สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

เลขานุการทีป่ ระชุมสภาฯ

เรื่อง
1. แนะนําผูไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ นายอนันต เภตรา นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.)
2. ขาวตัดจากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 หนา 5
คอลัมน “ซูม” เรื่อง พระราชาของเรา
1. กองกิจการนิสิตรายงานจํานวนทุนอุดหนุนการศึกษาแกนิสิตระดับปริญญา ที่ประชุมทราบ
ตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2551
2. หนึ่งรางวัลระบบประกันคุณภาพ และสี่รางวัลบุคลากรดีเดนดานการวิจัย
2.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยที่มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ไดมาตรฐาน ประจําปการศึกษา 2550 จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2.2 ศาสตรเมธาจารยคนแรกของประเทศไทย (ศาสตราจารย ดร.จํารัส
ลิ้มตระกูล คณะวิทยาศาสตร) รางวัลศาสตราจารยวิจัยดีเดน ประจําป 2552
(ศาสตราจารย ดร.สายชล เกตุษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร และ
ศาสตราจารยเกียรติคุณอรศิริ ปาณินท คณะสถาปตยกรรมศาสตร) และรางวัล
นักวิทยาศาสตรนิวเคลียรดีเดน ประจําป 2552 (ศาสตราจารยอรุณี วงศปิยะสถิตย อดีตอาจารยภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร)
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับเลือกเขารวมจัดตัง้ Food Security Center
รวมกับ University of Hohenheim สหพันธรัฐเยอรมัน

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

2
(ตอ)

3

คณะเศรษฐศาสตร

4

คณะเศรษฐศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการลงนามความรวมมือกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
5. ขาวประชาสัมพันธจากผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย ศักดิภ์ อู ราม คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
ขอนําเสนอขอมูลจากขาวสดออนไลน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
นายกรไชย กรแกวรัตน นักวิทยาศาสตร 8 สังกัดภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนหนึ่งในทีมสัตวแพทยที่ทําการผสมเทียมใหกับหมีแพนดา
(ชวงชวง-หลินฮุย) ณ สวนสัตวเชียงใหม
- เนื่องจากอธิการบดีติดภารกิจเขาเฝาถวายพระพรเนื่องในวโรกาสคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ณ ศาลาดุสิตาลัย จึงไมสามารถเขารวมประชุมในครัง้ นี้ได
การทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ แด สมเด็จพระราชาธิบดี
จิกมี ซิงเย วังชุก พระมหากษัตริยแหงราชอาณาจักรภูฏานพระองคที่ 4

เห็นชอบใหทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร
แด สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พระมหากษัตริยแหงราชอาณาจักร
ภูฏานพระองคที่ 4
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
สรุปขอมูลจํานวนนิสิตที่เขาพักในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหอพัก ที่ประชุมทราบ และมีขอคิดเห็นเสนอแนะดังนี้
เอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ควรจัดใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับหอพักเอกชนบริเวณโดยรอบ เชน จํานวน
หองพัก คุณภาพของหองพัก และราคาคาเชาตอเดือน นําเปนขอมูลประกอบ
เพิ่มเติมเพื่อทําใหเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น
2. เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนิสิตซึ่งมีขอมูลจํานวนนิสิตที่มอี ยูใน
ปจจุบันและจํานวนที่คาดวาจะเขาศึกษาในอนาคต จึงควรจัดทําขอมูลในลักษณะ
กราฟ โดยจําแนกเปนจํานวนนิสิต จํานวนหอพักที่มอี ยูในปจจุบันหอพักที่กาํ ลัง
กอสราง หรือจะกอสรางในอนาคต แยกตามวิทยาเขต เพื่อจะไดรับทราบ
สถานภาพของมหาวิทยาลัยและสามารถวิเคราะหการจัดทําแผนรองรับในอีก 3 ป
หรือ 5 ป ขางหนา

2

ลําดับ
4
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มาตรการและแนวทางแกไขปองกันปญหาระบบการเงินของหนวยงาน

องคประกอบคณะกรรมการกลัน่ กรองผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ มี 4 ขัน้ ตอนหลัก

การขออนุมัติแผนการรับนิสิตใหม นิสิตทั้งหมด และนิสิตผูสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2552 – 2554

ประกาศแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
แทนตําแหนงที่วาง (นายโสภณ เริงสําราญ แทน ศาสตราจารยอุดม กกผล)
และ (นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ แทน ศาสตราจารยสนิท อักษรแกว)

