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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
รักษาราชการแทน
1

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )
เรื่อง
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผลการเจรจาการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2550

ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ไดขอใหคณบดี ผูอ ํานวยการสํานัก/สถาบันรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
จากการเจรจา ใน 6 ประเด็นดังนี้
1. การบรรจุบุคลากรใหมสาย ก ของมหาวิทยาลัยฯ ควรเนนคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ุ วุฒิระดับ
- ขอใหหนวยงานทีไ่ ดรับการจัดสรรอัตรากําลัง เรงดําเนินการบรรจุ และหากหนวยงานใดมีบุคคลที่มีคณ
ปริญญาเอกสนใจสมัครเปนบุคลากรในสาย ก ขอใหสงชื่อพรอมคุณวุฒิมาที่คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงาน
เงินงบประมาณเพื่อจะไดพิจารณาตอไป
- เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาการปรับเปลี่ยนขาราชการสาย ข ที่มีวุฒิปริญญาเอก ซึ่งชวยงานสอนและทําวิจัย
ใหสามารถปรับเปนขาราชการสาย ก ได หรือปรับเปลี่ยนใหมีตําแหนงอาจารยวิจัย
2. การจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษา ควรเนนหลักสูตรที่ตองทําวิทยานิพนธ (แผน ก) และเนนการรับนิสิตเพิ่ม
ในสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสายวิทยาศาสตรสุขภาพ
- มอบบัณฑิตวิทยาลัยและคณะรวมกันพิจารณาเกีย่ วกับจํานวนหลักสูตรและจํานวนนิสิตใหมที่จะรับเขาศึกษา
ในปการศึกษา 2550-2551 และสัดสวนการเปดหลักสูตร แผน ก และแผน ข
- มอบรักษาราชการแทนรองฯ ฝายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และบัณฑิตวิทยาลัย หารือรวมกัน
เรื่องรูปแบบของงานวิจัยเพื่อใหมีการเชื่อมโยงระหวางงานสอนและวิทยานิพนธของนิสติ
- ในการทําโครงการวิจัยขอใหนักวิจัยเสนอชื่อและจํานวนนิสิตในความดูแลมาดวยเพื่อนําไปพิจารณาใหสอดคลอง
กับงบวิจัยที่ไดนําไปสนับสนุนนิสติ ในการทําวิจัย
3. เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนขอบขายของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ เนือ่ งจากงานบริการวิชาการ
บางโครงการมีลักษณะใกลเคียงกับงานวิจัยมาก จึงเห็นวา มหาวิทยาลัยฯ ควรเนนเพิ่มคาน้ําหนักในงานวิจัยเพิ่มขึ้น
และชะลอการเติบโตของงานบริการวิชาการ
- การใหนิยามความคําวา “บริการวิชาการ” ควรตีความเพื่อเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยฯ โดยงานบริการวิชาการ
บางกรณีใหถอื วาเปนงานวิจัยไดดว ย

