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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

2

สภามหาวิทยาลัยฯ

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )
เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ หุนพยนต คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นําเสนอ
ที่ประชุมไดมีขอ สังเกตดังนี้
นโยบายและวิสัยทัศน ตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีหัวขอนําเสนอ 1. วิสัยทัศนของผูบ ริหารและวิสัยทัศนขององคกรควรเปนทิศทางเดียวกัน และมี
แผนงานที่เปนรูปธรรม ซึ่งบุคลากรในหนวยงานจะไดมีสวนรวมและถือปฏิบัติ
ประกอบดวย วิสยั ทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงคขององคกร
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และแผนปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ จุดแข็ง 2. จํานวนการรับนิสิตที่เพิ่มมากขึน้ ควรคํานึงถึงคุณภาพดานการศึกษาดวย
และจุดออนขององคกร
ขออนุมตั ิหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
อนุมัติ
ขอใหพิจารณารายชื่อคณะกรรมการพิจารณา เห็นชอบโดยขอใหดําเนินการทาบทาม ศาสตราจารยธํารง เปรมปรีดิ์ เปนกรรมการผูท รงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร
ตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.
เปนลําดับแรก หากไดรับการปฏิเสธ ใหทาบทาม ศาสตราจารยอัมพิกา ไกรฤทธิ์ เปนลําดับถัดไป
สาขาวิศวกรรมศาสตรเพิ่มเติม
รศ.สมพร อิศวิลานนท กรรมการสรรหา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาการพนจากตําแหนงของรองศาสตราจารยสมพร อิศวิลานนท กรรมการสภาผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ถือไดวาเปนการขาดคุณสมบัตขิ องการเปนกรรมการสรรหาตามขอ 7.1.2
สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาผูอํานวยการสถาบันและผูอาํ นวยการสํานัก พ.ศ. 2544
ที่ประชุมฯ จึงมีมติใหเรียนเชิญ รองศาสตราจารยสมพร อิศวิลานนท เปนผูเขารวมประชุมและรวมสังเกตการณ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
จะยังคงทําหนาทีด่ ําเนินการสรรหาตอไปจน
แลวเสร็จไดหรือไม
ขออนุมตั ิกําหนดรายวิชา
ที่ประชุมฯ ไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง เพื่อใหไดขอสรุป ทีป่ ระชุมฯ จึงมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานเพือ่ ศึกษาและพิจารณา
รหัส 400 ในหลักสูตร
ความเหมาะสมในการกําหนดรายวิชารหัส 400 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนําขอสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ โดยให
ระดับบัณฑิตศึกษา
ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ เปนประธาน และมีคณะทํางานประกอบดวย
ศาสตราจารย ดร.นิวัติ เรืองพานิช ดร.พันธศกั ดิ์ ศิริรชั ตพงษ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา ยวิชาการ ดร.สุรพล ภัทราคร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข รองศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ ตรัยมงคลกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และใหฝาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จัดหาเลขานุการคณะทํางานฯ
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สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

