สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙
วันจันทรที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

2

คณะทํางานการติดตามผล
การปฏิบัติงานของคณบดี
ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

3

เรื่อง
รองศาสตราจารยเอกรินทร อนุกลู ยุทธธน คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีหัวขอ
นําเสนอประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงคของ
องคกร ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและแผนปฏิบัติการคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุดแข็งและจุดออนขององคกร
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ที่ไดแสดงวิสัยทัศน และมีผลการปฏิบัติงานครบรอบ 1 ป
สรุปขอเสนอแนะคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ

มีมติเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหกาํ หนดคุณลักษณะเหมาะสมของผูสมควร
ดํารงตําแหนงอธิการบดีรวม 9 ขอ ดังนี้
1.มีความเปนผูนําที่สามารถทําใหมหาวิทยาลัยมีสวนรวมเปนกลไกในการแกไข
ปญหาของสังคมได และสามารถชี้นําสังคมไทยใหคํานึงถึงความจําเปนที่จะ
ตองเชื่อมการพัฒนาการเกษตรกับการพัฒนาขอมูล ขาวสาร การบริหารดูแล
สังคมชนบทและสังคมเมือง รวมทั้งการบริหารเศรษฐกิจแบบพอเพียงอยาง
ตอเนื่องและสอดคลองกัน
2.เปนผูท ี่มีวิสัยทัศนทกี่ วางไกล
3.เปนคนดี มีเกียรติประวัตกิ ารดําเนินงานดวยความซือ่ สัตยสุจริต
4.เปนผูน ําที่สามารถพัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานการศึกษาและการวิจยั ในศาสตร
และศิลปทุกสาขาวิชาอยางทัดเทียมและตอเนื่อง ทัง้ นี้ โดยผดุงความเปนเลิศ
ทางวิชาการในสาขาเกษตรศาสตรสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.เปนผูน ําที่สามารถนําพามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศในสาขาวิชาอันเปน
จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
6.เปนผูท ี่สามารถแกปญหาและนําพามหาวิทยาลัยไปสูระบบสากลทีส่ ามารถ
พึ่งพาตนเองไดในอนาคต

ลําดับ
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หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

ประธานกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สรุปเรื่องการอุทธรณและรองทุกขของรองศาสตราจารยอภิชาติ ภัทรธรรม
แตงตั้งรองอธิการบดีวทิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร

7.เปนนักประสานงานที่จะสามารถผลักดันใหมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ
8.เปนนักการศึกษาที่มองเห็นความสําคัญของระบบขอมูลขาวสาร และสามารถ
สรางมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับของสังคม เพื่อการทดแทนการศึกษาใน
ระดับสูง ซึ่งประเทศไทยเคยตองพึง่ พาจากมหาวิทยาลัยตางประเทศ
9.เปนผูท ี่สามารถสงเสริมการนําหลักวิชาการไปสูการปฏิบัตอิ ยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถชี้นาํ ใหรัฐบาลและสังคมยอมรับบทบาทของมหาวิทยาลัยได
เห็นชอบตามคําวินิจฉัยที่คณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเสนอ
มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยนิตยศรี แสงเดือน ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร ดํารง
ตําแหนงในการบริหารเปนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร โดยใหสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงพรอมอธิการบดี
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศนของคณะเกษตร และเห็นชอบ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร ประกอบดวย
-นายชูชาติ ตันอังสนากุล กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
-รองศาสตราจารยสมพร อิศวิลานนท
เปนกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
-ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิบลู ย ชลานันต
เปนกรรมการ
ประธานสภาขาราชการ
-หัวหนาสํานักงานอธิการบดี (นายพิชิตชัย ผองอุดม) เปนเลขานุการ
อนุมัติใหเสนอ อาจารยสมเจตน จันทวัฒน อาจารยพิเศษ คณะเกษตร
กําแพงแสน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
พิเศษ ในสาขาวิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มก. ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 17
มกราคม พ.ศ. 2549
อนุมัติ

6

อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การพิจารณาขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษ

7

คณะวนศาสตร

8

คณะเกษตร

9

คณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร
สํานักงานบริหารกลุมภารกิจวิชาการ

ขออนุมตั ิเปลี่ยนชือ่ สถานีฝกนิสิตวนศาสตรบางมวง
เปน “ สถานีวิจัยวนศาสตรพังงา ”
ขออนุญาตใชหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
อนุมัติ
กับนิสิตที่เขาศึกษา ในภาคตน ปการศึกษา 2548
ขออนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึ ษา แผน ก อนุมัติ
แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10

สํานักงานกฎหมาย

รายงานเรื่องการฟองคดีปกครองกรณีผูเกษียณอายุขอขยายเวลาราชการ

11

คณะสังคมศาสตร

12

กองการเจาหนาที่

ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
รายงานความคืบหนาการเขารวมประชุมกรณีที่ใหขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยทีเ่ กษียณอายุรับราชการตอไดจนถึงอายุ 65 ป

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1.รับทราบรายงานเรื่องการฟองคดีปกครองกรณีผูเกษียณอายุขอขยายเวลา
ราชการ
2.เห็นชอบมอบอํานาจให นายพิชิตชัย ผองอุดม หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
ดําเนินคดีปกครอง แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งถูกฟองคดีปกครองไดทุกศาล
ทุกคดีจนกวาคดีจะถึงที่สุด และใหมีอํานาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานอัยการ
ดําเนินคดีแทนและมอบอํานาจชวงตอไปไดดวย
อนุมัติ
ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยฯ เตรียมดําเนินการเรื่อง
คุณสมบัติผูที่จะไดรับการขยายเวลาเกษียณราชการตอไดจนถึงอายุ 65 ป
หลักเกณฑและภาระงานในภาพรวมกอนที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จะกําหนดมา โดยนําเสนอทีป่ ระชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยฯ
และนําหลักเกณฑดังกลาวเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยมีขอสังเกตดังนี้
1.ควรตัด ขอ “1.5 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการทัง้ บทความวิชาการและ
บทความจากผลงานวิจัย” ออก
2.ผูท ี่สนใจจะขยายเวลาราชการ ควรนําเสนอ proposal โดยใหภาควิชา
เปนผูพิจารณา
3.เปดรับสมัครผูสนใจขยายเวลาราชการ โดยระบุคณ
ุ สมบัติตามความตองการ
ของภาควิชา
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