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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 1/2548 

วันจันทรท่ี 17 มกราคม  2548 
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ 
4. นางสาวอัจฉริยา  ปราบอริพาย  แทนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
5. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย  หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย กรรมการ 
8. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
3. นางสาวกาญจนา โรจนพานิช ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ   
เร่ิมประชุมเวลา  13.15 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาที่ประธานการประชุม ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองแจงเพื่อทราบ     

1.1 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 62 ป 
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2548 จึงขอเชิญกรรมการทุกทาน บุคลากร และศิษยเการวมวางพวงมาลา เวลา 7.00 น. ณ อนุสาวรียสาม
บูรพาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนเจาภาพรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดงานวันเกษตร
แหงชาติ ประจําป 2548 ระหวางวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2548       

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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1.2 งบประมาณ ประจําป 2549     

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อยูในระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตร งบประมาณ ประจําป 
2549 และมีนโยบายใหหนวยงานแสวงหางบประมาณในสวนของงบประมาณตามยุทธศาสตร (Agenda) และงบประมาณตาม
พ้ืนที่ (Area)  ปงบประมาณ 2548 จังหวัดนครปฐม มีแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาจังหวัด ประมาณ 500 ลานบาท 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดมอบหมายใหรองศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค  คันธพนิต เปนผูประสานงาน
ดานการวิจัย กับหนวยงานภายในวิทยาเขตกําแพงแสน ลักษณะงานวิจัยจะเนนดานการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี ตรงกับ
แผนยุทธศาสตรจังหวัด เชน การแกไขปญหาความยากจน  ดังนั้นเพื่อเตรียมแผนในเชิงรุก ประธานจะขอเรียนเชิญรองคณบดี/
ผูชวยคณบดี/หัวหนาสายวิชา และคณาจารยประชุมเตรียมพรอมจัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณดังกลาว           

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงผลการตรวจประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2547 อยางเปนทางการใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทราบ โดยผลการ
ประเมินภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน   

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกําหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน ในระหวางวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ 2548 โดยมีรองศาสตราจารย ดร.กมลพรรณ นาม
วงศพรหม เปนประธาน ดังนั้นจึงขอใหคณะ/สายวิชา เตรียมพรอมรับการตรวจเยี่ยมในชวงเวลาดังกลาว กําหนดการจะแจงให
ทราบตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.5 นิสิตชั้นปท่ี 2 สาขาภาษาอังกฤษ 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต แจงวานางสาว ศิรดาภา ไชยวารี นิสิตช้ันปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กินยา
พาราเซทตามอนและยานอนหลับมากเกินขนาด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 ไดนําสงโรงพยาบาลกําแพงแสน ชวยชีวิตและ
ปลอดภัยแลว ฝายกิจการนิสิตไดประสานงานแจงผูปกครอง (บิดา-มารดา) ไดมารับกลับบานเพื่อดูแล ประมาณ 1 สัปดาห และ
จะกลับมาศึกษาตอหลังจากนั้น ทั้งนี้ไดแจงให ผูชวยศาสตราจารยชูศรี  บัณฑิตวิไล ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ติดตามผล และ
ดูแลนิสิตอยางใกลชิดตอไป  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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1.6 คณาจารยจาก Univ. of Tennessee เย่ียมชมคณะ 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ แจงวาคณะผูบริหารจาก University of Tennessee, Institute of Agriculture 
(UTIA)  เยี่ยมชมคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2548 กําหนดการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ
ชีววิทยา หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา หองปฏิบัติการเคมี และโครงการผลิตและแปรรูปผลไม เอกสารแจก
ใหที่ประชุมทราบแลว ดังนั้นจึงขอเชิญผูบริหาร กรรมการทุกทานรวมใหการตอนรับ ทั้งนี้ไดแจงใหคณาจารย และนิสิต
ปริญญาโทสาขาพฤกษเศรษฐกิจที่สนใจ และตองการศึกษาตอ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมตอนรับ และหารือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สําหรับนิสิตจะประสานงานแจงใหนิสิตปริญญาตรีที่สนใจสมัครรวมโครงการแลกเปลี่ยนรวมใหการตอนรับดวย    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 12/2547  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันจันทรที่ 13 ธันวาคม 2547  ดังเสนอที่ประชุมทราบแลว  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้  

 หนา 4  ช่ือผูเขาประชุม ลําดับที่ 5 เดิม “นางสาวศิริรัตน  เอี่ยมธรรม” แกไขเปน “นางสาวศิริลักษณ เอี่ยมธรรม”  

 หนา 8 วาระที่ 3.4 บรรทัดที่ 3 เดิม “มตรฐาน...” แกไขเปน “มาตรฐาน...”  

 หนา 9 มติที่ประชุมวาระที่ 4.1 ขอ 1 เดิม “...ขั้นต่ําไมนอยกวา...” แกไขเปน “...ขั้นต่ําตั้งแต...”   

 หนา 10 มติที่ประชุมวาระที่ 4.2 ขอ 3 ลําดับที่ 3.8 เดิม “รศ.พิสมัย  หาญมงคลพิพัฒน” แกไขเปน “รศ.พิศมัย  
หาญมงคลพิพัฒน”  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2547 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ เปน
ประจําทุกเดือน และมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ ปรับรูปแบบ
การรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม 
อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนธันวาคม 2547 ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ  

2. ฝายบริหาร  

3. ฝายกิจการนิสิต 
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4. ฝายกิจการพิเศษ   

5. ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  

6. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  

7. สายวิชาวิทยาศาสตร  

8. สายวิชาศิลปศาสตร  

9. สํานักงานเลขานุการ  

รายละเอียดดังเสนอใหที่ประชุมทราบแลว 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และขอใหฝายที่ยังมิไดจัดสงรายงานจัดสงเพิ่มเติมดวย  

3.2 แตงตั้งกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

3.2.1 แตงตั้งกรรมการประจําคณะประเภทผูแทนคณาจารย  

สืบเนื่องจากรองศาสตราจารยวิรัตน  สุวรรณาภิชาติ ซึ่งเปนผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการ
ประจําคณะ ปจจุบันดํารงตําแหนง ครบวาระ 2 ป และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการตามขอบังคับวาดวย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2541 เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 โดย ผศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ ไดรับเลือกเปน
ผูแทนคณาจารย   ตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2547 ดังแนบ  

3.2.2 แตงตั้งกรรมการประจําคณะโดยตําแหนงตามขอ 4    

สืบเนื่องจาก ผศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนกรรมการประจําคณะตามขอ 4 ในกรณี
ที่คณะมีภาควิชาไมถึง 4 ภาควิชา ใหคณบดีแตงตั้งขาราชการ ที่เปนคณาจารยประจําในคณะ เปนกรรมการประจําคณะได
จํานวน 4 คน และใหถือวาเปนกรรมการประจําคณะโดยตําแหนง นั้น ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางบริหาร ตําแหนง รอง
คณบดีฝายบัณฑิตศึกษา  ดังนั้น คณบดี จึงเสนอแตงตั้ง ผศ.นันทนา เลิศประสบสุข เปนกรรมการประจําคณะโดยตําแหนง     
ต้ังแตวันที่ 4 มกราคม 2548 เปนตนไป รายละเอียดตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ลงวันที่ 11 มกราคม 2547 
ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบกรรมการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 
3.4 ในการประชุมครั้งตอไป 

3.3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2547 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติใหกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 
13 ธันวาคม 2547 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
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1. ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใชต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศเปนตนไป (ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2547)  

