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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร

2

คณบดีคณะวนศาสตร

3

คณะวนศาสตร

เรื่อง
อาจารยสุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร นําเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศนตอ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี
หัวขอนําเสนอประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและ
วัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและ
แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร จุดแข็งและจุดออนขององคกร

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการบางทานไดมีขอคิดเห็นและขอคําถาม สรุปไดดังนี้
1. การจัดอันดับคณะวิทยาศาสตรนนั้ คณะวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจดั อยู
ในอันดับที่ 6 เพราะใชตัวชี้วัดทีแ่ ตกตางกัน มหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตรจะไดเปรียบ
ในเรื่องการจัดอันดับ เนือ่ งจากมีผลงานตีพิมพทางวิชาการมากและมีความเขมแข็งกวา
2. ความนิยมของนักเรียนในการเลือกเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรนั้น คณะวิทยาศาสตร
ไดจําแนกสาขาวิชา ออกเปน 13 สาขา มีความหลากหลายในการเลือกเขาศึกษา ทําใหไม
สามารถทําการเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน
3. คณะวิทยาศาสตร ไดดาํ เนินการแกไขปญหากรณีที่นิสิตสอบตกในรายวิชาพื้นฐานดังนี้
- เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ แกไขระบบการลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนแปลงและงดเรียน
บางรายวิชา เนื่องจากเกิดการสูญเสียทรัพยากรเปนจํานวนมาก
- จัดคลินิกทางวิชาการเปดบริการใหนิสิตปรึกษานอกเวลาเรียน
อาจารยดํารง ศรีพระราม คณบดีคณะวนศาสตร นําเสนอ
ที่ประชุมรับทราบ และไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
นโยบายและวิสัยทัศนตอ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี 1. แผนการพัฒนานิสิต ขอใหคณะวนศาสตรมุงเนนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเปนสําคัญ
หัวขอนําเสนอประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและ 2. ในสวนของการพัฒนาอาจารย จํานวนตําราทีไ่ ดรบั การตีพิมพปล ะ 2% ถือวาเปนอัตราที่
คอนขางนอย เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารยในคณะ ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมากขึ้น
วัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและ
3. การจัดทํา e-Journal จะตองมีความยั่งยืน มีคณะทํางานที่เขมแข็ง มีการกําหนดจํานวนเรื่อง
แผนปฏิบัติการคณะวนศาสตร จุดแข็งและจุดออนขององคกร
ที่จะตีพิมพในแตละป และจัดทําเปน peer review เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
4. ถึงแมวาคณะวนศาสตรเปนสถาบันการศึกษาทางดานวนศาสตรเพียงแหงเดียวของประเทศ
ไทย ก็ไมถอื วาเปนจุดออน เพราะสามารถนําไปเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียได
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา
อนุมัติ
เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน
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หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอหารือกรณีการดํารงตําแหนงทางบริหารของผูไดรบั
การตอเวลาราชการ
แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพือ่ การคนควา
และพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสตั ว

เห็นชอบ และมอบหัวหนาสํานักงานอธิการบดีทาํ หนังสือหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตอไป
มีมติอนุมัติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยอุทัย คันโธ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ 9 สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน
ผูอํานวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว
สืบตอจาก ผูชว ยศาสตราจารยเสกสม อาตมางกูร ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ขอยกเลิกพระราชกฤษฎีกา รับวิทยาลัยการชลประทาน
อนุมัติ และกรรมการบางทาน ไดมขี อสังเกตเกี่ยวกับหนวยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยฯ
กรมชลประทาน และวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย กรมปศุสัตว ควรดําเนินการจัดตั้งใหถูกตองตามกฎหมาย หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหทราบวา
เขาสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 และขออนุมัติ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยในกํากับ
รางพระราชกฤษฎีการรับวิทยาลัยการชลประทาน ในสังกัดกรม ของรัฐ ไดมีการยกประเด็นที่จะหารือกรณีหนวยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยของทุก
ชลประทาน เขาสมบทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ........ มหาวิทยาลัย ควรหาแนวทางแกไขเพื่อรองรับสถานะใหถูกตองตามกฎหมาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑการกําหนดชือ่ ปริญญา พ.ศ. 2549
ที่ประชุมรับทราบ
ขออนุมตั ิวงเงินเพิ่มเพื่อการกอสรางอาคารหอสมุดอนุสรณ 10 ป จากเดิม 60 ลานบาท
อนุมัติ
เพิ่มเปน 74 ลานบาท และอาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตศรีราชา จากเดิม 90 ลานบาท
เพิ่มเปน 150 ลานบาท รวมเปนเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 224 ลานบาท
ขออนุมตั ินําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อนุมัติในหลักการ โดยขอใหคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง
สารสนเทศ ไปเปดสอน ณ วิทยาเขตศรีราชา
ความพรอมของอาจารยผูสอนที่จะรองรับการเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว
ใหสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบดวย และมีมติเพิ่มเติมในกรณีการเปดหลักสูตรใหมและการนํา
หลักสูตรเดิมไปเปดสอนตางวิทยาเขต ใหผานการวิเคราะหความพรอมและความเปนไปได
จากกองแผนงานกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
อนุมัติ และมีขอสังเกตดังนี้
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
1. เนือ่ งจากคณะมนุษยศาสตรตอ งใหบริการสอนวิชาพื้นฐานใหกับนิสิตคณะตาง ๆ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทั้งมหาวิทยาลัยฯ การเปดสอนโครงการภาคพิเศษ อาจทําใหจํานวนอาจารยไมเพียงพอ
และอาจสงผลกระทบกับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ
2. ควรจัดหาสถานที่และเวลาเพื่อรองรับในการจัดการเรียนการสอน
ขออนุมตั ิแกไขระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันขงจือ๊ กรุงเทพ พ.ศ. 2549
อนุมัติ
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
อนุมัติ และมีขอสังเกตดังนี้
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. อาจารยประจําหลักสูตร มีจํานวนนอย การจางอาจารยพิเศษ อาจทําไดในระยะสั้น แตใน
ระยะยาว ควรใชเงินรายไดจางอาจารยประจําหลักสูตรเพิ่ม
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ เนนทางดานทรัพยสินทางปญญาและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเริ่มเปดการเรียนการสอนไดไมนาน ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา จึงตองหา
วิธีการที่จะทําใหเปนที่ยอมรับของตลาดและอาจมีความเสี่ยงในการเปดโครงการภาคพิเศษ
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สํานักประกันคุณภาพ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สําหรับวิทยาลัยสมทบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยให สมศ. เปนผูด ําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยสมทบทั้งสองแหง
เชนเดียวกับการประเมินในรอบแรก
คณะวิศวกรรมศาสตร
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ ประจําป 2548
(1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2549)
รักษาราชการแทน
- ความคืบหนาการผลิตแพทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ภายใตโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร
- งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550

อนุมัติ

ที่ประชุมรับทราบ
- ทีป่ ระชุมรับทราบ ทั้งนี้ ไดมกี ารอภิปรายกรณีการผลิตแพทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และมีขอ สรุปวา เนื่องจากรัฐบาลยังไมมีความชัดเจนในเรื่องดังกลาว ในวันที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยฯ จะขอเจรจาตอรองเพื่อขยายเวลาในเรื่องการตอบรับออกไปกอน
และในเบือ้ งตนจะดําเนินการจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพือ่ ขอความเห็นชอบจากแพทยสภา สวนการจะเปดการเรียนการสอนเมื่อไรนัน้
ใหขึ้นกับเงื่อนไขของรัฐบาล

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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