สรุปนโยบายและมติจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการ
ทราบ
ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทาง
การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ และได้กาํ หนดให้มีการเยีย่ ม
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทุก
วิทยาเขต อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง เพื่อพบปะ
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ตลอดจนนิสติ
ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีโอกาส
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยตรงและก่อให้เกิดการสร้างความเข้าใจ
อันดีร่วมกัน ในการนี้ จึงได้เชิญรองอธิการบดีวทิ ยาเขต
กําแพงแสน คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ
สํานัก และหัวหน้าหน้าภาควิชา ของวิทยาเขต
กําแพงแสน เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนีด้ ้วย
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ
๑.๒.๑ สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ทราบ
วันคล้ายวันเกิดและมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แก่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ รายดังนี้
๑) นายลักษณ์ วจนานวัช อายุครบรอบ ๕๖ ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๒) นายอํานวย เนตยสุภาพ อายุครบรอบ
๖๔ ปี เมือ่ วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

วาระที่
เรื่อง
(ต่อ) ๑.๒.๒ งบประมาณแผ่นดินที่เสนอให้ได้รบั จัดสรร
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รบั การ
จัดสรรงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๓,๙๙๘,๕๔๗,๗๐๐ บาท
๑.๒.๓ การกําหนดภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ระหว่างคณะกับกองกิจการนิสิต
๑.๒.๔ รายงานสรุปผลการหารือและรับทราบแนวทาง
การดําเนินงานกลุ่มวิจัยของคณะนําร่อง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร)
๑.๒.๕ คณะ สถาบัน สํานัก ของวิทยาเขตกําแพงแสน
มอบผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
ทราบ

งานที่ต้องดําเนินการ
-

ผู้ปฏิบัติ
-

ผลการดําเนินงาน
-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๗ หน้า
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามมติสภามหาวิทยาลัย
๓.๑ รายงานความคืบหน้าการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ทราบ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย ทราบ (รายละเอียดตามประกาศสภา มก. ลงวันที่
กับฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายในการพัฒนา ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖)
มหาวิทยาลัย จํานวน ๗ ชุด
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การขออนุมตั ิจัดตั้งศูนย์วจิ ัยและถ่ายทอดการใช้ของเสีย
จากฟาร์มปศุสัตว์ (Animal Farm Waste Utilization
Research and Extension Center)

มีมติยนื ยันมติเดิม คือ ไม่เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์วิจัย - จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม
และถ่ายทอดการใช้ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
(Animal Farm Waste Utilization Research
and Extension Center) แต่ให้ภารกิจที่เสนอ
๒

บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๔๓๓
ลว. ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเชิงนโยบาย
๕.๑ การกําหนดยุทธศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งแผ่นดินไทย”

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๖.๑ การขออนุมตั ิปดิ ศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศ
ทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
๖.๒

มติที่ประชุม
ในศูนย์วิจยั และถ่ายทอดการใช้ของเสียจากฟาร์ม
ปศุสัตว์ดําเนินการภายใต้ศนู ย์วจิ ัยและพัฒนา
ผลิตผลจากสัตว์ของสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
เพื่อจะได้เป็นการดําเนินการที่ครบวงจร และเป็น
การใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ผูกพันกับอัตรากําลัง
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๕/๒๕๕๖)

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบ และมอบ นายพรชัย รุจิประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
คณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นําประเด็นข้อเสนอแนะไปพิจารณาร่วมกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูประบบการบริหารองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕)

-

-

-

อนุมตั ิ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

ร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี อนุมตั ิ (รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก. - จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕)
๕/๒๕๕๖)
- เสนอเลขานุการลงนาม

๓

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๘๓
ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๔๐๗
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

วาระที่
เรื่อง
๖.๓ โครงการจัดตั้ง “กองทุน ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

งานที่ต้องดําเนินการ
ผู้ปฏิบัติ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๖.๔

นโยบายและวิสยั ทัศน์ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๖.๕

นโยบายการพัฒนาของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ในระยะ ๔ ปี (วันที่ ๑๓ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ - วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
นโยบายการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี
(วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - วันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

เห็นชอบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๖.๖

๖.๗

๖.๘

๖.๙

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๔๐๗
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๕๖๘
ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๕๖๗
ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๕๖๗
ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
อนุมตั ิให้ใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก ผู้บริหาร (คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และ
ผู้อํานวยการสํานัก) ในภาพรวม โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก ตาม
รอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายงานผลตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๓
การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๕
การขออนุมตั ิข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตอนุมตั ิ
ศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๘๔-๕
ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๕๖

- จัดทําประกาศสภา มก. - ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอนายกสภาฯ
ลงนาม

