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คณะวิศวกรรมศาสตร
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คณะสัตวแพทยศาสตร
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วิทยาเขตกําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิยกเลิกระเบียบวาดวยหลักเกณฑการสมัครรับทุนพัฒนาอาจารยของคณะวิศวกรรมศาสตร
อนุมัติ
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ เปน โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ ภาคพิเศษ
ที่ประชุมพิจารณาโดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. คณะฯ ควรพิจารณาทบทวนชือ่ หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย
แผน ก แบบ ก2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต 2. ขอใหคณะฯ พิจารณาจัดอาจารยประจําหลักสูตรทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุราชการเนื่องจากคุณสมบัติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตวแพทย
ของอาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจํา และในหลักสูตรปรากฏรายชือ่ อาจารยที่จะเกษียณอายุ
(หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
ราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ และขอใหคณะฯ พิจารณาจัดอาจารยประจําหลักสูตรทดแทนอาจารยที่จะ
เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และเพือ่ ใหการพิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด มหาวิทยาลัยควรกํากับ
ดูแลใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพิจารณาหลักสูตรและคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรที่นําเสนอใหถูกตองและเปนปจจุบัน
ขออนุมตั ิใชที่ดนิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุมัติในหลักการการใชที่ดนิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อกอสรางสนามกีฬา
จังหวัดนครปฐม โดยใหมหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขหรือแนวปฏิบัติตาง ๆ รวมกับ
วิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อกอสรางสนามกีฬา
จังหวัดนครปฐม และเพือ่ ใหการพิจารณาจัดทําสัญญาขอตกลงเปนไปดวยความรอบคอบและรัดกุม ที่ประชุมฯ
จังหวัดนครปฐม
จึงเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาขอมูลในการทําสัญญาขอตกลงรวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับจังหวัดนครปฐม โดยใหมีบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาที่
เกี่ยวของเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารจัดการการใชสนามกีฬาดวย
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สํานักงาน กพร. มก.
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งบประมาณเงินรายได อนุมัติ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเกีย่ วกับการนําเสนองบประมาณในปตอไป ดังนี้
ประจําปงบประมาณ 1.ควรมีการนําเสนอนโยบายการบริหารโดยฝายบริหาร พรอมกับนําเสนอในภาพรวมหลักการจัดทํางบประมาณ และแสดงความเชื่อมโยง
ดานงบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายสําคัญ นโยบายเดิม โดยเสนอภาพรวมใหเห็นการใหความสําคัญแตละดานในการบริหาร รวมทั้ง
พ.ศ. 2552
กําหนดเปาหมายสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายดังกลาวดวย
2.ควรมีการนําเสนอขอมูลเชิงวิเคราะหและชี้ใหเห็นถึงการบริหารงบประมาณวามีขอดี ขอดอยประเด็นเสี่ยงซึ่งควรระวังในดานใด
อยางไร เชน
2.1 ประมาณการรายรับสูงกวารายจายตั้งแตป 2551-2555 และทุนสะสมยกมามีจํานวนมาก เปนขอดีหรือไม เนื่องจากการมีเงินสะสม
เปนจํานวนมากแตไมไดนํามาใชอาจเปนการประหยัดเกินไป แลวสงผลกระทบในเรื่องการจัดการคุณภาพการศึกษา การดําเนินกิจกรรม
ที่สําคัญบางกิจกรรมควรใหความสําคัญมากขึ้น เชน การใหทุนการศึกษา การสรางอาจารยรุนใหม การจัดเงินสํารองไวสําหรับการบริหาร
หรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณสําหรับการเรียนการสอนใหพอเพียงและทันสมัย เปนตน
2.2 จํานวนการรับนิสิตกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาอยูในอัตราทีไ่ มสูง แตมีบางปที่จํานวนการรับนิสิตใหมนอยกวาจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา อาจเนือ่ งจากนิสิตเรียนไมจบในระยะเวลา 4 ปมีจํานวนมากแลวตกคางไปจบในปถัดไป จึงทําใหตัวเลขตางกัน เปนตน
อธิการบดีรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวและจะนําไปปรับปรุงวิธีการนําเสนองบประมาณตอไป
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย ศักดิภ์ อู ราม)
ที่ประชุมทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปการศึกษา 2550 ดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัย 2. วิทยาลัยสิง่ แวดลอม 3. สํานักหอสมุด 4. สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
5. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพือ่ การคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2551 ในรอบ 9 เดือน
การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ (รองศาสตราจารย จํานวน 9 ราย และ ผูชวยศาสตราจารย
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
จํานวน 14 ราย)
การขออนุมัติปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
