สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑
วันจันทรที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ )
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หนวยงานที่เสนอ
ประธานฯ

คณะทํางานจัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

วิทยาเขตกําแพงแสน
สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะมนุษยศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1. แนะนํา นายสุเทพ วงศรื่น นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ (ส.มก.) ไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหดาํ รงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒขิ องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551
เปนตนไป
2. นายชวน หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดทําหนังสือขอลาออกจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ผานมา ทั้งนี้ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอปญหาขอกฎหมายในเรื่อง
การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ขออนุมตั ิกําหนดสีประจําคณะและสีพูประจําชุดครุย ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ใชสีแดงเลือดหมู เหมือนคณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน
2. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ใชสีฟาใส เหมือนคณะบริหารธุรกิจ
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ใชสีเขียวใบขาว
โครงการกอสรางอาคารหอพักนิสติ และบุคลากร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใชหลักการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จากเดิม 8 ฝายเหลือ 4 ฝาย ไดแก
ฝายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ฝายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ฝายพัฒนาเชิงธุรกิจ และสํานักงานเลขานุการ
ขออนุมตั ิปรับโครงสรางภาควิชาบรรณารักษและภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร ดังนี้
1. ยายสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศ ไปอยูที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร และเปลี่ยนชือ่ เปน
“ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร” (Department of Communication Arts and Information Science)
2. เปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาศิลปนิเทศ” เปน “ภาควิชาดนตรี” (Department of Music)

ที่ประชุมทราบ

อนุมัติ

อนุมัติ และขอใหตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ของภาควิชาดนตรี คําวา “Music” มี s หรือไม
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รองอธิการบดีฝายวิชาการ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คณะเกษตร
คณะเกษตร กําแพงแสน
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คณะศึกษาศาสตร
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คณะวนศาสตร

13

คณะวิศวกรรมศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การเทียบการศึกษาใหเทียบเทาระดับปริญญาตรี
เห็นชอบในหลักการการเทียบการศึกษาและประสบการณใหเทากับระดับปริญญาตรีได โดยใหขึ้นอยู
ตามโครงการความรวมมือ MOU กับราชอาณาจักรภูฏาน กับดุลพินิจของคณะเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม
กําหนดปฏิทินการเสนอขออนุมัติเปดสอนโครงการภาคพิเศษ ประจําปการศึกษา 2552 อนุมัติ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการออกประกาศฯ เพือ่ ใหทุกคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ถือปฏิบัติตอไป
ขอบังคับวาดวยครุยประจําตําแหนง คณาจารย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของรองศาสตราจารยวรวิทย สิริพลวัฒน คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน
การเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยคูสัญญา ณ ประเทศไตหวัน
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ สํานัก สถาบัน ประจําปการศึกษา 2550 ดังนี้ 1. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 2. สํานักทะเบียนและประมวลผล ที่ประชุมทราบ
- มหาวิทยาลัยฯ มอบเอกสารการบรรยายพิเศษในหัวขอ “บอกเลาเรื่องราว มก. จากคุณพอระพี” เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
เวลา 08.00 - 13.30 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน และตอไป
มหาวิทยาลัยฯ จะเชิญบูรพาจารยมาถายทอดประสบการณ และเลาประวัติความเปนมาในอดีตใหบุคลากรและนิสิตปจจุบันไดรับทราบและเรียนรู
เพื่อใหเกิดความเชื่อมตอเหตุการณในอดีตกับปจจุบนั อันจะทําใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคตตอไป
ขออนุมตั ิบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)
อนุมัติ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกสเกษตร
ขออนุมตั ิปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาสัตวบาล
ขออนุมตั ิโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตร- อนุมัติ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศกึ ษา 1. จํานวนรับนิสิตไมควรเกิน 25 คนตอป เนื่องจากเปนโครงการที่ผลิตครูในสาขาวิทยาศาสตร ซึ่งเปนสาขาขาดแคลน
จึงตองเนนคุณภาพการศึกษา
(ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร
2. เนื่องจากเปนสาขาวิทยาศาสตรศกึ ษา การดําเนินการโครงการฯ ควรมีความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรอยางชัดเจน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และระบุในโครงการฯ
ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรปาไม ภาคพิเศษ เปน โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารอนุมัติ
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ภาคพิเศษ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
การอนุมัตปิ รับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ)
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คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ขออนุมตั ิใชหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ยอนหลัง
การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่มาขอมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี)
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ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
ที่ประชุมทราบ

