สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ และประธานฯ กล่าวขอบคุณ อาจารย์พีระพงศ์
ตริยเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒

๑.๓
๑.๔

แนะนํา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ มั่งคั่ง ดํารงตําแหน่งในการบริหาร
เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมี
วาระดํารงตําแหน่ง ๔ ปี
บทความจากหนังสือพิมพ์ จํานวน ๘ เรื่อง
๑. เรื่อง “ดร.พีรเดช ทองอําไพ ปั้นยุทธศาสตร์ใหม่กระทรวงเกษตรฯ”
จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติ
๒. เรื่อง “กระทรวงวิทย์ชงแผนยุทธศาสตร์ ชู ๔๖ แผนดันงบวิจัยเพิ่ม
๑% ของจีดีพี” จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
๓. เรื่อง “รับมือ กระแสโลกกับอนุช อาภาภิรม” จากหนังสือพิมพ์
มติชนรายวัน
๔. เรื่อง “ไทยกับโกลบอลเทรนด์ ในทรรศนะ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ประเทศต้องมียุทธศาสตร์ซับซ้อนมากขึ้น” จากหนังสือพิมพ์มติชน
รายวัน
๕. เรื่อง “เปิดยุทธศาสตร์ ไทยรับมือ ศก.โลก ชูงบฯ สมดุล-การคลัง
แข็งแกร่ง” จากหนังสือพิมพ์มติชน
๖. เรื่อง “มองโลก มองไทย ก้าวสู่ปี ๒๐๑๓” จากหนังสือพิมพ์มติชน
รายวัน
๗. เรื่อง “จาตุรนต์ ฉายแสง มอง การเมืองไทย บนเวทีโลก” จาก
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
๘. เรื่อง “การศึกษาทางเลือก ทิศทางปฏิวัติการศึกษาไทย”
จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
แผนความต้องการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้านการเรียน
การสอน และการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การนําเสนอการใช้ Scival : Spotlight สําหรับผู้บริหาร
โดย อาจารย์พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

วาระที่

๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙

เรื่อง

การหารือกับผู้แทนชุมชนบริเวณซอยพหลโยธิน ๔๐ กรณีโครงการ
ทางด่วนขั้นที่ ๓
สรุปจํานวนผู้ร่วมลงชื่อไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างระบบทางด่วนขั้น
ที่ ๓ สายเหนือ ตอนที่ ๑ ที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ของ มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ให้กองแผนงาน
ดําเนินการปรับแผนเงินรายได้ส่วนกลาง มก.
งาน KU OPEN HOUSE” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณ Zone eden ชั้น ๑ ศูนย์การค้า
เซ็ลทรัลเวิลด์ ราชประสงค์
หน่วยงานต่าง ๆ มอบเอกสารและสิ่งของให้แก่กรรมการทุกท่าน

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการต่อไป โดย
มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการร่วมกํากับดูแล และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบต่อไปด้วย
ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ จํานวน ๓๕ หน้า

ระเบียบวาระที่ ๓ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะต่าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวม ๒๗ หลักสูตร
จาก ๑๐ คณะ
๑. คณะประมง ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๒. คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๓. คณะวนศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๔. คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
ให้ความเห็นชอบ

๒

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๗.๑

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
ให้ความเห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๗.๒

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
ให้ความเห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

-

-ฝ่ายเลขานุการ

-

๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๘ หลักสูตร
๖. คณะเศรษฐศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๗. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๓ หลักสูตร
๘. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๐. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร

๔.๒

๔.๓
๔.๔

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ เพิ่มรายวิชา และปรับปรุง
รายวิชา ดังนี้
๑. คณะเกษตร กําแพงแสน ขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๒๐๓๓๔๖๗
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชา ๐๑๕๐๒๑๐๑
๓. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติเปิดรายวิชา
๐๒๗๒๗๓๐๑
๔. คณะเกษตร ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ๐๑๐๐๙๕๗๒ และรายวิชา
๐๑๐๐๙๕๗๓
๕. คณะมนุษยศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๓๘๖๓๑๕
ฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕) จํานวน ๒๑๖ คน
การขออนุมัติยกเลิกการให้ปริญญาบัตร ของ นางสาวนงนุช ชินภักดี