5
6

กองบริการการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร

7

คณะวิศวกรรมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เห็นชอบ
ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
อนุมัติ
ขออนุมตั ิปรับปรุงโครงสราง
อนุมัติ และทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
ของสถาบันคนควาและพัฒนา
1. สถาบันฯ ควรมุงเนนทางดานความปลอดภัยของอาหารเพือ่ การเปนผูนําและมีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานสินคาอาหารและ
ผลิตภัณฑอาหาร
การรับรองมาตรฐานอาหารใหเปนที่ยอมรับของทั่วโลก
2. มหาวิทยาลัยฯ ควรใหการสนับสนุนดานบุคลากร และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณที่ทนั สมัย เพื่อจะได
มีศูนยบริการประกันคุณภาพอาหารที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยฯ และมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ งานในสังกัดกองบริการการศึกษา จาก “งานสงเสริมตําราและสื่อการสอน” เปน “งานสงเสริมและพัฒนาสื่อการสอน” อนุมัติ
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยจัด
อนุมัติ และทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
การศึกษาโครงการพิเศษ
1. การจัดตั้งศูนยฯ เปนการลดความซ้ําซอนในการจัดหาทรัพยากรและใชทรัพยากรรวมกันอยางมีคุณคา แตการบริหารจัดการ
คณะมนุษยศาสตร
โดยใชบุคลากรทีม่ ีอยูเดิมมาปฏิบตั งิ านนอกเวลา อาจสงผลกระทบตองานประจํา คณะฯ ควรเตรียมอัตรากําลังหรือจัดจางบุคลากร
ประจําศูนยฯ เพือ่ รองรับงานในอนาคต
2. ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดใหความสําคัญในเรื่องคุณธรรมนําความรู คณะฯ มีหลักสูตรการเรียน
การสอน 4 หลักสูตรที่มีคุณคา ควรจะมียุทธศาสตรในการประชาสัมพันธเพื่อจูงใจใหนิสิตสนใจที่จะเขาศึกษาใหมากขึน้
3. การเปดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ไมควรมีจํานวนเพิม่ มากขึ้น เนื่องจากโครงการภาคพิเศษมีการเรียนการสอน
ในวันหยุด (เสาร-อาทิตย) ซึ่งนิสิตอาจมีเวลาเรียนไมเต็มที่ โดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ ไดมีมติมอบฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ และสํานักงานกฎหมาย สรุปวามีเรื่องใดบางที่สภามหาวิทยาลัยฯ
สามารถมอบอํานาจใหที่ประชุมคณบดีดาํ เนินการแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไดและใหมีการแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1
อนุมัติ และทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอสังเกตวา ในรายชือ่ อาจารยผูสอนที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
อาจารยประจํารายที่ 2 และอาจารยสนับสนุนรายที่ 5 ควรระบุงานวิจัยดวย
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี อนุมัติ และทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอสังเกต ดังนี้
ความปลอดภัยสําหรับอาคาร 1. วัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยฯ นอกจากจะพิจารณาในเรื่องรายไดแลว ขอใหคํานึงถึงการสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยฯ
และโรงงานอุตสาหกรรม
และคณะฯ เพือ่ ความเปนเลิศทางวิชาการ
2. ควรมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนย
3. ความเปนมาของโครงการจัดตั้งมุงเนนเพื่อรองรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบอาคารเปนสําคัญ ควรเพิ่มเติมสถานการณ
และผลกระทบเพิม่ เติมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและประโยชนซึ่งมีความชัดเจนและหลากหลายมากกวา
4. โครงสรางการบริหารศูนยและทรัพยากรของศูนยฯ (หองสํานักงานขนาด 12 ตารางเมตร) ที่เสนอไวอาจไมเพียงพอรองรับตอ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น เชน การอบรมผูตรวจสอบที่มีจํานวนมากถึงปละ 480 คน และงานที่ปรึกษาตรวจสอบอาคารอื่น ๆ
5. ควรพิจารณาแนวทางบูรณาการ การดําเนินงานกับหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของภายในมหาวิทยาลัยฯ มากขึน้ เชน
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และสถาบันวิศวกรรมความปลอดภัย
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6. ควรพิจารณาเนือ้ หาและวิทยากรที่มีความชํานาญตามเนื้อหาหลักสูตร และมีความเกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมและการปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปตยกรรมเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
อนุมัติ และทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอสังเกตวา การตั้งงบประมาณคาวัสดุ คาครุภัณฑ คอนขางนอย
(วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
โดยเฉพาะหมวดครุภัณฑซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการผลิตบัณฑิตในเรือ่ งของโอกาสที่จะไดใช
(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