- ประกาศสภา มก.
ลงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุด กําแพงแสน

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๒๙
ลว. ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

แต่งตั้ง นายชุมพล พรประภา กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
๔

วาระที่

เรื่อง

๖.๑๐

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

๖.๑๑

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

๖.๑๒

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานัก
บริการคอมพิวเตอร์

๖.๑๓

การขออนุมตั ิกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ

๖.๑๔

การแต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มติที่ประชุม
กําแพงแสน (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภา มก. ๕/๒๒๕๖)
แต่งตั้ง นายมนตรี คงตระกูลเทียน กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม กําแพงแสน (รายละเอียดในรายงาน
การประชุมสภา มก. ๕/๒๒๕๖)
แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(รายละเอียดในรายงานการประชุมสภา มก.
๕/๒๒๕๖)
แต่งตั้ง นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดในรายงานการประชุม
สภา มก. ๕/๒๒๕๖)
อนุมตั ิกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ๓ ราย
รองศาสตราจารย์ ๑ ราย และศาสตราจารย์ ๑ ราย
แต่งตั้ง นางวารุณี ธนะแพสย์ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิจัยเชี่ยวชาญ
สังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดํารงตําแหน่ง
ในการบริหารเป็นผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

๕

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๒๘
ลว. ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๒๗
ลว. ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๗๒๖
ลว. ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๕๖๖
ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖
- คําสั่งสภา มก. ที่
๑๐/๒๕๕๖
ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

- จัดพิมพ์คําสั่งสภา มก.
- เสนอนายกสภา มก.
ลงนาม

- ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่
เรื่อง
๖.๑๕ การขอขยายเวลาพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหา
คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๗.๑ การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จํานวน ๓ หลักสูตร
๗.๒ การอนุมัตใิ ห้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๒ รายวิชา เป็นวิชาบริการ
สําหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
๗.๓ การแก้ไขการอนุมัตปิ ริญญา แก่ นางสาวนริศา
ประกอบศิลป์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน จาก คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๔๙
เกียรตินยิ มอันดับสอง เป็น คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๑๙
๗.๔ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
ศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์เลขา มาโนช คณะเกษตร
๒. ศาสตราจารย์สุภา หารหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์
๗.๕ รายงานสรุปข้อมูลทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ข้อมูล ณ เดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒๓๑,๖๑๗,๖๑๖.๐๐ บาท
๗.๖ รายงานผลการจัดโครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพือ่ ความ
เป็นสากล หลักสูตรการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
การทํางานและแนวคิดเพื่อการวางแผนชีวิต รุ่น ๑๐
๗.๗ รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๓ ราย

มติที่ประชุม
อนุมตั ิ

ทราบ

งานที่ต้องดําเนินการ
ผู้ปฏิบัติ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

ผลการดําเนินงาน
- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๕๑๗
ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๕๗๐
ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖
-

ทราบ
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-

ทราบ
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-

-

ทราบ

-
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ทราบ

-
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ทราบ

-
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ทราบ

- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
- ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

๖

- บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๘๕๖๙
ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖

วาระที่
เรื่อง
๗.๘ รายงานการประชุม ASEAN plus 2013 Rubber
Conference and Exhibition : Direction and
Growth of ASEAN plus in the Rubber Industry
๗.๙ รายงานสรุปความสัมพันธ์และการดําเนินกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ
ต่างประเทศ
๗.๑๐ รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖
๗.๑๑ ข่าวประชาสัมพันธ์ มก. ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๒๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงฉบับที่ ๒๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๗ ฉบับ
๗.๑๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
๘.๑ Quacquarelli Symonds Limited (QS) ได้ประกาศ
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา
(QS World University Rankings by Subject 2013)
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับในสาขา “เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์” (Agriculture & Forestry)
อันดับที่ ๓๓ ของโลก อันดับ ๓ ของเอเชีย และอันดับ ๑
ของประเทศไทย และในการจัดอันดับตามเกณฑ์ความมี
ชื่อเสียงในด้านวิชาการระดับนานาชาติ (Academic
Reputation) ซึ่งเป็นการจัดอันดับเป็นปีแรก
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ ๑ ของเอเชีย
และอันดับที่ ๙ ของโลก จึงเสนอให้มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม
ทราบ

งานที่ต้องดําเนินการ
-

ผู้ปฏิบัติ
-

ผลการดําเนินงาน
-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

-

-

-

๗

วาระที่

๘.๒

เรื่อง
พิจารณาแนวทางการรักษาอันดับของมหาวิทยาลัย
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปีต่อไป
สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยในมุมมองของ สมศ. และ สกอ.
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา” ในวันพุธที่ ๒๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ - ๒ โรงแรมสุโกศล ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ

มติที่ประชุม

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-meeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๘

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

