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เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาที่ประธานการประชุม ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     

1.1 กีฬาบุคลากร ประจําป 2548 

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จัดกิจกรรมกีฬาบุคลากร ประจําป 2548 
ในระหวางวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2548 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มอบหมายใหรองคณบดีฝายกิจการพิเศษ
และวิเทศสัมพันธ เปนผูแทนคณะ   โดยมีกิจกรรมการแขงขัน ไดแก ฟุตบอล เปตอง ปงปอง แบตมินตัน เทนนิส 
วอลเลยบอล    สนุกเกอร  ว่ิงมินิมาราธอน วันที่ 1 เมษายน 2548 มีกิจกรรมตาง ๆ และงานเลี้ยงสังสรรค จึงขอเชิญชวน
บุคลากรรวมเปนนักกีฬา  และประกวดกองเชียร ดวย  รายละเอียดกําหนดการวันที่ 1 เมษายน 2548 ดังเสนอที่ประชุมทราบ
แลว    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  



1.2 เร่ืองแจงจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตกําแพงแสน 

ประธานแจงวาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 
นําเสนอสรุปการหารือกับกรมปศุสัตว ที่ตองการจะพัฒนาศักยภาพของขาราชการใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
โดยกรมปศุสัตว ประสงคจะสงบุคลากรมาฝกอบรมระยะสั้น และการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเนนสาขาวิชาดาน
ความปลอดภัยของอาหาร เกษตรอินทรีย เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และระบาดวิทยา ซึ่งวิทยาเขตกําแพงแสน 
และผูแทนจากคณะเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย กําแพงแสน รวมเจรจาหารือกับกรมปศุสัตวเมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2548 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

นอกจากนี้จากการรวมประชุมศิษยเกาญี่ปุน ประธานแจงวาศิษยเกา มก.ไดใหขอคิดเห็นที่ดีวาควรจัดทํา
โครงการความรวมมือในดานตาง ๆ รวมกันเพื่อจะไดรับทราบขอมูลขาวสารและรับรูความตองการของตลาดแรงงาน และ
ประสานความรวมมือในการสงบุคลากรมาศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ ที่มีอยู และที่จะจัดทําใหม เปนตน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.3 งานเกษตร กําแพงแสน ประจําป 2549   

ประธานแจงวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตกําแพงแสน 
เกี่ยวกับการจัดแบงกรรมการฝายตาง ๆ สําหรับ ป 2549 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไมขอรับเปนประธานจัดกิจกรรม
ฝายแขงขันตอบปญหา และจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา แตจะขอเพิ่มฝายวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี/ศิลปศาสตร (ช่ือยัง
ไมชัดเจน) เปนกิจกรรมที่เนนดานวิชาการ/วิจัย และอื่น ๆ ตามภาระหนาที่ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรแทน ดังนั้น
ฝายแขงขันตอบปญหาฯ และฝายเผยแพรผลงานนิสิต เสนอใหรวมเปนฝายเดียวกัน โดยมีผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต 
(ผศ.ดร.ศุภพร ไทยภักดี) เปนประธานรับผิดชอบแทน         

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ และขอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อฝายที่ครอบคลุม และสื่อถึงกิจกรรม
ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรนําเสนอในการประชุมครั้งตอไปดวย   

1.4 นโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

ประธานแจงวาจากการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ซึ่งเรียนเชิญนายกร ทัพพะรังสี  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใหนโยบายและแจงแผนยุทธศาสตรของกระทรวงฯ  นั้น นโยบาย
สวนหน่ึงที่นาสนใจ ไดแก การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร ในชวงเวลาระยะเวลาอื่น ๆ นอกเหนือจากชวงวันหยุด สามารถ
กระทําได และอาจไดรับงบประมาณสนับสนุน  

ประธาน เสนอใหฝายและสายวิชาตาง ๆ  ถาสนใจจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร ในชวงวันเกษตร
กําแพงแสน อาจนําเสนอโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ได    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 