2. ใหยกเลิกความในขอ 3 แหงขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2541 และใหใชความตาม
ขอ 3 ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 แทน (เปลี่ยนขอความเดิมจาก
เดิมขาราชการ เปน ขาราชการ หรือพนักงาน)    

รายละเอียดตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.4 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีบันทึกใหความเห็นเรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา หัวหนา
หนวยงานของรัฐตามขอ 8 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 หมายความรวมถึงอธิการบดีดวย ดังนั้น หากเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทําละเมิดกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน อธิการบดี จึงเปนผูมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามขอ 8 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ได  รายละเอียดตามหนังสือที่ 
ศธ 0509.6(8)/ว 1423 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.5 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต คร้ังที่ 2 ประจําป 2547 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ได
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต ครั้งที่ 2 ประจําป 2547 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 23 – 
25 พฤศจิกายน 2547 และแจงผลการประเมินคุณภาพ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 เวลา 13.00 – 15.00 น.  และคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและการ
ประเมินอยางเปนทางการมาเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดสําเนาแจงใหทราบแลว  

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจงรายงานผลการตรวจสอบซึ่งภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ
ขอใหทุกหนวยงานใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุงตามที่เสนอในรายงานผลการตรวจประเมินฯ ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน    

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.6 ราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เ ร่ือง ระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และ ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได สําหรับโครงการ
พิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 

ตามที่คณะกรรมการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการพิเศษ  นําเสนอรางประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
และ ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได สําหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 ซึ่งผานการตรวจสอบ
แกไขจากสํานักงานกฎหมายแลว และ คณะกรรมการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการพิเศษไดใหความเห็นชอบแลว
โดยนําเสนอที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 21/2547 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ซึ่งที่ประชุมคณบดีพิจารณาแลวมีมติ
เห็นชอบใหนํารางระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณา  และใหถอนเรื่องระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได สําหรับโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 เนื่องจากยังมีความไมถูกตองเหมาะสมในการกําหนดอัตราการจัดสรรคาหนวยกิตในขอ 
4.4 โดยมีขอสังเกตในขอ 3 รายได หมายความรวมถึงคาหนวยกิตดวย และ ขอ 4.4 รวมถึงโครงการหลักสูตรนานานาชาติ
หรือไม ทั้งนี้ เห็นชอบใหแตงตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร เปนกรรมการเพิ่มเติมใน
คณะกรรมการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการภาคพิเศษ แลวนํารางประกาศฯ ดังกลาวไปพิจารณาทบทวนแลว
นําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น  

เนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร อยูในระหวางการจัดทํารางประกาศเกี่ยวกับคาธรรมเนียม และ
คาใชจายตาง ๆ ของโครงการภาคพิเศษสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขารัฐศาสตร สามารถใชประโยชนเปนแนวทางใน
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาใชจายในสวนที่เกี่ยวของได  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 

ตามที่กองการเจาหนาที่ สรุปผลการเขารวมประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 เกี่ยวกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 23 กันยายน 2547 เปน
ตนไป แทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2530 โดยบทเฉพาะกาลกําหนดให
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ หรือ ขอบังคับใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ พ.ศ. 2547 ภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่ระเบียบมีผลบังคับใช และไดแจงคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย และ
หนวยงานภายในเพื่อทราบ นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรเปนการภายในเนื่องจากตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว กําหนดสวนราชการเปนระดับกระทรวง กลุมภารกิจ หรือในหลายกรมรวมกัน ดังนั้น ระดับคณะ
จึงเปนการจัดสวัสดิการภายใน แตสามารถอนุโลมใชระเบียบดังกลาวเพื่อประโยชนในการจัดสวัสดิการภายในคณะตามความ
เหมาะสมได รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.8 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

ตามที่ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 
รับทราบผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามขอเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการ กลุมที่ 1 (ภาคบังคับ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 3.8416 
จากคะแนนเต็ม 5.0 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ     

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.9 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

ดวยที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 รับทราบ เรื่อง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แจงซักซอมวิธีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และสงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา พรอม
แบบฟอรมตาง ๆ เพื่อจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ และแบบฟอรมสําหรับใชในการประเมินตนเอง โดยสรุป
สาระสําคัญดังนี้  

1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก การจัดทําแผนยุทธศาสตร การ
เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดคาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน และการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

2. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ประกอบดวย 4 มิติ 
เหมือนป 2547 แตจะมีความแตกตางบาง ทั้งนี้ ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ใหมหาวิทยาลัยพิจารณารวมกับ สกอ. และขอความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.  

3. การเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนสําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในระดับกรมใหหัวหนาสวนราชการระดับกลุมภารกิจสําหรับกลุมที่มีกลุมภารกิจ 
และหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง สําหรับกระทรวงที่ไมมีกลุมภารกิจ ดําเนินการเจรจากับ หัวหนาสวนราชการระดับ
กรม เพื่อตกลงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในมิติที่ 1 สวนมิติที่ 2, 3 และ 4 
กําหนดใหสวนราชการใชเหมือนกันหมด  

4. การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปนการดําเนินการภายในระหวางกระทรวง/
กลุมภารกิจ และสวนราชการ โดยสวนราชการตองดําเนินการแกไขตัวช้ีวัดใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการเจรจาฯ 
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. แจงมา แลวจึงจัดใหมีการลงนามระหวางหัวหนาสวนราชการระดับกลุมภารกิจ/กระทรวงกับหัวหนา
สวนราชการระดับกรม และสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการ จํานวน 1 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2548 กรณีที่สวนราชการจําเปนตองแกไขรายละเอียดตัวช้ีวัดตองแจงสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2548  

5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สวนราชการจะตองจัดทํา
รายละเอียดของตัวช้ีวัดทุกตัวในแตละมิติ และรายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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ในชวง 6 เดือน และ 12 เดือน (SAR) และรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน (SAR Card) ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร.  

รายละเอียดตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 1201/ว 8 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2547 ดังแนบ   

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.10 สรุปการจัดนิทรรศการงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2547 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ แจงสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมการจัดนิทรรศการ Open House งาน
เกษตรกําแพงแสน ประจําป พ.ศ. 2547 ระหวางวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2547 สรุปรายละเอียด ดังนี้   

การจัดนิทรรศการ Open House “ทองโลกวิทยาศาสตรและมหัศจรรยภาษา”  
   สายวิชาวิทยาศาสตร  สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  และสายวิชาศิลปศาสตร ใหความ
รวมมือจัดกิจกรรม บอรดนิทรรศการ การสาธิตทางวิชาการ นอกจากนี้มีกิจกรรมตอบปญหา โครงการทดสอบความรูรอบตัว
ทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กนักเรียน ซึ่งทุกสาขาวิชาใหความรวมมือเปนอยางดี  และจากการประเมินผลกิจกรรมโดยแยกตาม
สายวิชา พบวาการประเมินเรื่อง รูปแบบกิจกรรมนาสนใจ ไดรับความรูใหมเพิ่มขึ้น ไดรูจักเครื่องมือในหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรที่ทันสมัย ทําใหเขาใจวิทยาศาสตรในสาขาตางๆ เพิ่มขึ้น สามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรในสาขาตางๆ ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ทําใหอยากเรียนดานวิทยาศาสตร ผลการประเมินทั้ง 3 สายวิชา อยูในระดับมาก   
   การจัดกิจกรรมตอบปญหาทางวิชาการ  
   สายวิชาวิทยาศาสตร จัดแขงขันตอบปญหาวิชาการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ประเภททีม มีโรงเรียนเขารวม 29 โรงเรียน ผลการแขงขัน ชนะเลิศ  ไดแก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ไดแก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รางวัลชมเชย ไดแก โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
    สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  จัดการแขงขัน  2  รายการ คือ  

