สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง
แจงกําหนดจัดการระชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่
10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ เขื่อนศรีนครินทร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กําหนดออกเดินทางในวันพฤหัสบดีที่
10 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 น. โดยรถยนตสวนกลางมหาวิทยาลัย
สําหรับการเรียนเชิญ ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษนั้น เนื่องจากทานติดภารกิจไมสามารถมาบรรยายได
จึงเรียนเชิญ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร กรรมการบริหาร สมศ. และอดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ
“การพัฒนาอุดมศึกษาสมัยใหม”
นอกจากนี้ การจัดประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยดังกลาวนับวามีความสําคัญ
จึงขอใหถือเปนประเพณีปฏิบัติของสภามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการเริม่ ตนสมัย
วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม เพื่อเปนการแนะนําและทําความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการ
เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับ
ทราบขอมูลที่เปนประโยชนตามโอกาสที่เหมาะสม
ที่ประชุมทราบ
1. อธิการบดีขอลาประชุม เนื่องจากติดราชการอื่น
2. การดําเนินการจัดทํา Kasetsart Journal
3. สรุปขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับ
รางวัลจากหนวยงานภายนอก ในภาคตน ปการศึกษา 2552
4. ขอมูลเกี่ยวกับทุนวิจัย รางวัลวิจยั รางวัลวิจัยดีเดน ของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)

3

รองอธิการบดีฝายการเงิน
และทรัพยสิน

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5. รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยสิน ปงบประมาณ 2548-2552
6. สรุปผลการดําเนินการเปดสาขาธนาคารพาณิชยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552
7. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. สรุปขอมูลทุนวิจัยที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดสรรใหแก
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ
9. กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม ของ สมศ.
(พ.ศ. 2554 - 2558)
10. สรุปพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําป 2552
11. รายงานผลการดําเนินงาน ในรอบ 3 ป (1 มีนาคม 2550 - 30 ตุลาคม 2552)
ของงานดานบริการวิชาการ
12. เนื่องในโอกาสเทศกาลปใหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี และหนวยงานไดมอบของขวัญปใหม 2553 ใหแกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดทําระบบบัญชีสามมิติ

2

ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอซักถามในประเด็นขอขัดของในการพัฒนา
ระบบบัญชีสามมิติที่ยังไมสามารถใชงานไดเต็มรูปแบบ รวมถึงความเปนไปได
ในความสําเร็จของระบบที่ใชงานจริง ซึ่งมหาวิทยาลัยไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบ
ถึงวิธีดําเนินการพัฒนาระบบบัญชีสามมิติโดยแบงชวงระยะเวลาดําเนินงานเปน
3 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง ดานงานงบประมาณ ระยะที่สองดานงานพัสดุ และระยะ
ที่สามดานการเงินและบัญชี ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบบัญชีสามมิติจะเกี่ยวเนื่อง
กับหนวยงานที่เกีย่ วของทางดานเทคนิคหรือการเขียนโปรแกรมตาง ๆ สวน
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองคลังซึ่งเปนผูใชงานเปนผูใหขอมูล
ขณะเดียวกันในสวนของการรายงานขอมูลทางการเงิน ซึ่งตองดําเนินการตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยนัน้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปที่ใชอยูในปจจุบันเพือ่ ใหสามารถรายงานขอมูลทุกสาขาไดตามปกติ
ที่ประชุมไดใหความเห็นวาเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูลรายงาน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3
(ตอ)

4

วิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร

การขออนุมัติรวมการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2553 - 2555

3

การเงินเปนประจําสม่ําเสมอ จึงขอใหมหาวิทยาลัยรายงานขอมูลทางการเงินตอ
สภามหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน เพือ่ จะไดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงาน และเนื่องจากการพัฒนาระบบบัญชีสามมิติมีความสําคัญและสามารถ
ใชประโยชนเพื่อการวางแผนดานการบริหารงบประมาณจึงขอใหมหาวิทยาลัย
เรงรัดการจัดทําโปรแกรมระบบดังกลาวใหแลวเสร็จสามารถใชงานไดอยาง
สมบูรณเต็มรูปแบบภายใตเงื่อนเวลาที่กาํ หนดอยางชัดเจน
อนุมัติใหรวมการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร ตามเสนอ โดยใหมีการปรับเปลี่ยนประกาศเพือ่ ใชในการ
บริหารจัดการโครงการฯใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยไดมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดําเนินเรื่อง
ที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยนัน้ เรื่องใดก็ตามที่ตองผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต ขอใหที่ประชุมคณบดีดูแลและกําชับการดําเนิน
เรื่องใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อให
การดําเนินการเปนไปตามกระบวนการที่ถูกตอง โปรงใสและชัดเจน
เห็นชอบ และมีขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําเสนอรายละเอียดแผนยุทธศาสตร
การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรจัดทําสรุปในรูปแบบของกราฟเพื่องาย
ตอการวิเคราะหเปรียบเทียบกับแผนฯ เดิม และเพือ่ ใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน ควรสรุปตารางแสดงขอมูลแผนงาน
สําคัญของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะงานวิจัยและบริการวิชาการเปรียบเทียบกับ
กรอบของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนการดําเนินงาน
ตามการเลือกกลุมสถาบันเพือ่ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแผนการดําเนินงานภายใตทุนวิจัยที่สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 9 แหง โดยใน
แตละสวนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกันอยางแนบแนน ซึ่งจะสามารถชี้ใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงของแผนงานมหาวิทยาลัยไดชัดเจนยิ่งขึ้น