1.5 โครงการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย     

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายใหทุกหนวยงานรวมกิจกรรม/โครงการจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย วัตถุประสงคเพื่อตองการใหมีระบบการประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ โครงการดังกลาว
มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบคาใชจายสวนหนึ่ง และหนวยงานที่เขารวมโครงการรับผิดชอบคาใชจายอีกสวนหนึ่ง คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร แจงเขารวมโครงการ โดยมีคาใชจาย เปนเงิน 30,000 บาท  

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ แจงขอใหหนวยงานจัดสงบุคลากรเขารวมโครงการ เพื่อเปนทีมงานและ
ประสานงานโครงการ จํานวน 10 คน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขอใหรองคณบดีทุกฝาย/หัวหนาสายวิชา และ
เลขานุการคณะ เขาประชุมดังกลาว ในวันที่ 25 มีนาคม 2548      

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหแจงช่ือผูเขารวมประชุมเพื่อเปนทีมงาน และประสานงานโครงการ  
ดังนี้  

1. หัวหนาสายวิชา/เลขานุการคณะ     
2. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
3. รองคณบดีฝายบริหาร  
4. รองคณบดีฝายวิชาการ  
5. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
6. รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ  
7. ผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะ  
8. คุณวิไล  แจงบุญ   

1.6 ผลการสัมมนา ประจําป 2548    

ประธานนําเสนอผลสรุปการสัมมนาประจําป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 
2548 ณ Home & Hill Resort จังหวัดนครนายก โดยเปนผลสรุปการประเมินจุดแข็ง จุดออน รายละเอียดตามเอกสารดังเสนอ
ใหที่ประชุมทราบแลว  

จากผลการจัดทํา SWOT Analysis ดังกลาว คณะฯ จะนําผลมาดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุง และพัฒนาคณะฯ ใหมีกระบวนการดําเนินงาน ระบบ กลไก การเชื่อมโยงขอมูล/ขาวสารตาง ๆ  ดังนี้  

1. ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองคกร โดยจัดทํากลยุทธในการเชื่อมตอขอมูลจากคณะไปยังสาย
วิชา สํานักงาน ผูประสานงาน หัวหนางาน และบุคลากรทุกระดับ หรือการประชุมบุคลากรรวมใน
รูปแบบสัมมาทิฐิ 

2. การปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานเดิม  และการดําเนินงานงานของศูนยปฏิบัติการวิจัย
วิทยาศาสตร   พ้ืนฐาน  

3. แนวทางการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่เปนรูปธรรม  



4. การพัฒนาบุคลากรทั้งในดานความเชี่ยวชาญในสายงาน และดานความสามัคคี รวมมือรวมใจกัน
ทํางานเปนทีม  

5. การพัฒนาผูบริหาร และพัฒนาบุคลากรเพื่อพรอมเปนผูบริหารในทุกระดับ   

6. การพัฒนาศักยภาพในการแสวงหารายไดจากแหลงอื่นเพิ่ม   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม  รับทราบ  และเพื่อใหสามารถดําเนินการติดตามผลไดอยางตอเนื่อง จึงมีมติเห็นชอบ
ใหดําเนินการ ดังนี้  

1. มอบสายวิชา/สํานักงาน/ศูนย และฝายตาง ๆ พิจารณาดําเนินการตามขอ 1 การปรับปรุงระบบการ
สื่อสารภายในหนวยงาน และ ขอ 6 การแสวงหารายไดเพิ่มเติม  

2. มอบรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน   

3. มอบสายวิชา/ฝาย จัดทําโครงการสัมมาทิฐิอยางตอเนื่อง  

4. มอบประธานดําเนินการตามขอ 5 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนผูบริหาร  