1. การตอบปญหาทางดานคอมพิวเตอร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)  ประเภทเดี่ยว สงเขาแขงขันได
โรงเรียนละไมเกิน 2 คน  มีผูสมัคร  30  คน ผลการแขงขัน รางวัลชนะเลิศ ไดแก ด.ช.อิสระ รุงวิทยกุล จากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  รองชนะเลิศอันดับ 1  ไดแก นายราชันย  ล้ิมเจริญ  จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
รองชนะเลิศอันดับ 2  ไดแก ด.ช.พงศดนัย  ฉายอรุณ  จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รางวัลชมเชย  ไดแก  
ด.ช.จักรกฤษณ  พิมพาเรือ  จากโรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี และ ด.ช.นิพล  แจมจํารัส  จากโรงเรียนวัดทรงธรรม  

2. การสรางโฮมเพจ ในหัวขอ  Food for Better Life ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5 – ม.6)  ประเภททีม 
ทีมละ 2 คนมีโรงเรียนเขาแขงขัน  25  โรงเรียน ผลการแขงขัน รางวัลชนะเลิศ  ไดแก โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ รองชนะเลิศ
อันดับ 1  ไดแก  โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี  รองชนิดเลิศอันดับ 2  ไดแก  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  รางวัลชมเชย ไดแก      
โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทรคุณ” และ โรงเรียนสามพรานวิทยา 

   การประเมินผลกิจกรรมตอบปญหาทางวิชาการ ผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมาก   

สรุปปญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรม Open House   ดังนี้  
1. มีผูเขาชมและรวมกิจกรรมนอยมาก  
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2. กิจกรรมดานคอมพิวเตอรไมมีความหลากหลาย เนื่องจากจํากัดดวยเรื่องอุปกรณ  
3. ไดรับบอรดจัดนิทรรศการชา  
4. ขาดผูประสานงานในการดําเนินงานที่ชัดเจน  
5. ไมทราบพื้นที่การจัดงานที่แนนอนทําใหไมสามารถจัดแสดงนิทรรศการไดเต็มที่  
6. งบประมาณที่ใหไมเพียงพอ 
7. สถานที่จัดไมเหมาะสม  
ขอเสนอแนะ  
1. ควรมีผูประสานงานที่ชัดเจน  
2. ควรกําหนดพื้นที่และรูปแบบการจัดนิทรรศการที่ชัดเจน  
3. ควรจัดสรรคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานและจัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ โดยเฉพาะในชวง     
 วันหยุด  
4. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดนิทรรศการใหมากขึ้น  
5. ควรจัดเตรียมอาหารและของวางสําหรับผูปฏิบัติงานทั้งของบุคลากรและนิสิต  
6. ควรจัดกิจกรรมตั้งแตหนาคณะตอเนื่องจนถึงหลังคณะ  

สรุปปญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมตอบปญหาทางวิชาการ   ดังนี้  
1. จํานวนโรงเรียนที่เขาแขงขันมีมากกวาที่คาดการณไวมาก ทําให  

- อุปกรณที่รองรับการแขงขันไมเพียงพอ 
- สถานที่คอนขางจํากัด  

2. การประสานงานระหวางกรรมการจัดงานและผูดํ า เนินงานยังไมราบรื่น  เชน  การจัดทําใบ
ประกาศนียบัตร 

3. งบประมาณที่ไดรับนอยเกินไป 
4. สถานที่จัดอยูไกลทําใหไมสะดวกในการขนอุปกรณและการเตรียมจัดการแขงขัน  
5. ผูเขาแขงขันมาลงทะเบียนลาชา และมีการเปลี่ยนตัวกะทันหัน  

  
1. เพิ่มงบประมาณในการจัดการแขงขันใหมากขึ้น  
2. เพิ่มความยากของขอสอบใหมากขึ้น  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.11 การจัดทําหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา แจงวาฝายบัณฑิตศึกษา ไดเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ และจัดทํา 
หลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร  ดังนี้  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวผลิตภัณฑและสารสนเทศ 
(Bioproducts and Bioinformatics)  
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑฺต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
(Environmental Science and resource)  

ปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการรางหลักสูตร และจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 9 ตอไป  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบเลขานุการติดตอขอแบบฟอรมการปรับแผนจากกองแผนงาน 
เพื่อใหฝายบัณฑิตศึกษาดําเนินการเสนอขออนุมัติปรับแผนตอไป  

3.12 การรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ ภาคตน ปการศึกษา 2548 

 รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา แจงวาสาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ รับสมัครนิสิตใหมภาคตน ปการศึกษา 2548 
มีผูสนใจสมัคร รวม 6 คน กําหนดสอบสัมภาษณเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548 มีผูมาสอบ จํานวน 4 คน  สอบได 4 คน และจัก
แจงผลใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบตอไป   

 อนึ่ง ตามแผนการรับนิสิต ปการศึกษา 2548 จํานวนรับ 20 คน (ภาคตน 10 คน ภาคปลาย 10 คน)  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมีขอเสนอแนะใหดําเนินการประชาสัมพันธบนเครือขายใหมากขึ้น โดย
ขอใหสวนกลางจัดทํา homepage ของหลักสูตรพฤกษเศรษฐกิจ และหลักสูตรอื่น ๆ ใหมีขอมูลเหมาะสม ดึงดูด และนาสนใจที่
จะเขามาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น    

3.13 จํานวนผูมารายงานตัวโควตาพิเศษ ปการศึกษา 2548 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รองคณบดีฝายวิชาการ ขอแจงจํานวนรับนิสิตโควตาพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2548 ตามแผนการรับรวม 123 คน มีนักเรียนผานการคัดเลือกมีสิทธิสอบสัมภาษณ จํานวน 123 คน กําหนด
สอบสัมภาษณวันที่ 27 ธันวาคม 2547 มีนักเรียนเขารับการสัมภาษณ รวม 41 คน และมารายงานตัวเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 
รวม 8 คน ดังนี้   

สาขาวิชา จํานวน
รับ 

ประกาศรายชื่อ
สอบสัมภาษณ  

ผูเขาสอบ
สัมภาษณ 

รอยละ รายงาน
ตัว 

รอยละของ
จํานวนรับ 

รอยละของ
ผูสอบ

สัมภาษณ 
ภาษาอังกฤษ 40 40 19 47.5 4 10.0 21.1 
วิทยาศาสตรทั่วไป 35 35 9 25.7 1 2.9 11.1 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 30 30 6 20.0 1 3.3 16.7 
วิทยาการคอมพิวเตอร 18 18 7 38.9 2 11.1 28.6 

รวม 123 123 41 33.3 8 6.5 19.5 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  
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มติท่ีประชุม  รับทราบ และมีขอเสนอแนะสําหรับปการศึกษาตอไปควรประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
สัมภาษณใหมากยิ่งขึ้นเพื่อสํารองไวในกรณีที่มีผูสละสิทธิ์ เชน สาขาภาษาอังกฤษ รับจริง 40 คน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 
จํานวน 200 คน เพื่อสัมภาษณและขึ้นบัญชีสํารองไว เปนตน  

3.14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การกําหนดมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
จัดการดานวิชาการของวิทยาเขต” 

