สรุปมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (ต่อท้าย ก.บ.ม.)
วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

๑.๑

มหาวิทยาลัย

๑.๒

กองแผนงาน

๑.๓

งานประชาสัมพันธ์ มก.

๑.๔

รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ

๒.๑

มหาวิทยาลัย

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

เรื่อง
บทความจากหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษา เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา
คําถามจากบ้านนอก” โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (LIFF :
Learning Institute For Everyone) และเรื่อง“โมเดลการศึกษา ใน ‘โลกที่ไม่ใช่
ใบเดิม’” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)
สรุปแผนดําเนินการปรับปรุงหอประชุมเกษตรกลางบางเขน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
การส่งข้อมูลและภาพนิสิต/บุคลากรที่ไปร่วมการแข่งขัน ณ ต่างประเทศ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้แก่สื่อมวลชน
สรุปความคืบหน้าการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจําปี ๒๕๕๔

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔)
(ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔)
ทราบ

(ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๔)
เสนอขออนุมัติสนับสนุนทางการเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา
จํากัด ประจําปี ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก
ในสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร จํานวนทั้งสิ้น ๒๕๑,๘๓๕,๐๐๐
บาท จากวงเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๗๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒.๒
๑. คณะวิทยาศาสตร์
๒. คณะมนุษยศาสตร์
๓. คณะเกษตร กําแพงแสน
๔. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
๕. คณะเกษตร
๖. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
๗. คณะศึกษาศาสตร์
๘. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๙.คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
๒.๓

วาระที่

คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงานทีเ่ สนอ

คณะต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) มี ๙ หน่วยงาน จํานวน ๑๐ หลักสูตร
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
เพื่อพัฒนาสังคม
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรจํานวน ๒ หลักสูตร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง

เห็นชอบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒

๒.๔

๒.๕

๑. คณะวิทยาศาสตร์

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๓. คณะเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กําแพงแสน

๒.๖

คณะวิศวกรรมศาสตร์

๓.๑

ประธาน

๓.๒

ประธาน

๓.๓

ประธาน

วาระที่

หน่วยงานทีเ่ สนอ

คณะต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงรายวิชา และเพิ่มรายวิชา ดังนี้
เสนอขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จํานวน ๓ รายวิชา
- ๐๑๔๑๘๓๔๓

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

- ๐๑๔๑๘๓๘๔
- ๐๑๔๑๘๔๖๓
เสนอขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา ๐๑๒๑๐๕๑๓ และเปิดรายวิชา ๐๑๒๑๐๕๙
ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาจํานวน ๙ รายวิชา
เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
เสนอขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอขอทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แด่ H.I.H. Prince Akishino โดย H.I.H. Prince Akishino
จะเสด็จมารับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สัตวศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องสุธรรม อารีกุล เวลา ๑๐.๐๐ น.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้โอนงบประมาณงวดแรกสําหรับ
โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๘๖.๒
ล้านบาท คิดเป็น ๖๐% ของงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด พร้อมทั้งขอให้จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานเสนอภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุมัติ
อนุมัติ ทั้งนี้ ประธานฯ มีข้อสังเกตว่าเนื่องจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะใหญ่มีภาควิชาเป็นจํานวนมาก
จึงควรพิจารณาจัดทําเป็นระเบียบกลางเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน
ในอนาคตต่อไป
ทราบ

ทราบ

ทราบ และประธานให้ข้อสังเกตว่า เป็นเรื่องที่ทุกคณะจะต้อง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มีประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ประจําปี ๒๕๕๓ ของสภาวิจัยแห่งชาติ จํานวน ๑๒ ราย ใน ๘ สาขาวิชาการ ซึ่งพบว่า นําไปพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรให้นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นประจํา
ไม่มีนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล
ทุกปี

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓

๓.๔

๓.๕

ประธาน

สํานักงบประมาณ ได้มาพูดคุยกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี ทราบ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรลดลง เนื่องจากรัฐบาลมีหนี้สาธารณะ
เป็นจํานวนค่อนข้างมากที่จะต้องใช้คืน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้
มหาวิทยาลัยได้ขอรับการสนับสนุนอาคารให้แก่วิทยาเขตศรีราชา และใน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ จะขอรับการสนับสนุนอาคารให้แก่วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน จํานวน
๑๕๐ ล้านบาท โดยจะจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๕๐ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ให้แก่คณะสัตว-แพทยศาสตร์สําหรับอาคารโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งจะเหลืองบประมาณ
ที่จะนํามาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน จํานวน ๑๐๐ ล้านบาท แต่ยังไม่มีความมั่นใจว่าจะ
ได้รับการจัดสรรตามที่ร้องขอไป ดังนั้น ในปี ๒๕๕๔ นี้ จึงขอความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานในการที่ จะช่วยกันประหยัดโดยการพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จําเป็น
เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่
รวบรวมข้อมูลและค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานเพื่อนํามา
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยจะมี
กติกาว่าหากหน่วยงานใดมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นอยู่ในอัตราที่สูงมหาวิทยาลัยจะถือว่า
หน่วยงานนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินหรือจะ
ได้รับการจัดสรรลดลง
หน่วยงานมอบเอกสารให้แก่กรรมการทุกท่าน จํานวน ๔ รายการ
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