สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ลําดับ
๑

หน่วยงานที่เสนอ
ประธาน

๒

เลขานุการ

๓
๔

คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุม จํานวน ๔ ราย
๒. การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑

๓. การเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมประชุม
๑. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๒. รายงานการพัฒนาความร่วมมือด้านโลจิสติกส์กบั หน่วยงานภาครัฐ
๓. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม ICT CAMP ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. สรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๕. สรุปการประชุมร่วมระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กับ ๙ มหาวิทยาลัยวิจัย
๖. รายงานงบรายรับ - รายจ่าย เงินบํารุงกิจกรรมนิสติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
การขออนุมัติเปลีย่ นชื่อ คณะเกษตร กําแพงแสน เป็น คณะวิทยาการเกษตร
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมทราบ
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริหารสมัชชาฯ ได้มกี ารจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยจะได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบในรายละเอียดอีกครัง้ หนึ่ง
และเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในเชิง governing board และอาจเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒมิ าบรรยายเรื่อง governing board รวมทั้งเรื่องธรรมาภิบาลให้แก่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และมีขอ้ สังเกต ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรนําสรุปประเด็นปัญหาที่ทําให้การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไข แจ้งให้ทกุ หน่วยงานได้รับทราบเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
การดําเนินงาน ซึ่งจะทําให้ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยดีขึ้น
๒. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่นาํ มาใช้กําหนดเป็นเป้าหมายของแผนปี พ.ศ. ๒๕๕๓

๔
(ต่อ)

ความคืบหน้าการดําเนินการสรรหาผู้บริหาร
ความคืบหน้าการเตรียมสถานที่สาํ หรับสํานักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์

๔
(ต่อ)

สรุปการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับสถาบันต่างประเทศ
๑. สรุปผลการหารือกับคณะนักวิชาการจากต่างประเทศ จํานวน ๓ คณะ
๒. สรุปการเข้าร่วมโครงการ EXPERTS ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมหารือกับ Dr. Anake Kijjoa,
Professor of Chemistry, Instituto de Ciências Biomêdicas de Abel
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ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ ๑ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวชี้วัดที่ ๒
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ตัวชี้วดั ที่ ๓ จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และตัวชี้วดั ที่ ๖ จํานวนนิสติ ที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เนือ่ งจากเมื่อพิจารณาจํานวนเป้าหมายตามแผนปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กับจํานวน
ผลลัพธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตัวชี้วัดที่ ๑ - ๓ พบว่ามีจาํ นวนผู้สําเร็จการศึกษาศูง แต่ยังไม่
บรรลุเป้าหมาย สําหรับตัวชี้วดั ที่ ๖ ผลลัพธ์มี ๔๔% ซึง่ ต่ํากว่าเป้าหมายมาก
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปติ ิ กันตังกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา เป็นกรรมการ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับคณะ โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหา
เสนอชื่อต่อนายกสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน
เป็นกรรมการ
๔. ประธานสภาข้าราชการ มก.
รองศาสตราจารย์สบสันติ์ มหานิยม
เป็นกรรมการ
๕. ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวน ๑ คน
เป็นกรรมการ
๖. ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะสังคมศาสตร์
ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับ ๖ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
จํานวน ๓ คน
เป็นกรรมการ
๗. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ขออนุมัตใิ นหลักการว่าเมือ่ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มาซึ่งรายชื่อของ
กรรมการในลําดับที่ ๓, ๕ และ ๖ เรียบร้อยแล้ว ให้นําเสนอรายชื่อเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง โดยไม่ต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อีกครั้ง
ที่ประชุมทราบ

Salazar, Universidade do Porto
การเผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒๙ วันที่ ๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๐ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานภาพทรัพย์สนิ ทางปัญญา และรายงานสถานภาพโครงการพัฒนาวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลภาพรวมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มควรได้รับอนุมัตใิ ห้สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) ภาคพิเศษ
สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนด้านสิง่ แวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕

สํานักงานบริการวิชาการ

๖

รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ

๗

คณะกรรมการฯ

๘

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร

นโยบายการพัฒนาและแผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี ของสํานักพิพธิ ภัณฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตร

๙

คณะทํางานจัดทําร่างนโยบาย
การพัฒนาคณะฯ

นโยบายการพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการจัดการ
นโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี

3

ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดําเนิน “โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสิ่งแวดล้อม” ตามที่คณะกรรมการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนด้านสิง่ แวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอ สําหรับ
รูปแบบการจัดตั้งหน่วยงานและแนวทางการบริหารจัดการให้พิจารณาใช้แนวทาง
เดียวกันกับการบริหารจัดการของคณะในวิทยาเขตบางเขน แล้วรายงานความ
คืบหน้าในสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณา โดยมีข้อสังเกตดังนี้ กลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการในระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔) ที่นําเสนอครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แต่
รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจและเป้าหมาย
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการยังไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ประกอบกับ
วาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรจะครบ
รอบปีที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอ้ ํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตร ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมีมติให้สํานัก
พิพิธภัณฑ์ฯ จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ระบุตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ที่สามารถวัดผล
ได้เป็นรูปธรรมและดําเนินการได้แล้วเสร็จโดยมีระยะเวลากํากับไว้ด้วย และมอบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อาํ นวยการ
สถาบัน/สํานัก ให้คําแนะนําและดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ให้คาํ แนะนําและดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ให้คาํ แนะนําและดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ต่อไป ทั้งนี้ กรรมการได้มีข้อเสนอแนะว่า นอกจากการเตรียมความพร้อมในการ
สร้างหลักสูตรหรือรายวิชาทีใ่ ช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการสอน เพือ่ รองรับ
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนแล้ว มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาของกลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งเป็นกลุม่ ประเทศที่มี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและจะมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากในอีก
๕๐ ปีข้างหน้า ประกอบด้วย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil) สหพันธรัฐรัสเซีย
(Russia) สาธารณรัฐอินเดีย (India) สาธารณรัฐประชาชนจีน (China) และ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa)

๑๐

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
เรื่องที่ ๑ ที่ประชุมเห็นชอบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอรับไปพิจารณาในรายละเอียด
เกี่ยวกับการขอความร่วมมือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งกายใส่เสื้อ
ตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา สําหรับการนําตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับตกแต่งอาคาร
และสถานที่ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตรา
สัญลักษณ์สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่องที่ ๒ เนื่องจากข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ที่บงั คับใช้ในปัจจุบัน
ได้กําหนดแนวปฏิบัติไว้ครอบคลุมครบถ้วนทุกประการแล้ว กรณีปัญหาที่เกิดขึ้น
ขอให้นาํ เป็นข้อสังเกตสําหรับการพิจารณาคุณสมบัตผิ ทู้ ี่สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ต่อไป
เรื่องที่ ๓ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า ตามที่เสนอเป็นเรือ่ งเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูแลรับผิดชอบในภาพรวมของมหาวิทยาลัย การเสนอขอปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เห็นควรเสนอไปยังมหาวิทยาลัย
ตามขั้นตอน
เรื่องที่ ๔ การกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการตามระบบใหม่ สรุปดังนี้
(๑) การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามระบบใหม่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งให้ดําเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕๔ แต่การ
บังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.อ. ประกาศ
ใช้วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการบังคับใช้ย้อนหลัง ทําให้มหาวิทยาลัย

ไม่สามารถดําเนินการกําหนดหลักเกฑณ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ
ใหม่ได้ทัน จึงนําเสนอ ก.บ.ม. อนุมตั ิหลักการให้ใช้หลักเกณฑ์เดิมไปก่อน สําหรับ
การเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) สําหรับการเร่งรัดการประกาศใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานทั้งตัวชี้วัด
เชิงประสิทธิภาพและเชิงผลสัมฤทธิ์นนั้ มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถดําเนินการ
ดังกล่าวในรอบการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และการดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนใหม่ ๕% พร้อมกันไป
ด้วย ซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจะใช้เกณฑ์เดิมในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในรอบการ
ประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปก่อน โดยจะ
นําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัตใิ นหลักการต่อไป
๑๐
(ต่อ)