3

ที่ประชุมทราบ และ นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลังจากการตรวจสอบขอมูลในเรื่องจํานวนตัวเลขที่ไมตรงกัน กรณีคณะมี
จํานวนตัวเลขเงินรายไดขาดบัญชีเปนจํานวนเงินสูงมากนั้น ปรากฏวาปจจุบัน
จํานวนตัวเลขเงินขาดบัญชีลดเหลือนอยลงจากเดิม ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจาก
ไมไดมีการดําเนินการชําระสะสางใบสําคัญทางการเงินใหทันตามกําหนดเวลา
จึงทําใหเกิดปญหาตัวเลขเงินขาดบัญชี
2. ขอใหผูบริหารใหความสําคัญกับการดูแลในเรือ่ งการเงิน การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบบัญชีเพือ่ ปองกันปญหาเกี่ยวกับระบบการเงินของหนวยงาน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาตามขอ 3.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17
ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหคณะเปนผูพิจารณาใหมีกรรมการประจําคณะ
ผูทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสม คณะใดเห็นสมควรใหมีกรรมการประจําคณะ
ผูทรงคุณวุฒิ ใหกรรมการประจําคณะโดยตําแหนงเลือกจากบุคคลภายนอกตาม
รายชื่อทีภ่ าควิชาเสนอขึ้นมา จํานวนไมเกินหนึ่งในสี่ของกรรมการประจําคณะ
โดยตําแหนง ดังนั้น ในการพิจารณาผูที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์จึงอาจไดความคิดเห็นจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวมในขั้นตอนนี้ได โดยไมตองแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2546
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีขอคิดเห็นเสนอแนะ รวม 8 ขอ และมีมติใหนําไป
ทบทวนแผนการรับนิสิต จํานวนนิสิตทั้งหมด และจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2552 - 2554 ใหม พรอมทั้งนําเสนอขอมูลดังกลาวขางตนเสนอให
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

คณะวิทยาการจัดการ

การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

6
7

คณะกรรมการการศึกษา มก.
คณะเกษตร กําแพงแสน

8

คณะสังคมศาสตร

9

คณะสังคมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเกษตร

การจัดทําขอมูลประกอบการเสนอขออนุมตั ิหลักสูตรใหม
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการพืชสวนไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 – 2554)
การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 – 2554)
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมศิ าสตรการวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตรอน ภาคพิเศษ และโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรเขตรอน ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ปรับแกไข
หลักสูตร ดังนี้
1. ใหกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในขอ 3.2 เพิม่ เติมโดยจะตองเปนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางบริหารธุรกิจ กรณีผเู ขาศึกษาทีไ่ มมี
พื้นฐานทางดานการจัดการและ/หรือบริหารธุรกิจจะตองเรียนวิชาเพิ่มเติมตามที่
คณะกําหนด
2. ใหยกเลิกวิชา “หนาที่หลักทางธุรกิจ” (Primary Business Function) ที่นําเสนอ
3. ใหจัดใหมีรายวิชาพื้นฐานทางดานการจัดการและ/หรือบริหารธุรกิจ แยกเปน
รายวิชาดานการเงิน (Finance) รายวิชาดานการตลาด (Marketing) และรายวิชา
ดานการบัญชี (Accounting)
ทั้งนี้ เพือ่ ใหการปรับแกไขหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอยใหคณะฯ ขอคํา
แนะนําจากนายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
และรองศาสตราจารยสาโรช อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ในการปรับแกไขหลักสูตรดังกลาว
ใหเรียบรอยกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ที่ประชุมทราบ

อนุมัติ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาเรื่องสินคาเกษตรภายในประเทศลนตลาด
เนื่องจากผลผลิตที่เกษตรกรผลิตไดสวนใหญเปนผลผลิตเพือ่ การบริโภคภายใน

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9
(ตอ)