ตามที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี รวมกับ คณะกรรมการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตาง ๆ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
กําหนดมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการดานวิชาการของวิทยาเขต” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมความเห็นรวมกัน เปดโอกาสใหทุกคณะ/วิทยาเขตมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมในแตละวิทยาเขตใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น โดย
มีกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารที่เกี่ยวของกับการดูแลรับผิดชอบหลักสูตรและการศึกษาของวิทยาเขต/คณะวิชา คณะกรรมการ
การศึกษา และเจาหนาที่กองบริการการศึกษา รวม 120 คน   

สําหรับการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาว มีกําหนดการดังนี้  
ครั้งที่ 1  วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2548  ณ วิทยาเขตกําแพงแสน  
ครั้งที่ 2  วันที่ 26 -27  กุมภาพันธ 2548 ณ  ณ  สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ จ.นครราชสีมา  
ครั้งที่ 3  วันที่ 17 มีนาคม 2548 ณ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี  
ครั้งที่ 4  วันที่16 มิถุนายน 2548 ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี  

รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบฝายวิชาการรวบรวมและนําเสนอชื่อตอไป  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา 

4.1 ทบทวนมติเร่ืองปญหาหองพักอาจารยไมเพียงพอเพิ่มเติม 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2547 พิจารณาเรื่องปญหาการขาดแคลนหองพักอาจารย และมีมติเห็นชอบในหลักการใหจัดหองพักอาจารยใน
ลักษณะที่พักรวม  ไมแยกสายวิชา และควรมีพ้ืนที่ทํางานของอาจารย อยางนอย 10.5 ตารางเมตร  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2547 เห็นชอบในหลักการให
กําหนดพื้นที่หองพักอาจารย ขั้นต่ําไมนอยกวา  6.25 – 10.5 ตารางเมตร  และใหสํานักงานเลขานุการดําเนินการปรับปรุงพื้นที่
สําหรับจัดเปนหองพักอาจารย  คือ 1) หอง Sc4-309  นําแผงกระจกกั้นระหวางหองออก และปรับปรุงพื้นที่เปนหองทํางาน
อาจารยรวม 6 คน  2) หอง Sc2-208 สาขาวิชาเคมี ปรับปรุงหองโดยนําโตะปฏิบัติการและตูดูดควัน (ชํารุด) ไปใชประโยชนอื่น 
เพื่อเปนหองพักอาจารยรวม 4 - 5 คน  3) หอง Sc3-205 ก้ันพื้นที่ดานหนาหองทํางานสาขาพฤกษศาสตร สําหรับเปนพื้นที่
ทํางานอาจารย 1 คน 4) จัดพื้นที่หองทํางานสําหรับอาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอร (อ.ทนุวงศ จักษุพา) ที่หอง Sc4-301 รวมกับ       
รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ และ ผศ.ดร.ชานันก  สุดสุข 5) มอบผูชวยคณบดีฝายบริหาร ประสานงานกับผูประสานงานสาขาวิชา
ฟสิกส เพื่อจัดพื้นที่หองทํางานสําหรับอาจารย สาขาวิชาฟสิกส (อ.วีรชัย ลิภา)  และ 6) หองทํางานของ ผศ.ศิรประภา         
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เปรมเจริญ เมื่อลาศึกษาตอตางประเทศ ขอสงวนใหพ้ืนที่ไวสํารองสําหรับอาจารยใหม ในกรณีที่มีพ้ืนที่หองทํางานไมเพียงพอ 
นั้น  

เพื่อใหการแกไขปญหาหองพักอาจารยไมเพียงพอ มีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากคณะที่ยังมิไดรับ
สนับสนุนงบประมาณกอสรางพื้นที่อาคารใหม ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหทบทวนและเพิ่มเติมมติใหชัดเจนขึ้น    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    

1. เห็นชอบใหหองทํางานอาจารย สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ขนาดพื้นที่ 28.8 ตารางเมตร 
จัดเปนที่พักอาจารย หองละ 3 คน  

2. ในกรณีหองพักอาจารยที่คณะ จัดไวไมเพียงพอ ใหพิจารณาจัดที่พักซึ่งอยูในพื้นที่ของสาขาวิชา/สาย
วิชาตาง ๆ รับผิดชอบไดตามความเหมาะสม  

4.2 การจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2548  - พ.ศ. 2552  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2547 พิจารณารางแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2548  - พ.ศ. 2551 ในสวนของตัวช้ีวัด และ
เปาหมายตามยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปงบประมาณ 2548 ตอจากการประชุม
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547 และมอบทุกฝาย สายวิชา พิจารณาทบทวนตัวช้ีวัด และเปาหมายเพิ่มเติม โดยแจงฝายเลขานุการเพื่อ
รวบรวมและนําเสนอในการประชุมครั้งตอไปนั้น  

ฝายเลขานุการ ไดรวบรวมขอมูลตามที่ฝายกิจการนิสิต นําเสนอ และเพิ่มเติมขอมูลสวนที่ปรับปรุงนําเสนอ
มาพรอมนี้  

อนึ่ง การจัดทําแผนยุทธศาสตร ตามเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหจัดทํา
ครอบคลุมตั้งแต 2548 – 2552 ดังนั้นจึงขยายเปาหมายป 2552 เพิ่มเติม และไดแนบแบบฟอรม ขอสังเกตในการจัดทําแผน   
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อใชประโยชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะในภาพรวมมาดวยแลว    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    

1. มอบฝาย/สายวิชา/สํานักงาน ที่ยังมิไดนําเสนอขอมูล ดําเนินการจัดสงขอมูลตามแผนยุทธศาสตร ให
ครบถวน 

2. มอบฝายกิจการพิเศษ จัดทําโครงการสัมมนาคณะฯ ประจําป 2548 โดยกําหนดใหมีการระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากร เพื่อวิเคราะหขอมูลโดยใช SWOT analysis และประเมินตาม BCG Model (Boston Consulting Group)    

4.3 แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาเกษตรศาสตร 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2547 เมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2547 เห็นชอบใหดําเนินการรวมกองทุนที่มีอยูภายในคณะ จํานวน 3 กองทุน คือ 1)  กองทุนพัฒนาคณะฯ   
2)  กองทุนพัฒนานิสิตฯ และ 3) กองทุนสวัสดิการคณะฯ  ใหเปนกองทุนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามระเบียบวาดวย
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กองทุนของหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547   โดยใหมีกองทุนยอยภายในกองทุนคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร   3 กองทุนยอย ในลักษณะเดิม  โดยมีคณะอนุกรรมการดําเนินงานในแตละกองทุน และเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ นั้น     

เนื่องจากกองทุนสวัสดิการคณะ ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค ตามขอ 8 ดังนั้น จึงขอทบทวนมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2547  ใหม ดังนี้  

1. ใหดําเนินการรวมกองทุนที่มีอยูภายในคณะ จํานวน 2 กองทุน คือ 1)  กองทุนพัฒนาคณะฯ   2)  กองทุน
พัฒนานิสิตฯ  ใหเปนกองทุนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามระเบียบวาดวยกองทุนของหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547  

2. ใหมีกองทุนยอยภายในกองทุนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 2 กองทุนยอย ในลักษณะเดิม โดยมี
คณะอนุกรรมการดําเนินงานในแตละกองทุน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามขอ 1 และใหมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2547  ชุดเดียวดูแลบริหารทั้ง 2 กองทุนยอย  และใหแตงตั้ง
อนุกรรมการเพื่อดําเนินงานในสวนของกองทุนพัฒนานิสิตฯ   

