สรุปมติยอการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙
วันจันทรที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

1

กองการเจาหนาที่

การปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวเงินรายได

2

คณะกรรมการการศึกษา มก.

เสนอขออนุมัติใหทุกหลักสูตรที่จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร แนบสรุปผลการวิจัย
สถาบัน ซึ่งจะตองมีประเด็นสําคัญอยางนอย 4 ประเด็นคือ
1.การบริหารหลักสูตร โดยระบุแผนผังอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร
ในแตละภาควิชา
2.ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
3.การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
4.ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิโครงการกาวสูความเปนเลิศดานกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อรับนักกีฬาทีมชาติ เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายมอบพระพุทธชินสีหจําลอง พระพุทธปฏิมา
ประจํามหาวิทยาลัยฯ เพื่อไปประดิษฐานเปนพระพุทธปฏิมาประจําศูนย สถานีวิจัย
สถานีฝกนิสิต โรงเรียนสาธิตแหง มก. โครงการการศึกษาพหุภาษา และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ จํานวน 20 องค ขนาดหนาพระเพลา 19 นิ้ว

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติใหปรับอัตราคาจางลูกจางชัว่ คราวเงินรายไดเพิ่มขึ้นจากอัตรา
คาจางที่ไดรบั ในอัตรารอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548
เปนตนไป โดยใชเงินรายไดของหนวยงาน
เห็นชอบใหทุกคณะที่เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรทัง้ ระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาถือปฏิบตั ิใหเปนไปตามแนวนโยบายการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยใหแนบสรุปผลการวิจัยสถาบันไปพรอมกับ
หลักสูตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 เปนตนไป และ
ที่ประชุมฯ ไดมีขอ สังเกตดังนี้
1.การขอเปดหลักสูตรใหม ควรมีการทําวิจัยสถาบันหรือไม
2.ประเด็นขอ 3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
หมายถึงขอมูลประเภทใดบาง
3.งานวิจัยสถาบันจะตองมีการจัดพิมพและไดรบั การรับรอง
จากหนวยงานใดหรือไม
ประธานฯ มอบรองฯ วิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย นําขอสังเกต
หารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
อนุมัติ โดยมอบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนากีฬา
มหาวิทยาลัยฯ และสํานักการกีฬาดูแลรับผิดชอบ และขอใหคณะ
ใหความรวมมือชวยเหลือเมื่อไดเขามาเปนนิสิต โดยสอนเสริม
รวมถึงการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทดวย
ที่ประชุมรับทราบ

ลําดับ
3
(ตอ)

4

หนวยงานที่เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

คณะกรรมการดําเนินการ
จัดงานเกษตรแฟร
คณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร
สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ
และบัณฑิตวิทยาลัย

6

คณะบริหารธุรกิจ

เรื่อง
โดยมีพิธีหลอ ณ โรงหลอธรรมรังษี อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม
พ.ศ. 2549 เวลา 11.49 น. และจะมีพิธีเบิกเนตร ณ อาคารพุทธเกษตรในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549
กลองเก็บเวลา (Time Capsule) เดิมกําหนดจะบรรจุในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
แตเนื่องจากสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี องคประธานในการบรรจุ
กลองเก็บเวลา ทรงมีพระราชกรณียกิจในชวงเวลานี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนไปบรรจุในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดพิมพหนังสือ “หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ”จํานวน 2,000
เลม 500 เลมแรก แจกใหกับผูมอี ุปการคุณ และผูบ ริจาคสรางหอประวัติมหาวิทยาลัยฯ สวนที่เหลือจะ
นํามาจัดจําหนายในราคาเลมละ 300 บาท เงินรายไดจากการจําหนายหนังสือนําเขากองทุนหอประวัติ
สนใจติดตอสั่งซื้อไดที่หอประวัตมิ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขออนุมตั ิงบประมาณคาใชจายงานเกษตรแฟร ประจําป พ.ศ. 2549
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึ ษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ สําหรับโครงการพิเศษของหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1.โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุร)ี
2.โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
3.โครงการปริญญาโทสําหรับผูบ ริหาร
4.โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ํา

