สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒
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ลําดับ
1
2

หนวยงานที่เสนอ
ศาสตราจารยนิวัติ เรืองพานิช
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
ประธาน

เรื่อง
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ติดภารกิจอื่น จึงไดมอบหมายอุปนายกสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมแทน
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค
พระราชทานปริญญาบัตรแกผสู ําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา 2551 วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ อาคารจักรพันธ
เพ็ญศิริ จึงขอเชิญกรรมการทุกทานเขารวมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2551 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ และขอเชิญรวมงานเลี้ยง
แสดงความยินดีแกผูไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในวันอังคารที่ 4
สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลลูม C โรงแรมโซฟเทลเซนทาราแกรนด ลาดพราว
รองอธิการบดีฝายอํานวยการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร
ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา กองกลางไดนําสงบัตรเชิญและหนังสือเชิญกรรมการ
ทุกทานรวมฉายพระรูปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 28 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552 โดยสามารถติดตอยืมชุดครุยไดที่กองกลางพรอมทั้งขอเชิญรวม
เดินแถวขบวนบัณฑิตเพือ่ เปนเกียรติแกบัณฑิต ซึ่งจะมีการตั้งแถวขบวน
ณ ศูนยเรียนรวม 3 และรวมเดินแถวไปยังอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

3

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

4

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมทราบ
1. คณะวิศวกรรมศาสตรและกองกิจการนิสิตไดรับคัดเลือกผลงานดานการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแก ผล
งานดานหลักสูตรการเรียนการสอน ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดวยการใหสรางสรรคสิ่งประดิษฐจากโครงการ
วิศวกรรมสูการแขงขัน และผลงานดานการพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบองครวม
ของกองกิจการนิสิต เรื่อง รูปแบบการพัฒนานิสิตแบบองครวมดวยกิจกรรม
เสริมหลักสูตรโครงการบัณฑิตยุคใหมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พรอมคณะ รวมดวยอธิการบดีและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ พระตําหนักเปยมสุข
วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2552 เวลา 17.40 น. เพือ่ ทูลเกลาฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงอุทิศกําลังพระวรกายในการสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาพันธุขาวและการผลิตขาวไทย และกราบบังคมทูล
ถวายรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่ควบคุมความหอมในขาว โดยสืบเนือ่ งมาจาก
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดคนพบยีนที่ควบคุมความหอมในขาว
และสํานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาแหงสหรัฐอเมริกาไดออก
สิทธิบัตรใหเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ขณะนีก้ ําลังดําเนินการยืน่ ขอจด
สิทธิบัตรของยีนที่ควบคุมความหอมในขาวในภูมภิ าคตาง ๆ ทั่วโลก ทั้งทวีป
ยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย
การขออนุมัติแผนการรับนิสิตใหม นิสิตทั้งหมด และนิสิตผูสําเร็จการศึกษา
ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ โดยมีขอคิดเห็น ดังนี้
ปการศึกษา 2552-2554
1. เมื่อพิจารณาแผนการรับนิสิตเปรียบเทียบกับจํานวนรับจริงซึ่งมีตัวเลขแตกตาง
กัน มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองพิจารณาศึกษาแนวทางหรือวิธีการ เพือ่ ใหจํานวน
นิสิตที่รับเขาเปนไปตามเปาหมายของแผนที่กําหนด
2. เสนอใหมีการประเมินลักษณะของกลุมสาขาวิชาตาง ๆ วาสาขาใดควรจะมีการ
ขยายตัวในปริมาณมากนอยเพียงใดและสาขาใดจําเปนจะตองปรับลดปริมาณของ
การรับเขาหรือปรับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ใหสอดคลองกับ
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4
(ตอ)

5

คณะศึกษาศาสตร

6

คณะศิลปศาสตร
และวิทยาการจัดการ

7

คณะเกษตร

การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษา และนันทนกาลศึกษาไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)
การขออนุมัติปดหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 5 หลักสูตร

การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554) จํานวน 3 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสุขภาพ
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการเกษตร
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552

3

ความตองการและการเจริญเติบโตของประเทศ รวมถึงการลดลงของจํานวน
ประชากรในปจจุบัน
3. เสนอใหมีการระดมสมองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรประจําป เพื่อรวมกัน
พิจารณาแนวทางการกําหนดเปาหมายหรือทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต
ภายใตกรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
4. การผลิตบัณฑิตนั้นตองเนนเรื่องคุณภาพเปนสําคัญ ซึ่งจะเปนตัวชีว้ ัด
ความสําเร็จในดานประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย และเนื่องจากปจจุบัน
มหาวิทยาลัยประสบปญหาในเรื่องจํานวนนิสิตและคุณภาพของการรับเขา
จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยทําการประชาสัมพันธเผยแพรชื่อเสียงและผลงาน
เพื่อเพิ่มความนิยมในภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยอาจจัดจาง
ผูชํานาญที่มีประสบการณจากภายนอกมาดําเนินการ
อนุมัติ