การพิจารณาอนุมตั ิหลักสูตรหรือใหความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
โครงการความรวมมือระหวาง KU กับ BGU และเครือ ISROTEL
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
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ที่ประชุมทราบ
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอสังเกตเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ใชอยูในปจจุบัน อันประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน คือ
ที่ประชุมทราบ
1. การเรียนการสอน 2. การวิจัย 3. การบริการวิชาการ 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในบางครั้งไดมีการนําเสนอนโยบายในหลาย ๆ ระดับ โดยอาจเปนนโยบายหลัก เชน นโยบายการบริหาร นโยบายทางกายภาพ เปนตน ตามที่
ปรากฏในเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเขาใจวานโยบายการบริหารหรือนโยบายทางกายภาพไมนาจะเปนนโยบาย แตเปนเพียงวิธีการ
และเปนสวนยอยของนโยบายหลัก 4 ดานดังกลาว เชน การบริหารการเรียนการสอน การบริหารการวิจัย การบริหารการบริการวิชาการ และการ
บริหารการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน เรื่องดังกลาวควรมีการทําความเขาใจเพื่อใหทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยฯ เขาใจไปในทิศทาง
เดียวกัน การนําเสนอรายงานตาง ๆ จะเปนเรื่องการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร หรือการบริหารจัดการเรื่องอื่นใดก็ตาม บทสรุป
ของรายงานควรสอดคลองกับเปาหมายตามนโยบายหลักทั้ง 4 ดาน แตจากการสังเกต รายงานของหนวยงานมักไมคอยจะอิงถึงนโยบายหลักทั้ง
4 ดาน วาบรรลุผลเชนไร
อีกประการหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายหลัก 4 ดานนี้ ควรมีการทบทวนและจัดอันดับความสําคัญใหม อันดับแรกคือการวิจัย เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยประกาศเปนมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) อันดับที่สองคือการเรียนการสอน เมื่อวิจัยออกมาแลวควรที่จะมีการนําศาสตร
จากการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน เพือ่ เปนการกระตุนใหผสู อนกระตือรือรนที่จะทําการวิจัยเพื่อนํามาสอน อันดับที่สามคือการบริการวิชาการ
ซึ่งควรจะเปลี่ยนชื่อเปนการบริการสังคม ภาษาอังกฤษอาจจะใชคําวา Social Service หรือ Community Service จะทําใหดูไมเปนวิชาการ
(Academic) จนเกินไป อันดับที่สี่ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คงไวเชนเดิม หากมีการจัดลําดับความสําคัญและวิธีการเสียใหมดังกลาวขางตน
นาจะเปนภาพลักษณใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสรุปนโยบาย 4 ดาน คือ 1) การวิจัย 2) การเรียนการสอน 3) การบริการสังคม
4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สําหรับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ ทีป่ รากฏในปจจุบันนีไ้ ดใชมานานแลว หากเปนไปไดควรจะมีการนํามาทบทวนวาสมควรปรับปรุง
ใหสอดคลองกับสภาวะโลกปจจุบนั หรือไม
อธิการบดีรับขอสังเกตดังกลาว และไดชี้แจงวางบประมาณแผนดินที่มหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรจะเนนในดานการเรียนการสอนเปนหลัก
มหาวิทยาลัยฯ จึงวางนโยบายหลัก 4 ดานที่ใหความสําคัญในดานการเรียนการสอนเปนลําดับแรก สวนนโยบายในดานการบริการวิชาการแก
สังคมนั้น มหาวิทยาลัยฯ ไดบริหารจัดการเพือ่ ใหไดมาซึ่งรายไดที่จะนํามาบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะที่การบริการสังคมอาจเปนไป
โดยไมคิดมูลคา
การนี้ กรรมการไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา หลักการวางนโยบายของทุกมหาวิทยาลัยจะเนนในเรื่องการเรียนการสอนเปนหลักสําคัญ และมีการ
วิจัยเพื่อที่จะนําผลการวิจัยมาใชในเรื่องการเรียนการสอนเปนลําดับถัดมา สวนการบริการวิชาการนัน้ เปนที่ทราบกันดีวา มหาวิทยาลัยฯ
มีนักวิชาการทีท่ ําการวิจัยเพื่อนําวิชาการไปบริการใหแกสังคมจึงมีความเห็นวาการใชชื่อการบริการวิชาการและการจัดลําดับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ เหมาะสมดีแลว แตสิ่งที่ควรไดรับการฟนฟูและสงเสริมใหมากขึ้นคือความเปนเอกลักษณของชาติ ซึ่งเปนนโยบายขอสุดทาย
ของมหาวิทยาลัยที่ควรเนนความสําคัญในเรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงควรมีการพิจารณาแนวทางที่จะทําใหนโยบายแตละ
ดานมีคุณภาพมากขึ้น

3

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
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(ตอ)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประธานฯ ไดใหความเห็นวาเพื่อใหนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความชัดเจนสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย
แหงนโยบายและวิสัยทัศนนั้น สภามหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและหารือรวมกันในโอกาสตอไป
ขอสังเกตเกี่ยวกับการใชครุยประจําตําแหนงในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ผานมา มีบางหนวยงานปฏิบัตไิ มเปนไปตามขอบังคับ
วาดวยครุยประจําตําแหนง คณาจารย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ซึ่งควรมีการทําความเขาใจ
ใหถูกตองตอไป

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