1.7 ศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน  

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย แจงวาจากการประชุมของฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ซึ่งพิจารณาเรื่อง 
การดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน มีผูเสนอจะดําเนินงานศูนย ดังนั้นเพื่อความชัดเจน จึงขอทราบวา
การดําเนินงาน/กิจกรรมของศูนย จะอยูในความรับผิดชอบของฝายฯ เพื่อเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงาน หรือจะ
เปนลักษณะใด  

เดิมศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ไดรับอนุมัติจัดตั้งเปนศูนยภายใน ฐานะเทียบเทาสายวิชา 
และผูไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงหัวหนาศูนยครั้งแรก มาจากการสรรหา  ดังนั้น จึงควรกําหนดหนาที่ บทบาทและภาระกิจ
ของศูนยใหชัดเจนวาเปนศูนยที่มีฐานะเทียบเทาสายวิชา หรือปรับเปนศูนยสังกัดสายวิชา หรืออื่น ๆ      

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

ที่ประชุมทราบ นําเสนอพิจารณา และอภิปรายอยางกวางขวาง และสรุปผล ดังนี้    

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  

1. เห็นชอบใหศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร มีฐานะเทียบเทาสายวิชา ตามที่ไดรับอนุมัติ จัดตั้งเดิม   

2. มอบเลขานุการ จัดทํา TOR ของศูนยเพื่อใชในการสรรหา ประกาศรับสมัครผูดํารงตําแหนงหัวหนา
ศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

3. ใหศูนยฯ มีหนาที่รับผิดชอบเฉพาะโครงการบริการวิชาการ/วิจัย/โครงการบูรณาการ โดยไมรวมถึง
โครงการเดิมที่สายวิชามีอยู หรือดําเนินการอยูเดิม และโครงการที่สายวิชาตาง ๆ ตองการดําเนินการเอง     



1.8 โครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยีระดับโรงเรียน ประจําปงบประมาณ  2548  

รองคณบดีฝายวิชาการแจงวาโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีระดับโรงเรียน ประจําปงบประมาณ  2548 ไดรับจัดสรรงบประมาณ เปนเงิน 
500,000 บาท จาก สสวท. และไดประสานงานกับรองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธแลว ดังนั้น จึงขอแจง
แนวทางการพิจารณาปรับกิจกรรมของโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีระดับโรงเรียน ประจําปงบประมาณ  2548  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 ดัง
เสนอใหที่ประชุมทราบแลว  

อนึ่ง งบประมาณสนับสนุนโครงการ เปนเงิน 500,000 บาท ไดรับโอนเรียบรอยแลว โดยมีรองคณบดีฝาย
กิจการพิเศษฯ รับผิดชอบ  และรองคณบดีฝายวิชาการ จะเปนผูดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2548 สําหรับปตอไป รองคณบดี
ฝายกิจการพิเศษฯ จะรับผิดชอบดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ประจําป 2549 ซึ่งจะตองจัดสงภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2548 โดยจะขอเปนงบผูกพันตอเนื่อง 3 ป   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.9 โครงการเด็กอัจฉริยะ ม.1 (วทท.)   

ประธานแจงวาจากการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยไดนําเสนอโครงการเด็กอัจฉริยะ 
ซึ่งเปนโครงการรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สนใจดานวิทยาศาสตร คัดเลือกเขารวมโครงการวิจัยกับคณาจารย 
เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการดําเนินการโครงการดังกลาว และในความเห็นของประธาน 
พิจารณาแลวเห็นวาคณะฯ ยังไมพรอมที่จะดําเนินการโครงการดังกลาว    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.10 เร่ืองแจงจากฝายกิจการนิสิต 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต แจงใหสายวิชา/ฝายตาง ๆ พิจารณาจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนานิสิต โดยขอใหจัดสงฝายกิจการนิสิตภายในวันที่ 5 เมษายน 2548  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และขอใหนัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ในวันที่ 28 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 4-111   