ประเทศ แตไมสามารถนําเปนสินคาสงออกไปยังตลาดตางประเทศไดเพราะเปน
ผลผลิตที่มีคุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานการสงออก จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองนําวิทยาการสมัยใหมทางดาน Pre-harvest, Post-harvest และ Logistics
มาปรับใช และสงเสริมการถายทอดความรูสูเกษตรกรเพื่อพัฒนาสินคาเกษตร
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการสงออก
2. การวิจัยไมผลเพื่อสนับสนุนการสงออกและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับ
ประเทศอื่นนั้น ควรคํานึงในเรื่องความนิยมของสินคาหรือผลผลิตที่สอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภคดวย เชน ตลาดจีนนิยมผลไมที่มีรสเปรี้ยว ไดแก
สมโอ ชมพู หรือมะมวงที่ตองเปนพันธุที่มีเปลือกหนา หรือกลวยก็ตองมีเปลือก
สีเขียวเพราะออกรสเปรี้ยว เปนตน ดังนั้น จึงตองมีการคัดสรรพันธุที่เหมาะสม
เพื่อการจําหนายหรือสงออก โดยเฉพาะอยางยิ่งผลไมของประเทศไทยมีรสชาติดี
และมีตลาดรองรับ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเปนตลาดที่นาสนใจ หาก
สามารถสงผลผลิตออกจําหนายไดเพียงประเทศเดียวก็เพียงพอที่จะสรางรายได
ใหเกษตรกรและประเทศไทย
3. ในอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรจะมุงการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือหลักสูตรระยะสั้นมากขึ้น โดยเนนความรูที่สามารถตอบสนอง
ความตองของตลาดหรือสังคม และการเรียนการสอนทางดาน Pre-harvest,
Post-harvest ควรจะเปนการเรียนในเชิงลึก เพือ่ ใหมีศักยภาพในการแขงขันไดสูง
และสามารถนําไปสูการวิจัยที่เปนประโยชนใหกับประเทศเปนอยางมาก
4. เนือ่ งจากเกษตรกรยังตองการความรูในเรื่องระดับชั้นคุณภาพสินคาเกษตร
เกษตรกรสวนใหญจะมุงเนนการผลิตเพื่อเพิ่มรายไดมากกวาการผลิตที่มีคุณภาพ
และการเรียนการสอนสาขาการเกษตรสวนใหญจะเนนการผลิตมากกวาตลาด
สินคาเกษตร จึงควรใหความรูในเรื่องระดับชั้นคุณภาพสินคาเกษตรซึ่งเปนเรื่อง
สําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับเกษตรกร
5. การจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมของโครงการฯ คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับโครงการ
ภาคพิเศษโครงการอื่น จึงขอใหคณะฯ วิเคราะหหลักสูตรนี้วามีโอกาสขาดทุน
หรือไมอยางไร แตถึงแมจะขาดทุนก็สนับสนุนใหมีการเปดสอนเพราะเปน
หลักสูตรที่จําเปนและเปนประโยชนตอประเทศ
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ลําดับ
10

หนวยงานที่เสนอ
คณะศึกษาศาสตร

11

คณะวิศวกรรมศาสตร

12

ศูนยการศึกษานานาชาติ

13

วิทยาเขตกําแพงแสน

14
15

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร

16

คณะวิทยาศาสตร

17

คณะสัตวแพทยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
การพิจารณาแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษประจําโครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร
การขออนุมัติปด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการซอมบํารุง (หลักสูตรนานาชาติ)
การขออนุมัติกําหนดสถานภาพศูนยการศึกษานานาชาติ

อนุมัติ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
อนุมัติ
อนุมัติการกําหนดสถานภาพของศูนยการศึกษานานาชาติใหมีฐานะเทียบเทา
“กอง” ภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดี ขึ้นตรงตออธิการบดีหรือรองอธิการบดี
ที่อธิการบดีมอบหมาย และเปนหนวยงานกลางในการประสานการจัดการศึกษา
นานาชาติ การวิจยั การบริการวิชาการ รวมทั้งเปนศูนยกลางในการติดตอการให
บริการดานตาง ๆ แกนิสิตนานาชาติอยางเปนระบบและครบวงจร

โครงการจัดหาอาคารหอพักสําหรับบุคลากรและนิสิตในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อนุมัติ
การดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
1. การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา
2. การขออนุมัติปรับปรุงแก ไขหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตรคือ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว
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ลําดับ
18

19

20

หนวยงานที่เสนอ
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการติดตาม
การปฏิบัติงานของคณบดีฯ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

