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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1

2

สถาบันวิชาการดานสหกรณ

3

คณะสัตวแพทยศาสตร

4

คณะเกษตร
คณะเกษตร กําแพงแสน

5

คณะวิศวกรรมศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหเชาที่ดิน และอาคารในความปกครองดูแล
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
เพื่อพิจารณา
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและคาสมนาคุณคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
อนุมัติ
และผูท รงคุณวุฒใิ นการประเมินผลงานตําแหนงทางวิชาการ
แผนการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เห็นชอบในหลักการแผนการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สรุปประชุมสัมมนาวิชาการเครือขายอธิการบดี (UPN) ครั้งที่ 3
เรื่อง ทิศทางความรวมมือเพือ่ พัฒนาอุดมศึกษาไทย
ที่ประชุมรับทราบ
การประมาณการจํานวนนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา ในป 2550-2554
ขออนุมตั ิระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ขออนุมตั ิปรับแกหลักเกณฑในการจายเงินสมทบใหแกนายสัตวแพทย จากเงินรายได
อนุมัติ
ของคณะสัตวแพทยศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเลาเรียนโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร
มีมติใหถอนเรื่องเพื่อใหคณะเกษตรนํากลับไปพิจารณาทบทวน
แลวนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 026475 แมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืช 3(2-3) หนวยกิต
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ซึ่งเปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวิชากีฏวิทยา
เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการ
อนุมัติ
หลักสูตรปริญญาตรีรวมนานาชาติสองปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)
และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 213423 วัสดุพอลิเมอร จากอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3(3-0) หนวยกิต ซึ่งเปนวิชา
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เฉพาะเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
5
(ตอ)
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คณะศึกษาศาสตร
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กองกิจการนิสิต
คณะกรรมการฝายวิชาการ
ในคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45
สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ

10
11

คณะวิทยาศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

12
13
14

คณะศึกษาศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และบัณฑิตวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

15

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1.ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรภาคพิเศษ
2.ขออนุมัติกาํ หนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ
และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ
และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการฯ
ขอหารือการนําผลการสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก
ของนักเรียน/นักศึกษาที่สอบไดบันทึกลงในหลักฐาน
การศึกษา

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอ เสนอแนะวา คณะฯ ควรมีแผนรองรับสําหรับวิชาพื้นฐานและการจัด
หอพักสําหรับนิสิตและมีมติดังนี้
1.เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
2.อนุมัติใหออกประกาศฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาขอมูลที่จะบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษาจะบันทึกเฉพาะ
รายวิชาที่เปนความตองการของหลักสูตรเทานั้น กรณีการนําผลการสอบธรรมศึกษาชัน้ -โท-เอก ของ
นักเรียน/นักศึกษาที่สอบไดบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา จะตองมีการเทียบรายวิชากับวิชาใน
หลักสูตรปรัชญาและศาสนา จึงจะสามารถดําเนินการได แตถาเปนการศึกษาเพือ่ เพิ่มพูนความรูจะ
จัดทําเปนประกาศนียบัตรเพือ่ นําไปใชประกอบในการสมัครงาน
ขออนุมตั ิ “โครงการกาวแรกสูบ ัณฑิตยุคใหม ประจําปการศึกษา 2550”
อนุมัติ
ขออนุมตั ิหลักการคาใชจายการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 ของฝายวิชาการ เพิ่มเติม

ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
เปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ “ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป” เปน “ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ”
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ แผน ก แบบ ก 1 และ
แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ แบบ 1.1 แบบ
1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
ขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
ขออนุมตั ิปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร เปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชาคือ รายวิชา 052202 หลักการแปรรูปอาหาร จํานวน
2(2-0) หนวยกิต ซึ่งเปนวิชาบริการ สําหรับเปนวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และรายวิชา 052546 อาหารสุขภาพและโภชนเภสัชภัณฑ จํานวน
2(2-0) หนวยกิต ซึ่งเปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การอาหาร
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 9) รวม 80 คน
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เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา

อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
16 คณะมนุษยศาสตร
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิปดรายวิชา จํานวน 15 รายวิชา และเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา ซึ่งเปน
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและ
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
ใหความเห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
บัญชีกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
คณะทํางานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทํางาน
การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2550
ที่ประชุมรับทราบ
ก.พ.ร.
คํารับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
กองคลัง
รายงานที่หนวยงานตองดําเนินการจัดทําและนําสงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสัตวแพทยศาสตรและวิทยาศาสตร
ภายในระดับมหาวิทยาลัย
สุขภาพ กลุมสาขาเกษตรศาสตร และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2548
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