4.4 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 

ดวยประธานคณะทํางานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
เสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 
2547 ประกอบดวย  

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
ประกอบดวย  

1 น.ส.สกาวรัตน  จงพัฒนากร ประธานกรรมการ  

2 นายวิรัตน  สุวรรณาภิชาติ กรรมการ  

3 นางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน กรรมการ 

4 น.ส.แสงแข ยินดีถ่ิน  กรรมการและเลขานุการ  

ฝายเลขานุการ ตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบดังกลาว หมวด 1 ขอ 7 การบริหารโครงการ กําหนดใหมี
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ โดยมี
องคประกอบ ดังนี้  

คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ  
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คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
และเลขานุการ รวมแลวไมเกิน 7 คน  

การแตงตั้งและการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ให
เปนอํานาจของอธิการบดีตามคําแนะนําของคณบดีที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ หรือหัวหนาหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  โดยมีอํานาจและหนาที่ตามขอ 8 
และ ขอ 9 ตามลําดับ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    

1 เห็นชอบกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ประกอบดวย  

1.1 คณบดี     เปนประธานกรรมการ  

1.2 รองคณบดีฝายวิชาการ   เปนกรรมการ 

1.3 รองคณบดีฝายบริหาร    เปนกรรมการ 

1.4 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต    เปนกรรมการ 

1.5 หัวหนาสายวิชาที่เกี่ยวของ    เปนกรรมการ  

1.6 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  เปนกรรมการและเลขานุการ   

1.7 เลขานุการคณะฯ     เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

2 ใหเรียนเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวย  

2.1 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน และ 

2.2 ใหประธานคณะทํางานฯ เสนอชื่อที่ปรึกษาอีก 3 คน    

3 เห็นชอบใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตามที่เสนอ โดยใหเพิ่มกรรมการที่เปน
อาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรอีก 1 ทาน เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ  ดังนี้  

3.1 ผศ.สกาวรัตน  จงพัฒนากร ประธานกรรมการ 

3.2 รศ.วิรัตน  สุวรรณาภิชาติ กรรมการ 

3.3 รศ.พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน กรรมการ 

3.4 อาจารยจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร  กรรมการ 

3.5 อ.แสงแข  ยินดีถ่ิน  กรรมการและเลขานุการ   
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4.5 ขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ และขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 

ตามที่โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร เสนอ
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ และขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ซึ่งสอดคลองกับประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบการบริหารโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2547 และตามรางระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได สําหรับ
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547   ดังนี้  

1. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทน
อื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)  คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

2. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ในการบริหาร
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และใหนําเสนอขออนุมัติตอไป  

4.6 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ)  

ดวยสาขาสังคมศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร เสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 รายละเอียดดังแนบ   

ฝายเลขานุการ ตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบดังกลาว หมวด 1 ขอ 7 การบริหารโครงการ กําหนดใหมี
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ โดยมี
องคประกอบ ดังนี้  

คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
และเลขานุการ รวมแลวไมเกิน 7 คน  
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การแตงตั้งและการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ให
เปนอํานาจของอธิการบดีตามคําแนะนําของคณบดีที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ หรือหัวหนาหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  โดยมีอํานาจและหนาที่ตามขอ 8 
และ ขอ 9 ตามลําดับ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    

1 เห็นชอบกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ประกอบดวย  

1.1 คณบดี  เปนประธานกรรมการ  

1.2 รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา  เปนกรรมการ 

1.3 รองคณบดีฝายบริหาร  เปนกรรมการ 

1.4 รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ  เปนกรรมการ 

1.5 หัวหนาสายวิชาที่เกี่ยวของ    เปนกรรมการ 

1.6 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ หรือ  

   ผูประสานงานสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  เปนกรรมการและเลขานุการ  

1.7 เลขานุการคณะฯ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

2 ใหเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ ดังนี้  

2.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  

2.2 คณบดีคณะสังคมศาสตร    

2.3 รองศาสตราจารย ดร.มนฤตยพล อุรุบุญนวลชาติ และ  

2.4 รองศาสตราจารย ดร.ชัชรี  นฤทุม     

3 เห็นชอบใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตามเสนอ  ดังนี้  

3.1 ผศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย ประธานกรรมการ 

3.2 รศ.ดร.คณพล จุฑามณี  กรรมการ 

3.3 รศ.จตุพร  บานชื่น  กรรมการ 

3.4 อ.ดร.จารุพร พงษศิริเวทย กรรมการ 

3.5 รศ.เช่ียวชาญ อาศุวัฒนกูล กรรมการ 

3.6 นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 

3.7 ผศ.นันทนา เลิศประสบสุข กรรมการและเลขานุการ    
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4.7 ขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) และขออนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) 

ตามที่สาขาวิชาสังคมศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร เสนอขออนุมัติกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมฯ และขอ
อนุมัติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) สายวิชา
ศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยสอดคลองกับประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 15 
กันยายน พ.ศ. 2547 และตามรางระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได สําหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 
2547 ดังนี้  

1. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง  กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และ
คาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) สายวิชาศิลปศาสตร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

2. รางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ในการบริหาร
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และใหนําเสนอขออนุมัติตอไป  

4.8 ขออนุมัติเปดรายวิชาใหมระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร 

ดวยสาขาวิชาสังคมศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร ขออนุมัติเปดรายวิชาใหมระดับปริญญาตรี กลุมวิชา
สังคมศาสตร จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้  

1. รหัสวิชา 02717011  ช่ือวิชา การบริหารและพัฒนาตน (Self  Management and Development) 3(3-0) 

2. รหัสวิชา 02717012  ช่ือวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (Human Resource and Community 
Development) 3(3-0)  

3. รหัสวิชา 02717013  ช่ือวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย (Managing Human Resources) 3(3-0)  

คณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548  และผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝาย
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2548  เรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และใหเสนอขออนุมัติตอไป   

4.9 การสรุปองคประกอบในระบบกลางการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดใหคําตอบเกี่ยวกับองคประกอบ และคารอยละในระบบกลางการรับเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2549  แตเนื่องจากมีหลายมหาวิทยาลัยยังไมมั่นใจในคาขององคประกอบที่ 1 (GPAX 25%) 
และองคประกอบที่ 2 (GPA กลุมสาระการเรียนรู 25%) ดังนั้นที่ประชุม Admissions and Assessments Forum เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2547 ไดพิจารณา และใหยืดหยุนคา GPAX และ GPA  ในระบบกลางการรับเขาศึกษา (Central Admission System) 
โดยใหใช 3 องคประกอบ คือ  

1. คา GPAX 5 – 6 ภาคเรียน คณะตาง ๆ ควรกําหนดคารอยละตามที่เห็นสมควร โดยมติ ทปอ. 
เสนอแนะใหใช 10%  

2. คา GPA  กลุมสาระการเรียนรู เสนอแนะใหใช 3 กลุม  โดยองคประกอบที่ 1 และ 2 ควรมีคารวมไม
เกิน 50 %  

3. คะแนนสอบ 3 วิชา ที่ ทปอ. จะเปนผูควบคุมการออกขอสอบ และ สกอ. จะจัดสอบใหในเดือน
ตุลาคม 2548  

ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร  จามรมาน ประธาน Admissions and Assessments Forum สงสรุปผลประชุม 
เรื่อง ระบบกลางการรับเขาศึกษา (Central Admission System) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 และแบบฟอรมเพื่อพิจารณาและให
คําตอบเกี่ยวกับองคประกอบ และเกณฑการรับเขาในระบบกลาง ปการศึกษา 2549 มาเพื่อพิจารณา และตอบกลับภายในวันที่ 
20 มกราคม 2548  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    

