สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ประธาน

2

เลขานุการ

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 18 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2553 ที่ประชุมทราบ
ในวันศุกรที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ วัดสุทธจินดา อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10.00 น.
การแตงตั้งคณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตศรีราชา
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยสุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
วิทยาเขตศรีราชา สืบตอจาก ผูชว ยศาสตราจารยรุจา อรุณบรรเจิดผล ตัง้ แต
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
การแตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติแตงตั้ง รองศาสตราจารยเกียรติยุทธ กวีญาณ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 อัตราเลขที่ 2916 สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร ใหดาํ รงตําแหนงคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา สืบตอไปอีกวาระหนึง่ ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม
พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
การแตงตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติแตงตั้ง อาจารยวัชรพงษ อินทรวงศ พนักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.207 สังกัดสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ใหดาํ รงตําแหนง
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร สืบตอจากรองศาสตราจารยอรสา อรามรัตน ตั้งแตวนั ที่ 27
ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
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การแตงตั้งผูอาํ นวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
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คณะกรรมการกํากับตัวชีว้ ัด
การมีสวนรวมของประชาชน

5

คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ มก.
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6

เรื่อง

รายงานผลการดําเนินงาน ตัวชี้วดั ที่ 13 ระดับความสําเร็จในการใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(รอบ 12 เดือน) และการกําหนดประเด็นเพื่อเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
นโยบายและแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553
กําหนดใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 10/2553 วันอังคาร
ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 มีวาระการประชุมเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทาง

2

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติแตงตั้ง รองศาสตราจารยสมชาย ธนสินชยกุล
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 อัตราเลขที่ 0147 สังกัด
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน ใหดํารงตําแหนงผูอ ํานวยการสถาบันอินทรีจนั ทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง
ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ทั้งนี้ กรรมการไดมีขอสังเกตกรณีการยื่นหนังสือรองขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานในวาระที่ผานมาของผูไ ดรับการสรรหานั้น หากบุคลากรในหนวยงาน
ตองการใหขอมูลของผูเขารับการสรรหา ควรเสนอขอมูลตอคณะกรรมการ
สรรหาฯ ตั้งแตเริ่มกระบวนการสรรหา ในการนี้ ประธานฯ ขอรับนําประสาน
แนวคิดในการหารือรวมระหวางผูอ ํานวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอาํ นวยการสถาบัน/สํานัก และเจาหนาทีข่ อง
สถาบันฯ มารวมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และ
คําแนะนําเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสถาบันฯ รวมทั้งเพื่อสรางความเขาใจ
รวมกันระหวางผูบ ริหารและเจาหนาที่ของสถาบันฯ ซึ่งจะทําใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบ
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดานนโยบายและ
แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีหัวขอ
ประกอบดวย
4.1 “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ชั้นนําในภูมิภาค” โดย ศาสตราจารยจํารัส ลิ้มตระกูล ศาสตรเมธาจารย สวทช.
ประจําป 2552 ซึ่งไดนําเสนอขอมูลใน 3 ประเด็น ดังนี้
1) สถานภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ ปจจุบนั เมื่อเปรียบเทียบ
กับมหาวิทยาลัยอืน่
2) การกําหนดกรอบการทํางานรวมกันเปนกลุมงาน (pocket of excellence)
3) อนาคตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4.2 “มุมมองจากการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพือ่ การพัฒนา
สูอนาคต” โดย รองศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม อดีตรองอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพ ไดสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 ซึ่งมีผลการประเมินโดยรวมเปรียบเทียบ
ปการศึกษา 2550 - 2552 อยูในเกณฑดีมาก แตผลการประเมินในปการศึกษา
2552 ปรากฏวามีองคประกอบคุณภาพที่มีคะแนนลดลง ไดแก
1. องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2. องคประกอบที่ 6 การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
3. องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
4. องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
และไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อรับการประเมิน
ในปการศึกษา 2553 สําหรับองคประกอบที่มผี ลการประเมินลดลงในรอบ
ปการศึกษา 2552
ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัยไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกันและไดใหขอเสนอแนะดาน
นโยบายและแนวทางการบริหารเพือ่ พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สูการเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติและมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคอาเซียน
โดยอธิการบดีรบั ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนําไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ สําหรับรายละเอียดในการประชุม ฝายเลขานุการจะดําเนินการ
รวบรวมและจัดทําเปนเอกสารเผยแพรตอไป
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2552
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ไดกําหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันจันทรที่สี่ของทุกเดือน นัน้ ประธานขอกําหนด
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 11/2553 ในวันจันทร
ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น.

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

