สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒

๑.๓
๑.๔

ประธานฯ แนะนําผู้บริหารใหม่ ดังนี้
๑) รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในการบริหารเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สืบแทน
รองศาสตราจารย์พนิต เข็มทอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นต้นไป
(๒) รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ลีรวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในการบริหารเป็นรองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ สืบแทน
รองศาสตราจารย์กรองทอง รัตนวงศ์สวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) รองศาสตราจารย์พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งในการบริหารเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สืบแทน อาจารย์เปรื่องบุญ จักกะพาก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสม อาตมางกูร ได้รับแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี คณะเกษตร กําแพงแสน สืบแทน
รองศาสตราจารย์ธงชัย มาลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และกรมการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสมุนไพรไทยจากพืชและ
ผลิตภัณฑ์เกษตร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดทําโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓
สายเหนือ ตอนที่ ๑
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วาระที่

๑.๕
๑.๖
๑.๗

๑.๘
๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑

๑.๑๒

เรื่อง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน NSTDA Investors'
Day 2012 ภายใต้แนวคิด “นักวิจัยคิด นักธุรกิจลงทุน
หนุนเศรษฐกิจไทยสู่ AEC” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่รายงานการดําเนินงานปรับปรุง
และการให้บริการอาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
และพื้นที่โดยรอบ
คําชี้แจงของชุมนุมรัฐศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรายงานการมอบพื้นที่และอาคาร/สิ่งปลูกสร้างให้กับ
หน่วยงานใช้ประโยชน์ ของวิทยาเขตบางเขน ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔๑ รายการ
บันทึกช่วยจํา เรื่อง การเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สํานักประกันคุณภาพรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
(QS-WUR) พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในอันดับโลกที่
๖๐๑+ เป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศไทย ด้วยคะแนน ๑๗.๗
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินรายงานผลสรุปจากการ
สัมมนา เรื่อง “การนําระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) สู่การ
ปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย (Go Live KU-ERP)”
สําหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของคณะ สถาบัน สํานัก
ของทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕)

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๒

วาระที่

๑.๑๓

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจําปี ๒๕๕๕ ณ วัดอุดมธานี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดจัดงาน "เกษตรแฟร์
เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์" ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเตรียมการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๔) นิสิตชมพุทธศาสน์ขอความอนุเคราะห์จากคณบดีเพื่อร่วม
เป็นประธานในพิธีตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ณ อาคาร
พุทธเกษตร วิทยาเขตบางเขน
หน่วยงานมอบหนังสือและเอกสารแก่กรรมการทุกท่าน
ทราบ

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน
๒๗ หน้า และวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๗ หน้า

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓
๓

- จัดทําหนังสือทาบทาม
- เสนออธิการบดีลงนาม

การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ สถาบัน สํานัก
ได้เสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
รวมจํานวน ๑๑ คน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมจํานวน ๘๕ คน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา

๓

-ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๒๑๐
ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๕

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

๕.๒

๕.๓

๑. คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน คณิตศาสตร์
๒. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-นอกฝั่ง ไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร
จํานวน ๔ หลักสูตร ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสถาบัน IUFM de
Montpellier ประเทศฝรั่งเศส เสนอขออนุมัติโครงการความร่วมมือ
เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และหลักสูตรมหาบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาวิชาชีพครู
(การสอนภาษา) ภาคพิเศษ ระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัย Montpellier 2 ประเทศฝรั่งเศส
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เสนอขอ
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและท่องเที่ยว ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๕.๔

คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอ
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวม ๖ หลักสูตร

๕.๕

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัคร
เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษา
ทางสัตวแพทยศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับเงื่อนไขเพิ่มเติม ปรับปรุง
รายวิชา และปิดรายวิชา ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

๕.๖

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๙ /๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๖.๑

มีข้อสังเกต (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕)

-เสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ฝ่ายเลขานุการ

ที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕
๑๕ ต.ค. ๒๕๕๕
วาระที่ ๒.๓

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เสนอให้คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์พิจารณาปรับเพิ่มจํานวนรับนิสิต
จาก ๑๒๐ คน/ปี เป็น ๒๐๐ คน/ปี
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภามก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๖.๓

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภามก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๑

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภามก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๒
สภามก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕

อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

๔

-ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่
๕.๗
๕.๘
๕.๙

๕.๑๐

๕.๑๑

๕.๑๒

๕.๑๓
๕.๑๔

เรื่อง
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๕ รายวิชา
เพิ่มรายวิชา จํานวน ๓๗ รายวิชา ปรับปรุงรายวิชา จํานวน
๑ รายวิชา และปิดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
ฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) ระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ จํานวน ๕๑ คน
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัย
ขออนุมัติหลักการโควตารับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าเข้าศึกษา
ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๖
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
คณะกรรมการดําเนินโครงการเรียนล่วงหน้าของมก. เสนอขออนุมัติ
หลักการจํานวนโควตาพิเศษในการรับนักเรียนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๗ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เสนอขออนุมัติ
งบประมาณในการจัดงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๕๕
ในหัวข้อ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กําแพงแสน”
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะมนุษย์ศาสตร์ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
อนุมัติ

งานที่ต้องดําเนินการ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

ผู้ปฏิบัติ
-ฝ่ายเลขานุการ
-ฝ่ายเลขานุการ
-ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-วาระที่ ๗.๓
สภามก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๔
สภามก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
-วาระที่ ๗.๕
- บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๓๙๐
ลว. ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๓๙๒
ลว. ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

- บันทึกที่ ศธ.๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๘๓๙๓
ลว. ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศ ฯ
ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศฯ
ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศฯ
ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๕

๕

วาระที่
๕.๑๕

๕.๑๖

เรื่อง
๒๕๕๕ เป็นต้นไป
คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับแก้ไขกําหนดอัตรา
ค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการ
พิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขออนุมัติกําหนดวิธีการเลือกและสัดส่วนของตําแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศฯ
ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๕

อนุมัติ

-จัดทําประกาศฯ
-เสนออธิการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

ประกาศฯ
ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๕

-เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภามก. ๙/๒๕๕๕
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕
วาระที่ ๘.๑
-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ
๖.๑

สํานักทะเบียนและประมวลผล รายงานสรุปการจัดสรรเงินและ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทราบ

๖.๒

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือปรับปฏิทิน
การเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่
๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา รายงานสรุปผลการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
สํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานสรุปโครงการรับตรง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๖ รวมทุกวิทยาเขต
จํานวนทั้งสิ้น ๙๗ โครงการ โดยแยกตามการใช้ผล GAT/PAT
เป็นเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิภาพนิสิตประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดงานเกษตร

ทราบ

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๖.๓
๖.๔
๖.๕

๖.๖
๖.๗

๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

แห่งชาติประจําปี ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์. - วันเสาร์ที่ ๙
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๙ วัน
๖.๘
๖.๙
๖.๑๐
๖.๑๑
๖.๑๒

คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับคณะผู้บริหารของ University of Malta
รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหาร
จํานวน ๕ ราย
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดจัดพิธีประสาทปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แก่ Professor Aaron
Ciechanover นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาวิชาเคมี
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
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