1 เห็นชอบใหกําหนดองคประกอบ และเกณฑการรับในระบบกลาง ดังนี้  

1.1 องคประกอบที่ 1 GPAX 5 – 6 ภาคเรียน   10 %  

1.2 องคประกอบที่ 2 GPA 3 กลุมสาระ    รวม  30 %  

1.2.1 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป และ สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ  3 กลุมสาระ  กลุมละ 10 %  

1.2.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 กลุมสาระ กลุมละ 10 % 

1.2.3 สาขาภาษาอังกฤษ  3 กลุมสาระ  กลุมละ 10 % 

1.3 คะแนนสอบ 3 วิชา จาก 5 วิชา คือ   รวม  60 %  

1.3.1 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป, สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คะแนนสอบ 3 วิชา จาก 5 วิชา คือ (1) ภาษาอังกฤษ 20 % 
(2) คณิตศาสตร  20 % และ (3) วิทยาศาสตร   20 %   

1.3.2 สาขาภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ 3 วิชา จาก 5 วิชา คือ (1) ภาษาไทย 20 %  (2)  
ภาษาอังกฤษ  20 %   และ (3)  สังคมและมนุษย  20 %   

1.4 มอบรองคณบดีฝายวิชาการ แจงรายชื่อกลุมสาระใหสายวิชาตาง ๆ ทราบ และพิจารณากําหนดใน
ขอ 1.2   
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4.10 ภาระงานสอนของอาจารยสอนตอภาคการศึกษา 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2547 และ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 พิจารณาเรื่อง การกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
สัดสวนภาระงานของอาจารยตอจํานวนรายวิชาที่รับผิดชอบในแตละภาคการศึกษา และการกําหนดภาระงานสอนขั้นสูงของ
อาจารยประจํา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยมีมติเห็นชอบใหสายวิชาตาง ๆ สรุปขอมูลเกี่ยวกับนิสิตทุกช้ันปที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ในแตละภาคการศึกษา  โดยจําแนกตามรายวิชา และอาจารยผูสอน นําเสนอรองคณบดีฝาย
วิชาการรวบรวมสรุปขอมูล และจัดทําขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระงานสอน จํานวนชั่วโมง จํานวนรายวิชาที่รับผิดชอบของ
อาจารย      ผูสอนเพื่อใหชัดเจนและนําไปสูการพิจารณากําหนดแนวทางภาระงานขั้นสูง สําหรับอาจารยผูสอนนั้น  

ฝายวิชาการ จึงขอนําเสนอขอมูลภาระงานสอนของอาจารยตอภาคการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางการ
พิจารณากําหนดแนวทางภาระงานขั้นสูง สําหรับอาจารยผูสอนตอภาคการศึกษา รายละเอียดนําเสนอวันประชุม  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายประเด็นปญหาตาง ๆ อาทิ ภาระงานของคณาจารยไมถึงขั้นต่ํา หรือมีภาระ
งานมากเกินไป ไมอยากสอนวิชาพื้นฐาน หรือการจัดแบงภาระงานสอนไมสมดุล เปนตน      

มติท่ีประชุม  มอบสายวิชาตาง ๆ ตรวจสอบขอมูลภาระงานที่ไดรับจากฝายวิชาการ และใหสํานักงาน
เลขานุการจัดสงขอมูลภาระงานของคณาจารยตามแบบรายงานภาระงานที่นําเสนอมหาวิทยาลัย มาพิจารณา และนําเสนอฝาย
วิชาการ เพื่อพิจารณารางเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา – ขั้นสูงเพื่อพิจารณาในการประชุมตอไป  

4.11 การพิจารณาการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาวุฒิตามประสบการณ 

ดวยที่ประชุม อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 21/2547 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ไดพิจารณา
เกณฑการบรรจุบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาวุฒิ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเปนพนักงานโดยให
ไดรับเงินเดือนสูงกวาวุฒิ โดยเสนอใหที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑฯ ดังนี้  

1. ตามประกาศ อ.ก.ม. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงาน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 
2546 กําหนดใหหนวยงานแตงตั้ง คณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีองคประกอบ ดังนี้  

1) คณบดี หรือผูอํานวยการ/สํานัก/สถาบัน   ประธานกรรมการ 

2) กรรมการประจําคณะ/สํานัก/สถาบัน หรือเทียบเทา กรรมการ 

3) ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 1 คน    กรรมการ 

4) ผูแทนหนวยงานที่จะบรรจุ จํานวน 2 คน   กรรมการ  

จากองคประกอบคณะกรรมการคัดเลือกดังกลาว ถือวาเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่จะพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมกับตําแหนงได การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลที่มีประสบการณสูงกวาวุฒิอีก จึงเปน
การเพิ่มขั้นตอนการบรรจุ ทําใหเกิดความลาชา และไมสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาลที่ใหทุกสวนราชการลดขั้นตอนที่ไม
จําเปนลง คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการบรรจุสูงกวาวุฒิฯ ใหมีความชัดเจนและ
เหมาะสม เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกของหนวยงานนําไปพิจารณาในการเสนอขั้นตามประสบการณ  



20 

  

2. กําหนดเกณฑการพิจารณาการบรรจุบุคคลใหไดรับเงินเดือนสูงกวาวุฒิตามประสบการณ รายละเอียด
ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 3009 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2547  ดังแนบ  

ที่ประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย มีมติใหคณบดีทุกคณะนําเรื่องดังกลาวหารือที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหกองการเจาหนาที่เพื่อนําเสนอในการประชุม อ.ก.ม. ตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา และใชเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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4.12 การรับโอน/ยายนิสิต จากหนวยงานภายนอก และภายในคณะ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2547 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
เห็นชอบใหสายวิชาตาง ๆ นําเสนอแนวทางการรับโอน/ยายนิสิต จากหนวยงานภายนอก และภายในคณะ ประจําปการศึกษา 
2548 และสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 สาย
วิชาวิทยาศาสตร ไดนําเสนอประเด็นการขอยายหลักสูตร เนื่องจากมีนิสิตที่ไดรับการคัดเลือกใหเขามาเรียนหลักสูตร 
วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) ในภาคตน ปการศึกษา 2546  จํานวนหนึ่ง ไดแจงความประสงคจะขอยายหลักสูตรไปเรียนใน
หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งตามระเบียบขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2521 
(ฉบับแกไขปรับปรุง) ขอ 15.1  กําหนดวาการขอยายหลักสูตรใหปฏิบัติเชนเดียวกับการยายคณะ  คือนิสิตจะตองเรียนใน
หลักสูตรเดิมมาแลวไมตํ่ากวา 2 ภาคการศึกษาปกติ  และสอบไดครบถวนทุกรายวิชาตามหลักสูตรช้ันปที่ 1 ของหลักสูตรเดิม
เปนอยางต่ํา ดังนั้นถายึดตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน  นิสิตจะไมสามารถยายหลักสูตรไดในภาคตน ปการศึกษา 2546  
ประเด็นที่ควรพิจารณาถึงความเปนไปไดหรือไมที่จะใหนิสิตที่มีปญหาในการเรียนจริง ขอยายหลักสูตรไดทันทีเมื่อแรกเขา  
ซึ่งจะตองกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจน  เพื่อปองกันปญหานิสิตใชโอกาสนี้โดยตั้งใจ  คือ เตรียมการเพื่อขอยายไปหลักสูตรที่
เปนที่นิยมหรือมีคะแนนรวมสูงกวา ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติมอบสายวิชาตาง ๆ พิจารณากําหนดเกณฑการรับยาย/โอนนิสิต 
และเห็นชอบใหปฏิบัติตามเกณฑขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  คือ เมื่อเรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแลวไมตํ่า
กวาสองภาคการศึกษาปกติ และสอบไดครบถวนทุกรายวิชาตามหลักสูตรช้ันปที่หนึ่งของคณะเดิมเปนอยางต่ํา การขอยายคณะ
จะกระทําไดตอเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ  นั้น  