1.11 เร่ืองแจงจากฝายบริหาร  

รองคณบดีฝายบริหาร แจงวาจากการเขาประชุมพิจารณา เรื่อง โครงการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหง 
มก. บางเขน และกําแพงแสน ดีเดน เพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสามารถเลือกได 6 อันดับ ระบบการ
สอบคัดเลือกยังไมชัดเจน เนื่องจากเกณฑการรับเขาของแตละคณะ มีความแตกตางกัน อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยมีนโยบาย



เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ จะตองพิจารณาดําเนินการและกําหนดรายละเอียดที่
ชัดเจน และแจงใหทราบตอไป     

นอกจากนี้ประธานเสริมวา คณะฯ สามารถดําเนินการรับนิสิตเขาศึกษาตอโดยตรงได โดยอาจจัดทํา
โครงการเพชรกําแพงแสน เปนตน และในชวงปดภาคการศึกษานี้จะนําเสนอพิจารณา/หารือ หรือจัดสัมมนาแยกกลุมตอเนื่อง
จากการสัมมนาประจําป เชน กลุมวิชาการ  หลักสูตรใหม การเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบการเพื่อรับทราบความตองการของ
ผูใชบัณฑิต   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2548   

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันจันทรที่ 21 กุมภาพันธ 2548 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2548 

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 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2548 ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ  
2. ฝายกิจการนิสิต 
3. ฝายกิจการพิเศษ   
4. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
6. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
7. สายวิชาวิทยาศาสตร  
8. สํานักงานเลขานุการ  

รายละเอียดดังเสนอใหที่ประชุมทราบแลว 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  



3.2 คํากลาว เร่ือง “ปรัชญาและแนวคิดในการบริหารราชการแผนดินภายใตกรอบนโยบายรัฐบาล” โดย 
พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตร ี  

  ตามที่ พ.ต.ท..ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีฯ กลาวปาฐกกถา เรื่อง "ปรัชญาและแนวคิดในการบริหาร
ราชการแผนดินภายใตกรอบนโยบายรัฐบาลบรรยาย” ในโอกาสรวมรับฟงการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 
19 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ณ หองนภาลัย โรงแรมดุสิตรี
สอรท แอนดโปโลคลับ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2548 ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สามารถใชเปน
ขอมูล และเปนประโยชนตอการดําเนินงาน การจัดทําแผนงาน ยุทธศาสตรตาง ๆ ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรได  
รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.3 พระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบราชการ พ.ศ. 2548  

ดวยพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบราชการ พ.ศ. 2548 (มาตรการที่ 3) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 122 ตอนที่ 12 ก วันที่ 2 
กุมภาพันธ 2548 แลว ดังนั้นกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงมีหนังสือที่ กค 0409.4/ว 70 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 
แจงใหหนวยงานเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได สําหรับโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548  

ตามที่คณะกรรมการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการพิเศษ นําเสนอรางประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2547 และ ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได สําหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบแกไขจากสํานักงานกฎหมายแลว และ คณะกรรมการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการพิเศษไดใหความ
เห็นชอบแลวโดยนําเสนอที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 21/2547 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ซึ่งที่ประชุมคณบดี
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนํารางระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2547 เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณา  และใหถอนเรื่องระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได สําหรับโครงการพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 เนื่องจากยังมีความไมถูกตองเหมาะสมในการกําหนดอัตราการจัดสรรคาหนวยกิต
ในขอ 4.4 โดยมีขอสังเกตในขอ 3 รายได หมายความรวมถึงคาหนวยกิตดวย และ ขอ 4.4 รวมถึงโครงการหลักสูตรนา
นานาชาติหรือไม ทั้งนี้ เห็นชอบใหแตงตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร เปนกรรมการเพิ่มเติมใน
คณะกรรมการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการภาคพิเศษ แลวนํารางประกาศฯ ดังกลาวไปพิจารณาทบทวนแลว
นําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น  



