สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

๑.๕
๑.๖

๑.๗

วาระที่
๑.๘

นโยบายการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านครุภัณฑ์การศึกษา
นโยบายการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านครุภัณฑ์การวิจัย
นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ
นานาชาติ
รองอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพิเศษสรุปการต้อนรับ
H.E. Mr. Javier Andres Becker-Marshall เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐชิลีในโอกาสเยือนสถานีวิจัยดอยปุย สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน สรุปการต้อนรับ H.E. Mr.
Ana Maria Ramiez เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ใน
โอกาสเยือนวิทยาเขตกําแพงแสน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และรองอธิการบดี
ฝ่ายอํานวยการสรุปการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งปรับลด - ปรับเลื่อนแล้ว

เรื่อง
สรุปข้อตกลงการใช้พื้นที่บริเวณเกษตรกลางบางเขน ณ ห้อง
ประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ทราบ

-

-

-

ทราบ (ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ
ทราบ

-

๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑
๑.๑๒
๑.๑๓
๑.๑๔

๑.๑๕

วาระที่
๑.๑๖

๑.๑๗

สํานักงานบริการวิชาการรายงานผลการดําเนินงานกองทุน
ตั้งตัวได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ยืมต่อรัฐบาล
คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานสถานี
รับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานจัดทําป้ายและเอกสารเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเรียบร้อยในการประสานงานกับนิสิต
อาจารย์ หรือผู้ติดต่อราชการ ชาวต่างประเทศ
งานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต รายงานสรุปจํานวนนิสิตผู้กระทํา
ผิดระเบียบวินัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมจํานวน ๒๖ คน
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และนิสิตคณะวนศาสตร์ ตลอดจน
บุคลากร เข้าเฝ้าเนื่องในวันปลูกต้นไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ พระราชวังสวนจิตรลดา
มหาวิทยาลัยรายงานความเคลื่อนไหวการดําเนินงานเพื่อสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เกษตรศาสตร์ พึ่งตนเอง
อย่างพอเพียง เพื่อองค์กรมั่นคงอย่างยั่งยืน”

เรื่อง

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕)
ทราบ (ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕)

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-
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ผลการดําเนินงาน

-

-

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑ์ Webometric
ทราบ
ประจําเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 โดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์อยู่ในอันดับโลกที่ ๑๑๖ อันดับเอเชียที่ ๑๒ อันดับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ ๒ และอันดับที่ ๑ ของประเทศไทย
หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสารให้แก่กรรมการทุกท่าน
ทราบ

-

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒

๒.๑

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๒๘ หน้า

รับรองรายงานการประชุมคณบดี โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ทราบ

-

-

-

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
๓.๒

๓.๓

วาระที่

การโอนเงินรายได้สนับสนุนให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (จํานวน ๗๐ ล้านบาท)
การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้กรณี ๖ หน่วยงาน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักบริการคอมพิวเตอร์
กองแผนงานขอแก้ไขข้อมูลรายงานการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง

อนุมัติตามเสนอ(โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการ -จัดทําบันทึกแจ้งฝ่าย
ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕)
บริหารทรัพยากรบุคคล
ทราบและดําเนินการ
ต่อไป
ทราบ
-

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

-ฝ่ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ๐๕๑๒.
๑๐๑๐๒/๑๔๓๒๓
ลว. ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๕

-

-
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ผลการดําเนินงาน

-

-

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
๔.๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอขออนุมัติงบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสรุปงบประมาณ
เงินรายได้ภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปกติ
และภาคพิเศษ มีประมาณการรายได้ ๕,๘๘๓.๕ ล้านบาท
ประมาณการค่าใช้จ่าย ๕,๓๑๙.๔ ล้านบาท ประมาณการรายได้
สูงกว่าค่าใช้จา่ ย (รายได้สุทธิ) ๕๖๔.๑ ล้านบาท และประมาณ
การทุนสะสม ๕,๗๖๘.๘ ล้านบาท

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เนื่องจากกองแผนงานต้องจัดส่ง
เอกสารให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า จึงขอให้หน่วยงานดําเนินการส่งข้อมูลตัวเลขที่
ต้องการแก้ไขมายังกองแผนงาน ภายใน ๑๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ หากไม่ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด
จะถือว่าหน่วยงานเห็นชอบตามข้อมูลเดิม

๓

-

๔.๒

๔.๓

๔.๔

วาระที่
๔.๕
๔.๖

๔.๗

๑.คณะบริหารธุรกิจ เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓
หลักสูตร
๒. คณะสังคมศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
การขออนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง
คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติแก้ไขรายวิชาพื้นฐานในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาวิชาสัตววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๓๗๑๑๑๑

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภา มก. ๘/๒๕๕๕
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๖.๑ , ๖.๒

