สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ )
ลําดับ
1

หนวยงานที่เสนอ
ประธาน

เรื่อง
ที่ประชุมทราบ
1. เนื่องในเทศกาลสงกรานต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ
ไดนําผูแทนสโมสรนิสิตและคณาจารยขอรับพรและมอบของที่ระลึกแก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนมงคลและแสดงกตเวทิตาคุณ
ตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. นายสุเทพ วงศรื่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ขอลาออก
เนื่องจากสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงนายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ และผูไดรับเลือกใหดํารงตําแหนง
นายกสมาคมนิสิตเกาฯ สืบตอจากนายสุเทพ วงศรื่น คือ นายอนันต เภตรา
และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพือ่ นําความกราบบังคมทูลพิจารณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง นายอนันต เภตรา ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
แทน นายสุเทพ วงศรื่น ตอไปแลว
3. สิบอันดับ โครงการพัฒนาวิชาการ วงเงินวาจางสูงสุด ปงบประมาณ 2551
และ 2552
4. สิบอันดับ งานวิจัย รับทุนจากหนวยงานภายนอกสูงสุด ปงบประมาณ 2551
และ 2552
5. เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับ “สภาสถาบัน” โดย ฯพณฯ
ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัย
แหงหนึ่ง ประธานฯ มีความเห็นวาเอกสารประกอบการบรรยายดังกลาว
เปนเอกสารที่มปี ระโยชนอยางมาก ประกอบดวยขอมูลซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนควรตระหนักเกีย่ วกับความเชือ่ มัน่ ยึดมั่น และขอบเขต
หนาที่ของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานสากล

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1
(ตอ)

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

คณะเกษตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6. เอกสารเผยแพรเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติคุณ 1) หนังสือ 90 ป ศาสตราจารย
ดร.ประเสริฐ ณ นคร ซึ่งจัดพิมพเนื่องในโอกาสอายุครบ 90 ป วันที่ 21 มีนาคม
พ.ศ. 2552 2) เอกสารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ศาสตรเมธาจารย สวทช.ประจําป 2552 โดย ศาสตราจารย ดร.จํารัส ลิม้ ตระกูล
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับ
การยกยองเปน ศาสตรเมธาจารย สวทช. ประจําป 2552 (2009 NSTDA Chair
Professor) คนแรกของประเทศไทย
สรุปขอมูลการกอสรางอาคารหอพักและอาคารจอดรถ
ที่ประชุมทราบ และขอใหแกไขตารางสรุปขอมูลจํานวนนิสิตที่เขาพักของหอพัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชองรวมจํานวนนิสิตที่พกั ควรจะเปนจํานวนรวม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทั้งหมด ไมใชจํานวนรวมของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สรุปขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2550
ที่ประชุมทราบ
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
ที่ประชุมทราบ และมอบมหาวิทยาลัยเสนอแนวทางในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องราชอิสริยาภรณใหกับบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขของบัญชีที่ 19
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
การแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
นางพัชรี ตั้งตระกูล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง นักวิจัย
เชี่ยวชาญ ระดับ 9 สังกัดสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
อนุมัติ
การแตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รองศาสตราจารยบรรจบ ภิรมยคํา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับ 9 สังกัดภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
การทูลเกลาฯ ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ แด สมเด็จพระราชาธิบดี
เห็นชอบใหทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แหงราชอาณาจักรภูฏาน
(เกษตรศาสตร) เนื่องจากสาขาเกษตรศาสตร เปนศาสตรที่ครอบคลุมทุกดาน
ในการเกษตร ประกอบกับราชอาณาจักรภูฏานเปนประเทศบนพืน้ ที่สงู ซึ่ง
เกษตรกรรมสวนใหญเปนไมผลเมืองหนาว

2

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

4

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2550 – 2554)

