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หนวยงานที่เสนอ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เรื่อง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา
ภาคพิเศษ และการควบคุมคุณภาพนิสิต
และบัณฑิตศึกษาของแตละวิทยาเขต
ใหไดมาตรฐานเดียวกัน

ที่ประชุมไดพิจารณาและอภิปรายในประเด็นตาง ๆ และมีมติใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนภาพรวมของโครงการพิเศษ
โดยเสนอใหจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดที่นําไปสูความชัดเจนของนโยบายการเปดโครงการภาคพิเศษ
การบริหารจัดการ และคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ กรรมการไดเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังนี้
1.ขอใหมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการอยางเครงครัดตามกรอบที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว อาทิ กรณีที่มีการนําหลักสูตร
ไปใชรวมกันระหวางวิทยาเขต การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามนโยบายที่กําหนดใหมีการวิจัยมากขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษา
2.การเปดการเรียนการสอนของหลักสูตรตาง ๆ ควรเปดเรียนในภาคปกติใหสามารถดําเนินไปไดดวยดี กอนที่จะมี
การเปดสอนภาคพิเศษ และควรเนนใหประมาณ 1 ใน 3 ของผูเรียนในโครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทเรียนใน
แผนการศึกษาที่มกี ารทําวิทยานิพนธ
3.ใหนําระบบ optimum growth ที่ใชในการควบคุมจํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษาในภาคปกติ มาใชในการควบคุมจํานวน
นิสิตที่จะรับเขาศึกษาในโครงการภาคพิเศษและจํากัดจํานวนการรับนิสติ ที่เขาศึกษาในโครงการภาคพิเศษไมใหเกินจํานวน
การรับเขาศึกษาในภาพรวมของคณะวิชา เพือ่ การพัฒนาคุณภาพและใหนิสิตไดมีโอกาสใชเวลาในการเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ มากขึ้น
4.การรับนิสิตเขาศึกษาในโครงการภาคพิเศษบางโครงการ ไมมีการคัดสรรเพื่อใหไดนิสติ ที่มีคุณภาพอยางแทจริง เนื่องจาก
มีผูสมัครเรียนต่ํากวาหรือเทากับเปาหมายจํานวนรับ ทําใหไมมีโอกาสคัดเลือกนิสิตที่มีคุณภาพและเกิดปญหาในดาน
การเรียนการสอน จึงเสนอใหมีการวิจัยสถาบันเพือ่ ประเมินสถานภาพปจจุบนั ที่แทจริงของโครงการ เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาวามีปญหาอยางไรและควรดําเนินการตอไป หรือควรยุติในบางโครงการ
5.โครงการภาคพิเศษบางโครงการที่สอนในเวลาราชการควรจายคาตอบแทนคืนใหกบั หนวยงานมากกวาอาจารยผูสอน
6.การเปดโครงการภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาเอกควรพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งไมควรเปด และ
ขอใหนําสัดสวนอาจารยตอ นิสิต (student-staff ratio) และจํานวนนิสิตเต็มเวลา (full time equivalent student, FTES)
ของแตละโครงการเสนอที่ประชุมในครั้งตอไป
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิใชหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ที่ประชุมไดมกี ารอภิปรายในประเด็นตาง ๆ อยางกวางขวาง พรอมทั้งตั้งขอสังเกตหลายประการ รวมถึงความชัดเจน
สาขาวิชาการจัดการ ของคณะบริหารธุรกิจ ที่จะนําหลักสูตรไปเปดเปนโครงการภาคพิเศษในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องไปหารือในหลักการตาง ๆ ตาม
ขอเสนอแนะและขอสังเกตของที่ประชุม และจะไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป อนึ่ง นายชวน หลีกภัย
ไปเปดสอนภาคปกติของโครงการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องตาง ๆ ขอให
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตรและ ที่ประชุมคณบดีพจิ ารณากลัน่ กรองดวยความรอบคอบและละเอียดถีถ่ ว นกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยฯ ใชเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดวยความรวดเร็ว
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะสัตวแพทยศาสตร
ขออนุมตั ิปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2550 จํานวน 2 หลักสูตรคือ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (นานาชาติ)
อนุมัติ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (นานาชาติ)
บัณฑิตวิทยาลัย
ขออนุมตั ิปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรการจัดการนโยบายสาธารณะมหาบัณฑิตไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2550
คณะสังคมศาสตร
ขออนุมตั ิปรับโครงสราง อนุมัติ โดยใหปรับภารกิจของศูนยจัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ เปนหนวยประสานงานโครงการภาคพิเศษ โดยตัดคําวา “ปริญญาตรี”
สํานักงานเลขานุการ
ออก ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ มีขอสังเกตเพิ่มเติมใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนนโยบายเรือ่ งการเปดสอนโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
คณะสังคมศาสตร
โดยเฉพาะการสอนในเวลาราชการ ซึ่งไมนาจะถูกตองถาเปดสอนในเวลาราชการควรเปนภาคปกติ
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ คณะ เปลี่ยนชือ่ ภาควิชา และปรับโครงสราง มีมติใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ถอนเรื่อง เพื่อนํากลับไปทบทวนเรื่องการเปลีย่ นชื่อคณะ
การแบงสวนภายในคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขออนุมตั ิหลักการในการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นโดยใชหลักเกณฑและวิธีการเดิม
ที่ ก.ม. กําหนดจนกวาสภามหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการจัดทําขอบังคับแลวเสร็จ
อนุมัติ
ขออนุมตั ิขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวา ดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
อนุกรรมการอุทธรณ
รายงานผลการพิจารณาเรื่องรองทุกขของขาราชการ
เห็นชอบ
และรองทุกขประจํา มก.
คณะศึกษาศาสตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
โครงการสหวิทยาการฯ
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548)
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
คณะวนศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรปาไม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอ ํานวยการสถาบัน/สํานัก
อนุมัติ
รายงานสรุปรายรับจริง-รายจายจริง งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ที่ประชุมรับทราบ
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของ ผูชวยศาสตราจารยรุจา อรุณบรรเจิดกุล
คณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ขอยกเลิกอนุมัติปริญญา
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ และมีขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยฯ ควรตรวจสอบอยางรอบคอบเพือ่ ไมใหเกิดความผิดพลาดอีก
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คณะทํางานติดตามผล
การปฏิบัติงานของคณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของ รองศาสตราจารยเกียรติยุทธ กวีญาณ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอ ํานวยการสถาบัน/สํานัก จํานวน 2 รายคือ
1.ผูอ ํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
2.ผูอ ํานวยการสํานักหอสมุด

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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