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ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

1

ผูอาํ นวยการสถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่อง
นางวารุณี วารัญญานนท ผูอ ํานวยการสถาบันคนควาฯ นําเสนอ
นโยบายและวิสัยทัศนตอ สภามหาวิทยาลัยฯ โดยมีหัวขอที่
นําเสนอประกอบดวย : วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุ
ประสงคขององคกร แนวทาง กลยุทธ และแผนปฏิบตั ิการในชวง
ดํารงตําแหนงในเบื้องตน จุดแข็งและจุดออนขององคกร
แตงตั้งคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

แตงตั้งผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร

3

อธิการบดี

ผูเกษียณอายุราชการคณะสังคมศาสตร 4 ราย ยื่นหนังสืออุทธรณ
กรณีไมไดรับการขยายเวลาราชการ
- สํานักงานกฎหมายไดตรวจสอบและสรุปขอโตแยงและ
ขอเท็จจริงของผูอทุ ธรณทั้ง 4 ราย ขัน้ ตอนการดําเนินการของ

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มีมติใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยเอกรินทร อนุกูลยุทธธน ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ระดับ 9 สังกัดสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ดํารง
ตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร สืบตอจากผูชวยศาสตราจารย
พาสินี สุนากร ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
มีมติใหแตงตั้ง นางอัมพร รัตนภักดิ์ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตําแหนงบรรณารักษ
ระดับ 6 สังกัดสํานักหอสมุด กําแพงแสน ดํารงตําแหนงในการบริหารเปน ผูอ ํานวยการสํานักหอสมุด ตั้งแตวนั ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบนโยบายและวิสยั ทัศนของคณะวิทยาศาสตร และเห็นชอบ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย
-นายวุฒพิ ันธุ วิชยั รัตน กรรมการสภาฯ ผูท รงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ
-รองศาสตราจารย ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
-หัวหนาสํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการ
มีมติเห็นชอบตามหลักการและเหตุผลของสํานักงานกฎหมาย โดยแจงใหผูอุทธรณทั้ง 4 ราย
ไปดําเนินการใชสิทธิฟองคดีตอ ศาลปกครอง และทีป่ ระชุมฯ มีขอสังเกตเกี่ยวกับมาตรา 72 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งระบุวา ให
ขาราชการพลเรือนฯ ซึ่งมีตําแหนงตั้งแต รองศาสตราจารยขึ้นไป เมื่ออายุครบ 60 ปบริบูรณ

ลําดับ
3
(ตอ)

หนวยงานที่เสนอ
อธิการบดี

4

อนุกรรมการอุทธรณและรองทุกข
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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คณะมนุษยศาสตร

เรื่อง

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาขยายเวลาราชการของผูอุทธรณ
ทั้ง 4 ราย และแนวทางในการพิจารณาอุทธรณ โดยมีความเห็นวา
การอุทธรณของผูอ ุทธรณทั้ง 4 ราย เปนการขอใชสิทธิอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองกรณีไมไดรบั การอนุมัติใหขยายเวลาราชการ
ซึ่งในการพิจารณาอนุมัติขยายเวลาราชการตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด เปนดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยฯ การที่สภามหาวิทยาลัยฯ ไมอนุมัติใหผูอุทธรณทั้ง
4 ราย ไดรับการขยายเวลาราชการ จึงเปนคําสั่งทางการปกครอง
ของสภามหาวิทยาลัยฯ ทีผ่ ูอทุ ธรณทั้ง 4 ราย มีสทิ ธิฟอ งคดีตอ
ศาลปกครองได โดยไมตองอุทธรณคําสั่งกอน ตามนัยมาตรา 48
ประกอบ มาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 การพิจารณาอุทธรณหรือคําโตแยงในกรณีนี้
จึงอยูในอํานาจการพิจารณาของศาลปกครอง
การพิจารณาเรื่องรองทุกขกรณีไมไดรับความเปนธรรมจาก
ผูบังคับบัญชา (นางสุกัญญา ณ นคร)

ในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาทีส่ อนหรือวิจัยตอไปไดจนถึงวันสิ้น
ปงบประมาณ ซึ่งผูนั้นมีอายุครบ 65 ปบริบูรณนั้น ผูท ี่ไดรบั อนุมัติใหขยายอายุราชการตาม
มาตรา 72 นี้ สามารถดํารงตําแหนงบริหารไดหรือไม
- หัวหนาสํานักงานอธิการบดีชี้แจงวา ขณะนี้เรื่องดังกลาวอยูในระหวางรอการวินิจฉัยจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกา แตในทางปฏิบัติสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารได โดยไมขัดกับขอบังคับของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตถา
คณะกรรมการกฤษฎีกามีผลการวินจิ ฉัยวา ไมสามารถดํารงตําแหนงผูบ ริหารได ผูดํารงตําแหนง
บริหารในกรณีนจี้ ะตองพนไปตามผลการวินิจฉัยนั้น

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1.เห็นชอบใหคณะมนุษยศาสตร ดําเนินการเสนอผลการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน
บริหารและธุรการ เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง นางสุกัญญา ณ นคร
2.ใหมหาวิทยาลัยฯ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในมหาวิทยาลัยฯ
หรือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
อนุมัติ

ขออนุมตั ิกําหนดระเบียบวาดวยการบริหารศูนยพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
อนุมัติ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา อนุมตั ิ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
ขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อนุมัติ
ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
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