5

คณะมนุษยศาสตร

การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ และมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติ
ปรับแผนเพือ่ บรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1. ในการเปดสอนหลักสูตรใหม ควรไดรับอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยใหบรรจุ
หลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษากอนการนําไปบรรจุไวใน
แผนการรับนิสิต
2. การอนุมัตบิ รรจุหลักสูตรที่เสนอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของสภามหาวิทยาลัยจะไมมีผลผูกพันในเรื่องอัตรากําลังและงบประมาณ
3. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดลําดับขั้นตอนของกระบวนการตาง ๆ ให
ชัดเจน ไดแก กระบวนการบรรจุหลักสูตรไวในแผนฯ กระบวนการขอเปด
หลักสูตร และกระบวนการพิจารณาแผนการรับนิสิต
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เนื่องจากเปนโครงการที่มุงเนนการอนุรักษและเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมไทย ควรปรับลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเพือ่ สรางแรงจูงใจใหมีผูสนใจ
เขาเรียนมากขึ้น เมื่อดําเนินโครงการไประยะหนึ่งแลวสามารถปรับเพิม่ ไดใน
ภายหลัง และควรวิเคราะหกลุมเปาหมายที่สนใจเขาศึกษาในโครงการนี้ให
กวางขวางครอบคลุมทุกภาคสวนดวย
2. การสงเสริมใหชาวตางประเทศไดเรียนรูภาษาไทยเปนเรื่องที่ดี ปจจุบันมี
คนไทยจํานวนมากเดินทางไปทองเที่ยวและติดตอทําการคากับสาธารณรัฐประชาชนจีน มัคคุเทศกทองถิ่นนิยมใชภาษาไทยในการสื่อสารมากขึน้
แตบางครั้งเปนการใชภาษาไทยที่มคี วามหมายคลาดเคลื่อนไป เพือ่ ให
ชาวตางประเทศไดพัฒนาการใชภาษาไทยใหถูกตองและรองรับผูจบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จบการศึกษาปละ
ประมาณ 10 ลานคน แตสามารถรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไดเพียงปละ 5
ลานคน มหาวิทยาลัยควรขอความรวมมือจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยเกี่ยวกับการติดตอเชื่อมความสัมพันธทางดาน
การศึกษาเทคโนโลยี และการคา
3. คณะมนุษยศาสตรควรจัดทําหลักสูตรที่มีลักษณะเดนและแตกตางจาก
มหาวิทยาลัยอื่น เชน เสริมการสอนดนตรีไทย วิชาปองกันตัว นาฏศิลปไทย

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5
(ตอ)

6

คณะมนุษยศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร

การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
และสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
การขออนุมัติเปดสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

4. การจัดทําหลักสูตรที่ดีควรแยกรายละเอียดของรายวิชาเปนภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฎีใหเห็นอยางชัดเจน แตหากดูรายละเอียดของหลักสูตรนี้ไมพบวิชาที่มี
ภาคปฏิบัติซึ่งเปนสวนสําคัญของการพัฒนาการใชภาษาทุกภาษา
อนุมัติ
อนุมัติ โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. โครงการดังกลาวเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาที่รบั ผูสนใจเขาศึกษาถึง
ปละ 120 คน ดังนั้น คณะฯ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับภาระงานของ
อาจารยผูสอนและคุณภาพของการศึกษาดวย
2. เนื่องจากเปนหลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตรการประกอบการ (หลักสูตร
นานาชาติ) ควรมีความเปนนานาชาติทางดานการประกอบการของแตละ
ประเทศดวย เชน การนําวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจ การแกไขปญหา
เศรษฐกิจของแตละประเทศมาจัดทําเปนกรณีศึกษา และหลักสูตรควรจะเปน
หลักสูตรที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพือ่ ใหผทู ี่จบการศึกษาเปนผูที่มีความรู
ความสามารถที่จะเปนผูประกอบการมืออาชีพตอไป
3. นอกจากการสรางผูประกอบการเอกชนที่เปนมืออาชีพแลว ควรสรางแรงจูงใจ
ใหนักเรียนและผูมีความรูความสามารถมีความสนใจเรียนทางดานเศรษฐกิจและ
เศรษฐศาสตรมากขึ้น และสงเสริมใหนักเศรษฐศาสตร ที่มีคุณธรรมและมีความ
เชี่ยวชาญไดทํางานในหนวยงานของรัฐเพื่อนําเสนอการวิเคราะหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอผูนําประเทศสําหรับประกอบการตัดสินใจโครงการขนาดใหญ
เพื่อพัฒนาประเทศตอไป
4. คณะฯ ควรจางผูทรงคุณวุฒิที่มปี ระสบการณในการเปนผูประกอบการ เปน
อาจารยพิเศษ และขอความรวมมือจากหนวยงานของรัฐ เชน สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กรมการคาระหวางประเทศ กรมการคาตางประเทศ
กรมสงเสริมการสงออก ในการเชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ
ในหลักสูตรนี้ดวย
5. ขอใหมหาวิทยาลัยบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางคณะที่เปดสอน
หลักสูตรนานาชาติ

ลําดับ
6
(ตอ)
7

หนวยงานที่เสนอ
คณะวิทยาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

8

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ

9

คณะกรรมการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการ 4 ป

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีพนื้ พิภพ แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นพิภพ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1
และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
การขออนุมัติปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป)

อนุมัติ

การขออนุมัติรางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555)

