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คณะกรรมการประชาสัมพันธ
มก. และคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการสงเสริม
ความสามารถพิเศษภาคฤดูรอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
สํานักงานทรัพยสิน และ
คณะกรรมการบริหาร
โรงอาหารกลาง
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
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วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
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คณะศึกษาศาสตร

( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ 7 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ )
เรื่อง
สรุปขอมูลการเบิกจายเงินรายไดใหกับพนักงานขับรถยนต
คําสั่งจําหนายคดีเพราะเหตุแหงการฟองคดีหมดสิ้นไป
ขออนุมตั ิคาใชจายโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอ น พ.ศ. 2551 และโครงการสัมมนา
อาจารยแนะแนวทั่วประเทศ

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ

อนุมัติ
จํานวนโควตาพิเศษในการรับนักเรียนโครงการเรียนลวงหนาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2551 จําแนกตามคณะ
ขออนุมตั ิโครงการจัดหาอาคารที่พกั อาศัยของบุคลากรและหอพักสําหรับนิสิตในพื้นทีซ่ อยพหลโยธิน
45 โดยใชหลักการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
การโอนยายศูนยในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปสังกัดคณะ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเชาที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตบางเขน

เห็นชอบและใหนาํ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พิจารณา

อนุมัติ

ขออนุมตั ิกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนบุคลากรวุฒปิ ริญญาเอกทางดานวิศวกรรมศาสตร
ของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี อนุมัติ และขอใหผูอํานวยการวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ตั้งงบประมาณ ป 2552
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)
สําหรับฝกงานนิสิตบนเรือ ซึ่งกองทัพเรืออาจไมสนับสนุนงบประมาณในสวนนี้ในป 2552
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อนุมัติ
ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
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คณะวิศวกรรมศาสตร
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เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณและคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการ
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ 2)
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย สําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)
กองบริการการศึกษา
การจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขอเปดและปรับปรุงหลักสูตรตามแบบฟอรมและขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการของคณะวิทยาศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
และคณะมนุษยศาสตร รวม 6 หลักสูตร
คณะวนศาสตร
ขออนุมตั ิปดโครงการปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรปาไม ภาคพิเศษ จังหวัดแพร
คณะเกษตร กําแพงแสน
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
คณะเกษตร
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชา เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเกษตร - 005213 การจัดการเทคโนโลยีระบบเกษตร 3(3-0) หนวยกิต
- 005334 ระบบการชลประทานและการจัดการน้ํา 3(3-0) หนวยกิต
- 005425 ไฮดรอลิกและนิวแมติกในระบบเกษตร 3(2-2) หนวยกิต
คณะบริหารธุรกิจ
ขออนุมตั ิเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชา เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขาและหลักสูตร อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อรับทราบและใหความเห็นชอบ
บัญชีบัณฑิต – 140390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0) หนวยกิต
- 140490 สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต
คณะวิทยาศาสตร
ขออนุมตั ิปรับปรุงรายวิชา จํานวน 1 รายวิชาคือ 416454 ชีวสารสนเทศเบื้องตน 3(2-3) หนวยกิต เปนวิชาเลือกเฉพาะ
และวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร และเปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชาดังนี้
- 416525 อันตรกิริยาระหวางพืชกับจุลินทรียในระดับโมเลกุล 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร
- 416558 การวิเคราะหหนาทีแ่ ละการแสดงออกของยีน 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 4) รวม 500 คน ประกอบดวย
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 407 คน (ดุษฎีบัณฑิต 31 คน มหาบัณฑิต 376 คน) และระดับบัณฑิต จํานวน 93 คน
ฝายเลขานุการทีป่ ระชุมคณบดี
กําหนดการนําสงเรื่องเขาวาระการประชุมคณบดี ประจําป พ.ศ. 2551
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
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หนวยงานที่เสนอ
ลําดับ
19 กองวิเทศสัมพันธ
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22

คณะทํางานการใชพื้นที่กอ สราง
อาคารสําหรับการเรียนการสอน
บริเวณโรงสูบ
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
งานประชาสัมพันธ มก.

เรื่อง
สรุปขอมูลมหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจําป 2007
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
รายงานการประชุมคณะทํางานการใชพื้นที่กอ สรางอาคารสําหรับการเรียนการสอนบริเวณโรงสูบ
รายงานสรุปการประชุมหารือเพื่อพัฒนาความรวมมือ
สรุปขาวตัดจากหนังสือพิมพรายวันประจําเดือนตุลาคม 2550

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