ลําดับ
1
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ในกรณีที่รับจางทํางานวิจัยใหหนวยงานภายนอก ผูว ิจัยควรเจรจากับผูวาจางใหมีชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในผูรวมวิจัยดวย
- ควรมีการประสานงานระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. กับสํานักบริการวิชาการ ในการนําโครงการพัฒนา
วิชาการที่หนวยงานอืน่ วาจางใหทาํ การวิจัยมานับเปนโครงการวิจัย
- ขอใหคณะรวบรวมขาวสารทางวิชาการสงใหงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯเพื่อจะไดจัดสงใหกับหนังสือพิมพ
ไดเผยแพรอยางตอเนื่อง
- ในกรณีการทํางานวิจัยที่เปนปากเปลา ควรมีเอกสารที่เปนหลักฐานไวเพือ่ อางอิงได โดยใหหนวยงานอื่นเปนผูรับรอง
4. ดานฐานขอมูล ควรมีการเรงพัฒนาฐานขอมูลใหครบ
- มหาวิทยาลัยฯ จะจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดูแลเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูลใหเปนระบบ โดยจะดําเนินการใหเปน
รูปธรรมโดยเร็วตอไป
5. ควรมีการประสานกับหนวยงาน ก.พ.ร. ของคณะ สถาบัน/สํานัก ใหรับทราบขอตกลง และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกรอบเวลาทีส่ ํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
- ทุกหนวยงานควรใหความสําคัญและขอความรวมมือในการดําเนินการใหทันตามกรอบเวลาที่กาํ หนด
หากหนวยงานใดมีขอเสนอแนะเพิม่ เติมสามารถสงขอเสนอแนะมาทีก่ องกลาง ซึ่งจะไดรวบรวมสรุปนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขตอ ไป
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ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ไดขอใหคณบดี ผูอ ํานวยการสํานัก/สถาบันรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
จากการเจรจา ใน 6 ประเด็นดังนี้
1. การบรรจุบุคลากรใหมสาย ก ของมหาวิทยาลัยฯ ควรเนนคุณวุฒปิ ริญญาเอก
- ขอใหหนวยงานทีไ่ ดรับการจัดสรรอัตรากําลัง เรงดําเนินการบรรจุ และหากหนวยงานใดมีบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิระดับ
ปริญญาเอกสนใจสมัครเปนบุคลากรในสาย ก ขอใหสงชื่อพรอมคุณวุฒิมาที่คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงาน
เงินงบประมาณเพื่อจะไดพิจารณาตอไป
- เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาการปรับเปลี่ยนขาราชการสาย ข ที่มีวุฒิปริญญาเอก ซึ่งชวยงานสอนและทําวิจัย
ใหสามารถปรับเปนขาราชการสาย ก ได หรือปรับเปลี่ยนใหมีตําแหนงอาจารยวิจัย
2. การจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษา ควรเนนหลักสูตรที่ตองทําวิทยานิพนธ (แผน ก) และเนนการรับนิสิตเพิ่ม
ในสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสายวิทยาศาสตรสุขภาพ
- มอบบัณฑิตวิทยาลัยและคณะรวมกันพิจารณาเกีย่ วกับจํานวนหลักสูตรและจํานวนนิสิตใหมที่จะรับเขาศึกษา
ในปการศึกษา 2550-2551 และสัดสวนการเปดหลักสูตร แผน ก และแผน ข
- มอบรักษาราชการแทนรองฯ ฝายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. และบัณฑิตวิทยาลัย หารือรวมกัน
เรื่องรูปแบบของงานวิจัยเพื่อใหมีการเชื่อมโยงระหวางงานสอนและวิทยานิพนธของนิสติ
- ในการทําโครงการวิจัยขอใหนักวิจัยเสนอชื่อและจํานวนนิสิตในความดูแลมาดวยเพื่อนําไปพิจารณาใหสอดคลอง
กับงบวิจัยที่ไดนําไปสนับสนุนนิสติ ในการทําวิจัย
3. เสนอใหมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนขอบขายของงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ เนือ่ งจากงานบริการวิชาการ
บางโครงการมีลักษณะใกลเคียงกับงานวิจัยมาก จึงเห็นวา มหาวิทยาลัยฯ ควรเนนเพิ่มคาน้ําหนักในงานวิจัยเพิ่มขึ้น
และชะลอการเติบโตของงานบริการวิชาการ
- การใหนิยามความคําวา “บริการวิชาการ” ควรตีความเพื่อเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยฯ โดยงานบริการวิชาการ
บางกรณีใหถอื วาเปนงานวิจัยไดดว ย
- ในกรณีที่รบั จางทํางานวิจัยใหหนวยงานภายนอก ผูวิจัยควรเจรจากับผูวาจางใหมีชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในผูรวมวิจัยดวย
- ควรมีการประสานงานระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. กับสํานักบริการ-วิชาการ ในการนําโครงการพัฒนา
วิชาการที่หนวยงานอืน่ วาจางใหทาํ การวิจัยมานับเปนโครงการวิจัย
- ขอใหคณะรวบรวมขาวสารทางวิชาการสงใหงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯเพื่อจะไดจัดสงใหกับหนังสือพิมพ
ไดเผยแพรอยางตอเนื่อง
- ในกรณีการทํางานวิจัยที่เปนปากเปลา ควรมีเอกสารที่เปนหลักฐานไวเพือ่ อางอิงได โดยใหหนวยงานอื่นเปนผูรับรอง
4. ดานฐานขอมูล ควรมีการเรงพัฒนาฐานขอมูลใหครบ
- มหาวิทยาลัยฯ จะจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดูแลเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูลใหเปนระบบ โดยจะดําเนินการใหเปน
รูปธรรมโดยเร็วตอไป
5. ควรมีการประสานกับหนวยงาน ก.พ.ร. ของคณะ สถาบัน/สํานัก ใหรับทราบขอตกลง และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกรอบเวลาทีส่ ํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
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- ทุกหนวยงานควรใหความสําคัญและขอความรวมมือในการดําเนินการใหทันตามกรอบเวลาที่กาํ หนด
หากหนวยงานใดมีขอเสนอแนะเพิม่ เติมสามารถสงขอเสนอแนะมาทีก่ องกลาง ซึ่งจะไดรวบรวมสรุปนําเสนอ
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