สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ลําดับ
๑
๒

หน่วยงานที่เสนอ
ประธาน
เลขานุการ

เรื่อง
๑. การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม
๑. แจ้งเลือ่ นกําหนดการประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทของสภามหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ”
๒. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ๒๕๕๓-๒๕๕๔ “มหาวิทยาลัย
ไทยบนเวทีโลก” (Seminar Series : “Thai Universities on the World”)
ครั้งที่ ๓
๓. ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพือ่ การพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๓
๔. สรุปข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๘
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๕. สรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ Agricultural Science Park
๖. รายละเอียดโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
๗. สรุปรายงานเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกําไร (ขาดทุน)
ของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
และปีงบประมาณ ๒๕๕๓
๘. สรุปรายการการก่อสร้างจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายได้ และสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จํากัด ประจําปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๙. สรุปวาระการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
๑๐. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี และหน่วยงาน ได้มอบ
ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๔ ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

รายงานความคืบหน้าในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

๔

คณะกรรมการประเมินตนเอง
ตามหน้าที่และบทบาทของ
สภา มก.

รายงานการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๕

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา

การขออนุมัติปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและภารกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
ศรีราชา เป็น คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
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ที่ประชุมทราบ และเพื่อให้การเตรียมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ดาํ เนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร นําข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นแนวทางดําเนินการ
โดยให้หารือกับโรงพยาบาลที่ขอความร่วมมือเกี่ยวกับความต้องการในคุณลักษณะพิเศษของพยาบาลในทางปฏิบัติ เพือ่ ให้การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
ที่ประชุมทราบ และได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การรายงานสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
ควรนําเสนอเป็นวาระพิจารณา เพื่อที่สภามหาวิทยาลัยจะได้ร่วมกันพิจารณา
ในรายละเอียดแต่ละประเด็น
๒. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป เสนอให้มีการประเมิน
สภามหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป เพื่อจะได้รับฟัง
ความคิดเห็นที่มีตอ่ การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
๓. เสนอให้มีการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้ารับการดํารงตําแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการบริหารงาน
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานและวิทยาเขต เพื่อนําเป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงผูบ้ ริหารในระดับคณบดี
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน ที่เข้ารับดํารงตําแหน่งใหม่ ควรทราบข้อมูลพื้นฐานของ
แต่ละวิทยาเขตด้วย
๕. เสนอให้สภามหาวิทยาลัยหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ที่สภามหาวิทยาลัยควรทราบ และกําหนดรูปแบบการนําเสนอ ช่วงเวลาในการ
รายงาน เพื่อให้ฝา่ ยบริหารได้จดั เตรียมข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ เช่น
รายงานทุกเดือน ทุก ๒ เดือน ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน
ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบและเห็นควรให้มีการจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้ารับการดํารงตําแหน่งใหม่ โดยนํารายงานการประเมินตนเอง
ตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นส่วนหนึง่ ของข้อมูลในการปฐมนิเทศ และเห็นชอบให้มกี ารจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจรตามวิทยาเขต
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปดังนี้
๑. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดการศึกษา ให้วิทยาเขตศรีราชาใช้หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของคณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน ต่อไป โดยปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕
(ต่อ)

๖

สํานักประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี ๒๕๕๓ (รอบปีการศึกษา ๒๕๕๒)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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และความต้องการของท้องถิ่น และเมื่อคณะฯ มีความพร้อมก็สามารถเปิดหลักสูตรใหม่ ให้เป็นหลักสูตรของตนเองที่เน้นการเรียนการสอนตามความต้องการของ
ท้องถิ่นและตลาดต่อไป เช่น เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การใช้หลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน ไปจัดการเรียนการสอนต่างวิทยาเขต คณะฯ ควรให้ความสําคัญ
กับมาตรฐานและคุณภาพของอาจารย์ผู้สอนและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา เพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกับคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
๒. เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับโครงสร้าง ภารกิจ และเปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา ศรีราชา” เป็น “คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา” โดยให้มหี ลักสูตร
รองรับตามข้อเสนอแนะในข้อ ๑ โดยเป็นการเพิม่ ภารกิจในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีดว้ ย ตามที่ที่ประชุมคณบดีเสนอ และให้นําเสนอรายละเอียด
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้ทปี่ ระชุมทราบในครั้งต่อไป
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา
สํานัก สถาบัน และหน่วยงานเทียบเท่าอื่น ๆ โดยจําแนกเป็นระดับคุณภาพของ
หน่วยงาน ผลการดําเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพภายใน สรุปข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับภารกิจในแต่ละด้าน แนวปฏิบัตทิ ี่ดีจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายใน และสรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
พัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน โดยมีข้อสรุป
เป็นมติของทีป่ ระชุม ดังนี้
๑. ควรทบทวนการกําหนดเป้าหมายระดับคุณภาพของหน่วยงานภายในไม่ว่า
จะเป็นคณะวิชา หรือสํานัก สถาบัน ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยกําหนด
เพียงคุณภาพระดับดีมากและระดับพอใช้เท่านั้น
๒. ให้คงการประเมินนโยบายการประกันคุณภาพภายในไว้ โดยให้คงไว้เฉพาะ
นโยบายที่ตรงกับตัวบ่งชี้ที่ปรับปรุงใหม่ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายในปี ๒๕๕๔
๓. เห็นชอบกับการกําหนดผูร้ ับผิดชอบในภารกิจที่ต้องดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ที่เป็นผลจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่ รองอธิการบดี
ฝ่ายต่าง ๆ ดังระบุในเอกสารหมายเลข ๔
๔. เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณบดีที่กําหนดให้ ๒๘ หน่วยงานที่ไม่สามารถ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงให้ทําบันทึกชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯ ได้

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

๗

สภาข้าราชการ มก.

