สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐
วันจันทรที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

สรุปสาระสําคัญ...การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ วันจันทรที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

อธิการบดี

2

คณะทํางานเพือ่ ศึกษาวิเคราะห
การบริหารจัดการโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เรื่อง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แจงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2550 กําหนดตั้งแตวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 รวม 4 วัน
ที่ประชุมรับทราบ
ในปนี้นบั เปนปพเิ ศษเนื่องจากมีพระราชวงศทรงสําเร็จการศึกษา 2 พระองค ดังนี้
- สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
มหาวิทยาลัยฯ ไดเตรียมการเพื่อขอพระราชทานถวายปริญญาบัตรในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และจะจัดงานถวายพระเกียรติในวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
- พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรศั มิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร และจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยฯ
จะจัดงานถวายพระเกียรติ ณ วังศุโขทัย
สําหรับการเดินแถวขบวนบัณฑิตใหม ซึ่งเคยใชอาคารศูนยเรียนรวม 3 เปนจุดรวมบัณฑิตทั้งหมด แตเนือ่ งจากมีการกอสรางอาคารบริเวณ
ที่จอดรถของคณะสังคมศาสตร อาจจะมีปญหาในเรือ่ งสถานที่ มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแผนจะใชอาคารศูนยเรียนรวม 1 แทน
รายงานผลการศึกษาวิเคราะห
รับทราบผลการศึกษาและเห็นชอบใหดําเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตตอไป โดยใหมีการทบทวนและปรับปรุงแผนแมบท
ทิศทางการดําเนินงานโครงการจัดตัง้ ใหเหมาะสม และใหมหาวิทยาลัยฯ รับไปดําเนินการพรอมทั้งรายงานความคืบหนาใหสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบตอไป การนี้
กรรมการไดมีขอ คิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
วิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้ง
1.การขยายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาคเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2538
วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการ
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2540 และวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2540 ซึ่งไดมีมติใหความเห็นชอบโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตกระบี่
ขยายวิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสูภูมิภาคตามขอเสนอของทบวงมหาวิทยาลัย และตอมาคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่
14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ไดมีมติใหระงับหรือชะลอการขอจัดตั้งหรือขยายหนวยงานใหมของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันไปพลางกอน เพื่อลดภาระคาใชจายของรัฐ ดังนั้น บางมหาวิทยาลัยจึงใชชื่อวา “ศูนย” หรือ
“ศูนยการศึกษา”
2.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตควรเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับปริญญาโท การเปดสอนใน
ระดับปริญญาเอก ควรพิจารณาความพรอมทางดานบุคลากร
3.มหาวิทยาลัยฯ ควรเนนการจัดหลักสูตรในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตตาง ๆ ใหแกผูที่มอี าชีพมากกวาการเปดสอนหลักสูตร
ปกติ โดยอาจจัดในลักษณะของโครงการฝกอบรมวิชาชีพ เพือ่ ใหไดรับประกาศนียบัตร โดยไมเนนการใหปริญญาบัตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)