สําหรับการรับยายคณะ/สาขาวิชาเอก และการรับโอน จากขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2521 (ฉบับแกไขปรับปรุง) ตามหมวด 3 ระบบการศึกษา ขอ 15 การยายคณะและการเปลี่ยน
สาขาวิชาเอก  กําหนดไววาการยายสาขาวิชาเอกจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาเจาสังกัดสาขา
วิชาเอกเดิม หัวหนาภาควิชาเจาสังกัดสาขาวิชาเอกใหมและคณะกรรมการประจําคณะ และ ขอ 16 การรับโอน กําหนดใหอยูใน
ดุลพินิจของคณบดีของคณะที่จะรับโอน รายละเอียดดังแนบ   

สายวิชาศิลปศาสตร พิจารณาการรับโอน/ยายนิสิตเขามาศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) จํานวนรับ 
ปการศึกษาละไมเกิน 10 คน และตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําสายวิชา และคณะกรรมการประจําคณะฯ  โดย
นําเสนอเกณฑ ดังนี้  

1. ตองมีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดเกี่ยวกับการโอน/ยายหลักสูตร  

2. ตองมีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.0  

3. จะตองผานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดทดสอบ  

4. ไมมีประวัติถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือถูกลงโทษทางวินัย  

สําหรับสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร และสายวิชาวิทยาศาสตร ยังมิไดนําเสนอขอมูล   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
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มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหกําหนดแนวทางการรับนิสิตโอน/ยายมาศึกษาในหลักสูตรที่สายวิชาศิลปศาสตร ตามขอ 1 – 4  
สําหรับจํานวนรับใหเปนไปตามความเหมาะสมของแตละป ตามความตองการของสายวิชา   

2. ใหสายวิชาวิทยาศาสตร ใชเกณฑตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

3. ใหสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร ตรวจสอบขอมูล และแจงเกณฑการพิจารณานําเสนอ
อีกครั้งหนึ่ง  

4. มอบสายวิชาแจงจํานวนรับนิสิตยาย/โอน ปการศึกษา 2548 เพื่อประกาศใหนิสิตทราบตอไป   

4.13 หลักเกณฑ และวิธีการปรับตําแหนงพนักงานเงินรายได 

ดวยสายวิชาวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับตําแหนง น.ส.ทองวาท ราชชารี ลูกจางชั่วคราวเงินรายได ตําแหนง 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนพนักงานเงินรายได ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 
0513.20404/0928 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนง
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ นั้น  

สายวิชาวิทยาศาสตร จึงขอหารือเกี่ยวกับแนวนโยบายปฏิบัติในการปรับลูกจางชั่วคราวเงินรายได เปน
พนักงานเงินรายได เพื่อใหการสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
เงินรายไดรองรับภาระงาน การบริหารจัดการในอนาคต  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
วาดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546  โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้  

ขอ 8   ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของหนวยงาน 
ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานเปนประธานกรรมการ หัวหนาภาควิชาหรือตําแหนงที่เทียบเทาหัวหนาภาควิชา เปนกรรมการ
โดยตําแหนง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของกรรมการโดยตําแหนง อาจแตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมอีกจํานวนไมเกิน 5 คน
เปนกรรมการดวยก็ได โดยกรรมการที่แตงตั้งมีวาระคราวละ 2 ป  และใหประธานตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนเลขานุการ
คณะกรรมการ  

ขอ 10  อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตามขอ 8 ไดแก การออกประกาศ กฎเกณฑ และวิธีการ กําหนด
กรอบจํานวนตําแหนง อัตราคาจาง กําหนดเงินเพิ่มพิเศษ กําหนดวงเงินเพื่อเพิ่มคาจาง เสนอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ 
และประโยชนเกื้อกูล กลั่นกรองการจางเสนออธิการบดีอนุมัติ แตงตั้งอนุกรรมการ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   มอบผูชวยคณบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดกรอบ
อัตราบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารและชวยวิชาการ พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน ตําแหนงและกรอบ
อัตรากําลัง รวมถึงการกําหนดสวัสดิการเพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณาตอไป   
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4.14 การขออนุมัติปริญญา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2547 

ตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลได
ครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา     
ภาคตน ปการศึกษา 2547 จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 5 คน และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตรวจสอบ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมี
ความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะและมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป   

4.15 การรางหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ แผน ก (1)   

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา แจงวาคณะกรรมการฝายบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาจัดทํารางหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ แผน ก (1) ดังนั้นจึงขอหารือวาจะตองนําเสนอขอปรับแผน เปนหลักสูตร
ใหมหรือไม  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหฝายบัณฑิตศึกษา ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ) ให
มีทั้ง แผน ก (1) และ แผน ก (2) และนําเสนอรางหลักสูตรที่ปรับปรุงเปนแผน ก (1) พิจารณาตอไป  

4.16 ขอหารือเก่ียวกับหองวิจัยสาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ อาคาร 5 

ดวยฝายบัณฑิตศึกษา ขอเสนอพิจารณาและหารือความคืบหนาและขอมูลเกี่ยวกับหองวิจัยของพฤกษ
เศรษฐกิจ อาคาร 5 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ฝายเลขานุการ ตรวจสอบและขอนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของ ดังนี้  

1 อาคาร 5 เปนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั่วไป เปน อาคาร 3 ช้ัน ประกอบดวย หองสมุด หอง
สํานักงาน1  หอง หองปฏิบัติการกลาง จํานวน 4 หอง หองเตรียมปฏิบัติการ 2 หอง หองวิจัย 2 หอง 
หองทํางานนิสิตปริญญาโทสาขาพฤกษเศรษฐกิจ 1 หอง และชั้น 3 เปนหองบรรยาย 4  หอง และหอง
เก็บของ 1 หอง  

2 ช้ัน 1  มีหองปฏิบัติการ 2 หอง และหองเตรียมปฏิบัติการ 1 หอง ซึ่งสาขาวิชาเคมี เปนผูรับผิดชอบดูแล 
ประสานงาน  

3 ช้ัน 2  ประกอบดวย  

3.1 หองปฏิบัติการ 2 หอง และหองเตรียมปฏิบัติการ 1 หอง ซึ่งสาขาวิชาชีวเคมี เปนผูรับผิดชอบ
ดูแล ประสานงาน 

3.2 หองวิจัย 2 หอง ตามแผนจัดเปนหองวิจัยสาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ 1 หอง (มีโตะปฏิบัติการ 1 
ตัว) และหองวิจัยกลาง 1 หอง  
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3.3 หองทํางานนิสิตปริญญาโทสาขาพฤกษเศรษฐกิจ 1 หอง พรอมครุภัณฑ (โตะทํางาน พรอมช้ัน
วางหนังสือ และเกาอี้ 13 ชุด) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบรอยแลว พรอมใชงาน  

