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คอนขางมาก อาจจะประสบปญหาในเรื่องของอาจารยที่ปรึกษาของนิสิต
2. อัตราคาสอนเปนอัตราที่คอนขางสูง หากลดอัตราคาสอนลงพรอมลดจํานวนการรับนิสติ ใหนอยลง
วิทยาเขตกําแพงแสน
จะสามารถดูแลไดทั่วถึง ซึ่งจะเปนผลดีกบั การบริหารจัดการโครงการฯ
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม อนุมัติ ทั้งนี้ จํานวนรับนิสิตในภาพรวมของคณะฯ จะตองไมเกิน
จํานวนนิสิตที่เสนอไวกับคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิต
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต อนุมัติ โดยจํานวนรับนิสิตในภาพรวมของคณะฯ จะตองไมเกินจํานวนนิสิตที่เสนอไวกับคณะกรรมการกลั่นกรอง
การรับนิสิตและใหคํานึงถึงคุณภาพของบัณฑิต ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา อาจารยประจํา
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร
และวิทยาการจัดการ
โครงการฯ สวนใหญมีคุณวุฒิปริญญาโทและมีตําแหนงทางวิชาการเปนอาจารยภาระงานสอนของอาจารยในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สูงกวาเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด การเปดสอนโครงการภาคพิเศษโดยรับนิสิต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
60 คนตอป ตอเนือ่ งกันไป ทําใหอาจารยมีภาระงานสอนมากขึน้ ไมมีโอกาสพัฒนาความกาวหนาเพื่อเขาสูตําแหนง
จังหวัดสกลนคร
ทางวิชาการ
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(ตอ

15

คณะเศรษฐศาสตร

18

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การใชที่ดนิ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

19
20

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

21

ประธานสภาขาราชการ มก.

16

17

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ- อนุมัติ โดยจํานวนรับนิสิตในภาพรวมของคณะฯ จะตองไมเกินจํานวนนิสิตที่เสนอไวกับคณะกรรมการกลั่นกรอง
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) การรับนิสิตและใหคํานึงถึงคุณภาพของบัณฑิต ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา อาจารยประจํา
โครงการฯ สวนใหญมีคุณวุฒิปริญญาโทและมีตําแหนงทางวิชาการเปนอาจารยภาระงานสอนของอาจารยในปจจุบัน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
สูงกวาเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด การเปดสอนโครงการภาคพิเศษโดยรับนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
60 คนตอป ตอเนือ่ งกันไป ทําใหอาจารยมีภาระงานสอนมากขึน้ ไมมีโอกาสพัฒนาความกาวหนาเพื่อเขาสูตําแหนง
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
ทางวิชาการ
จังหวัดสกลนคร
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะใหมีการเตรียมการในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงไวใหชัดเจน โดยดูลักษณะของงานวิจัยดวย
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
และเสนอใหจัดวิชา microeconomic , macroeconomic , econometrics analysis เปนวิชาบังคับและควรใหจัดทํา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร แบบ 1.1
และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
การอนุมัตแิ กไขรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ
การบรรจุรายวิชารหัส 400 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 สาขา รวมจํานวน 17 รายวิชา
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 5 หนวยงานดังนี้ 1. คณะสัตวแพทยศาสตร
2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย 3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4. สํานักหอสมุด กําแพงแสน 5. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา
แจงวา ประชาคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความสนใจในความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และตองการทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการในเรื่องระเบียบที่จะตองออกมารองรับการดําเนินงานใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไปแลวหรือไม อยางไร เพื่อจะไดเตรียมตัวและปรับตัวใหเขากับสถานการณใหม
ที่จะเกิดขึ้น
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นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- อธิการบดีชแี้ จงใหทราบวา มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการรายงานความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ใหทราบเปนระยะอยางตอเนื่อง สําหรับรางขอบังคับตางๆ นั้น ไดมีการประชุมปรึกษาในกลุมนิติกรของแตละมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณารางระเบียบแตละเรื่องและชวยกันพิจารณาแตละชุด ขณะนี้ยังไมแลวเสร็จ มหาวิทยาลัยฯ จะมอบใหสํานักงาน
กฎหมายจัดทําสรุปเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมทราบในโอกาสตอไป
ใหขอสังเกตวาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ แตละครั้งใชเวลาคอนขางมาก การจัดวาระการประชุมสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การศึกษา (Academic) ซึ่งไดผานการพิจารณามาหลายขั้นตอนแลว สวนเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย (Policy) หรือเรื่องอนาคตของ
มหาวิทยาลัยฯ มีคอนขางนอย จึงนาจะพิจารณาแนวทางดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหการประชุมทั่วไปสั้นลง และใหมีการ
พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น รวมทัง้ มีขอสังเกตวา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิหลายทานไมไดมาประชุมทานอาจติดภารกิจหรือวาระการประชุมมีองคประกอบเปนวิชาการมากไป โอกาสมีสวน
รวมจะนอยซึ่ งไมมารวมประชุม จึงควรเปดโอกาสใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไดมีสวนรวมในการ
เสนอแนะแสดงความคิดเห็น ดังนัน้ จึงเสนอใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อหาวิธีการใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ไดอภิปรายเสนอความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ที่เปนนโยบายที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ มากขึน้ หรืออาจใชวิธีอื่นใด
ที่สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นวาเหมาะสมก็ได
ประธานฯ ไดชี้แจงวา การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และตองดําเนินการตามอํานาจและ
หนาที่ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาบางเรื่อง ตองไดรับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ จึงเปนเรื่องที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดในการจัดวาระเพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา

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

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