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หนวยงานที่เสนอ
อธิการบดี

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เรื่อง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นโยบายและผลงานการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบ
6 เดือน (19 มีนาคม – 18 กันยายน
พ.ศ. 2550

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอซักถามในเรื่องตาง ๆ ซึ่งอธิการบดีไดตอบขอซักถาม สรุปไดดังนี้
1. ความคืบหนาโครงการกอสรางถนนเลียบคลองบางเขน
- ปจจุบันโครงการกอสรางถนนเลียบคลองบางเขนอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยฯ มิไดมี
สวนเกี่ยวของกับโครงการฯ ดังกลาว เนื่องจากไดมอบพื้นทีบ่ ริเวณชุมชนโรงสูบใหกับกรุงเทพมหานครแลว สาเหตุที่
การดําเนินงานของโครงการฯ หยุดชะงักไมสามารถดําเนินการกอสรางสวนที่เหลือตอไปไดเนือ่ งจากพื้นที่กอสรางมี
ชุมชนบุกรุกจํานวนมากไมยอมรื้อยายและไมยอมใหเขาใชพื้นที่ อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ไดติดตามความคืบหนา
ของโครงการฯ อยางตอเนื่อง โดยครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีหนังสือสอบถามกรุงเทพมหานครวา กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดําเนินการตอไปอยางไร แตยังไมไดรับหนังสือตอบกลับ
2. การขอใชทดี่ ินราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนที่ตั้งสถานีตํารวจนครบาลบางบัว
- สถานีตํารวจนครบาลบางเขน ซึ่งมีพื้นที่ในความรับผิดชอบกวางขวางประสงคจะตั้งสํานักงานยอย โดยขอใชพื้นที่
การเรียนการสอนดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 3 ไร เปนสถานที่ตั้งสถานีตํารวจแหงใหม คือ สถานีตํารวจ
นครบาลบางบัว
- คณะกรรมการพัฒนากายภาพ ไดพิจารณาเห็นวาบริเวณดังกลาวเปนพื้นทีท่ ี่มีปญหาบุกรุก จึงเห็นชอบใหสถานีตํารวจนครบาลบางเขนตั้งสถานีตํารวจนครบาลบางบัวบนพื้นทีน่ ี้ ซึ่งนอกจากจะอํานวยในดานการรักษาความปลอดภัยใน
พื้นทีแ่ ลวยังเปนการชวยผลักดันใหผูบุกรุกยายออกจากพื้นที่ดวย
3. มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการสนับสนุนการจัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอกในระยะยาวหรือไม
- ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรอัตรากําลังและบรรจุบุคลากรระดับปริญญาเอกเพื่อชวยเสริมดานอัตรากําลังใหกับ
คณะตาง ๆ รวม 18 คณะ จํานวน 100 อัตรานั้น เปนการบรรจุอัตรากําลังที่ดําเนินการเรงดวน เนือ่ งจากปรากฏวาผลการ
ประเมินตัวชีว้ ัดจากจํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกมีจํานวนลดลงดวยสาเหตุจากการเกษียณอายุราชการจํานวนมาก
ปจจุบนั อัตรากําลังที่รัฐบาลจัดสรรใหจะเปนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย โดยรัฐบาลจะใหงบประมาณแกมหาวิทยาลัยฯ
นํามาบริหารจัดการเอง แยกเปนคาจางและคาสวัสดิการ การจัดสรรอัตรากําลังจะมีคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
พิจารณาจัดสรร โดยใชอัตรากําลังที่วิทยาเขตยังไมสามารถจัดสรรบุคลากรมาบรรจุไดสวนหนึ่ง และอัตรากําลังที่จะใช
บรรจุนักเรียนทุนที่อยูในระหวางการศึกษาอีกสวนหนึ่งมาบรรจุกอ น เมื่อไดอัตรากําลังที่รัฐบาลจัดสรรแลวจะนํามาชดใช
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขณะนี้มอี ัตรากําลังที่สามารถใชบรรจุในปงบประมาณ 2551 ไดอีกประมาณ 50 อัตรา ทีจ่ ะจัดสรรใหเฉพาะหนวยงานใน
วิทยาลัยเขตภูมิภาคเปนหลัก ไดแก วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตกําแพงแสน
เพื่อรองรับการพัฒนาวิทยาเขต ซึ่งถาหนวยงานมีตวั บุคคลที่สามารถบรรจุไดทนั ทีก็ใหเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
จัดสรรตอไป
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบนโยบายและภารกิจของคณะเศรษฐศาสตร 2. เห็นชอบใหแตงตั้ง
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ประกอบดวย
- ศาสตราจารย ดร.นิวัติ เรืองพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารยพีระ มาลีหอม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
- นายกฤษณ พลอยโสภณ ประธานสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนกรรมการ
- ผูแทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
- นายพิชิตชัย ผองอุดม หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ทําหนาที่เลขานุการ
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ ไดมีขอสังเกตดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยฯ ไมควรกําหนดกรอบวิสัยทัศนและภารกิจสําหรับผูที่จะมาดํารงตําแหนงบริหารในการเปนคณบดี
แตควรจะเปดโอกาสใหกับผูที่จะมาดํารงตําแหนงคณบดีไดมอี ิสระในการแสดงวิสัยทัศนและภารกิจของตนเอง หากมีการ
เบี่ยงเบนประเด็นและไมสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จึงคอยมีการนํากลับมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
2. คําวา “สายผลิตภัณฑ” ในหัวขอ “กลยุทธระดับกิจการ/คณะ” มีความหมายในเชิงการบริหารงานขององคกรธุรกิจ
ในกรณีที่เปนสถาบันการศึกษา ควรจะมีการปรับเปลีย่ นคําใหมีความเหมาะสม
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ ริหาร (ผูชวยศาสตราจารยนงนุช ศรีอัษฎาพร คณบดีคณะมนุษยศาสตร)
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา (ผูชว ยศาสตราจารยมยุรี จัยวัฒน)
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 8 หนวยงานดังนี้
1. คณะเกษตร 2. คณะประมง 3. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 4. วิทยาลัยสิ่งแวดลอม 5. สํานักบริการคอมพิวเตอร
6. สถาบันอินทรีจนั ทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 7. สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
8. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 สําหรับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก อนุมัติ
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ
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เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ของกลุมสาขาเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2549