๑๑

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินตนเองตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
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(๓) มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการให้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ สกอ. ได้มีหนังสือ
แจ้งเชิญประชุมในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่องที่ ๕ ความคืบหน้าการดําเนินการสอบข้อเท็จจริงคณะบริหารธุรกิจ ตามที่
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคําสั่งเลขที่ ๘๔๖/
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคําสั่ง
แต่งตัง้ โดยเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการฯ ได้รายงานความ
คืบหน้าการดําเนินการ ดังนี้
คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการวางแนวทางและขั้นตอนการสอบเท็จจริง โดยมอบ
ให้ฝ่ายเลขานุการสรุปข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่มีการร้องเรียนและรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาและจะดําเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงจากพยานบุคคล โดยเชิญบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทีร่ ้องเรียนมา
พบและให้ถ้อยคําและเสนอให้สํานักงานตรวจสอบภายในและกองคลังพิจารณา
ตรวจสอบให้ขอ้ มูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นหรือไม่ และมีการ
พิจารณาบทลงโทษอย่างไร ซึง่ จากการดําเนินการสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากเอกสาร
มีเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการฯ ได้ขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน โดยกําหนด
จะครบระยะเวลาในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามบทบาทและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกอบด้วย

กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

๑๒

คณะกรรมการสรรหาฯ

การแต่งตัง้ คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน

การแต่งตัง้ ผู้อาํ นวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม

๑๓

สํานักประกันคุณภาพ

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒
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๑. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
เป็นประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์สบสันติ์ มหานิยม
เป็นกรรมการ
ประธานสภาข้าราชการ มก.
๓. รองศาสตราจารย์สุภา หารหนองบัว
เป็นกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา
๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ประชุมทราบ และประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสภามหาวิทยาลัยจะจัด
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน จึงขอเชิญกรรมการทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธงชัย มาลา ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน ดํารง
ตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน สืบต่อจาก
รองศาสตราจารย์วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งสีป่ ี ทั้งนี้ ขอให้ รองศาสตราจารย์ธงชัย
มาลา นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผูอ้ ํานวยการสํานัก ภายหลัง
จากดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน ๓๐ วัน และมอบคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบปี
ในช่วงการดํารงตําแหน่ง แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกจิ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ดํารง
ตําแหน่งในการบริหารเป็นผู้อาํ นวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง ตัง้ แต่วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง
สี่ปี ทั้งนี้ ขอให้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ นําเสนอนโยบายและ
วิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผูอ้ ํานวยการสํานัก ภายหลังจากดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ๓๐ วัน และมอบคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ทําการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบปีในช่วง
การดํารงตําแหน่ง แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ

๑๕
๑๖

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ
ศูนย์นานาชาติสิรนิ ธรฯ

๑๗

ที่ประชุมคณบดี

๑๔

สรุปการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ในการประเมินคุณภาพภายใน
การขออนุมัตกิ ําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการ
รวม ๑๐ ราย
การขออนุมัติยกเลิกการต่อเวลาราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย
พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๔
การอนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
ทางการศึกษา แบบ ๒.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
การขออนุมัติปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔
(ครั้งที่ ๑๒) จํานวน ๒,๐๔๕ คน

๑๘

คณะมนุษยศาสตร์

การขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๓๕๐๓๙๐ การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
และการขออนุมตั ปิ ิดรายวิชา จํานวน ๘ รายวิชา
การขออนุมัติเพิม่ รายวิชา จํานวน ๓ รายวิชา
การอนุมัติแก้ไขการให้ปริญญาแก่นสิ ติ ในคณะต่าง ๆ ดังนี้ บัณฑิตวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

๑๙
๒๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน
สํานักทะเบียนและประมวลผล

๒๑
๒๒
๒๓

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ
คณะกรรมการนโยบายวิจัยฯ
กองคลัง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของผู้อาํ นวยการสํานักหอสมุด
และผู้อาํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
โครงสร้างการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานการจ่ายเงินรายได้กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประจําเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๔
๒๕

ที่ประชุม ก.บ.ม.
งานประชาสัมพันธ์ มก.

รายงานผลการดําเนินงานทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวันประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
และเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๒๗๘ ข่าว

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามเสนอ
อนุมัติ
อนุมัติ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการขอแก้ไขคะแนนให้แก่นิสิตเป็น
จํานวนมาก อธิการบดีจงึ ขอรับไปดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบรายงานตามเสนอ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ และเสนอให้มกี ารแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย
เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) กรณีอาํ นาจการสัง่ จ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย
ของอธิการบดีให้มคี วามเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และการบริหารงานในปัจจุบัน
ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมทราบ
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