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภา มก. ๘/๒๕๕๕
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๗.๑

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-สภา มก. ๘/๒๕๕๕
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๖.๓

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-เสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการฯ
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
- เสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการฯ
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ

-สภา มก. ๘/๒๕๕๕
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๗.๒
-สภา มก. ๘/๒๕๕๕
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๗.๓
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๔๐๑๓
ลว. ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕
-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๘๓๐
ลว.๘ ส.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

ถอนเรื่อง (โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการ
คณะกรรมการกิจการนิสิตวิทยาเขตบางเขน เสนอขออนุมัติ
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อใน ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๑๒/๑๕๕๕)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

๔

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการฯ
-เสนอเลขานุการลงนาม

๔.๘

การปรับการดูแลพื้นที่หน่วยงานสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร และการโอนย้ายภาระงาน ให้มาอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองยาน

๔.๙

อนุมัติ
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น
สําหรับคณะกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน
ผู้อํานวยการสํานัก ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยเสนอขอกําหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุน อนุมตั ิ
การเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการ
ระดับนานานชาติและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖

๔.๑๐

อนุมัติการปรับการดูแลพื้นที่หน่วยงานสํานักพิพิธภัณฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตร และการโอนย้ายภาระงาน
ตามเสนอ

-ฝ่ายเลขานุการฯ
-จัดทําบันทึก
-เสนอเลขานุการลงนาม
-ออกประกาศการ
โอนย้ายภาระงาน
-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ประกาศ มก.
ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

๔.๑๑

สํานักทะเบียนและประมวลผล ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการทาง
การศึกษาสําหรับนิสิต ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุมัติ โดยให้แก้ไขข้อ ๑๔.๓ โดยเพิ่มความว่า “คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ๕,๐๐๐ บาท” และตัดคําว่า
“ทุกสาขาวิชา”ที่ปรากฏในข้อ ๑๔.๓ ก่อนดําเนินการ
ออกประกาศฯ ต่อไป

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

-ประกาศ มก.
ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕

๔.๑๒

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
(ภาคพิเศษ) ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

อนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยให้มีผลบังคับใช้
กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เป็นต้นไป สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในอัตราเดิม

-ฝ่ายเลขานุการฯ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการลงนาม

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๘๒๗
ลว. ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕
-ประกาศ มก.
ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕

๕

ผู้ปฏิบัติ

-บันทึกที่ ศธ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๓๗๕๗
ลว. ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕
ประกาศ มก.
ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕

ผลการดําเนินงาน

๔.๑๓

๔.๑๔

คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา และกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
(ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสํานักงานอธิการบดีเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายการโครงการก่อสร้างที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํากัด

วาระที่

เรื่อง

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการฯ

--ประกาศ มก.
ลว. ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๘/๒๕๕๕
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕
วาระ ๖.๔

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑
๕.๒

๕.๓
๕.๔
๕.๕

สํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงาน
ผลการพิจารณาและวินิจฉัยกรณีอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือแก้ไข
คะแนนตามเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา ภาคต้นและ
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานการบันทึกเวลาการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรในกรณีพิเศษ ในวันที่ ๑๔ - ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
บัณฑิตวิทยาลัยรายงานการจัดสรรทุนสนับสนุนคุณภาพงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ
รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กับสถาบันต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๒
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการ

ทราบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการ

๖

-สภา มก.
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕
วาระที่ ๘.๑
-สภา มก.
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕
วาระที่ ๘.๒

๕.๖
๕.๗
๕.๘

๕.๙
๕.๑๐
๕.๑๑
๕.๑๒

๕.๑๓

๕.๑๔

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ รายงานความคืบหน้าการจัดทํา
เว็บไซต์ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทสรุปผู้บริหารการโอนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนด
จัดการแสดงคอนเสิร์ต “ดนตรีสื่อสายใย วิจัยเพื่อแผ่นดิน”
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คณะทํางานปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ขอรายงานสรุปผลการติดตามงานน้ําเสียภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองคลังสรุปรายงานการจัดส่งเงินคงเหลือประจําวัน
ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะทํางานโครงการควบคุมสัตว์พาหะนําโรค (หนู) แบบบูรณาการ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ รายงานผลการ
ดําเนินการควบคุมจํานวนหนูภายในวิทยาเขตบางเขน ตามแผน
ดําเนินงานระยะที่ ๑ และแผนดําเนินงานระยะที่ ๒ รวม
จํานวนทั้งสิ้น ๒,๐๙๓ ตัว
สํานักงานประกันคุณภาพรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓
(สปค.๐๒)
คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ และโครงการจัดการความรู้ ๑ KM ๑
หน่วยงานเพื่อกําหนดเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-
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