เทคโนโลยีใหม ๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 อนุมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรอนุมัติ และทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอสังเกตดังนี้
และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
1. ขอใหตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคําศัพทตาง ๆ ในหลักสูตร
แผน ก แบบ ก(2) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 2. หากตองการบรรลุวัตถุประสงคในการผลิตวิศวกรนักวิจัยควรจะมุง เนนการเปดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกดวย
วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมตั ิจัดตั้งวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
อนุมัติ และทีป่ ระชุมฯไดมีขอ สังเกตวา ควรระบุใหชดั เจนเกี่ยวกับสถานที่ทาํ การ หองเรียนที่ใช
ทําการเรียนการสอน และแผนความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และหนวยงานตางประเทศ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม แผน ก แบบ ก(1)
และบัณฑิตวิทยาลัย
และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
คณะสังคมศาสตร
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร- อนุมัติ และทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอสังเกตดังนี้
บัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออก1. ทิศทางการเปดสอนโครงการภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีสวนทางกับนโยบาย Zero growth ของมหาวิทยาลัยหรือไม
เฉียงใตศึกษา ภาคพิเศษ
2. การรับนิสิตจํานวนมากถึง 120 คนตอป ไมสอดคลองกับการเนนผูเรียนเปนสําคัญ และชวงเวลาของการเรียนการสอน
อาจจะมีผลกระทบกับนิสติ ภาคปกติ
- รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร ไดชี้แจงวา มหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเพื่อควบคุม
จํานวนการรับนิสติ ภาคปกติในระดับปริญญาตรีสําหรับวิทยาเขตบางเขนในรูปแบบ optimum growth โดยกําหนดให
สายสังคมศาสตร รับเพิ่มไดไมเกิน 10% และสายวิทยาศาสตร รับเพิ่มไดไมเกิน 20%
คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร แบบ 2.1 และแบบ 2.2
อนุมัติ และมีขอสังเกตวา จํานวนนิสิตที่คาดวา
และบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
จะรับคอนขางนอย
คณะกรรมการสรรหาคณบดี
รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
ที่ประชุมรับทราบ
คณะทํางานการติดตามผล
รายงานผลการติดตามปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
การปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอาํ นวยการสํานัก/สถาบัน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย รายงานผลการดําเนินการทางวินัยขาราชการ
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หนวยงานที่เสนอ
นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมรับทราบ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้
1. ขาราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ทุกคนตองปฏิบตั ิตนเปนขาราชการและบุคลากรที่ดีมี
ระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณ และรักสถาบัน อาจารยตองปฏิบัตติ นเปนตัวอยางทีด่ ีแกนิสติ และผูบริหารควรใหความสําคัญในเรื่อง
จรรยาบรรณและวินัยของขาราชการตลอดจนบุคลากรในสังกัด ซึ่งอาจกําหนดใหมีบทลงโทษสําหรับผูท ี่กระทําความผิดและรางวัลตอบแทน
แกผูทาํ คุณความดี
2. ในการประชุมใด ๆ ควรตองเคารพในมติของทีป่ ระชุม เมื่อที่ประชุมไดมีมติในเรื่องใดไปแลวควรถือเปนขอยุติ ผูเขารวมประชุม
หรือรวมประชุม ไมควรแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณนอกที่ประชุม
3. เรื่องการสรรหาอธิการบดี ไดมีการแสดงความคิดเห็นและมีการตีความของสื่อมวลชนที่กอใหเกิดความเขาใจผิดจากสังคมภายนอก
เนื่องจากไมทราบขอเท็จจริงทั้งหมด ขณะเดียวกันมีขาราชการและบุคลากรจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนสวนนอยเมื่อเทียบกับบุคลากรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตนในลักษณะที่ไมสมควร มีการกลาวหาสภามหาวิทยาลัยฯ ในทางที่เสียหาย ซึ่งไดกอใหเกิดความเสียหายเปนอันมาก
แกมหาวิทยาลัยฯ อันนํามาซึ่งความไมตอเนือ่ งในการบริหารงาน ทําใหสภามหาวิทยาลัยฯ ตองแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแลวถึง
สองคน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ที่บูรพาจารยไดรว มกันสรางสมมาตองเสียหาย ซึ่งไมสมควรอยางยิ่ง ดังนั้น จึงขอใหผบู ริหาร
มหาวิทยาลัยฯไดเขมงวดและดําเนินการใหขาราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยโดยเครงครัด ใหมี
คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม เพือ่ รวมกันผลักดันใหมหาวิทยาลัยฯ เจริญกาวหนาและยืนหยัดดําเนินการในสิ่งที่ถูกตองตอไป
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