สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐
วันจันทรที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
( รับรองรายงานการประชุ
นทรที่ ๒๑
มกราคม
พ.ศ.พ.ศ.๒๕๕๑
สรุปสาระสําคัญ...การประชุมสภามหาวิ
ทยาลัยเกษตรศาสตรม...ครัวั้งนที่จั๑๒/๒๕๕๐
วันจันทร
ที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๐ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
และสํานักทะเบียนประมวลผล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ )
เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การปรับปรุงการสอบวิชาบริการกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ
ชี้แจงการใชชอื่ ภาษาจีนของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ั ฑิตวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบณ
ประกอบดวย
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
- ศาสตราจารย ดร.บุญธรรม จิตตอนันต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
- รองศาสตราจารย ดร.เอมอร อังสุรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
- นายกฤษณ พลอยโสภณ ประธานสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนกรรมการ
- ผูแทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน เปนกรรมการ
- นายพิชิตชัย ผองอุดม หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ทําหนาที่เลขานุการ
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและภารกิจของคณะศึกษาศาสตร โดยใหตัดคําวา “วิทยาศาสตรการกีฬา” ในขอ 1 และ 3 ของ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
แนวนโยบายการดําเนินงาน และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประกอบดวย
- นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
- อาจารยนงสมร พงษพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
- นายกฤษณ พลอยโสภณ ประธานสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนกรรมการ
- ผูแทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะศึกษาศาสตร ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน เปนกรรมการ
- นายพิชิตชัย ผองอุดม หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ทําหนาที่เลขานุการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

3
(ตอ)

4

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิหลักการและใหมีประธานสภาขาราชการ มก. ซึ่งถือเปนผูแทนประชาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนกรรมการในคณะกรรมการที่จะแตงตั้ง 2 ชุด คือ คณะกรรมการกําหนดราง
ขอบเขตขอเสนอโครงการ และคณะกรรมการคัดเลือกบริษทั ทั้งนี้ กรรมการไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรคํานึงถึงพืน้ ที่ที่จะพัฒนา โดยเพิ่มจํานวนชัน้ ของอาคารใหไดประโยชนใชสอยมากที่สุด
2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จะดําเนินการ ควรดําเนินการในลักษณะกองทุนรวมขนาดใหญ
ซึ่งจะทําใหนาสนใจที่จะรวมลงทุน
ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการไดมีขอสังเกตวา
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 6 หนวยงานดังนี้
ลักษณะของรูปเลมและเนือ้ หาทีน่ ําเสนอ ควรเปน
1. คณะเศรษฐศาสตร 2. คณะเกษตร กําแพงแสน 3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
รูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
4. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 5. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิ เพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตว
และผลิตภัณฑสัตว 6. สํานักหอสมุด
ขออนุมตั ิหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัตแิ ละผลงานทางวิชาการเพือ่ ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 อนุมัติ
ขออนุมตั ิโครงการจัดหาอาคารที่พกั อาศัยของบุคลากร
และหอพักสําหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45
โดยใชหลักการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
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สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
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สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7

คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และคณะมนุษยศาสตร

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
การโอนยายศูนยในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปสังกัดคณะดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาการจัดตั้งและการกําหนดสถานภาพศูนยและสถาบันตางๆ ที่ไดรับ
1. ศูนยชนบทศึกษา โอนยายไปสังกัดคณะเกษตร
การอนุมัติใหจัดตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตรวจสอบขอมูลใหมีความชัดเจนและถูกตอง
2. ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม โอนยายไปสังกัด
2. ควรกําหนดคํานิยามของหนวยปฏิบัติการวิจัยและศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ศูนยความเปนเลิศ
คณะวนศาสตร
ใหมีความชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
3. ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ โอนยายไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยฯ
4. ศูนยบริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี
3. กรณีที่ศนู ยหรือสถาบันที่ตั้งขึ้นเปนการเฉพาะกิจไดดําเนินภารกิจเสร็จสิ้นแลว ควรยุบเลิก
โอนยายไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร
ศูนยได
อนุมัติ
กําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2551 ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันจันทรที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 วันจันทรที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
ครั้งที่ 3 วันจันทรที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551
ครั้งที่ 4 วันจันทรที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 6 วันจันทรที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551
ครั้งที่ 7 วันจันทรที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 8 วันจันทรที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ครั้งที่ 9 วันจันทรที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551
ครั้งที่ 10 วันจันทรที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 11 วันจันทรที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 12 วันจันทรที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
การจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอเปดและปรับปรุงหลักสูตรตามแบบฟอรมและขอกําหนด ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ และมีขอสังเกตเกี่ยวกับชือ่ ภาษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
อังกฤษของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ควรเปน “Thai Language”
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หนวยงานที่เสนอ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
การอนุมัตปิ ดโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรปาไม ภาคพิเศษ จังหวัดแพร
สรุปขอมูลมหาวิทยาลัยไทยในการ
ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ มีขอเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดประชุมระดับผูบริหารเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจําป 2007 การกําหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในอนาคต ทีไ่ ดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก เชน
สิ่งแวดลอม สถานการณบานเมือง นักเรียน ความโดดเดนของแตละสาขา เปนตน
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
สํานักงานกฎหมาย
คําสั่งจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไป
คณะทํางานการใชพื้นที่กอสราง รายงานการประชุมคณะทํางานการใชพื้นที่กอสรางอาคาร
ที่ประชุมรับทราบ
อาคารสําหรับการเรียนการสอน สําหรับการเรียนการสอนบริเวณโรงสูบ
บริเวณโรงสูบ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ รายงานสรุปการประชุมหารือเพื่อพัฒนาความรวมมือ
งานประชาสัมพันธ มก.
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนตุลาคม 2550 รวมจํานวน 136 ขาว
ที่ประชุมรับทราบ
นายศิริ ชมชาญ
- มีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนักวิจัยและบุคลากรที่มีศกั ยภาพและมีความสามารถสูง แตยังไมเปนที่รูจัก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และยอมรับจากภายนอกมากนัก ดังนั้น เพือ่ เปนการผลักดันและสนับสนุนใหนักวิจัยและบุคลากรเหลานี้เปนที่ยอมรับและสามารถ
ผูทรงคุณวุฒิ
ตอบสนองความตองการของสังคมได มหาวิทยาลัยฯ ควรมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชนใหเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการ
บริหารงาน โดยการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการหรือเปนที่ปรึกษาของหนวยงาน เพื่อใหเกิดความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณและสถานที่ฝกงานแกนิสิตและบุคลากร นําบุคลากรและความรู
ที่ไดรับจากภาคเอกชนมาถายทอดแกนิสิต สงเสริมใหศิษยเกามีบทบาทและเขามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
- อธิการบดีรบั ที่จะนําไปแจงในที่ประชุมคณบดีและไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ในระเบียบฯ ไมมีขอกําหนดหามมิใหแตงตั้งบุคคลภายนอก
เขารวมเปนกรรมการบริหารคณะ สํานัก สถาบัน ปจจุบันบางหนวยงานมีการแตงตั้งบุคคลภายนอกใหเปนที่ปรึกษาในเฉพาะ
บางเรื่อง เชน การเปดหลักสูตรใหม หรือปรับปรุงหลักสูตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะวนศาสตร
กองวิเทศสัมพันธ

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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