อนุมัติ และมีขอสังเกตวา ในการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม คณะจะตองจัดสรร
อัตรากําลังเพื่อมารองรับการจัดการเรียนการสอน หากเปดสอนไปแลวไมมี
ผูสนใจเขาศึกษา คณะมีแผนที่จะดําเนินการอยางไรกับบุคลากรเหลานี้ ดังนั้น
จึงควรมีการทบทวนและวิเคราะหเพื่อวางแผนในเรือ่ งดังกลาวดวย
อนุมัติ

อนุมัติ โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. หลักสูตรฯ มีเนือ้ หาวิชาการทางดานการจัดการธุรกิจการอาหารและการจัดการ
ระบบบริการอาหารที่ดีมาก แตควรเพิ่มความรูและแนวคิดเกี่ยวกับการคิดตนทุน
การผลิต ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการประกอบธุรกิจการอาหาร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7
(ตอ)

8

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

9

คณะวิศวกรรมศาสตร

การขออนุมัติปดโครงการปริญญาโท สาชาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
การขออนุมัติปดศูนยปฏิบัติการวิจยั เทคโนโลยีทรัพยากรน้ํา

10

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน

4

2. เสนอใหประสานขอความรวมมือไปยังกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ในการพิจารณาสงกลุมเปาหมายเขาศึกษา โดยอาจไดรับการสนับสนุน
งบประมาณสวนหนึ่งสําหรับเปนทุนการศึกษาในหลักสูตรฯ เพือ่ จะไดสราง
ผูประกอบการรานอาหารที่เปนคนไทยไดทําอาหารรสชาติไทยอยางแทจริงใหกับ
ชาวตางประเทศไดรับประทาน เนือ่ งจากที่ผานมารานอาหารไทยในตางประเทศ
สวนใหญไมใชของคนไทยแตใชชื่อเปนรานอาหารไทย
3. เสนอใหเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร โดยใหความสําคัญในเรื่องของการ
ผลิตวัตถุดบิ ซึ่งสามารถดําเนินการรวมกับภาควิชาพืชสวน วิทยาศาสตรการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ และจัดจางอาจารยชาวตางประเทศมารวม
สอนในหลักสูตร รวมถึงพิจารณาขยายความรวมมือกับตางประเทศในการ
แลกเปลี่ยนอาจารยผูสอน เพือ่ เพิ่มศักยภาพและความพรอมของหลักสูตร
ใหสามารถรองรับการดําเนินธุรกิจทางดานอาหารในการเปนครัวไทยสูครัวโลก
ตามนโยบายของรัฐบาล
4. การเปดการเรียนการสอนที่ตรงกับความตองการของตลาดจะทําใหประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนแหงแรกที่เปดการ
เรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตรการอาหาร การเปดรับนิสิตจึงควรเนนคุณภาพ
มากกวาปริมาณ เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ เนื่องจากคุณภาพทีด่ ีของบัณฑิต
จะทําใหเกิดความเชื่อถือและไววางใจของสถานประกอบการ
อนุมัติ
อนุมัติและมีขอสังเกตวาเนื่องจากการบริหารจัดการน้ําเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
ในดานการเกษตร กรณีการเสนอขอปดศูนยฯ ดังกลาว จึงควรมีการระบุเหตุผล
ความจําเปนประกอบขอมูลทีน่ ําเสนอ
อนุมัติแตงตั้ง นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงผูปฏิบัตงิ านหองสมุด ระดับ 5 สังกัดสํานักหอสมุด กําแพงแสน ใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน สืบตอจาก นางอัมพร รัตนภักดิ์
ตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป
และมีขอสังเกตดังนี้

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10
(ตอ)

แตงตั้งกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร

แตงตั้งกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร

5

1. ปจจุบันการดําเนินการสรรหาผูบริหารหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ยัง
คงใชวิธีดําเนินการสรรหาที่แตกตางกันระหวางหนวยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาและจัดตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย ในขณะทีก่ ารดําเนินงานของทุก
หนวยงานนั้นจะใชมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
2. สํานักหอสมุด กําแพงแสน เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท-เอก ภายในวิทยาเขต ดังนั้น
จึงควรเนนความสําคัญของผูนําองคกรที่จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
หนวยงาน
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
1. เห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสํานักบริการคอมพิวเตอร
2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร
ประกอบดวย
- นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ ศุขเฉลิม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- ผูแทน ก.บ.ม. มก. จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในสํานักบริการคอมพิวเตอร ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6
หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและ
วัฒนธรรมการเกษตร ประกอบดวย

ลําดับ
10
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แตงตั้งกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร

- นายมนตรี คงตระกูลเทียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- รองศาสตราจารยธารินี พงศสุพัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- ผูแทน ก.บ.ม. มก.จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในสํานักพิพิธภัณฑ
และวัฒนธรรมการเกษตร ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสํานักหอสมุด
2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด ประกอบดวย
- นายชุมพล พรประภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- รองศาสตราจารยสุรวิช วรรณไกรโรจน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- ผูแทน ก.บ.ม. มก.จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในสํานักหอสมุด
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป
จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในนโยบายและภารกิจของคณะวิทยาศาสตร
2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย