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
ให้ความเห็นชอบ

๓

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

๔.๕

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จํานวน ๒ หลักสูตร

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

๔.๖

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เสนอขออนุมัติเปิด
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ
โดยใช้หลักสูตรของคณะเกษตร กําแพงแสน

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๖.๓

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๖.๑

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๖.๑

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๖.๒

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๖.๔

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
ให้ความเห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๗.๔

๔.๗

๔.๘

๔.๙

๔.๑๐

๔.๑๑

๔.๑๒

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ภาคพิเศษ) โดยใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (ภาคพิเศษ) โดยใช้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
โดยใช้หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะเกษตรขออนุมัติปิดโครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ
สองปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตร
นานาชาติ) และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
(ภาคพิเศษ)
การขออนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๔

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๕.๑
-

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

๔.๑๓

การขออนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขออนุมัติแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริหาร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
ให้ความเห็นชอบ

-นําเสนอ สภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบและให้ความ
เห็นชอบ

-ฝ่ายเลขานุการ

มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อํานวยการสํานัก -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ทะเบียนและประมวลผลหารือร่วมกันเพื่อสรุปแนวทาง -เสนอเลขานุการลงนาม
ดําเนินการแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU7 ให้มีความ
ครอบคลุมในเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดจากทั้งนิสิต
และคณาจารย์ แล้วนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ
เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา -นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ผลิตภัณฑ์สัตว์ เสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดการใช้ของเสีย
เพื่อพิจารณา
จากฟาร์มปศุสัตว์ (Animal Farm Waste Utilization Research and
Extension Center)
วัตถุประสงค์และกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี ๒๕๕๕ เห็นชอบ
-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๘๑๒
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖

-ฝ่ายเลขานุการ

-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๖.๘

-ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๘๑๐
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖
บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๘๑๑
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖
ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖
ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖

๔.๑๔

๔.๑๕

๔.๑๖

๔.๑๗

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
ให้ความเห็นชอบ

แนวทางการแก้ไขคะแนนโดยใช้ KU7 เพิ่มเติม

๔.๑๘

การจัดทําร่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕)

๔.๑๙

การขออนุมัติปรับอัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอขออนุมัติปรับแก้ไขกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม อนุมัติ
ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการพิเศษ ในสังกัดคณะ
เศรษฐศาสตร์
การขออนุมัติกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทน อนุมัติ
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

๔.๒๐
๔.๒๑

เห็นชอบในหลักการ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการ -จัดทําบันทึกแจ้งมติ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖)
-เสนอเลขานุการลงนาม

๕

ผู้ปฏิบัติ

-ฝ่ายเลขานุการ

-ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการฯ ลงนาม
-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการฯ ลงนาม

ฝ่ายเลขานุการ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการฯ ลงนาม

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๗.๔
-สภา มก. ๒/๒๕๕๖
๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖
วาระ ๗.๕

ประกาศ มก.
ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
๔.๒๒

การขออนุมัติหลักการโควตารับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าเข้าศึกษา อนุมัติหลักการ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ในสังกัดคณะต่าง ๆ ของ มก. รุ่นที่ ๘ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายงานผลการดําเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอที่ประชุมคณบดี
ทราบด้วย

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๘๐๑
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

กําหนดการงานพิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

๕.๒

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙)
ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๒

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๕.๓
๕.๔

รายงานกรณีอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่กําหนด
ในปฏิทินการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ทราบ (รายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖)

๕.๕

แนวปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖

-

-

๕.๖

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก
รายงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับต่างประเทศ
รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหาร

ทราบ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี
นําประเด็นปัญหาและข้อเสนอของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ ไปพิจารณาดําเนินการเพื่อลดจํานวน
ปัญหาการไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนล่าช้าต่อไป
ทราบ และขอให้ผู้บริหารหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

บันทึกที่ ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๒๘๑๓
ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖
-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๕.๗
๕.๘
๕.๙
๕.๑๐

รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
รายงานการติดตามงานก่อสร้างปรับปรุงของมหาวิทยาลัย

๖

-จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ่ายเลขานุการ

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผู้ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

เกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.๑๑

ร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ่าน Account Nontri

๗

