สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
1

หนวยงานที่เสนอ
ประธาน

เรื่อง
1) ประธานฯ มอบเอกสาร “A Guide for Board Members of Public Colleges
and Universities by Richard T. Ingram” เปนเอกสารฉบับสมบูรณเพิ่มเติมจาก
เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับ “สภาสถาบัน” โดย ฯพณฯ ศาสตราจารย
นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงานเชิดชูเกียรตินิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผูประสบความสําเร็จ “เกษตรศาสตร ปราดเปรื่อง รุนที่ 6”
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น.
ณ หองโลตัส โรงแรมรามาการเดนส
3) สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มอบผลิตภัณฑเจลทําความสะอาดมือชนิดไมใชน้ําใหแกกรรมการทุกทาน
4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552 ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ บริเวณโถงอเนกประสงค ชั้น 1 จึงขอเรียนเชิญกรรมการทุกทานเขารวมชมงานฯ ดังกลาว
5) ประธานสภาขาราชการ มก. มอบหนังสือ “ดวยธรรม” ใหแกกรรมการ
ทุกทาน
6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ขอใหมหาวิทยาลัยนําขอมูลบทบาทและขอบเขตหนาที่ของกรรมการ
สภาสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานสากลตามเอกสาร “A Guide for Board
Members of Public Colleges and Universities by Richard T. Ingram”
เผยแพรบนเว็บไซตเพื่อใหประชาคมของมหาวิทยาลัยไดรับทราบ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)
2

งานประชาสัมพันธ มก.

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

คณะวิทยาการจัดการ
และบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- กรณีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดพิจารณารับทราบ/
รับรองการเปดสอนหลักสูตรและมีขอสังเกตหรือขอคิดเห็น ขอใหมหาวิทยาลัย
นําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบขอมูลดวย
ขอสรุปเกี่ยวกับสรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพตามขอสังเกตของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ มก.ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวา
การจัดทําสรุปขาว งานประชาสัมพันธไดนําสงใหสื่อมวลชนทุกฉบับ สวน
หนังสือพิมพที่จะนําเผยแพรขาวตามขอสังเกตขางตนนั้นเปนหนังสือพิมพ
กลุมนักธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาของขาวไมตรงกับกลุมเปาหมาย จึงไมไดรับเลือก
ใหนําเสนอลงในคอลัมนตาง ๆ ยกเวนมหาวิทยาลัยจะมีทีมงานดาน
เศรษฐศาสตรที่จะนําเสนอประเด็นขาวทีน่ าสนใจ หรือลงทุนซือ้ พืน้ ที่คอลัมน
เพื่อนําเสนอขาว สําหรับหลักสูตรนานาชาติไดมีการประชาสัมพันธผานทางสื่อ
Internet และสื่อของกองวิเทศสัมพันธดวยแลว
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก พ.ศ. 2552 โดยขออนุมตั ิหลักการในการดําเนินการ
ตามขอบังคับฯ 4 ประเด็น และขออนุมัติแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางนโยบาย
การพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก
การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

2

ที่ประชุมทราบ

อนุมัติ

ที่ประชุมไดมีการอภิปราย โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม และมีมติให
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ปรับแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 โดยใหนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไปเปน
แนวทางในการปรับแกไขแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อใหการพิจารณาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยความกระชับ
กรณีการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม ซึ่งตองผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดี
และคณะกรรมการการศึกษา ซึ่งประกอบดวย รองคณบดีจากทุกคณะนั้น
คณะกรรมการดังกลาวควรปฏิบัติหนาทีอ่ ยางเต็มที่ในการพิจารณากลัน่ กรอง
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลสําหรับประกอบการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัยดวย

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

5

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

6

สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร

7

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

การขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ภาคปกติ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการ และศูนยวิจัยและ
พัฒนาอาชีพแกเกษตรกรสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร จากเดิม
6 หนวยงาน เปน 7 หนวยงาน
การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
แทน ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว เนื่องจาก ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว
ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตั้งแตวันที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2552
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รวม 3 ราย ประกอบดวย รองศาสตราจารย 2 ราย และศาสตราจารย 1 ราย
การขออนุมัติหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ แผน ก
แบบ ก 2 และแผน ข
การขออนุมัติเลือ่ นการใชหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของ
รองศาสตราจารยวิไลศักดิ์ กิ่งคํา คณบดีคณะมนุษยศาสตร และ
รองศาสตราจารยสิรี ชัยเสรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม และคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน

8
9
10

คณะมนุษยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเกษตร

11

คณะกรรมการดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานฯ

12

คณะกรรมการดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานฯ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

อนุมัติ

เห็นชอบและใหดําเนินการทาบทามผูทรงคุณวุฒิ ครัง้ ละ 1 ราย เรียงตามลําดับ
ที่นําเสนอ

อนุมัติกาํ หนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 2 ราย
และศาสตราจารย 1 ราย ตามเสนอ
อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมทราบ และประธานคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ไดมีขอสังเกตวาในการติดตามผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารไดมีการวิเคราะหขอมูลพรอมทั้งขอเสนอแนะ
จึงขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานพิจารณาและใหความสําคัญกับขอมูล
ผลการวิเคราะหและติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร เพื่อใหขอคิดเห็นและ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

12
(ตอ)

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมกับหนวยงานในการนําไปแกไขปรับปรุงการบริหารงาน
ใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยตอไปดวย

13

กองคลัง

14

สํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ (สขร.)

15

นายกสภามหาวิทยาลัย

สรุปรายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท ไตรมาส
ที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2552
ที่ประชุมทราบ
คูมือการประเมินเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพือ่ รอรับการประเมิน โดย
มหาวิทยาลัยไดเผยแพรคูมือใหหนวยงานนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานความโปรงใสทั้ง 7 ดานคือ
1. มาตรฐานความโปรงใสดานการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจาง)
2. มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหาร
3. มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
4. มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงานบุคคล
5. มาตรฐานความโปรงใสดานการบริหารงบประมาณ
6. มาตรฐานความโปรงใสดานการติดตามและประเมินผล
7. มาตรฐานความโปรงใสดานการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของราชการ
เนื่องจากในวันจันทรที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 นายกสภามหาวิทยาลัยมีกําหนด
เดินทางไปราชการ โดยเปนประธานพิธีวางพวงมาลา ณ “ฟารมบางเบิด” สถานี
วิจัยสิทธิพรกฤดากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงขอเลือ่ นการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6/2552 เปนวันจันทรที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.
2552

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Account Nontri
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