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

5
(ตอ)

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร

เห็นชอบใหแตงตั้ง อาจารยสุรพล ภัทราคร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 7 อัตราเลขที่ 754 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง
ในการบริหารเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตร สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 27
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
เห็นชอบใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยวันชัย อรุณประภารัตน ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร
ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะวนศาสตร สืบตอจาก อาจารยดํารงค
ศรีพระราม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป

การแตงตั้งคณบดีคณะวนศาสตร

6

สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
ตนเองตามหนาทีแ่ ละบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศในเดือนกันยายน - ตุลาคม ที่ประชุมทราบ
2552 ดังนี้ สหพันธรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฟนแลนด สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไตหวัน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศญี่ปนุ
รายงานผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด กําแพงแสน และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2551
การพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การประเมินคุณภาพ
เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดอยูในกลุมสถาบันอุดมศึกษากลุม ง
ภายนอกรอบสาม (ปงบประมาณ 2554 - 2558)
สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก พรอมทั้งมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. กลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในกลุม ง ซึ่งเนนการวิจัยขั้นสูงและการผลิตบัณฑิต
ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกนัน้ เพื่อใหการประเมิน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเกณฑการประเมิน จึงควรเรงรัดใหวิทยาเขตภูมิภาค โดยเฉพาะวิทยาเขตศรีราชาและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เนนการทําวิจัยและเปดสอนในระดับปริญญาเอก รวมถึงการสนับสนุน
ใหคณาจารยเสนอขอตําแหนงวิชาการเพิ่มมากขึ้น

4

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6
(ตอ)
7

สภามหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบ 1 ป
(ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)

8

วิทยาเขตกําแพงแสน

การขออนุมัติจัดตัง้ ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน

9

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย รวม 12 ราย

10

คณะกรรมการดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ

การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนของผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน

5

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาประจําวิทยาเขตจะตองตระหนักและใหความสําคัญใน
การกระตุนใหเกิดการวิจัยอยางเปนรูปธรรม โดยอาจขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลางบางสวน
เห็นชอบและเพือ่ ใหการจัดทําสรุปรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครอบคลุมทุกประเด็น จึงขอใหกรรมการทุกทานนําไป
พิจารณาและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการประเมินตนเองตามหนาที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ที่ประชุมไดเสนอแนะเพิม่ เติมใหนําเรื่องนีไ้ ปหารือ
กันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัย และใหคณะกรรมการ
ประเมินตนเองฯ ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามวิธีการประเมิน
เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตามขั้นตอนตอไป
อนุมัติ โดยมีขอเสนอแนะใหมีการพิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีดแู ลศูนยฯ
โดยตรงแยกจากสวนกลางกองธุรการ (กําแพงแสน) และจัดจางบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถมาบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาปญหาในระบบการ
ดําเนินงานของศูนยหนังสืออื่น ๆ เพื่อนํามาปรับรูปแบบการดําเนินงานของศูนย
หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 10 ราย
รองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย และศาสตราจารย จํานวน 1 รายตามเสนอ
2. รับทราบผลการประเมินตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไมผาน จํานวน 2 ราย
เห็นชอบ และมีความเห็นวาสํานักหอสมุด กําแพงแสน มีจํานวนหนังสือภาษา
ตางประเทศโดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษคอนขางนอย เพื่อเปนการสนับสนุน
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสงเสริมความสามารถทางภาษาใหแกนิสิต
มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม รวมถึงวารสารวิชาการทางดานที่เปดสอนที่วทิ ยาเขตฯ เพื่อใหนักวิจัย
ใชประโยชนในการทํางานวิจัยได

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

10
(ตอ)

11

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร

12

คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเกษตร

13
14

คณะสังคมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
การขออนุมัติเปดรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร จํานวน 5 รายวิชา
การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน 8 รายวิชา
การขออนุมัติเปลีย่ นรหัสวิชาและเปลี่ยนชือ่ รายวิชา 240551 สัมมนา
เปนรายวิชา 01240551 การปฎิบัติวชิ าชีพสถาปตยกรรม

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ และมีขอสังเกตวาปจจุบันผูประกอบอาชีพครูจะตอง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการติดตามประเมินผลครั้งตอไปควรนําขอมูล
จํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเสนอสภามหาวิทยาลัย
ทราบดวย

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