3

ศ.ดร.บุญธรรม จิตตอนันต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

4

คณะสังคมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

5

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

6

รองศาสตราจารยพงษศักดิ์
สุริยวนากุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เปนสําคัญ และควรมีการจัดทําแผนการฝกอบรมวิชาชีพที่หลากหลายและเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของทองถิน่
4.การนําหลักสูตรของวิทยาเขตหลักไปเปดสอนที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตทั้ง 3 แหง ควรจัดสรรเงินรายไดใหกับโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขต เพือ่ ใหโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสามารถดําเนินการในลักษณะที่จะพึ่งพาตนเองไดตอ ไปในอนาคต
5.ควรใหทองถิ่นไดมีสวนรวมรับผิดชอบในเรื่องของงบประมาณที่จะสนับสนุนการดําเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
ทั้ง 3 แหง
ระบบจราจรและที่ทําการไปรษณีย
ที่ประชุมรับทราบและกรรมการมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
เกษตรศาสตร
1.กรณีชุมชนโรงสูบใชเลขที่ 50 ซึง่ เปนเลขที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนเลขทีบ่ าน ขอใหมหาวิทยาลัยฯ หารือกับ
สํานักงานเขตเกี่ยวกับขอกฎหมายเพื่อเพิกถอนการใชเลขที่ของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป
2.มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนในการยายที่ทําการไปรษณีย เนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบ
3.ขอใหปรับปรุงทางขึ้น-ลง อาคารจอดรถงามวงศวาน เนื่องจากทางขึน้ -ลง มีความลาดชันมาก
4.เสนทางจากกรมวิชาการเกษตรไปกรมปาไมถนนชํารุด มหาวิทยาลัยฯ ควรหารือรวมกับคณะกรรมการรวมเพื่อดําเนินการ
แกไขตอไป
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรอนุมัติ โดยในหลักสูตรควรใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกภาคสนาม หรือฝกงานพิเศษเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง และมีการใช
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ มีขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา ดังนี้
ความขัดแยง แผน ก แบบ ก 2
และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 1.เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มุงเนนในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งเปนเกณฑทจี่ ะใชประเมินการประกันคุณภาพ การเปดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแตละคณะฯ ควรมีหลักสูตรที่ทาํ วิทยานิพนธ รอยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด
2.คุณสมบัติของผูเ รียนควรมีความแตกตางกันระหวางแผน ก และแผน ข
3.ควรมีการเจาะกลุมเปาหมายเพื่อแสวงหาผูเรียน เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม
ขออนุมตั ิประกาศและขอบังคับ
อนุมัติและมีขอ สังเกตดังนี้
เกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนง
1.ความเปนกลางและมาตรฐานของหลักเกณฑและวิธีการประเมินควรใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยอืน่
ทางวิชาการ
2.ภาษาที่ใชในแบบประเมินผลงานทางวิชาการอาจจะทําใหเกิดความสับสนในการตีความ
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการรับที่จะดําเนินการปรับปรุงแกไข หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
เมื่อดําเนินการไปแลวพบวามีขอขัดของ พรอมทั้งแกไขปรับปรุงแบบประเมินผลใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมของ ก.พ.อ.
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอพนจากตําแหนง เนื่องจากไดรับแตงตั้ง
อนุมัติ
ใหดํารงตําแหนงในการบริหารเปนรองอธิการบดีวทิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขออนุมตั ิใหสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด อนุมัติ และกรรมการไดมีขอ สังเกตวา มหาวิทยาลัยฯควรศึกษาเทคโนโลยีทางดานการกอสราง
สรางอาคารที่พกั อาศัยสําหรับบุคลากรและนิสิต
ที่ทันสมัยจากประเทศมาเลเซีย เพือ่ นํามาศึกษาและพัฒนาสําหรับการกอสรางของมหาวิทยาลัยฯ
ตอไปในอนาคต
แตงตั้งคณบดี
มีมติใหแตงตั้งรองศาสตราจารยวรวุฒิ ฤกษอํานวยโชค ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร
คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวนั ที่
19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เปนตนไป

2

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

7
(ตอ)
8
9
10
11
12
13

คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการสหวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
โครงการหลักสูตร SLUSE
ภาคพิเศษ
อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ก.พ.ร. มก.
นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ความรวมมือทางวิชาการระหวาง
ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการไดมีขอคิดเห็นเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยฯ ควรดําเนินนโยบายทางดานวิเทศสัมพันธในเชิงรุก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แสวงหาความรวมมือแลกเปลี่ยนองคความรูกับมหาวิทยาลัยในแถบเอเชียไมเฉพาะมหาวิทยาลัยทีไ่ ดทําความรวมมือตกลงกัน
กับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
เทานั้น เพือ่ นําองคความรูมาพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจและสังคมตอไป
รายงานคําพิพากษาคดีของศาลปกครองกลางกรณีการพิจารณาขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
แกไขขอความในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร แผน ก แบบ ก(2) และแผน ข
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
แกไขคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใชทดี่ ินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
แบบ 2.1
การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารยจํานวน 21 ราย ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 38 ราย
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
-สอบถามความคืบหนาการทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร) แด H.I.H. Prince Akishino
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมีมติใหทลู เกลาฯ ถวายปริญญาตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 และเนือ่ งจากมหาวิทยาลัยฯ ไมสามารถ
เตรียมการไดทันภายในปนี้ จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาวางแผนเพื่อเตรียมการถวายปริญญาแด H.I.H. Prince Akishino
-อธิการบดีรับที่จะไปประสานการดําเนินงานตอไป

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมรับทราบ

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