สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
วันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธานฯ

2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อธิการบดีไดมอบหนังสือและเอกสารแกกรรมการทุกทาน ดังนี้
ที่ประชุมทราบ
- หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- หนังสือนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2550 KU INNOVATION AWARDS 2007
- คูมือนิสิต ประจําปการศึกษา 2551
อนุมัติ โดยใหจัดทําเปนประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกฎบัตร
และที่ประชุมฯ ไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1. คณะกรรมการชุดนี้จะเปนกลไกในการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีการปฏิบัตงิ านเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส สอบทานความถูกตองและเชือ่ ถือไดของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไมไดเขาไปสั่งการหรือควบคุมการทํางานของหนวยงานแตอยางใด
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีบุคลากรที่ทาํ หนาที่ในการตรวจสอบภายในคอนขางนอยเมื่อเทียบกับปริมาณหนวยงาน
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดใชวิธีการฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบเกีย่ วของในเรื่องการเงินทําหนาที่เปนเหมือนผูชวย
ตรวจสอบประจําหนวยงาน แตเนื่องจากระบบการจัดการการเงินมีความสําคัญอยางมาก จึงควรซักซอมใหเจาหนาที่ตั้งแต
ระดับของภาควิชา คณะ สํานัก สถาบัน โดยเฉพาะผูบริหารในระดับหัวหนาภาควิชา คณบดี ผูอํานวยการ จะตองมีความเขาใจ
ในระเบียบตาง ๆ อยางชัดเจนและถูกตอง รวมถึงกองคลังและหนวยตรวจสอบที่ตองคอยตรวจสอบดูแลใหหนวยงานไดเขาใจ
ระเบียบและปฏิบตั ิตามกรอบอยางเปนระบบ
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดใหหนวยงานนําโปรแกรมบัญชีสามมิติเขามาใชในระบบการเงินตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2551 นั้น ในชวงเวลา 4 เดือนกอนเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยฯ ควรทําความเขาใจกับหนวยงานเพื่อขอความ
รวมมือในการจัดทําระบบบัญชีและเอกสารทางการเงินที่ผานมาจนถึงปจจุบันใหเปนหมวดหมู เพื่อปองกันปญหาตาง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเขาใชระบบบัญชีสามมิติ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คณะกรรมการระดับสถาบันดาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ มก.
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คณะเกษตร กําแพงแสน
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
วิทยาเขตศรีราชา
คณะเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4. การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่กําหนดใหเปนรายไตรมาสและประจําปนั้นใชหลัก
สากล โดยในดานการเงินจะมีการเปรียบเทียบในลักษณะของไตรมาส ประเมินฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ตามชวงเวลา
ของระบบการศึกษาที่เปนภาคเรียน เพื่อใหมีขอมูลเปรียบเทียบพิจารณาในการจัดทําแผนงานดานตาง ๆ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551 - 2554) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ขออนุมตั ิแผนปฏิบัติราชการ
1. เปาประสงคในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ระบุวา มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานนั้น ไมควรระบุคําวา
4 ป (พ.ศ.2551 - 2554)
“ไดมาตรฐาน” เนื่องจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีตัวชี้วัด/คาเปาหมายที่มหาวิทยาลัยไดตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปาหมายไวเปนตัวเลขที่ยังไมถึงมาตรฐาน เชน รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป (กพร.,สมศ.,สกอ.) กําหนดเปาหมายป 2551 - 2554 ไวรอยละ 70.5 อาจเปนคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรระดับหนึ่ง โดยตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) (สมศ.) กําหนดใหมหาวิทยาลัยวิจยั กลุม 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดรวมอยูในกลุมนี้ จะตองได
จํานวนรอยละ 80 จึงจะถือวาไดมาตรฐานรวมถึงตัวชี้วัดอื่น ๆ ดวย
2. วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรกําหนดใหมีเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งบัณฑิตที่มคี ุณภาพนัน้ หมายถึง
เกงและดี เปนเรื่องสําคัญ และควรพิจารณาใหมีการปรับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความเขมแข็งและมีเปาหมายที่
กวางไกล เพือ่ ความชัดเจน ตรงประเด็น สามารถบงบอกถึงความมุงหมายของมหาวิทยาลัยฯ ไดอยางแทจริง
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหมหาวิทยาลัยฯ นําเรื่องไปพิจารณาทบทวนจุดยืนดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือ
จุดยืนดานเทคโนโลยีชีวภาพ
พันธุวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แลวนําเสนอ
สมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อธิการบดีรับทีจ่ ะนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ เสนอใหคณะกรรมการสถาบันดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาทบทวนจุดยืนดานเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม หรือพันธุวศิ วกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)
ขออนุมตั ิรวมโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา โดยใชชอื่ โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ อนุมัติ
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อนุมัติ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรเขตรอน แผน ก แบบ ก1
1. คณะฯ ควรตรวจสอบระเบียบการลาของผูเรียนเพื่อปองกันปญหาฟองรองในเรื่องผูเรียนใชเวลาทํางาน
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มาเรียนโดยไมไดลา เนือ่ งจากเปนหลักสูตรที่ไมมีการสอนแตเปนการศึกษาวิจัยดวยตนเองนอกหองเรียน
สาขาวิชาเกษตรเขตรอน แบบ 1.1
2. วิชาสัมมนา อาจไมจําเปนตองเรียนในหองเรียนเพียงอยางเดียว อาจสนับสนุนใหนิสิตไดนําเสนอผลงาน
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
ทางวิชาการในประเทศและตางประเทศ และถือเปนการสัมมนาได
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
