สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันจันทรที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ประธานฯ ใหขอมูลเพิ่มเติม (รายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ*งให*ที่ประชุมทราบ
๑.๑

๑.๒
๑.๓

๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

ประธานฯ แนะนําผูบริหารใหม# จํานวน ๓ ราย ดังนี้
๑) ศาสตราจารยสุภา หารหนองบัว ดํารงตําแหน#งในการบริหาร
เป0นคณบดีคณะวิทยาศาสตร
๒) นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ ดํารงตําแหน#งในการบริหารเป0น
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
๓) รองศาสตราจารยเจริญศักดิ์ ศาลากิจ ดํารงตําแหน#งในการ
บริหารเป0นประธานสภาขาราชการ มก.
กองแผนงานรายงานการสํารวจเบือ้ งตนพื้นที่ศูนยวิจัยขาวโพด
และขาวฟ;างแห#งชาติ ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการก#อสรางภายนอก
จํานวน ๓ โครงการ
การแต#งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
แจงปฏิทินกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําปD
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ
การใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปDการศึกษา
๒๕๕๗
รายงานขอมูลการจัดกลุ#มวิจยั ของคณะในสังกัดวิทยาเขตบางเขนและ
วิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตาม
สาขาวิชา ประจําปD ค.ศ. ๒๐๑๔ (QS World University Ranking by
Subject) อันดับโลกที่ ๔๘ ในสาขาวิชา Agriculture & Forestry
ซึ่งอันดับลดลงจากปD ๒๐๑๓ ที่อยูใ# นอันดับโลกที่ ๓๓

วาระที่

เรื่อง

๑.๘

สํานักทะเบียนและประมวลผลรายงานขอมูลทุนการศึกษาและขอมูลนิสิต
ที่ไดรับการยกเวนค#าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสติ ที่มีผลการเรียน
ดีเด#น (5A) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําภาคปลาย ปDการศึกษา
๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

รับรองรายงานการประชุม โดยไม#มีขอแกไข

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑

รับรองรายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
จํานวน ๒๔ หนา และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๗ หนา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม5มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขออนุมัติเปhดสอนโครงการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยใชหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. อนุมัติโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ) และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
๒. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราค#าธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราค#า
เบี้ยประชุม ค#าสมนาคุณ ค#าตอบแทน และค#าใชจ#าย
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ)
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

๒

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ;ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๓/๒๕๕๗
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๑

วาระที่
๔.๒

๔.๓

๔.๔

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะศึกษาศาสตร ขออนุมัติปhดโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตรขอถอนเรื่อง เนือ่ งจากการเสนอขอ
สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ)
ปhดโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) ยังไม#ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการศึกษา มก.
คณะวิทยาการจัดการ และคณะประมง ขออนุมัติเปhดหลักสูตรใหม#
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติเปhดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน หลักสูตรใหม# พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. คณะประมง ขออนุมัติเปhดหลักสูตรใหม# ระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๒ หลักสูตร
๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
หลักสูตรใหม# พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
ประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
หลักสูตรใหม# พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะต#าง ๆ ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) โดยขอ
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน ๑๓ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตร
จํานวน ๒ หลักสูตร
๒. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตร
จํานวน ๑ หลักสูตร
๓. คณะเกษตร ขออนุมัติปรับปรุงแกไขหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน ๑๐ หลักสูตร

๓

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ;ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-สภา มก. ๓/๒๕๕๗
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๓

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ;ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

สภา มก. ๓/๒๕๕๗
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๔

วาระที่

เรื่อง

๔.๕

คณะศึกษาศาสตร เสนอขออนุมัตยิ ายนิสติ ไปศึกษาในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ใน ๔ สาขาวิชา ดังนี้
๑. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะต#าง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปhดรายวิชาใหม# จํานวน ๙ รายวิชา ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิเปhดรายวิชาใหม# จํานวน ๑ รายวิชา
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร ขออนุมัติเปhดรายวิชา จํานวน ๑ รายวิชา
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร ขออนุมัติเปhดรายวิชาใหม# จํานวน
๗ รายวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัตปิ ริญญา
แก#ผูสําเร็จการศึกษาประจําปDการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๗) ในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๑๑๗ คน
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต#อเรือและเครื่องกลเรือ ไวในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
การขออนุมัติแนวปฏิบตั ิในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๖

๔.๗

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

อนุมัติ

นําเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาอีกครั้ง

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ;ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ;ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

ผลการดําเนินงาน

-ฝ;ายเลขานุการ คณบดี
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
๑๐ มี.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๒.๒
สภา มก. ๓/๒๕๕๗
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๖

