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ลําดับ
หนวยงานที่เสนอ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
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จังหวัดสกลนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการเรียนลวงหนาของ มก.
บัณฑิตวิทยาลัย

6

สํานักงานบริหารกลุมภารกิจ
วิชาการ

7

คณะวิศวกรรมศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิโครงการงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน ประจําป 2550
อนุมัติ
ขออนุมตั ิปรับหมวดรายจาย คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ เปนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ขออนุมตั ิลดหยอนคาเชาพื้นที่อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
อนุมัติ
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
สําหรับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 054448 โครงงานในการพัฒนากระบวนการ 1(0-3) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะ อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
บังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
และใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาโครงการเรียนลวงหนา
ขออนุมตั ิกําหนดหลักเกณฑการมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปลาในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในตางประเทศ อนุมัติ
และทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การยกฐานะสํานักงานบริหาร
เห็นชอบในหลักการยกฐานะสํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ จากระดับ “กอง” ใหมีฐานะเทียบเทา “คณะ” และเพื่อความ
กลุมภารกิจวิชาการเปนหนวยงาน ถูกตองเหมาะสมและมีความชัดเจนในการดําเนินการ จึงมีมติใหทําการพิจารณาทบทวนในประเด็นตาง ๆ แลวนําเสนอทีป่ ระชุม
ระดับคณะและเปลี่ยนชื่อเปน
คณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
“สํานักวิชากลุมวิชาการ”
1.มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ พิจารณากําหนดชือ่ หนวยงานใหสื่อความหมายใหถูกตองชัดเจน
2.มอบกองแผนงาน กําหนดวัตถุประสงคและภารกิจของหนวยงานใหมตามขอสังเกตของที่ประชุมและขอใหหารือกับผูเกีย่ วของ
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ปรากฏในตารางการดําเนินการและเปาหมายการดําเนินการเพือ่ ความสมบูรณดวย
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการเปดสอน อนุมัติ
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3)

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
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(ตอ)
คณะเศรษฐศาสตร
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คณะมนุษยศาสตร
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คณะวิทยาศาสตร
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คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
คณะประมง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
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คณะสังคมศาสตร
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คณะสัตวแพทยศาสตร
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คณะวนศาสตร
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รองอธิการบดีฝายวิชาการ

18

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
งานประชาสัมพันธ มก.
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 202313 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี I 1(0-3) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะบังคับ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
และใหความเห็นชอบ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา
อนุมัติโดยใหแกไขความในขอ 7 ของรางประกาศฯ เปน “ขอ 7 คาธรรมเนียมทดสอบภาษา
คาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร
อังกฤษ 500 บาท” และใหออกประกาศฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและประกาศ
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ฯ กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ)คณะเศรษฐศาสตร
(ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต ภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศรีราชา
ขออนุมตั ิโครงการรับนิสิต โดยวิธรี ับตรง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิโครงการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยการรับตรง ปการศึกษา 2551 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา เปนวิชาศึกษาเฉพาะเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
จํานวน 2 รายวิชาคือ -455332 การตางประเทศของกลุมประเทศแอฟริกา 3(3-0) หนวยกิต
-455333 การตางประเทศของกลุมประเทศลาตินอเมริกา 3(3-0) หนวยกิต
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 505311 เภสัชวิทยาทั่วไป 4(3-3) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ
ขออนุมตั ิเพิ่มรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไม
และใหความเห็นชอบ
แผน ข จํานวน 3 รายวิชาคือ -304561 ระบบเกษตรและการจัดการ 3(3-0) หนวยกิต
-306551 สวนปาเชิงพาณิชยในเขตรอน 3(3-0) หนวยกิต
-306564 การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 3(3-0) หนวยกิต
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 2) รวม 17 คน
ประกอบดวย ดุษฎีบัณฑิต 5 คน และมหาบัณฑิต 12 คน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณารับรองหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรที่จัดเปนกลุม
วิชาเอกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ประชุมรับทราบ
แนวทางการขอรับบริการดานผลิตสื่อโทรทัศน
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20 สํานักงานบริการวิชาการ
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คณะกรรมการบริหารงาน
โรงเรียนสาธิตแหง มก.
รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ
กองวิเทศสัมพันธ
คณะกรรมการประเมินฯ

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขั้นตอนการขอมอบอํานาจ
ในการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาวิชาการ และการใชงาน
ระบบสารสนเทศดานบริการ
วิชาการ

ที่ประชุมรับทราบ และไดมีการตอบขอหารือ และประธานฯ ไดมอบหมายใหดําเนินการดังนี้
1.ในกรณีของคณะที่มีหนวยงานดูแลรับผิดชอบงานดานบริการวิชาการอยูแลว สามารถดําเนินการไดโดยมอบหมายใหเจาหนาทีท่ ี่มี
ตําแหนงเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการ เนือ่ งจากตองใช password ในการเขาสูระบบ และปองกันการ
เปดเผยขอมูล
2.ประเด็นการเขียนโครงการพัฒนาวิชาการ ควรเขียนเปนการวิจัยในกรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จายจากการใหบริการวิชาการในวงเงิน
สองลานบาทขึ้นไปนั้น มอบหมายใหรองอธิการบดีฝา ยอํานวยการติดตามผลจากการประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
และมอบผูอาํ นวยการสํานักงานกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
สรุปการดําเนินงานการคัดเลือกนักเรียนใหไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา ปการศึกษา 2550

สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตรใหมประเทศไทย
สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความหลายหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของสหภาพยุโรปและเอเชีย : ปญหาหรือโอกาส
รายงานผลการประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสาขาเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2549
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนกลุมสหวิทยาการและโครงการจัดตั้ง
และกลุมหนวยงานสนับสนุนการบริหาร ประจําปการศึกษา 2549

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password
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ที่ประชุมรับทราบ