การขอแกไขการอนุมัติใหปริญญา นายธวัชชัย ปามี

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ใหตรวจสอบจํานวนและสาเหตุความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูไดรับอนุมตั ิปริญญาในปการศึกษา 2551 วาเนื่องจากความผิดพลาดของระบบ
การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือความผิดพลาดเนื่องจากเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ
หรือความผิดพลาดเนื่องจากหนวยงานในระดับคณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต หรือ
ความผิดพลาดเนือ่ งจากระบบการตรวจสอบความถูกตอง ทําใหสภามหาวิทยาลัย
ตองแกไขการอนุมัติใหปริญญา
ทั้งนี้ใหพิจารณาตรวจสอบดวยวา มีกรณีผทู ี่ไดรับอนุมัติใหปริญญาแลว ตอมาได
มีการตรวจสอบวาคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่พึงไดรับปริญญา ซึ่งนําไปสู
การยกเลิกการอนุมัติปริญญาหรือการแกไขการอนุมตั ิปริญญาดวยหรือไม และ
ถาหากมีกรณีดังกลาวขอใหรายงานขอมูล พรอมทั้งสาเหตุความผิดพลาด
ใหทราบดวย
2. ขอทราบมาตรการและแนวทางที่จะปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดในการ
อนุมัติใหปริญญาในลักษณะดังกลาวอีก
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ และมีขอสังเกตวา หลักการสําคัญของผูทจี่ ะมาดํารง
ตําแหนงทางบริหารในเบื้องตนจําเปนตองทราบสถานะของหนวยงานตนเอง
เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ ในประเทศวาอยูอันดับ
ใด และเมือ่ วิเคราะหจุดแข็งจุดออนของหนวยงานแลวจะขับเคลือ่ นไปถึงอันดับ
ใดเพื่อความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายหลักในการทํางาน เพื่อใหมีแผนงาน
ที่จะขับเคลือ่ นไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ทั้งนี้หากเรื่องใดที่จะตอง
ดําเนินการเกินขอบเขตอํานาจของคณะจะดําเนินการได มหาวิทยาลัยควรใหการ
สนับสนุนภายใตกรอบกลยุทธของมหาวิทยาลัยและเชนเดียวกันหากเรือ่ งใดที่เกิน
อํานาจของอธิการบดีก็เปนเรื่องที่สภามหาวิทยาลัย ตองพิจารณาใหการสนับสนุน
บุคลากรเหลานั้นใหสามารถดําเนินการไปไดตามนโยบายที่กําหนด

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร และคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
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ลําดับ
21
22
23
24

25
26

หนวยงานที่เสนอ
คณะทํางานจัดทํารางนโยบาย
การพัฒนาคณะฯ
อ.ก.ม. / ก.บ.ม. มก.
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มก.
กองคลัง

27

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การปฏิบัติราชการ มก.

28

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ

29

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สรุปการประชุมคณะทํางานจัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย 4 รายและผูชวยศาสตราจารย 1 ราย
รายงานผลการประเมินตําแหนงทางวิชาการ ผลการประเมินตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ไมผานจํานวน 1 ราย
การเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะทํางานจัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะ
สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 7/2552 วันจันทรที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น.
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552
สรุปรายงานการจายเงินรายได กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000 บาท
ประจําเดือนเมษายน ปงบประมาณ 2552 และสรุปรายงานการจายเงินรายไดฯ
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต และความ
พึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2551
การประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย”
ขอสังเกตกรณีการลงขาวในหนังสือพิมพเกี่ยวกับการประเมินของ ก.พ.ร.
รวมกับ สมศ. ในการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ซึ่งไมมีรายชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพไดชี้แจงวา โดยหลักการแลวขอตกลง
คํารับรองการปฏิบัติราชการของแตละมหาวิทยาลัยจะมีความแตกตางกัน
จึงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบหรือจัดอันดับได
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ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ประชุมทราบ

ที่ประชุมทราบ และกรรมการไดมีขอสังเกตวา กรณีความพึงพอใจในเชิงลบนัน้
คณะไดดําเนินการแกไขปรับปรุงหรือไม หากดําเนินการแกไขแลวขอใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยทราบดวย

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ
29
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในการเจรจาคํารับรอง
การปฏิบัติราชการในการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายแตละตัวชี้วัดไมเทากัน เชน
การจดทะเบียนสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเจรจาตกลงไวที่ 10
สิทธิบัตร แตทําไดเพียง 8 สิทธิบัตร จึงทําใหไมไดคะแนนเต็ม มหาวิทยาลัยอืน่
เจรจาไวที่ 1 ชิน้ งาน จึงไดคะแนนเต็ม 5 เพราะฉะนัน้ การนําผลการประเมิน
การรับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. มาจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ถาพิจารณาในแงรายละเอียดคงเปรียบเทียบกันไมไดวามหาวิทยาลัยใดแตกตาง
กันอยางไร เชน มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลในเรื่องเปาหมายของการผลิตบัณฑิต
นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว จึงไมได
คะแนนเต็ม 5 แตในเรื่องประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับระดับ
ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต มหาวิทยาลัยมีแนวทางใน
การพัฒนาที่ดีขนึ้
ดังนั้น เพือ่ เปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองของสังคมและสาธารณะ
มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธชี้แจงขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและนําเสนอ
ขอมูลหรือผลงานดีเดนในดานอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย

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