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หนวยงานที่เสนอ
รองอธิการบดีฝายการเงิน
1
และทรัพยสิน

2

คณะกรรมการกําหนด
รางขอบเขตขอเสนอโครงการ
จัดหาที่พกั อาศัยของบุคลากร
และหอพักสําหรับนิสิตในพื้นที่
ซอยพหลโยธิน 45

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ )
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ประชุมรับทราบ
การสงงบพิสูจนยอดประจําไตรมาสที่ 1
ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน แจงใหที่ประชุมฯ ทราบเรื่องการสงงบพิสูจนยอด ซึ่งไดนําเสนอทีป่ ระชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยขอใหหนวยงานตรวจสอบรับรองยอดเงินคงเหลือประจํางวดสิ้นเดือนและ
รายงานผลการตรวจสอบใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบเปนรายไตรมาส เพือ่ ใหหนวยงานไดทราบฐานะการเงินของหนวยงานอยางถูกตองและ
เปนปจจุบัน ซึ่งจะทําใหไมมีปญหาในการสงมอบงานในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงผูบริหารของหนวยงานนั้น ๆ และเปนประโยชนตอการ
บริหารงานการเงินของหนวยงาน โดยมีกําหนดสงรายงานผลการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือแตละไตรมาสภายในสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้
หากหนวยงานไมดําเนินการตามกําหนดที่มหาวิทยาลัยฯ มีหนังสือแจงไป มหาวิทยาลัยฯ จะไมดําเนินการเบิกจายเงินใหแกหนวยงานนั้น
สําหรับไตรมาสที่ 1 ซึ่งไดสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และกองคลังไดมีหนังสือแจงใหหนวยงานดําเนินการและรายงานผล
ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ปรากฏวามีหนวยงานที่ยังไมรายงานผล 45 หนวยงาน กองคลังจึงไดมีหนังสือแจงใหหนวยงานรายงาน
ผลภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดรับรายงานผลเพียง 13 หนวยงาน และมีหนวยงานที่ยังไมไดรายงานผลอีก
32 หนวยงาน จึงขอใหหนวยงานทีย่ ังไมไดรายงานผลเรงดําเนินการและแจงมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ และมหาวิทยาลัยฯ จะไดนําสงเอกสารรายละเอียดเงื่อนไขขอกําหนดโครงการจัดหาที่พักอาศัย
รางขอบเขตขอเสนอ
ของบุคลากรและหอพักสําหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45 ใหแกคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทที่จะดําเนินการกองทุนรวม
โครงการจัดหาอาคาร
อสังหาริมทรัพยโครงการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรและหอพักสําหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45 เพื่อดําเนินการใน
ที่พักอาศัยของบุคลากร
ขั้นตอนตอไป คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตขอเสนอโครงการจัดหาที่พกั อาศัยของบุคลากรและหอพักสําหรับนิสิตในพื้นที่
และหอพักสําหรับนิสิต
ในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45 ซอยพหลโยธิน 45 มีประเด็นขอเสนอแนะเพิ่มเติม 4 ประเด็น ดังนี้
1. ควรมีการสํารวจความตองการทีพ่ ักอาศัยของบุคลากรและศึกษาความเปนไปไดของโครงการจัดหาที่พกั อาศัยสําหรับบุคลากรใน
พื้นที่ซอยพหลโยธิน 45
2. ควรมีการประชาสัมพันธและประกาศเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ
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คณะสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักบริการคอมพิวเตอร
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สํานักงานทรัพยสิน

7

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

8

คณะวิทยาศาสตร

9

คณะวิศวกรรมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. เพื่อใหโครงการมีความเปนไปไดมากขึ้น ควรเปดกวางและเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดเขาพักอาศัย
4. ควรกันพื้นที่ดานหนาที่ตดิ กับพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ในซอยพหลโยธิน 45 ไวสวนหนึ่งเพื่อรองรับการขยายถนนสําหรับการจราจร
ในอนาคต
ขออนุมตั ิตอสัญญาเชาพื้นที่บริเวณศูนย VET PLACE คณะสัตวแพทยศาสตร
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดอัตราคาธรรมเนียม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ดังนี้
การใชบริการหองประชุม 1. เห็นชอบใหนํารางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ยกเลิกระเบียบวาดวยการใชหองประชุม และหองคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
ของสํานักบริการคอมพิวเตอรเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพือ่ พิจารณา
และมัลติมีเดีย
2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการใชบริการหองประชุม เครื่องคอมพิวเตอรและ
การใชบริการมัลติมีเดีย ของสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติใหยกเลิกระเบียบฯ แลว
อนุมัติ
ขออนุมตั ิตอสัญญาขอตกลงการใชพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของบริษทั ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเชาพื้นที่ในการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ โดยใหแกไขคําวา “.....ผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา.....”
ขออนุมตั ิจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
เปน “.....ผลิตบัณฑิต” ที่ปรากฏอยูในเอกสารทุกที่กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
เพื่อพิจารณา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุมัติ ทั้งนี้ จํานวนรับรวมทุกประเภท
ขออนุมตั ิโครงการรับนิสิตทายาทธุรกิจกลุมอุตสาหกรรมเกษตร เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
จะตองไมเกินจากแผนซึ่งไดรับอนุมัติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเปดรับนิสิตเขาศึกษา ในปการศึกษา 2551 ในสาขาวิชาดังนี้
ไวแลว
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 5 คน 2) สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
จํานวน 5 คน 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 5 คน
4) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งทอ จํานวน 5 คน
อนุมัติ
ขออนุมตั ิจัดตั้งหนวยปฏิบัตกิ ารวิจยั สารประกอบทีท่ าํ หนาที่เฉพาะ คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการวัสดุนาโน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
เห็นชอบและใหนําเสนอ
สาขาวิทยาการวัสดุนาโนไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ ศูนยวิจัยโลหะและวัสดุ เปน ศูนยนวัตกรรมวัสดุ
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ของโครงการพิเศษในสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
- กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ
- กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (ฉบับที่ 2)
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เรื่อง

ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว
เห็นชอบและใหนําเสนอ
(นานาชาติ)ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
1. เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
1. ขออนุมตั ิเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับระบบฝงตัว
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหมพ.ศ. 2551
ั ฑิต
2. ขออนุมตั ิปรับปรุงและเปลี่ยนชือ่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต 2. อนุมัติใหปรับปรุงและเปลี่ยนชือ่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เปน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และเปลี่ยน คอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และเปลี่ยนชื่อปริญญาจากวิศวกรรมศาสตร
ชื่อปริญญาจาก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) เปนปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพือ่ ทราบและใหความเห็นชอบ
เปน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ตามแบบฟอรมและขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิปรับโครงสรางและเปลี่ยนชื่อ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนชื่อ
ศูนยปฏิบัติการวิจยั วิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน เปน ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอด
ศูนยปฏิบัติการวิจยั วิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน
เทคโนโลยี โดยใหยังคงสถานภาพเดิม และเมือ่ ศูนยฯ ดําเนินการไปประมาณ 2 ป ใหมีการนําสรุป
เปน ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
ผลการดําเนินงานของศูนยฯมาพิจารณาตอไป
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร และสาขาสถาปตยกรรมศาสตร
ภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจําป 2550 ประกอบดวย 1. คณะวิศวกรรมศาสตร 2 .คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 3. คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
4. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 5. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมหนวยงานทําวิจัย ประจําป 2550 ประกอบดวย
เห็นชอบ
1. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 2. สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร
3. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
5. สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิโครงการประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิหลักการจัดประชุมสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 โดยใหปรับหัวขอ
การประชุมสัมมนา และเพิ่มเนือ้ หาเกี่ยวกับระบบรายงานภาระงานของอาจารยในแตละภาคการศึกษาแบบออนไลนผานเว็บ
สัมมนาอาจารย
การสงเกรดออนไลน พรอมทั้งปรับเปลี่ยนกําหนดการจากเดิมที่เริ่มดําเนินรายการตั้งแตชวงบายเปนเริ่มในชวงเชาเวลาประมาณ
มหาวิทยาลัยเกษตร
10.00 น. เปนตนไป โดยใหมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแทนการจัดเลี้ยงสังสรรคในตอนเย็น
ประจําป 2551
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หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
13 กองยานพาหนะ
14

15

อาคารและสถานที่
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย
เพื่อการคนควาและพัฒนา
พืชศาสตร

16
17

ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
แหงชาติ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
คณะเศรษฐศาสตร

18

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

19

คณะมนุษยศาสตร

20

บัณฑิตวิทยาลัย

21

คณะเกษตร กําแพงแสน

22

คณะศึกษาศาสตร

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
ขออนุมตั ิคาใชจายโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2551

อนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมตั ิ ทั้งนี้ กรรมการไดมีขอสังเกตวา ตามขั้นตอนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ
ขออนุมตั ิหลักเกณฑการเบิกคาเชาที่พัก
ของสถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควา การนําเสนอเรื่องตาง ๆ ตอมหาวิทยาลัยฯ หรือที่ประชุมคณบดี ควรเสนอเรื่องโดยผานการพิจารณาจาก
รองอธิการบดีทก่ี าํ กับดูแลพิจารณากลั่นกรองตามลําดับ
และพัฒนาพืชศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดราคาเมล็ดพันธุ คาบริการปรับสภาพเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว ของศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ
เห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบและใหนําเสนอ
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ หลักสูตร ที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ไดอนุมัติให
บรรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2550 จากเดิม “หลักสูตรการจัดการนโยบายสาธารณะมหาบัณฑิต” เปลี่ยนเปน สภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
“หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลกาภิวัตนศึกษา”
ขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผูเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อทราบ
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
และใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 044528 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพดานจุลินทรีย
ของระบบทางเดินอาหารสัตว
1. เห็นชอบใหนําโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา โดยใหตัดลําดับที่ 25 วิทยาศาสตรการกีฬา ในตาราง
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ที่ 2 หนา 6 ของรายงานการวิเคราะหโครงการฯ ออก เนื่องจากไดมีการแยกเปนคณะวิทยาศาสตรการกีฬาแลว
สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา
(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร 2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แลว
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เรื่อง
มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. เห็นชอบโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อพิจารณา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2. อนุมัติใหออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ
(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติโครงการฯ แลว
คณะสังคมศาสตร
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิ าสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร และ
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ
ขออนุมตั ิหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 553522 พฤติกรรมกับสิ่งแวดลอมในการวิจัยและการออกแบบ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม
เพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
คณะเกษตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 007463 การออกแบบจัดสวน
ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา คือ
- 999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต - 999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวติ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 7) รวม 79 คน
ประกอบดวย ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 29 คน (ดุษฎีบัณฑิต 8 คน, มหาบัณฑิต 21 คน)
ระดับบัณฑิต จํานวน 50 คน
รองอธิการบดีฝายอํานวยการ
ที่ประชุมทราบ
สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของการไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.)
กองวิเทศสัมพันธ
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ Nagoya University
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