4 ช้ัน 3 ตอเติมใหม โดยมีหองบรรยาย จํานวน 4 หอง สําหรับการเรียนการสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ
ที่จะเปดสอนในปการศึกษา 2548)  

5 รายการครุภัณฑที่ขอสนับสนุนงบประมาณประจําป 2548 และ 2549   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   รับทราบขอมูล และมอบฝายบัณฑิตศึกษาดําเนินการใชประโยชนหองวิจัยสาขาวิชา
พฤกษเศรษฐกิจ และหองนิสิตปริญญาโทสาขาพฤกษเศรษฐกิจได  

4.17 การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ดวยนางสาวธนวรรณ  พาณิชพัฒน ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3521 ตําแหนง 

อาจารย ระดับ 7 ขั้น 14,900 บาท (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547) สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง 
อาจารย เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2537 (ลาศึกษาระดับปริญญาเอกเต็มเวลาในประเทศ ต้ังแตวันที่ 1  เมษายน 2542  ถึงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2546 เปนเวลา 4 ป 1 เดือน) รวมระยะเวลาดํารงตําแหนงอาจารย เปนเวลา 10 ป 9 เดือน 19 วัน นับถึงวันที่ 13 
มกราคม 2548 (วันที่สํานักงานเลขานุการ รับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาชีววิทยา  

 อนึ่ง สายวิชาวิทยาศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานสอน และผลงานทางวิชาการที่เสนอขออนุมัติ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเรียบรอยแลว และตามหลักวิธีปฏิบัติจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อให
ความเห็นชอบ ดังนั้นจึงขอเสนอแบบ กม. 03 และผลงานทางวิชาการมาพรอมนี้   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบโดยใหแกไข แบบ ก.ม.03 ดังนี้  

1. ปรับแบบฟอรม แกไขขอมูลที่มีขอผิดพลาด เชน อัตราเงินเดือน คําพิมพผิดตาง ๆ ใหถูกตอง และ
เหมาะสม 

2. ภาระงานยอนหลัง 3 ป ใหตัดภาคปลาย ปการศึกษา 2547-48 ออก เนื่องจากยังไมสิ้นสุดภาคการศึกษา 
และเพิ่มขอมูลภาคปลาย ปการศึกษา 2540-41 แทน  

3. แนะนําใหนําเอกสารประกอบการสอน ตามขอ 4.1.1.1 กับ ขอ 4.1.2.1 เปนเอกสารประกอบการสอน 
ในสวนของ 4.1.1 และใชเอกสารขอ 4.1.1.2 แทนในสวนของ 4.1.2   

4. เอกสารตามขอ 4.1.3 เอกสารหมายเลข 4 ขอใหตรวจสอบวามิใชสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ  และมีการ
ตีพิมพเผยแพรเรียบรอยแลว  

5. ใหมีใบรองการมีสวนรวมเพิ่มเติมในเอกสารตามขอ 4.1.1.1, 4.1.1.2 และ 4.1.2.1    
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4.18 การจัดลําดับความสําคัญของสาขาวิชาในคณะเพื่อสงเสริมการศึกษา และพัฒนาบุคลากรทางวิชาการให
เปนไปตามความตองการของหนวยงาน และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ  

ตามที่คณะกรรมการสงเสริมการดําเนินงานเครือขายวิจัย (CRN) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 เพื่อพิจารณาการจัดสรรทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ประจําป 2548 ประกอบนัย
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.3/141 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547 แจงใหมหาวิทยาลัยทราบวา หาก
ประสงคจะขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ก็ใหเสนอความตองการทุนโดย  

1. จัดลําดับความสําคัญของทุนที่ตองการ เนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีทุนจํากัด 
อาจไมสามารถจัดสรรทุนไดตามจํานวนที่มหาวิทยาลัยตองการ  

2. แสดงสถานภาพของอาจารยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จําแนกตามรายคณะ แตสําหรับภาควิชา 
หรือหลักสูตรใดที่มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเสนอขอทุนพัฒนาอาจารย ใหแสดงสถานภาพอาจารย
ของภาควิชา หรือหลักสูตรนั้นดวย  

3. สงแผนพัฒนาบุคลากรสายอาจารยของมหาวิทยาลัยระยะกลาง (หากมี) ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
พิจารณาจัดสรรทุน หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับงบประมาณในปตอ ๆ ไป  

4. แสดงแผนพัฒนาหลัหสูตรใหม หรือแผนการเพิ่มการผลิตบัณฑิตตามนโยบายรัฐบาล  กรณีที่
มหาวิทยาลัยตองการทุนพัฒนาอาจารยสําหรับหลักสูตรใหม หรือการเพิ่มการผลิตบัณฑิตดังกลาว  

5. ผูที่จะขอรับทุนการศึกษา หากมีตัวบุคคลอยูแลว ใหสงใบสมัครที่มีลายมือช่ือของคณบดี และ
อธิการบดีใหความเห็นชอบการสมัครขอรับทุนมาประกอบการพิจารณาดวย  

สําหรับการสนับสนุนทุนการศึกษานั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะสนับสนุนใหเฉพาะทุนผู
ที่เขาศึกษาในหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เทานั้น  

คณะกรรมการสงเสริมการดําเนินงานเครือขายวิจัย (CRN) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ขอใหคณะ
ดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของสาขาวิชาตาง ๆ ที่ตองการสงเสริมและพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
และนโยบายรัฐบาล หรือเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการเปนอันดับหนึ่งจนถึงอันดับสุดทาย ต้ังแตป 2548 – 2550 และ
จัดสงกองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ ว. 0158 ลงวันที่ 13 
มกราคม 2548  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ พิจารณานําเสนอขอมูลที่จัดลําดับความสําคัญ ดังนี้  

1. เปนอาจารย ผูสอบผานภาษาอังกฤษ และมีมหาวิทยาลัยตอบรับเรียบรอยแลว  

2. มอบสายวิชา จัดเรียงลําดับความสําคัญ  

3. มอบฝายบัณฑิตศึกษา จัดทําแผนเชิงรุกสําหรับหลักสูตรใหม (หากมี)  

4. ขอใหจัดสงขอมูลภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2548  
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วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนธันวาคม 2547  
 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือน ธันวาคม 2547 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือน ธันวาคม 2547 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ธันวาคม 2547 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนธันวาคม 2547 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือน ธันวาคม 2547 
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน ธันวาคม 2547 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนธันวาคม 2547 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2548 ประจําเดือน ธันวาคม 2547  

รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค ประจําเดือนธันวาคม 2547 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ต้ังแตเดือน
สิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน และ
ลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  

1. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนธันวาคม 2547 จําแนกตามมิเตอร 
และคาใชจาย  

2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2547  จําแนกตามปริมาณ (ลิตร) 
และคาใชจาย  
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รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2548  

เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2546 กําหนด             
ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งที่ 2/2548 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2548 จึงเปนวันจันทรที่ 21 กุมภาพันธ 2548 เวลา 13.00 น.    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.4 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามที่สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติบรรจุ น.ส. จิรนันท  ธีระกุลพิศุทธิ์ 
วุฒิ วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คะแนนเฉลี่ย 3.65 และ วท.ม.(สัตววิทยา) จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.85 ผูสําเร็จการศึกษาโครงการ พสวท. เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนง อาจารย ขั้น 11,670 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางสัตววิทยา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ตามบันทึกที่ ศธ 0513.20402/ 1642 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2547 เรียบรอยแลว จึงขอแจงผลการพิจารณาใหที่
ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 
ปดประชุมเวลา 19.30 น.  

 
 

(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 


