สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๒๑/๒๕๔๘
วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

1
2

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการใชทดี่ ินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
คณะสังคมศาสตร

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

สํานักงานทรัพยสิน

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใชที่ดนิ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน ภาคพิเศษ
ขออนุมตั ิปรับกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดการจายคาตอบแทนผูจดั การอาคารจอดรถงามวงศวาน 1 ในอัตรา
เดือนละ 5,000 บาท โดยเบิกจากเงินรายไดกองยานพาหนะฯ
ขออนุมตั ิปรับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณอาคารจอดรถงามวงศวาน 1

5

หอจดหมายเหตุ

แนวทางการกําหนดอายุเอกสารกลาง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติใหปรับลดอัตราคาเชาจากเดิมที่กําหนดไวในอัตรา 600 บาท
ตอตารางเมตร เปน 300 บาทตอตารางเมตร รวม 15 หนวย โดย
ปรับอัตราคาเชาเปนเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ ที่ประชุมฯไดมีขอ เสนอแนะดังนี้
1.ควรอํานวยความสะดวกใหกับรานคา โดยทําประตูเขารานคา
ดานหนาที่ติดกับถนนจันทรสถิตย
2.เจาะเกาะกลางถนนเพื่อใหรถที่มาจากภาควิชาคหกรรมศาสตรและ
คณะเศรษฐศาสตรสามารถวิ่งชิดขวาและเลี้ยวขวาขึน้ ที่จอดรถไดเลย
ประธานฯ มอบหมายให ศาสตราจารยวิโรจน รุโจปการ
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พิจารณาเรื่องการจราจร
ขอดี- ขอเสียและระบบความปลอดภัย
เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหจัดสงขอมูลผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสได และหากเอกสารประเภทใดที่มปี ญหาไมสามารถ
ดําเนินการไดใหแจงไปยังหอจดหมายเหตุ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
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คณะวิศวกรรมศาสตร

7

คณะวิทยาศาสตร

8

คณะเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน

9

วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย

10
11

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิรวมโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร โดยใชชื่อใหม
เปน “โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 3
โครงการ คือ
1.โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2.โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.โครงการปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดษุ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
♦ ภาควิชาสัตววิทยา ขออนุมัติเปดรายวิชา 423662 ปรสิตวิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0)
หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตรคือ
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวทิ ยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวทิ ยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

ขออนุมตั ิแกไขความคลาดเคลือ่ นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยขอยายวิชา 422111 หลักสถิติ
ไปอยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 7) รวม 86 คน
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สําหรับคณะ
และวิทยาเขต ประจําป 2548 ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร ระหวางวันที่ 25 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548
2. คณะสัตวแพทยศาสตร ระหวางวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
3. คณะเกษตร ระหวางวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน ประจําป 2548 ดังนี้
1. สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร
ระหวางวันที่ 29 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ระหวางวันที่ 18 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2548

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมฯ มีขอสังเกตวา เนือ่ งจากคณะเกษตรได
แยกออกเปน 2 คณะ ควรมีความชัดเจนเรื่องการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียน การสอน และการใช
หลักสูตรรวมกัน
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วัน ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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