สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

(รับรองรายงานการประชุมวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)
มติที่ประชุมคณบดี
งานที่ต้องดําเนินการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทราบ
ได้มีมติที่อาจเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
๑. การจัดตั้งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนครพนม
๒. การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
๓. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒

-

-

-

๑.๒

กองแผนงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
รัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสรุปข้อมูลการจัดเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าบํารุงมหาวิทยาลัยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานข้อมูล Admissions
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

มอบให้คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศึกษาและวิเคราะห์ผลการรับบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ขอมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและแนว
ทางแก้ไขการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในปีต่อไปด้วย

-

คณะกรรมการ
การศึกษา

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

๑.๓
๑.๔

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑.๕

๑.๖
๑.๗
๑.๘

๑.๙

๑.๑๐

ความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
สําหรับทํากิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต ทั้งด้านการเรียนและ
นันทนาการ คณะทํางานปรับปรุงพื้นที่ฯ ได้จัดทําสรุปแผนการ
ดําเนินงานมาเพื่อทราบ
รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
การสืบค้นข้อมูลประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ ๘ ทรงหว่านข้าว
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนําเสนอปฏิทินการเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และขั้นตอน
การดําเนินงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรนําเสนอข้อมูลการรับนิสิตระดับ
ปริญญาเอก "โครงการขยายการรับนิสิตนานาชาติ"
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น
จํานวน ๒๙ ราย
มหาวิทยาลัยมอบหนังสือ “แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน” เขียนโดย
รองศาสตราจารย์เสรี พงศ์พิศ ให้แก่กรรมการทุกท่าน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๒.๑

วาระที่

การจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองคลังขอแก้ไขข้อมูลลิทรัพย์รวมกองทุนของ
คณะสัตวแทพยศาสตร์

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อเสนอเพื่อพิจารณา

๒

๓.๑

ฝ่ายวิชาการ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจํา
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๙) ในระดับและสาขาวิชาต่าง ๆ
จํานวน ๑,๕๘๕ คน

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ ฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบและให้ความเห็นชอบ
-จัดทําประกาศฯ
เสนออธิการบดีลงนาม

สภาฯ มก. ๖/๒๕๕๕
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
-วาระ ๗.๓
-ประกาศฯ
ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑

การปรับปรุงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ทราบ

๔.๒

ความร่วมมือโครงการ ๑ ช่วย ๙ (๑ สถานศึกษา ช่วย ๙
สถานศึกษา) โดยมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อํานวยการ สมศ.
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาธารณรัฐชิลีกบั มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ อธิการบดี
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับH.E. Mr. Javier
Andres BECKER-MARSHALL, Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary,The Embassy of Chile to Thailand
ในการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ สภาฯ มก. ๖/๒๕๕๕
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
วาระ ๘.๔

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ สภาฯ มก. ๖/๒๕๕๕
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
วาระ ๘.๓

๔.๓

-

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

๓

-

-