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คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร
คณะวนศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
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คณะศึกษาศาสตร
คณะสังคมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ โดยมีขอสังเกตเกี่ยวกับวิชาหลายรายวิชา ไดแก
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. ไขมันในอาหาร (Lipid in Foods) ขอใหตรวจสอบคําวา Lipid แปลวาไขมันหรือเปนการใชคําทับศัพท
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก1 และแผน ก 2. สารเจือปนในอาหาร (Food Additives) ขอใหตรวจสอบคําวา Additives ซึ่งหมายถึงสารเติมแตงไมใช
สารเจือปน
แบบ ก2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
3. ขอใหตรวจสอบคําวาการเปนพิษของอาหาร (Food Toxicology) เนื่องจากวิชา Toxicology แปลวาพิษวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
4. โภชนาการในวิทยาศาสตรการอาหาร (Nutrition in Food Science) ขอใหตรวจสอบคําแปลของคําวา
(หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และแบบ 2.1
Nutrition
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาพันธุศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชารังสีประยุกตและไอโซโทป และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
สาขาวิชาสัตววิทยา โดยใหรวมและปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรเปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู (หลักสูตรนานาชาติ)
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร-การสอน (วิทยาศาสตร)
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะเทคนิคการสัตวแพทย
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิต การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา ดังนี้
ศึกษา สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิ วกรรม แผน ก แบบ ก2 โดยเพิ่มแผนการเรียน แผน ก แบบ ก 1
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวศิ วกรรม โดยเพิ่มแผนการเรียน แบบ 2.2 และใหเปลีย่ นชื่อหลักสูตรและ
ชือ่ ปริญญาเปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุวศิ วกรรม)
กองแผนงาน
ที่ประชุมทราบ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
สรุปจํานวนและรายชื่อ
1. ขอใหตรวจสอบขอมูลของคณะวนศาสตรซึ่งไมไดเปดสอนโครงการภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีแตเปดสอนในระดับปริญญาโท
โครงการภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพียง 1 สาขา
2. ปจจุบันโครงการภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีจํานวนเพิ่มขึ้นคอนขางมาก สัดสวนจํานวนการรับ
เขาศึกษาในภาคพิเศษไมสมดุลกับภาคปกติ โดยเฉพาะกลุมสาขาสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจ ซึ่งทําใหสัดสวน
อาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเกินกวาที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด อีกทั้งยังประสบปญหาจํานวนอาจารยไมเพียงพอ
ตอการเปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษาใหแกนิสิต มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการทบทวนเพือ่ รักษาระดับมาตรฐาน
การศึกษา ขีดการแขงขันในระดับประเทศ โดยการทําวิจัยสถาบันเพือ่ ศึกษาวิเคราะหผลกระทบหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาตรี
3. เนื่องจากในการประชุมแตละครัง้ สภามหาวิทยาลัยฯ ตองใชเวลาคอนขางมากในการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรือโครงการ
ภาคพิเศษ จึงขอใหมหาวิทยาลัยฯ หาแนวทางหรือมาตรการเพื่อใหการพิจารณาดําเนินไปดวยความกระชับ รวมถึงพิจารณาใหมีการ
กําหนดชวงเวลาในการขออนุมัติโครงการภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม
รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยฯ มีการพิจารณาหลักสูตร
ตาง ๆ โดยเสนอผานคณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ กอนทีจ่ ะนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณบดีเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ ในสวนของโครงการภาคพิเศษมหาวิทยาลัยฯ จะมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ ชุดแรกเปนคณะกรรมการดําเนินงานซึ่งเกี่ยวของในเรื่องของการเปดโครงการภาคพิเศษ ชุดที่สองเปนคณะกรรมการอํานวยการซึ่งดูแลการรายงานผล
โครงการภาคพิเศษที่จะตองมีการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตรในแตละรุน และสงรายงานประจําป ในปจจุบันการเปดสอนโครงการ
ภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีเปนไปในทิศทางที่มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
แผนดินจากรัฐบาลไมเพียงพอ ทําใหคณะตองพึ่งตนเองดวยการหารายไดจากการเปดสอนโครงการภาคพิเศษ เพือ่ นํามาบริหารจัดการ
ในดานตาง ๆ ไดแก ครุภัณฑการเรียนการสอน และคาสาธารณูปโภคที่จําเปน
การนี้ อธิการบดีรบั ขอเสนอแนะตาง ๆ ไปหารือรวมกันในทีป่ ระชุมคณบดีเพือ่ หาแนวทางในการแกไขปญหาตอไป
สํานักงานคณะกรรมการ
การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ที่ประชุมทราบ
การอุดมศึกษา
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คณะกรรมการติดตามผลฯ
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ประธานสภาขาราชการ มก.
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รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รายงานการดําเนินการทางวินัยขาราชการ
แจงวาคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติไดเสนอขอหารือขอใหสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแนวทาง
การปรับเพิ่มคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงผูบริหารเปนคณบดี ซึ่งหาผูมาดํารงตําแหนงไดคอนขางยากเนื่องจากคาตอบแทนต่ํา
อีกทั้งหนวยงานจําเปนตองมีผบู ริหารที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขา
อธิการบดีไดชี้แจงวาเรื่องคาตอบแทนผูบริหารเปนการพิจารณาของแตละหนวยงานที่จะตองรับผิดชอบในเรื่องคาตอบแทนเอง
และเนือ่ งจากเรื่องดังกลาวเปนการบริหารงานโดยมหาวิทยาลัยฯ จึงขอใหทําหนังสือแจงมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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