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หนวยงานที่เสนอ
คณะสัตวแพทยศาสตร
1
2

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
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คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
เรียนลวงหนาของ มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )
เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาบริการทางวิชาการ การตรวจรักษาสัตวของโรงพยาบาลสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน และโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนองโพ (ฉบับที่ 2)
อนุมัติ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการเปดสอนปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ วิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีความปลอดภัยสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมตอเรือและเครื่องกลเรือ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิเปดสอนรายวิชา และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาโครงการเรียน
อนุมัติ
ลวงหนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การปรับอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา อนุมัติในหลักการปรับอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วิทยาเขตบางเขน
และสําหรับวิทยาเขตอื่นสามารถนําไปเปนฐานในการพิจารณาปรับอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ไดตามความเหมาะสม
โครงการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม ที่ประชุมรับทราบ และผูอ ํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร ไดแจงเพิ่มเติมวา
และผลกระทบสิ่งแวดลอม การพัฒนาโครงขายเชื่อมโยง
พรรณไมตาง ๆ ทีป่ ลูกไว ณ บริเวณสํานักฯ เปนพรรณไมมงคลที่มชี ื่อเสียง ซึ่งประชาชนและ
วงแหวนรอบนอกดานตะวันออก-ดานตะวันตก
สื่อมวลชนจะมาขอเยี่ยมชมอยูเปนประจํา ทั้งนี้ หากมีการใชพื้นที่บริเวณดังกลาวเพือ่ ทําเปน
เสนทางการกอสรางจะทําใหเกิดผลกระทบทั้งในดานสิ่งแวดลอมและภาพลักษณ โดยเฉพาะ
การทําลายพรรณไมมงคล

ลําดับ
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(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ
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วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะสังคมศาสตร
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คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

8

คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร
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คณะมนุษยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
คณะประมง
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รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขอหารือกรณีคณ
ุ สมบัติหัวหนาภาควิชา

ที่ประชุมรับทราบ และไดมีการซักถามกรณีการดํารงตําแหนงผูบริหารของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่นอกเหนือจากหัวหนาภาควิชา ซึ่งผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย ไดชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมวา
- ตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541
ไมไดกาํ หนดสถานภาพไว ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยจึงสามารถดํารงตําแหนงได
- ตําแหนงผูช วยอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 20 วรรค 5
ไดกําหนดไววา ตองมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัย
จึงไมสามารถดํารงตําแหนงได ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ประธานฯไดมอบหมายให
ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายสรุปตําแหนงการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดํารงตําแหนงได และไมสามารถดํารงตําแหนงได พรอมแนวทางแกไขปญหา
ขออนุมตั ิการเบิกจายคาใชจายโครงการงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน ประจําป 2549
อนุมัติ
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน –
ที่ประชุมรับทราบ
2 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2548-2551)
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิแบบฟอรมการเสนอขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ แบบฟอรมการเสนอขอเปด
อนุมัติ
รายวิชาใหมและปรับปรุงรายวิชา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 2 รายวิชา ซึ่งเปนวิชาเอกเลือกและวิชารอง ในหลักสูตรวิทยาศาสตร- เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ ทราบ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คือ
- 418551 เครือขายการสื่อสารคอมพิวเตอร 3(3-0) หนวยกิต
- 418552 ความมัน่ คงของคอมพิวเตอรและการสือ่ สาร 3(3-0) หนวยกิต
และขออนุมัติเปดรายวิชาใหม 2 รายวิชา ซึ่งเปนหมวดวิชาเลือกเสรีและหมวดวิชาเฉพาะเลือก
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คือ
- 422322 การจัดการขอมูล 3(3-0) หนวยกิต
- 422426 การทําเหมืองขอมูลเบือ้ งตนทางสถิติ 3(3-0) หนวยกิต
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549
เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา 254472 กรรมวิธีแปรรูปสัตวน้ํา 3(2-3) หนวยกิต
เปนหมวดวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 5) รวม 34 คน
รายงานประจําปกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ประจําปการศึกษา 2548
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ที่ประชุมรับทราบ

หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
13 รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

14

ผูอาํ นวยการสํานักหอสมุด

เรื่อง
- สรุปผลการประชุมของสถาบันการศึกษาและวิจัยดานการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture : SEARCA)
ครั้งที่ 19
- รายละเอียดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “เศรษฐกิจพอเพียง : รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล”
ระหวางวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่ออาคารเรียนรู สํานักหอสมุดวา อาคาร”เทพรัตน
วิทยาโชติ” ซึ่งมีความหมายวา “อาคารที่รุงเรืองดวยความรูอันวิเศษดุจดวงแกวแหงเทพ” และขณะนี้
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝา ยวางแผนและพัฒนากําลังพิจารณาดําเนินการเรื่องปายอาคารใหม

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password
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ที่ประชุมรับทราบ