๔.๑๐

การขออนุมัติแนวทางและหลักเกณฑการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับ
พื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-สภา มก. ๓/๒๕๕๗
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๗
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ;ายเลขานุการ -สภา มก. ๓/๒๕๕๗
เพื่อพิจารณา
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๖.๑
ใหถอนเรื่องออกไปก#อน และมอบรองอธิการบดีฝ;าย
นําเสนอที่ประชุมคณบดี
-ฝ;ายเลขานุการ คณบดี
วิชาการนํา (ร#าง) แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงานกลับไป พิจารณาอีกครั้ง
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
พิจารณาความชัดเจนและปรับปรุงใหถูกตอง โดยขอให
๑๐ มี.ค. ๒๕๕๗
หารือร#วมกับทุกฝ;ายที่เกี่ยวของ แลวนําเสนอที่ประชุม
วาระที่ ๒.๑
คณบดีพิจารณาอีกครั้ง
อนุมัติ
-จัดทําประกาศ มก.
-ฝ;ายเลขานุการ -ประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗

๔.๑๑

การขออนุมัติกําหนดใหนิสิตเขารับการทดสอบวัดความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ และใหปรับแกไขขอความก#อนดําเนินการออก
ประกาศ ฯ (รายละเอียดในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗)

๔.๘
๔.๙

๔

-ฝ;ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗

วาระที่
๔.๑๒
๔.๑๓

เรื่อง

คณะเศรษฐศาสตรขอโอนยายโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
สาขาการจัดการทรัพยากร จากเดิมสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยไปสังกัดภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปDการศึกษา ๒๕๕๖
เห็นชอบ

๔.๑๔

การขออนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๑๕

การขออนุมัติกําหนดอัตราค#าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูรอน
พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๑๖

การขออนุมัติกําหนดอัตราค#าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ#าย สําหรับ
นิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขออนุมัตลิ ดหย#อน
ค#าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจํานวนปDที่กําหนด
ในหลักสูตรของโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ภาคพิเศษ

๔.๑๗

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ;ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

ผลการดําเนินงาน
-สภา มก. ๓/๒๕๕๗
๒๔ มี.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๒
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๔๘๖
๗ มี.ค. ๒๕๕๗
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๔๘๔
๗ มี.ค. ๒๕๕๗

-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ;ายเลขานุการ

๑. รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่ม
-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ประจําปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปDงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๕๒ หน#วยงาน และขอให
กองแผนงานทําหนังสือแจงหน#วยงานอีก ๑๖ หน#วยงาน
ใหจัดส#งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานมายัง
กองแผนงานภายในวันศุกรที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อรวบรวมนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาใน
วันจันทรที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะไดนําส#ง
กรมบัญชีกลางพิจารณาไดทันตามกําหนดภายในวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต#อไป
อนุมัติ
-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ;ายเลขานุการ

-ฝ;ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๖ มี.ค. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ;ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗

อนุมัติ

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ;ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗

๕

๔.๑๘

การขออนุมัติกําหนดอัตราค#าเบี้ยประชุม ค#าสมนาคุณ และค#าตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๔.๑๙

การขออนุมัติกําหนดอัตราค#าเบี้ยประชุม ค#าสมนาคุณ และค#าตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (ฉบับที่ ๒)
การขออนุมัติการกําหนดอัตราค#าตอบแทนอาจารยผูฝoกสอนสําหรับชมรม
กิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรมที่มีการแสดง

๔.๒๐
๔.๒๑

การขออนุมัติการจ#ายเงินค#ายานพาหนะใหแก#คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เป0นผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ใหถอนเรื่องนี้ออกไปก#อน และขอใหคณะมนุษยศาสตร
นํากลับไปพิจารณาทบทวนกําหนดอัตราค#าเบี้ยประชุม
ค#าสมนาคุณ และค#าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร
โครงการฯ ใหม# เพื่อความถูกตองและรัดกุม แลว
นําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง
อนุมัติ

อนุมัติ
อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝ;ายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๓๔๘๕
๗ มี.ค. ๒๕๕๗

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ;ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗

-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม
-จัดทําประกาศ มก.
-เสนออธิการบดีลงนาม

-ฝ;ายเลขานุการ

-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗
-ประกาศ มก.
ลว. ๑๑ มี.ค. ๒๕๕๗

-ฝ;ายเลขานุการ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑

๕.๒
๕.๓

๕.๔
๕.๕

การปรับปฏิทินการศึกษาประจําภาคตน ปDการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาเขต
กําแพงแสน เป0นกรณีพเิ ศษ เพื่อไม#ใหมีผลกระทบต#อการจัดงานกีฬา
ประเพณี ๔ จอบแห#งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ระหว#างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗
แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปดูงานต#างประเทศของบุคลากร
เป0นหมู#คณะ และของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ตั้งแต#วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งออกให ณ วันที่ ๓
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายงานการจัดส#งยอดเงินคงเหลือประจําวัน ประจําเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

ทราบ และถือปฏิบตั ิ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

รายงานผลการดําเนินงานกองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ทราบ

-

-

-

๖

วาระที่
๕.๖
๕.๗

เรื่อง
รายงานความร#วมมือทางวิชาการระหว#างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ
ต#างประเทศ ในช#วงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
กองแผนงานรายงานสรุปการติดตามงานก#อสรางปรับปรุงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปD พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต*องดําเนินการ

ผู*ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-
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๗