5

อนุมัติ
ทั้งนี้ ประธานฯ ขอใหมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธใหคณะเขาใจถูกตองตรงกัน
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิในการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะตองทําการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ป สวนหลักสูตร/รายวิชาใดทีไ่ มมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติ
ใหเปดสอนติดตอกันไมนอยกวา 3 ป ใหทําการปดหลักสูตร/รายวิชานัน้
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 3 การแสวงหางบประมาณอุดหนุนการวิจัย ควรมีวิธีการหรือ
กลยุทธใหไดมาซึ่งงบประมาณจํานวนมากและครอบคลุมทุกสาขาวิชา เชน
การใหคาตอบแทนหรือผลประโยชนแกบุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สามารถหางบประมาณอุดหนุนการวิจัย
2. ยุทธศาสตรที่ 3 ขอ 6 การสรางความมั่นคงทางอาหาร ควรสงเสริมการทํา
การเกษตร 4 แบบ คือ การเกษตรกาวหนา การเกษตรตามกระแสตลาด การเกษตร
ปอนโรงงาน และการเกษตรแบบพอเพียงหรือการเกษตรทฤษฎีใหม โดยเฉพาะ
การเกษตรปอนโรงงาน ซึ่งเปนการเกษตรที่สามารถทํารายไดเขาประเทศได
มหาศาล
3. ยุทธศาสตรที่ 3 ขอ 9 การพัฒนาภาคเกษตรใหมีความเขมแข็ง ควรให
ความสําคัญในการสรางและพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรรุนใหม โดยสงเสริมและ
สนับสนุนใหบัณฑิตมุงประกอบอาชีพในภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้น
4. ยุทธศาสตรที่ 4 ขอ 2 มหาวิทยาลัยควรเสนอเพิ่มวงเงินงบประมาณประจําปของ
โครงการสงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแกไข คําวา “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เปน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

10

คณะสัตวแพทยศาสตร

11

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

12

คณะกรรมการอํานวยการ
ศูนยหนังสือฯ

13

คณะวิศวกรรมศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย

14

คณะวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมศาสตร

15

กองแผนงาน

16

สํานักงานตรวจสอบภายใน

17

คณะกรรมการติดตาม
ผลการปฎิบัติงานฯ
คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก.

18

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การขออนุมัติปรับเปลี่ยนศูนยปฏิบัติการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว และศูนยวิจัย
ทางสัตวแพทย เปน ศูนยวิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย
คณะสัตวแพทยศาสตร
การขออนุมัติแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
แทน ศาสตราจารย อุดม กกผล เนื่องจากถึงแกกรรม
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงาน
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา แบบ 2.1
การอนุมัตปิ รับปรุงรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
รายงานสรุปรายรับจริง - รายจายจริง งบประมาณเงินรายได และงบประมาณ
แผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการตรวจสอบดานการเงินโดยผูตรวจสอบภายใน

อนุมัติ

เห็นชอบและใหดําเนินการทาบทาม ผูทรงคุณวุฒิครัง้ และ 1 ราย เรียงตามลําดับ
ที่นําเสนอ
อนุมัติ
อนุมัติ และมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยใหความสําคัญเรื่องคุณภาพของสื่อ
และ/หรืออุปกรณที่นํามาจําหนายในศูนยหนังสือ มก. พรอมทั้งปรับปรุง
การบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากขึ้น

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมทราบ และมีขอสังเกตเกี่ยวกับเงินรายไดขาดบัญชีซึ่งมีจํานวนเงินสูงมาก
มหาวิทยาลัยควรเรงรัดตรวจสอบใหไดขอมูลที่ชดั เจน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนา ที่ประชุมทราบ
ระบบนิเวศเกษตร
ที่ประชุมทราบและไดอภิปรายถึงคานิยมหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีมติเห็นชอบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
ใหกําหนดคานิยมหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน “มุงผลสัมฤทธิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในสวนที่เกี่ยวของ
กับสภามหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยใน 5 ประเด็นดังนี้
งาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” กรรมการไดมีขอซักถามเกี่ยวกับสรุปประเด็น
1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป สําคัญของผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
งบประมาณ พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ขอ 3 จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพ
2. คะแนนการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของการปฏิบตั ิราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบตั ิราชการทีไ่ มบรรลุ

6

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

18
(ตอ)

19

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2551
3. คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งลงนามโดย
นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี พรอมเอกสารประกอบการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัตริ าชการ
4. รายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Sar Card)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน)
5. รายละเอียดและเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุณภาพของการ
กํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถายทอด
เปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบตั ิราชการ ไดมีมติเห็นชอบในมาตรการ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวม 3 ขอ

เปาหมาย โดยเฉพาะการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน การเบิกจาย
เงินงบประมาณรายจายลงทุน และการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต เมือ่
มหาวิทยาลัยไดทําการปรับปรุงการดําเนินงานทั้ง 3 ประเด็น ดังกลาวแลว
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนอยางไรบาง ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีชี้แจงวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยไดทําการ
ปรับปรุงการดําเนินงานโดยจัดทํากิจกรรมตางๆ ผลปรากฏวาในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 3.5
คะแนน การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 3.36 คะแนน และการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 5 คะแนนเต็ม
อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยไดแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทราบแลววา มหาวิทยาลัยมีขอจํากัดเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานที่รัฐบาลกําหนด เนือ่ งจาก
มหาวิทยาลัยมีการรับนิสิตเขาศึกษาเพิ่มขึ้นเปนประจําทุกป ทําใหตองเพิ่ม
จํานวนหองเรียน เปนผลใหความตองการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552
ผลการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 ประกอบดวย สถานศึกษา 8 สถาบัน
ที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550 ที่ได
มาตรฐาน ซึ่งรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดว ย

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