2

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ

อนุมัติ
เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมไดอภิปรายกันในประเด็นจํานวนและ
คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและมีมติใหถอื ปฏิบัติตามมติทปี่ ระชุมคณบดีครั้งที่ 13/2548 เมือ่
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 คือใหมหาวิทยาลัยฯ
ทําความตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยขอยกเวนสําหรับหลักสูตร
“สหวิทยาการ” / หลักสูตร “นานาชาติ” และ
หลักสูตรปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาเดียวกัน
ที่อาจารยประจําหลักสูตรอาจซ้ําซอนกันได และใน
ระหวางรอคําวินิจฉัยจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ใหบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการไปตาม
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ จนกวาจะมีคําวินิจฉัย
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุมัติ

ลําดับ
6
(ตอ)

7

8

9

หนวยงานที่เสนอ
คณะบริหารธุรกิจ

คณะศึกษาศาสตร

คณะสังคมศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร

เรื่อง
5.โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
6.รางประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ
และเรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ
♦ ภาควิชาการเงิน ขออนุมตั ิเปดรายวิชาจํานวน 2 รายวิชาคือ
- 131414 ตราสานอนุพันธ 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
- 131543 ทฤษฎีและการจัดการกลุม หลักทรัพย 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือก
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- 131544 การวิเคราะหหลักทรัพยรายไดประจํา 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือก
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- 131545 การวิเคราะหหลักทรัพยทุน 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือก
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- 131546 การวิเคราะหอนุพันธ 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือก
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- 131547 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือก
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รางประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาฯ และกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
♦ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ขออนุมัติเปดรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 รายวิชาคือ
- 169524 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนทางการศึกษา 3(2-2) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือก
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
- 169525 การผลิตภาพดิจิทลั ทางการศึกษา 3(2-2) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือก
ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และเปนวิชารอง
สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขออนุมตั ิปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร ภาคพิเศษ
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาใหคําปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2)

3

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

อนุมัติ
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

อนุมัติ
เห็นชอบและใหนาํ เสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

9
(ตอ)

คณะวิศวกรรมศาสตร

10

สํานักประกันคุณภาพ มก.

11

คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน

12

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เรื่อง
♦ ขออนุมตั ิเปดรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 รายวิชาคือ
- 220523 วิศวกรรมยอนรอยสําหรับการผลิต 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
- 220524 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑพอลิเมอร 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชา
เอกเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
- 220525 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑโลหะ 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชา
เอกเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ ผลิตทางอุตสาหกรรม
- 220534 วิศวกรรมการทดสอบ 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
- 220543 ระบบอัจฉริยะสําหรับการผลิต 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
- 220544 ระบบวินิจฉัยดวยคอมพิวเตอร 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
- 216523 ความปลอดภัยทางไฟฟา 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
- 216553 หลักความปลอดภัยดานอัคคีภัย 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
- 216554 การออกแบบเชิงวิศวกรรมของความปลอดภัยดานอัคคีภัย 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชา
เอกเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
- 216555 การออกแบบเชิงวิศวกรรมของระบบดับเพลิง 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเอกเลือก
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ขออนุมตั ิกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอืน่ ๆ ของสํานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เสนอขออนุมัติดชั นีประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย
ขอหารือการจัดซื้อบัตรเติมเงินที่ใชกับโทรศัพทมือถือของผูบ ริหาร และบุคลากร สํานักงานกฏหมาย
จึงไดนําเสนอรางประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑการใชโทรศัพทมอื ถือขึ้นใหม โดยกรณีบัตร
เติมเงินใหเบิกไดไมเกินคนละ 1,000 บาทตอเดือน
ขออนุมตั ิหลักการคาใชจายการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 (เพิ่มเติม) เนื่องจากมีการเสนอผลงาน
มากกวาทุกป โดยฝายเลขานุการ ขออนุมัติเพิ่มเติม 300,000 บาท และฝายจัดพิมพเอกสาร ขออนุมัติ
เพิ่มเติม 60,000 บาท
การกําหนดมาตรการใหอาจารยและบุคลากรเขารวมงานเกษตรแฟรและการจัดประชุม
ทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 44

