สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

-

-

-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ทราบ
เลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นประธาน และรองประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ คือ
๑. นายพรเพชร พิชิตพลชัย เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่หนึ่ง
๓. นายพีระศักดิ์ พอจิต เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่สอง
ในการนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงมีคําสั่งให้นัดประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกรัฐสภา โดยมีระเบียบวาระการประชุมมีเรื่อง
เร่งด่วน ๓ เรื่อง ได้แก่ การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ยกร่างข้อบังคับการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง
๒.๑

การปรับโครงสร้างคณะเกษตร และคณะเกษตร กําแพงแสน

เห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

- สภา มก. ๘/๒๕๕๗
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๔.๑

วาระที่

เรื่อง

๒.๒

การขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของคณะและวิทยาลัยที่ยังไม่มีการ
แบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาให้มีการแบ่งส่วนเป็นภาควิชา

๒.๓

รายงานผลการดําเนินการจัดทํารายงานทางการเงิน ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. งบการเงินของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบัติ

ผลการดําเนินงาน

เห็นชอบการปรับเปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ” เป็น “คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ” และ
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรจากคณะที่แบ่งส่วนงาน
เป็น “สาขาวิชา” จํานวน ๘ คณะ จาก ๒๖ สาขาวิชา
เป็น ๒๗ ภาควิชา และคณะที่แบ่งส่วนงานเป็น “สาย
วิชา” หรือ “ส่วนงานจัดการศึกษา” จํานวน ๔ คณะ
เป็นภาควิชา ๑๑ ภาควิชา รวมเป็นภาควิชาที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่ ๓๘ ภาควิชา และ ๒ โครงการจัดตั้งภาควิชา ใน
สังกัดรวม ๑๒ คณะ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา
ทราบ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
จัดทําหนังสือแจ้งคณะเจ้าของโครงการที่ยังไม่ได้ปรับแก้
งบทดลองใหม่ จํานวน ๒๑ โครงการ และโครงการที่ยัง
ไม่ได้แจ้งผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบงบการเงิน จํานวน
๔๔ โครงการ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และรายงานให้มหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อพิจารณา

- สภา มก. ๘/๒๕๕๗
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๔.๒

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

- สภา มก. ๘/๒๕๕๗
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๔

- สภา มก. ๘/๒๕๕๗
๒๕ ส.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๕
- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๒๒๘
ลว. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗
- สภา มก. ๑/๒๕๕๗
๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗
วาระที่ ๗.๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑

การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๑๖) ในระดับปริญญาตรี จํานวน ๙ ราย

อนุมัติ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย -ฝ่ายเลขานุการ
เพื่อทราบ

๓.๒

การขอถอนรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา
๒๕๕๖ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๒ ราย

๑. ให้ถอนรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๒ ราย และคืนสภาพนิสิตทั้ง ๒ ราย
เพื่อจะได้ดําเนินการลงทะเบียนเรียนต่อไป

-ฝ่ายเลขานุการ
จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-เสนอเลขานุการลงนาม
-นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ

๒

วาระที่

เรื่อง

๓.๒
(ต่อ)

๓.๓

การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

๓.๔

สํานักงานทรัพย์สิน ขออนุมัติหลักการให้สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ (Max
Beef) เช่าพื้นที่อาคาร KU Avenue หลัง ๑ ขนาดพื้นที่ ๑๙๓.๗๕ ตาราง
เมตร เพื่อให้บริการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานที่ต้องดําเนินการ

ผูป้ ฏิบัติ

๒. เห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัยยกเลิกรายชื่อวารสาร
สําหรับตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก
เพื่อเป็นเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ
คือ Recent Advances in Iformation and
Communication Technology และวารสาร Lecture
Notes in Electrical Engineering
ที่ประชุมได้มีการอภิปลายกันอย่างกว้างขวาง และมีมติ - นําเสนอที่ประชุมคณบดี -ฝ่ายเลขานุการ
พิจารณาอีกครั้ง
ให้รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินและผู้บริหาร
ทุกหน่วยงานนําข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นแนวทางเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย และให้นําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
อีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
อนุมัติ
- จัดทําบันทึกแจ้งมติ
-ฝ่ายเลขานุการ
- เสนอเลขานุการลงนาม

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

๓

ผลการดําเนินงาน

- คณบดี ๑๕/๒๕๕๗
๑ ก.ย. ๒๕๕๗

- บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓.
๑๐๑๐๒/๑๒๒๒๗
ลว. ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗

