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เรื่อง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ผูอาํ นวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ศาสตราจารยรังสิต สุวรรณมรรคา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําเสนอนโยบาย
และวิสัยทัศน ตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยมีหัวขอนําเสนอ ประกอบดวย วิสัยทัศน
ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงคขององคกร
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุดแข็งและ
จุดออนขององคกร
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สํานักงานกฎหมาย

การมอบอํานาจใหที่ประชุมคณบดี ดําเนินการ
แทนสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การเสนอชือ่ บุคคลที่สมควรดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จํานวนรวม 15 ราย
งบประมาณทีไ่ ดรบั จัดสรร ปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน 2,851.9 ลานบาท

ที่ประชุมไดมีขอ คิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
1. สถาบันฯ ควรมีการทํางานที่เชื่อมโยงกับสถานีวิจยั และศูนยถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน (ศรอ.)
2. การที่สถาบันฯ ตองพึ่งพาและทําตามกฎของสภาวิจัยแหงชาติโดยมุงทําการวิจัยประยุกตเปนสวนใหญ จะทําใหการวิจัย
พื้นฐานคอย ๆ หมดไปและจะกอใหเกิดปญหาในระยะยาว
3. สถาบันฯ ควรจะมีบทบาทหลักทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานงบประมาณ
ใหมีความเขมแข็ง มีจุดเดนทางการวิจัยและควรมีการทําวิจัยใหครอบคลุมทุกสาขาไมเนนเฉพาะดานพืชเพียงอยางเดียว
4. การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยไมใชการมีนักวิจัยจํานวนมาก แตเปนการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เนนการทําวิทยานิพนธและการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน โดยบูรณาการรวมกัน
5. ควรเผยแพรผลงานวิจัยใหมากกวาในปจจุบัน ควรทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขจุดออน และมีการติดตามประเมินผลการวิจัย
6. งานวิจัยที่ไมตอ เนื่องเปนการสูญเสียทางวิชาการอยางมาก สถาบันฯ ควรใหความสําคัญและลงลึกในงานวิจัยทีไ่ ดทาํ มาแลว
อยางตอเนือ่ ง เพื่อใหไดผลสมบูรณที่สุด
7. การประชาสัมพันธหนวยงาน/กิจกรรมการใหบริการวิชาการแกบุคคลภายนอกยังไมแพรหลายเทาที่ควร
เห็นชอบใหมอบอํานาจใหที่ประชุมคณบดีดาํ เนินการแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องการพิจารณาอนุมตั ิการปรับปรุงหลักสูตร
และการพิจารณากฎเกณฑหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษา ทั้งนี้ กําหนดใหนําเรื่องดังกลาวเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อรับทราบและเห็นชอบดวย
เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
เพื่อนําไปสูผลงานในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอสังเกตวา มหาวิทยาลัย ควรเตรียมความพรอมดานงบประมาณเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
มหาวิทยาลัย ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยฯ นาจะมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณมากขึ้น
ทั้งนี้ เพือ่ จะไดมีการประสานการนํานโยบายและเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยฝายบริหารอาจรวมกับ
สภามหาวิทยาลัยฯ กําหนดทิศทางในการบริหารและการจัดการดานงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและอาจมีการจัดประชุม
รวมกับผูบ ริหารระดับสูง
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หนวยงานที่เสนอ
หนวยตรวจสอบภายใน

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิจัดตั้งสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

อนุมัติใหสํานักงานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีสถานภาพเทียบเทากอง ขึ้นตรงตอ
อธิการบดี โดยไมมีการแบงสวนราชการ และใหหัวหนาผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหนาที่ผอู ํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน โดยขอใหเพิ่มเติมชื่อภาษาอังกฤษของสํานักงานตรวจสอบภายในดวย และกรณีชื่อหัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายในควรจะใชคาํ วา “หัวหนาผูตรวจสอบภายใน” หรือ “ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน” นั้น ประธานฯ มอบหัวหนาสํานักงานอธิการบดีทาํ หนังสือหารือไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะศึกษาศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาอนุมัติและที่ประชุมฯ ไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
กําแพงแสน
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนา1.ควรจัดใหมีการเชิญอาจารยผูที่มปี ระสบการณและความเชี่ยวชาญในสาขาโดยตรงมาเปนผูรวมสอน เนื่องจากอาจารยผูสอนทีไ่ ดรับ
และบัณฑิตวิทยาลัย
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน แบบ 2.1 มอบหมายบางรายมีคณ
ุ วุฒิและประสบการณไมตรงกับรายวิชาที่สอน
และ 2.2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 2.การกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาควรเปดโอกาสสําหรับนิสิตที่จบทางดานวนศาสตร ซึ่งมีสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน
สาขาการจัดการลุม น้ํา การจัดการปาไมเชิงบูรณาการ เปนตน
3.การกําหนดเนือ้ หาหลักสูตรบางรายวิชายังไมสอดคลองกับชื่อหลักสูตร Human and Community Resource Development
4.ควรมีการเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิเปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ เนื่องจากการทําวิจัยในระดับปริญญาเอก จะตองมีการคนพบสิ่งใหม
ซึ่งจําเปนตองไดรับคําแนะนําจากผูท ี่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
คณะเกษตร กําแพงแสน
ขออนุมตั ิปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร
อนุมัติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
นายศิริ ชมชาญ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดชแี้ จงใหทราบวา กรณีกลุมนิสิตที่คดั คานไมเห็นดวยนัน้ เปน
ไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีนิสิตนักศึกษาคัดคานราง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งไดทําการยื่นหนังสือตอ
นิสิตที่เพิ่งเขาศึกษาใหม ไมไดเปนผูรวมทําประชาพิจารณ และขณะนีส้ ถานภาพของสหพันธผูทรงคุณวุฒิ
สํานักนายกรัฐมนตรีและพลเอกเปรม ติณณสูลานนท โดยมีประเด็นที่เปน นิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย (สน.นท.) ยังไมไดมกี ารเลือกเลขาธิการสหพันธฯ มีเพียง
ตัวแทนนิสิตนักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการเจรจากันในเบื้องตน
ขอสังเกตจากขาวหนังสือพิมพอยู 3 ประการคือ
แลวเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และฝายบริหารนําโดย
1.การขึ้นคาหนวยกิต เพื่อนําเงินไปขึ้นเงินเดือนใหกับผูบริหาร
2.การใหอาํ นาจแกผูบริหาร อาจจะใหคุณและโทษได
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา ยบริหาร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
ผูชวยอธิการบดีฝา ยกิจการนิสิต หัวหนาสํานักงานอธิการบดี และผูอ ํานวยการสํานักงาน3.ผูบ ริหารจะควบคุมเบ็ดเสร็จในเรื่องการวิพากษวิจารณทางวิชาการ
กฎหมาย นัดหมายจะเชิญตัวแทนนิสิตมาพบเพือ่ ชี้แจงขอมูล และตอบคําถาม แตนิสิต
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีคําอธิบายเพื่อสรางความเขาใจในประเด็นดังกลาว
ขอเลื่อนกําหนดการพบออกไปกอน เนื่องจากขณะนี้อยูระหวางสอบกลางภาค ดังนั้นเมื่อ
โดยเชิญนิสิตมาเจรจาเรื่องแนวคิดในการออกนอกระบบและตอบคําถาม
มหาวิทยาลัยฯ ไดรับขอมูลทั้งหมดแลวจะดําเนินการจัดประชุมชี้แจงใหนิสิตทุกคนทราบ
ในสิ่งที่นิสิตกังวลใจ เพื่อลดกระแสการคัดคานจากนิสิต
ในภาพรวม เพื่อใหเกิดความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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