4

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
ยกเวนการขอเปดรายวิชา 216553, 216554,
216555 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ผูอํานวยการสถาบันวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย และ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ขอถอนการเปด 3
รายวิชาดังกลาว เพื่อหารือรวมกันเนื่องจากมีความ
ซ้ําซอนกับรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ โดยขอใหใชจายอยางประหยัด
เห็นชอบใหกําหนดมาตรการใหอาจารยและ
บุคลากรเขารวมงานเกษตรแฟรและการจัดประชุม
ทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 44 ดังนี้

ลําดับ
12
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เสนอขออนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 8) รวม 158 คน
อนุมัติคาใชจายโครงการสงเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูรอ น พ.ศ. 2549 เฉพาะสวนของ
มหาวิทยาลัย ในวงเงิน 1,000,000 บาท จากเงินรายได 309 กองทุนแบรนดซัมเมอรแคมป มก.

14

คณะกรรมการประชาสัมพันธ มก. และ
คณะกรรมการดําเนินการโครงการสงเสริม
ความสามารถพิเศษภาคฤดูรอ น
คณะวนศาสตร

15

คณะเกษตร

ขออนุญาตใชหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร กับนิสิตที่เขาศึกษา
ในภาคตน ปการศึกษา 2548

16

คณะเศรษฐศาสตร

17

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

♦ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ขออนุมตั ิเปดรายวิชา 119413 เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0) หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรเกษตร และเปนวิเชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี
♦ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ขอเพิ่มรายวิชาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร แผน ก แบบ ก(2) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร แบบ 2(2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543 จํานวน 7 รายวิชาคือ
- 052518 Chemistry of Food Flavor and Analysis 2(2-0) หนวยกิต
- 052519 Laboratory in Food Flavor and Analysis 1(0-3) หนวยกิต
- 052523 Food Analysis 2(2-0) หนวยกิต
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ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ สถานีฝกนิสิตวนศาสตรบางมวง เปน สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา

5

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.ใหหัวหนาภาควิชาและคณบดีตน สังกัด
ประชาสัมพันธใหอาจารยในสังกัดเห็นความสําคัญ
ในการเขารวมงานในวันดังกลาว
2.ไมอนุญาตใหอาจารยและนิสิตจัดกิจกรรมอืน่ ใด
นอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและไมอนุญาตใหมี
การลาประเภทตาง ๆในวันจัดงานดังกลาว กรณีมี
ความจําเปนใหขออนุมัติคณบดีตนสังกัดเปนกรณี
ไป ทั้งนี้ใหมีการหยุดการเรียนการสอนเฉพาะวิทยา
เขตที่มีการจัดงานเทานั้น และประธานฯ ขอใหทุก
หนวยงานถือเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะ
สงเสริมและสนับสนุนใหนิสิต บุคลากร และ
คณาจารย เขารวมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการ
งานเกษตรแฟรและงานเกษตรแหงชาติ
อนุมัติ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
อนุมัติ
เห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อสถานีฝกนิสิตวนศาสตร
บางมวง เปน “สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา” และ
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

17
(ตอ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

18

คณะมนุษยศาสตร

19
20

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร

เรื่อง

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- 052531 The Application of Physical Chemistry of Food Science 2(2-0) หนวยกิต
- 052543 Nutrition in Food Science 2(2-0) หนวยกิต
- 052545 Quality Management in Food Industry 2(2-0) หนวยกิต
- 052596 Selected Topics in Food Science and Technology 1-3 หนวยกิต
รวมถึงรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร ทีม่ ีเลขรหัสสามตัวทายตั้งแต 500 ขึ้นไป
ที่เปดสอนในภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
♦ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอเปดรายวิชา 051496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
อนุมัติและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
1-3 หนวยกิต เปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
♦ ภาควิชาวรรณคดี ขออนุมัติเปดรายวิชา จํานวน 4 รายวิชาคือ
-373201 การเขาใจบันเทิงคดี 3(3-0) หนวยกิต -373203 วรรณคดีและวัฒนธรรมประชานิยม
3(3-0) หนวยกิต
-373202 การตีความวรรณคดี 3(3-0) หนวยกิต -373204 ตัวละครเดนในวรรณคดี 3(3-0) หนวยกิต
นําเสนอแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการกิจกรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ
ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุง “สวนสองแสน” และพิธีเปดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ในป พ.ศ. 2549 และทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในป พ.ศ. 2550 ณ “สวนสองแสน” สถานีวิจัยดอยปุย

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วัน ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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