สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๘
วันจันทรที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ )
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ผูอาํ นวยการสํานักสงเสริม
และฝกอบรม กําแพงแสน

2

สํานักงานกฎหมาย

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ รักซอน ผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม
กําแพงแสน นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดยมีหัวขอนําเสนอประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและแผนปฏิบัติการ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ. 2548- 2551 จุดแข็งและ
จุดออนขององคกร
นําเสนอขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยขอยกเลิก หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ
สรรหาผูแทนขาราชการและพนักงานฯ แนบทายประกาศสภาฯ เรื่อง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2544
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมฯ ไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง และเพือ่ ความถูกตองชัดเจนและตรง
ประเด็น ที่ประชุมฯ จึงมีมติใหแกไขขอความใน ขอ 3 ของรางหลักเกณฑและ
วิธีการไดมาซึ่งกรรมการสรรหาฯ แนบทายขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาคณบดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เปน “ขอ 3 วิธีการไดมาการดําเนินการใหเปนหนาที่ของ
เลขานุการคณะทีม่ ีการสรรหา โดยใหเลขานุการคณะที่มีการสรรหา เสนอ
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และใหคณะกรรมการดําเนินการ
ดําเนินการดังนี้.............”
มีมติแตงตั้ง
1.ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
2.นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
3.ใหดําเนินการทาบทาม ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงศ และ ดร.อําพน กิตติอําพน เปนกรรมการ ตามขอบังคับฯ ขอ 5.3 ถาไดรบั การปฏิเสธจากรายหนึ่งราย
ใดหรือทั้งสองราย ใหดําเนินการทาบทาม ศาสตราจารย ดร.ภาวิช ทองโรจน
นายสมใจนึก เองตระกูล และศาสตราจารย ดร.สุมณฑา พรหมบุญ เปนลําดับ
ถัดไป และเนือ่ งจากตามขอ 6 แหงขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2545 ระบุวา “ผูทสี่ มควรดํารงตําแหนงอธิการบดีจะตองมี
คุณสมบัติตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

3
(ตอ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4
5

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร

6
7

คณะวิทยาศาสตร
คณะเกษตร คณะเกษตร
กําแพงแสน

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พ.ศ. 2541 และมีคุณลักษณะเหมาะสมตามเกณฑทายขอบังคับนี้ ซึ่งจะกําหนดโดยสภามหาวิทยาลัยฯ ในการสรรหา
อธิการบดีแตละคราวไป และอาจจะเปนบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได” นายกสภามหาวิทยาลัยฯ จึง
ใหนําคุณสมบัติพเิ ศษของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 10 ขอ จากการสรรหาอธิการบดี ป พ.ศ. 2545 เวียน
เสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา และใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรวบรวมและสรุปนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศนของคณะบริหารธุรกิจ และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เปนประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ผูชวยศาสตราจารยสุเทพ สิริวทิ ยาปกรณ เปนกรรมการ
ประธานสภาขาราชการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิบลู ย ชลานันต เปนกรรมการ
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี นายพิชิตชัย ผองอุดม เปนเลขานุการ
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจยั ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศนของผูอ าํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกอบดวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย เปนประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา รองศาสตราจารย ดร.จวงจันทร ดวงพัตรา เปนกรรมการ
ประธานสภาขาราชการ ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิบลู ย ชลานันต เปนกรรมการ
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี นายพิชิตชัย ผองอุดม เปนเลขานุการ
แตงตั้งคณบดีคณะวนศาสตร
มีมติใหแตงตั้ง อาจารยดํารงค ศรีพระราม ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ระดับ 7
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะวนศาสตร สืบตอจาก
รองศาสตราจารยอุทศิ กุฎอินทร ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ขออนุมตั ิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาหลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
อนุมัติ
ขออนุมตั ิรวมโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร โดยใชชื่อใหม เปน “โครงการบัณฑิตศึกษา อนุมัติ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 3 โครงการคือ
1.โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2.โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.โครงการปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
อนุมัติ
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร โดยจะเริ่มใชกับนิสิตตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป คือ
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวทิ ยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวทิ ยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548

2

ลําดับ
8

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 1.รายงานความคืบหนามหาวิทยาลัยในกํากับ รายชือ่ มหาวิทยาลัยที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ทั้ง 20
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทีอ่ ยูในขายจะปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับเปนกลุมแรกมีอยู 4 มหาวิทยาลัย คือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยบูรพา ยังมีปญหาอยูเกี่ยวกับการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ
- มหาวิทยาลัยทักษิณ อยูระหวางการพิจารณาของกรรมาธิการรวมสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาผูแทนราษฎร
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแกไขปรับปรุงเสร็จแลว กําลังมอบใหผูแทน
คณะกรรมาธิการกฤษฎีกา ผูแ ทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตรวจสอบความสอดคลอง
ของกฎหมาย มติคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผูแทนราษฎร และรายละเอียดเปนรายมาตรา กอนจะนําเสนอเพือ่ รอบรรจุใน
วาระที่ 2 และที่ 3 ของสภาผูแ ทนราษฎร
2.รายงานความกาวหนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ......... ซึ่งไดผานการพิจารณาจากกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎร ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- ประเด็นที่คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรชุดที่แลวพิจารณาแกไข
- ประเด็นผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการที่กรรมาธิการมอบหมาย
- ประเด็นที่วุฒสิ ภาพิจารณาแกไขรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. .....
- ประเด็นความแตกตางรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับ ที่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
- ประเด็นความหมายของการรวมจัดการศึกษา ตามมาตรา 12
- ประเด็นขอยุตขิ องคณะกรรมาธิการรวมวุฒิสภาและสภาผูแ ทนราษฎร พิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ....
เพื่อปรับเขากับรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .....
- ประเด็นขอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง เสนอคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร คณะที่ 3
ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดยกรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .....
ตามประเด็นที่กรรมาธิการพิจารณาแลว ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ขั้นตอนตอไปกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรจะพิจารณา
เรียงมาตราตรวจสอบประเด็นที่ยังไมไดขอ สรุป พิจารณาถอยคําความสอดคลองเนือ้ หา และหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี

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

3

มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ
ทั้งนี้ หากกรรมการมีขอสังเกต
หรือขอเสนอแนะ ใหนําเสนอ
ไปยังอธิการบดี เพื่อจะไดรวบรวม
ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ
ไปประกอบการพิจารณา
ในโอกาสที่เหมาะสมตอไป