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ของกลุมหนวยงานสนับสนุนการบริหาร ประจําป
การศึกษา 2549

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้
1. ในปจจุบนั คณะที่เปนคณะเกาแก เชน คณะเกษตร ควรจะตระหนักและใหความสําคัญกับคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการดานการเกษตรใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความปนเลิศทางวิชาการ
เหมือนเชนในอดีตและสามารถทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอืน่ ได และขอใหฝายบริหารผลักดันและให
ความสําคัญกับสาขาสัตวศาสตรหรือสัตวบาล โดยกําหนดใหเปนปริญญาอีกปริญญาหนึ่งควบคูไปกับ
ทางดานพืช เนือ่ งจากมีตัวเลขทางดานเศรษฐกิจสูงมาก สามารถนํามาตอยอดทางดานธัญพืชได
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรจะอยูในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. เนือ่ งจากผลการประเมินขึ้นอยูกบั กระบวนการใหไดมาซึ่งขอมูลของแตละหนวยงาน ดังนั้นผูบ ริหาร
หนวยงาน ตองใหความสําคัญและทําความเขาใจแกบุคลากรใหมีความเขาใจตรงกันเพื่อใหการจัดทําขอมูล
เปนไปอยางสมบูรณสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันได
รองศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม (รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ไดชแี้ จงวา การจัดกลุม ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามมาตรฐานทาง
การศึกษา สมศ. ไดจัดกลุมคณะใหมโดยใหสาขาอุตสาหกรรมเกษตรอยูในกลุมเกษตรศาสตร สําหรับ
หัวขอปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน ของบางหนวยงานอยูในเกณฑต่ํา เนือ่ งจากตัวชี้วัด
แผนงานมีไมครบตามดัชนีที่กําหนดจึงทําใหแผนงานไมบรรลุตามเปาประสงค
ที่ประชุมรับทราบ และมีขอสังเกตวา จากผลการประเมินกลุมหนวยงานสนับสนุนการบริหารบางสํานัก
มีผลคะแนนอยูในเกณฑคอนขางต่ํา เชน สํานักพิพธิ ภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยฯ ควรจะ
มีแผนปรับปรุงหรือแกไขนอกเหนือจากทางดานงบประมาณที่ตอ งไดรับการสนับสนุนดวย
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ไดชี้แจงวา เมื่อนําดัชนี
และเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนเกณฑกลางมาประเมินหนวยงานที่มอี ายุการกอตั้งนอย
จะมีผลกระทบและเกิดปญหาในระยะเริ่มตน เมื่อหนวยงานไดนาํ ขอเสนอแนะจากการประเมินไปจัดทํา
เปนแผนก็จะสามารถนําไปกําหนดทิศทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคตตอไปในระยะยาวได

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี
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