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ผูอาํ นวยการสํานักหอสมุด
กําแพงแสน

2
3

คณะทํางานการติดตามผล
การปฏิบัติงานของคณบดี
คณะเกษตร

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
นางอัมพร รัตนภักดิ์ ผูอ ํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน นําเสนอนโยบาย
และวิสัยทัศนตอ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีหัวขอนําเสนอประกอบ
ดวย วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงคขององคกรยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธและแผนปฏิบตั ิการสํานักหอสมุด กําแพงแสน พ.ศ. 2548
- 2552 จุดแข็งและจุดออนขององคกร
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทีไ่ ดแสดง
วิสัยทัศน และมีผลการปฏิบัติงานครบรอบ 1 ป
ขออนุมตั ิเปดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร(ภาคพิเศษ) คณะเกษตร โดยเริ่มรับนิสิตในภาคปลาย ปการศึกษา 2548
แตงตั้งผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร

แตงตั้งผูอํานวยการสํานักหอสมุด

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ
อนุมัติ
มีมติใหแตงตั้ง อาจารยอรไท ผลดี ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตําแหนง
อาจารย ระดับ 7 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน ผูอ ํานวยการสํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร สืบตอจาก
รองศาสตราจารยใจสคราญ หิรัญพฤกษ ตั้งแตวนั ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549
เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
มีมติใหแตงตั้ง นางวันทนี โกวิทางกูร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงบรรณารักษชํานาญการ ระดับ 8 สังกัดสํานักหอสมุด ดํารงตําแหนงใน
การบริหาร เปนผูอ ํานวยการสํานักหอสมุด สืบตอจาก ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค
ปติปญญา ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศนของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร และเห็นชอบใหแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาคณบดี

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

7

อนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํา มก.

