สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ (วาระพิเศษ)
วันจันทรที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต.องดําเนินการ

ผู.ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

รายการคาใชจาย / โครงการที่ไมมีระเบียบกระทรวงการคลังและไมมี
ระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนดใหเบิกจาย
สรุปการเขารวมประชุม การติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยกลไกการตรวจเยี่ยม ป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ทราบ และมีขอเสนอแนะเพื่อดําเนินการ (รายละเอียด
เพิ่มเติมในรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘)
ทราบ

-

-

-

-

-

-

ทราบ

-

-

-

๑.๔

การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง Systems Thinking โดย รักษาการแทนอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

-

-

-

๑.๕

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ขอเขาพบอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
ปOญหาการเขาใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน เพื่อติดตั้งสถานีเฝRาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี RN65
ของประเทศไทย
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานความคืบหนาการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ
BIKE FOR MOM ปObนเพื่อแม

ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมฟOง
การบรรยายพิเศษ ในวันศุกรที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุมกําพล
อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป; มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร บางเขน กอนเริ่มการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘
ทราบ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ทราบ และถือปฏิบตั ิ

-

-

-

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ
๑.๑
๑.๒
๑.๓

๑.๖

๑.๗
๑.๘

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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๑.๙

กําหนดพิธีอาบน้ําศพ และพิธีพระอภิธรรมศพ แด ศาสตราจารย
ดร.กําพล อดุลวิทย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทราบ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมพิธี
อาบน้ําศพ แด ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย
ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ศาลา ๑๐ และพิธี
พระอภิธรรมศพ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๘.๓๐ น.

-

-

-

๑.๑๐

การเรียกคืนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราเงินงบประมาณ)

ทราบ

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๒.๑

คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา ขออนุมัติแกไขชื่อปริญญาแกผูสําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝeายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก.

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝeายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

-สภา มก.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑

คณะตาง ๆ เสนอขออนุมัตเิ ปลีย่ นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖๙ หลักสูตร ดังนี้
๑. คณะเศรษฐศาสตร จํานวน ๘ หลักสูตร
๒. คณะศึกษาศาสตร จํานวน ๔ หลักสูตร
๓. คณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน ๙ หลักสูตร
๔. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๔ หลักสูตร
๕. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา จํานวน ๔ หลักสูตร
๖. คณะวนศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๗. คณะมนุษยศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๘. คณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน ๑ หลักสูตร
๙. คณะสถาปOตยกรรมศาสตร จํานวน ๑ หลักสูตร

๒

วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

งานที่ต.องดําเนินการ

๓.๑
(ตอ)

๑๐. โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๑. คณะประมง จํานวน ๑ หลักสูตร
๑๒. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๑๓. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๓ หลักสูตร
๑๔. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ จํานวน ๗ หลักสูตร
๑๕. คณะสังคมศาสตร จํานวน ๔ หลักสูตร
๑๖. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน ๒ หลักสูตร
๑๗. คณะวิทยาศาสตร จํานวน ๑๔ หลักสูตร
การขออนุมัติปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําป;การศึกษา ๒๕๕๗
(ครั้งที่ ๑๐) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๕๗ คน

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
เห็นชอบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝeายเลขานุการ
เพื่อทราบและเห็นชอบ

อนุมัติ

-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝeายเลขานุการ

-จัดทําบันทึกแจงมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม

-ฝeายเลขานุการ

-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๐๑๖๐
ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘

-

-

๓.๒

๓.๓

การขออนุมัติหลักการใหสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติตอสัญญาเชา
พื้นที่ของคณะเกษตร

ผู.ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-สภา มก.
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๙๕๕
ลว. ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘
-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๙๙๕๖
ลว. ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑

รายงานผลการดําเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิภาพ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ และประธานฯ ขอใหนําขอสังเกตไปดําเนินการ
และนําเสนอที่ประชุมคณบดีทราบอีกครั้งในคราวตอไป
(รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘)

๔.๒

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษา ตอสถาบันอุดมศึกษา ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ทราบ

-

๓

วาระที่

เรื่อง
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-

-

-

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑

๕.๒

ศาสตราจารยสุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร แจงให
ทราบ
ที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดประชุมเพื่อระดมความคิดในการ
แกปOญหาวิกฤตภัยแลง ในป; พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการนี้ สมาคมนิสติ เกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธกส.) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ยินดีใหการสนับสนุนคาใชจายดังกลาว และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ยินดีสนับสนุนในสวนคาเครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับขุดเจาะเพิม่ เติม
จํานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตามที่สถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมติ
ทราบ
คณะกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนวิทยาสารเกษตรศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
สูฐานขอมูล ISI Web of Science ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เห็นควรใหปรับชื่อวารสารจาก Kasetsart Journal
(Natural Science) เปvน Natural Science and Agriculture และรับ
ตีพิมพบทความที่มสี าระทีเ่ กี่ยวของกับการวิจัยทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน
วิทยาศาสตรประยุกต และวิศวกรรมศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเกษตร เพื่อเปvนการพัฒนาขับเคลื่อนวิทยาสารเกษตรศาสตรสูสากล
และที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘ มีมติรับทราบตามเสนอนัน้ ในการนี้ ที่ประชุมคณบดียินดี
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานและกําหนดใหเปvนนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขอใหสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรจัดทําแผนการดําเนินงาน และนําเสนอรายละเอียดโครงการ
ตอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาตอไป

๔

วาระที่
๕.๓

เรื่อง
ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดตั้งขอสังเกตตอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกีย่ วกับงบประมาณดานงานวิจัย มีผลงาน
ที่มีประโยชนตอสังคมอยางไรนั้น ศาสตราจารยสุภา หารหนองบัว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร แจงใหทีป่ ระชุมทราบวา ตอนนี้คณะตาง ๆ
ไดพิจารณาจัดทําเรื่องเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตรแหงแผนดินใน
หลาย ๆ มิติ ทั้งในรายวิชาใหมที่เปyดสอน และการจัดทํางานวิจัยรวมกัน
เชน คณะเกษตร ไดจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย Designing New Thai
Agriculture with IT โดยประกอบดวย คณะเกษตร คณะวนศาสตร
คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร
การทํางานวิจัยรวมกัน โดยบูรณาการศาสตรจากสาขาตาง ๆ ถือเปvน
แบบอยางที่ดีและมีความ สําคัญมากในปOจจุบัน ซึ่งจะกอใหเกิดผลดี
ตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศไทยไดอีกดวย

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทราบ

ขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://ex-emeeting.ku.ac.th โดย Login ผ*านAccount Nontri

๕

งานที่ต.องดําเนินการ

ผู.ปฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