๘

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยสภาข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .......
การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหา
หัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๓

การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้งของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะประมง
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ โดยให้แก้ไข ข้อ ๘ คําว่า “สายการสอน” เป็น
“สายวิชาการ” ก่อนดําเนินการออกข้อบังคับฯ ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมีข้อสังเกตว่าภาควิชาเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทสําคัญในการดําเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้ที่จะมาดํารง
ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาควรเป็นอาจารย์อาวุโสที่มปี ระสบการณ์ในการทํางานและ
มีตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าอาจารย์ที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก ซึ่งควรสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการก่อนเข้าสู่
ตําแหน่งการบริหาร เพื่อผลักดันสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างแท้จริง
อนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิ ห้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะประมง ประกอบด้วย
๑. นายศิริ ชมชาญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จํานวน ๒ คน ประกอบด้วย
๓.๓.๑ บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับคณะจํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๓.๓.๒ บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับคณะจํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๔. ประธานสภาข้าราชการ มก.
เป็นกรรมการ
๕. ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๖. ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะประมง
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
จํานวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๗. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน
ประกอบด้วย บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน และบุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน มอบประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พจิ ารณาและให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง
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การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

๘
(ต่อ)

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูอ้ าํ นวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิ ห้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ กันตังกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จํานวน ๒ คน ประกอบด้วย
๓.๓.๑ บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับคณะจํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๓.๓.๒ บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับคณะจํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๔. ประธานสภาข้าราชการ มก.
เป็นกรรมการ
๕. ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๖. ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
จํานวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๗. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน
ประกอบด้วย บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน และบุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะ จํานวน
๑ คน มอบประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พจิ ารณาและให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัตใิ ห้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อาํ นวยการ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประกอบด้วย
๑. นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จํานวน ๒ คน ประกอบด้วย
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๘
(ต่อ)

การแต่งตัง้ ผู้อาํ นวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

๙

คณะกรรมการดําเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ

สรุปความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กบั ต่างประเทศ
การเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์
๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๙๗ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑๐๕ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จํานวน ๒๗๓ ข่าว
การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒)
จํานวน ๖๒ คน
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะวนศาสตร์
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ลําดับ

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง

๓.๓.๑ บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับสํานักจํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๓.๓.๒ บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสํานักจํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๔. ประธานสภาข้าราชการ มก.
เป็นกรรมการ
๕. ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๖. ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
จํานวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๗. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จํานวน ๒ คน
ประกอบด้วย บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสํานัก จํานวน
๑ คน และบุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสํานัก จํานวน
๑ คน มอบประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พจิ ารณาและให้นาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ทองจู ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ ๘ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
กําแพงแสน ดํารงตําแหน่งผูอ้ ํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
สืบต่อจาก นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งสีป่ ี
ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

อนุมัติ
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๙
(ต่อ)
๑๐

๑๑
๑๒
๑๓

๑๔
๑๕

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ลําดับ

คณะทํางานจัดทําร่างนโยบาย
การพัฒนาคณะฯ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ
คณะกรรมการการศึกษา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อาํ นวยการสถาบัน/สํานัก
จํานวน ๓ ราย
การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของคณะประมง

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบตามเสนอ

การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
การขออนุมัตกิ ําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ

อนุมัติ
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอน
โครงการพิเศษและปฏิทินการเสนอขออนุมัตหิ ลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน การขออนุมัตหิ ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การขออนุมัติปดิ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมอบรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการตรวจสอบ
(นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖
กรณีการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ยังมีนิสิตตกค้างอยู่จาํ นวน ๖ คน
คณะมนุษยศาสตร์
การขออนุมัติปดิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแปล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมอบรองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการตรวจสอบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๒
กรณีการปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ยังมีนิสิตตกค้างอยู่จาํ นวน ๖ คน
มีมติเห็นชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํา มก. แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้านนโยบายการกํากับดูแลที่ดี ทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนด
และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ
การขออนุมัตแิ ต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
อนุมัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิม่ เติม
คณะเศรษฐศาสตร์
การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
คณะวิทยาศาสตร์
การอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓ รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา
จํานวน ๔ รายวิชา
สํานักงาน ก.พ.ร.
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ที่ประชุมทราบ
กองกลาง
รายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒
จํานวน ๒ หน่วยงาน

หน่วยงานที่เสนอ

เรื่อง
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๒๐

กองคลัง

๒๑

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สรุปรายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri
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ที่ประชุมทราบ