8

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประกอบดวย
-นายรัตน พานิชพันธ กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
-รองศาสตราจารย ดร. มนฤตยพล อุรบุญนวลชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
-ผูชวยศาสตราจารยวิบูลย ชลานันต
ประธานสภาขาราชการ
เปนกรรมการ
-หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
เปนเลขานุการ
ขอใหสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณากําหนดคาน้ําหนักมาตรฐานในการประเมิน เห็นชอบใหกําหนดคาน้ําหนักของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพคุณภาพ ซึ่ง สมศ. จะใชในการประเมินคุณภาพภายนอกเพือ่ รับรองมาตรฐาน บัณฑิต 35 คะแนน มาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 35 คะแนน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 20 คะแนน มาตรฐานที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 10 คะแนน
นําเสนอประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ใหปริญญาแกนิสิตในภาคตน ปการศึกษา ที่ประชุมรับทราบ
2548 (ครั้งที่ 4) รวม 40 คน
ขออนุมตั ิใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของภาควิชาเคมี
อนุมัติ
คณะวิทยาศาสตร มาเปดสอนที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยขอเปด
สอนภาคปกติ ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
การพิจารณาเรื่องรองทุกขกรณีผบู ังคับบัญชาเลือ่ นขัน้ เงินเดือนโดยมิชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
และไมเปนธรรมของ รองศาสตราจารยอภิชาต ภัทรธรรม
1.ประเด็นแรก กรณีรองทุกขเรื่องการประเมินเลือ่ นขัน้ เงินเดือน เปนเรื่อง
รองทุกขที่ยื่นเกินกําหนดระยะเวลา จึงไมอาจนํามาพิจารณาได
2.ประเด็นที่สอง กรณีรองทุกขเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานตามมาตรการที่ 3 นัน้ เกิดขึ้นจากการดําเนินการประเมินที่รีบดวน
ประกอบกับผูป ระเมินไมเขาใจและมีการประเมินไมครบทุกขอ จึงขอให
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดแบบที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายละเอียด
ที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน ทั้งนีม้ อบ ศาสตราจารยกําพล
อดุลวิทย และหัวหนาสํานักงานอธิการบดี สรุปรายละเอียดเรื่องการรองทุกขฯ
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งตอไป
การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร มีขอ
เห็นชอบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอ และมอบเลขานุการสภาโตแยงวา การดําเนินการเพือ่ ใหไดมาซึ่งผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะ มหาวิทยาลัยฯ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หัวหนาสํานักงานอธิการบดี และ
วิทยาศาสตรไมถกู ตอง เลขานุการคณะวิทยาศาสตรจึงมีหนังสือขอใหนายกผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย ดําเนินการแกไขระเบียบขอบังคับและหลักเกณฑ
สภาฯ พิจารณาวา การดําเนินการของเลขานุการคณะฯ ที่ไดเสนอขอใหคณบดี วิธีการไดมาซึ่งกรรมการสรรหาฯ ใหชัดเจน เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา “คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร” โดยใหนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
ถูกตองดวยระเบียบหรือไมอยางไร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผูลงนาม พิจารณาตอไป
ในประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอบังคับฯ วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.
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2544 และหลักเกณฑวิธีการไดมาซึง่ กรรมการสรรหาผูแทนขาราชการและพนักงาน แนบทายขอบังคับฯ ได
เสนอวา เห็นดวยกับการตีความหมายของขอบังคับและหลักเกณฑที่เลขานุการคณะวิทยาศาสตร ดําเนินการ
ตามบันทึกขอความ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และถือวาการปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึง่ คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรดังกลาวถูกตองตามเจตนารมณของ
ขอบังคับฯ ทุกประการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา จากการพิจารณาขอมูลที่
นําเสนอแลว ไมพบวา การกระทําของเลขานุการคณะวิทยาศาสตรทไี่ ดดําเนินการมานัน้ มีเจตนาใดที่ไม
บริสุทธิ์ หรือทําใหผูใดผูหนึ่งเสียผลประโยชน แตขอ บังคับและหลักเกณฑดังกลาว อาจทําใหบุคคลบางคน
เขาใจความหมายหลักเกณฑนไี้ ดคลาดเคลื่อนหรือแตกตางกันไปไดหลายกรณี จึงขอใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการแกไขระเบียบขอบังคับและหลักเกณฑวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสรรหาฯ
ใหชัดเจน ตามแนวทางที่คณะวิทยาศาสตรดําเนินการ
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สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จากการบรรยายพิเศษทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 1 ป สภามหาวิทยาลัยฯ (วาระ 2547 – 2549) วันจันทรที่
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดมขี อสังเกตวา สภามหาวิทยาลัยฯ ใชเวลาคอนขางมากใน
การพิจารณาหลักสูตร ควรมีคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองกอนการพิจารณาในทีป่ ระชุมฯ

ประธานฯ จึงเห็นสมควรใหเพิ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก 1 คน เปน 2 คน เพื่อทําหนาที่
พิจารณาศึกษารายละเอียดและสรุปประเด็นใหที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา โดยไมตอ ง
เชิญหนวยงานเจาของเรื่องเขารวมชี้แจง
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คณะวิศวกรรมศาสตร

อนุมัติ

11

คณะมนุษยศาสตร

12

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ขออนุมตั ิปรับขอความในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย
โดยปรับเปลี่ยนขอ 6 คุณสมบัติผมู ีสิทธิ์เขาศึกษา
ขอแกไขขอมูลของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ
โดยขอปรับรหัสวิชา 22254x รวม 4 รายวิชา
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
โดยเริ่มใชกับนิสิต รุนปการศึกษา 2549
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นําสงสรุปผลการประชุมระดมความคิด เรื่อง ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา แจงเวียนใหสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารสถาบันอุดมศึกษารับทราบ
เพื่อใชประโยชนในการพัฒนานโยบายของสถาบัน

ที่มาขอมูล : กองกลาง ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี
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ที่ประชุมรับทราบ