แตงตั้งกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักหอสมุด

แตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร

6

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10
(ตอ)

แตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร

การอนุมัตปิ ริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 11)
จํานวน 3,937 คน ประกอบดวย ดุษฎีบัณฑิต 44 คน มหาบัณฑิต 1,983 คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 คน บัณฑิต จํานวน 1,907 คน และ (ครั้งที่ 12)
จํานวน 72 คน ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาตางๆ ดังนั้นผูสําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2551 มีจาํ นวนรวมทั้งสิ้น 11,477 คน
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- นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค ปติปญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- ผูแทน ก.บ.ม. มก. จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะวิทยาศาสตร
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป
จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบในนโยบายและภารกิจของคณะวนศาสตร
2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวนศาสตร ประกอบดวย
- นายสมบัติ ศานติจารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานกรรมการ
- ผูชวยศาสตราจารยปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
เปนกรรมการ
- ประธานสภาขาราชการ มก.
เปนกรรมการ
- ผูแทน ก.บ.ม. มก. จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะวนศาสตร
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป
จํานวน 3 คน
เปนกรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ลําดับ
10
(ตอ)
11

หนวยงานที่เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

สํานักทะเบียนและประมวลผล

13

สํานักงาน ก.พ.ร.

14

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การปฏิบัติราชการ มก.
คณะกรรมการประชาสัมพันธ
การสงขอความสั้นผานโทรศัพท
มือถือ
คณะเทคนิคการสัตวแพทย

16

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ความคืบหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

12

15

เรื่อง
การขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย รวม 2 ราย

ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติกาํ หนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 1 ราย และรองศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
2. รับทราบผลการประเมินตําแหนงศาสตราจารยไมผาน จํานวน 2 ราย
การขอแกไขการอนุมัติใหปริญญาแก นางสาวฐนัสชภรณ คํารังษี
ประชุมทราบและเห็นชอบ และไดใหขอคิดเห็นวาเพือ่ ความถูกตองของขอมูล
และนายชัยรัตน เงินเนื้อดี
รายชื่อนิสิตและลดขั้นตอนปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดําเนินงานจึงเสนอใหสํานักทะเบียนและประมวลผลรวมกับคณะดําเนินการตรวจสอบใหเรียบรอยกอน
แลวจึงรวบรวมขอมูลนําสงกองกลางดําเนินการตอไป
ที่ประชุมทราบ และมีประเด็นคําถามเพิ่มเติม คือ ในการจายเงินรางวัลสวนที่เปน
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร สําหรับผูบริหารระดับคณบดีนนั้ การจัดสรรเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2551 รวม 2 เรื่องคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการ
พิจารณาปรับคะแนนในตัวชีว้ ัด 4.1.3 และสรุปเงินรางวัลที่มหาวิทยาลัยรางวัลดังกลาวประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะครอบคลุมคณะที่ตั้งขึ้นโดย
เกษตรศาสตรไดรับการจัดสรรจากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวยหรือไม รองอธิการบดีฝายอํานวยการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ไดชี้แจงใหทราบวา การจัดสรรเงิน
รางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดพิจารณาใหจัดสรรใหผบู ริหารของ
หนวยงานที่จัดตั้งโดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวยตามประกาศ
คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2552
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ รอบ 9 เดือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ที่ประชุมทราบ
สรุปการดําเนินงานประชาสัมพันธสงขอความสั้นผานโทรศัพทมือถือ (SMS)

รายงานผลการดําเนินงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย ประจําป 2551

8

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

17

งานประชาสัมพันธ

สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2552

18

นายธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
นายอนันต เภตรา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการเสวนาพิเศษ เรื่อง “ทําไมตองใหความสําคัญกับเรื่องการเงิน
การบัญชี” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล

19

สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.)
กําหนดจัดงานสัมมนาในหัวขอ “เกษตรยุคใหมกุมหัวใจเศรษฐกิจไทย”
วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ หองบอลรูม ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
เวลา 13.00 น.

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

9

ที่ประชุมทราบ และไดมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยวา
ในโอกาสตอไปควรมีการเสนอประเด็นพิจารณาในเรื่องของการสรางหรือ
ปรับปรุงภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพรชื่อเสียง โดยมีหัวขอ
พิจารณาประกอบดวย 2 สวน คือ การปรับปรุงในเรื่องคุณภาพภายใน และ
การเผยแพรไปสูสังคมภายนอกเพือ่ ใหเกิดพลังขับเคลื่อนในการเผยแพร
ประชาสัมพันธช่อื เสียงของมหาวิทยาลัยในอนาคตตอไป

ที่ประชุมทราบ