บัดนี้ คณะกรรมการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการพิเศษ ไดพิจารณานําเสนอระเบียบวาดวย
การจัดสรรรายได สําหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 ซึ่งผานการตรวจสอบแกไขจากสํานักงาน
กฎหมายแลว และที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548  พิจารณาแลวเห็นชอบใหวาง
ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได สําหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง กําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนตําแหนงผูบริหารของ
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2547 มีมติใหถอนเรื่อง การขออนุมัติกําหนดการจายเงินคาสมนาคุณในตําแหนงผูบริหารของคณะ/สถาบัน/
สํานัก และมอบหัวหนาสํานักงานอธิการบดี และสํานักงานกฎหมายพิจารณาทบทวนการจายคาสมนาคุณ หรือคาตอบแทน
ในตําแหนงผูบริหารใหเปนหลักเกณฑเดียวกัน นั้น  

ปจจุบันสํานักงานกฎหมายโดยความเห็นชอบของหัวหนาสํานักงานอธิการบดี นําเสนอรางประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่อง  กําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนตําแหนงผูบริหารของหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณา และที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 พิจารณาอนุมัติใหกําหนด
อัตราการจายเงินคาตอบแทนตําแหนงผูบริหาร รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.6 อัตราสวนอาจารยตอนิสิตและภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2548 มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการเรื่องการปรับปรุงเกณฑภาระงานอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธของนิสิต และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทราบ นั้น  

คณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2548 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2548 ไดพิจารณาอัตราสวนอาจารยตอนิสิต และภาระงานอาจารยที่ปรึกษาแลว มีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1 อัตราสวนอาจารยตอนิสิต ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกลางของทบวงมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังเอกสาร  

2 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาตอนิสิต  
2.1 ระดับปริญญาตรี  ไมกําหนดโดยขึ้นอยูในดุลยพินิจของคณะ  
2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ใหกําหนดภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของหลักสูตรที่เปน

การศึกษาคนควาอิสระ (IS) เปนครึ่งหนึ่งของหลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ (Thesis) โดยแยกภาคปกติและภาคพิเศษในสัดสวน 
ดังนี้ 

2.3 ภาคปกติ  เปนประธานกรรมการไดไมเกิน 8 คน และมีจํานวนรวม (ประธานและกรรมการ) ไม
เกิน 24 คน  



2.4 ภาคพิเศษ ใหกําหนดสัดสวนเดียวกันกับภาคปกติ  

ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให
กําหนดอัตราสวนอาจารยตอนิสิตและภาระงานอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา 

4.1 รางการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2548  - พ.ศ. 2551   

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2548 พิจารณารางแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2548  - พ.ศ. 2551 ในสวนของ
ตัวช้ีวัด และเปาหมายตามยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปงบประมาณ 2548 และ
มีมติใหสํานักงานเลขานุการ ปรับรางแผนยุทธศาสตรคณะฯ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
แลวจัดสงใหฝาย/สายวิชา/สาขาวิชาตาง ๆ ทราบเปนขอมูลกอนไปสัมมนาประจําป  นั้น  

ฝายเลขานุการ  ไดดําเนินการปรับรางแผนยุทธศาสตรคณะฯ  ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 – 2551 เรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา      

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และขอใหรองคณบดีทุกฝาย/หัวหนาสายวิชา และเลขานุการคณะ พิจารณา
แผนยุทธศาสตรดังกลาวทั้งในสวนของขอมูลพ้ืนฐาน และกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมายที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาตอไป  

4.2 การรับโอน/ยายนิสิตจากคณะ/สาขาวิชาอื่นเขามาเปนนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันจันทรที่ 21 
กุมภาพันธ 2548  วาระที่ 4.7 เรื่อง การรับโอน/ยายนิสิตจากคณะ/สาขาวิชาอื่นเขามาเปนนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
ที่ประชุมฯ ไดมีมติไดมอบใหสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร พิจารณาทบทวนคุณสมบัติขอ 3 เพื่อเพิ่มโอกาสให
นิสิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) และ วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) และนิสิตในสังกัดอื่น ๆ ไดมากยิ่งขึ้น และขอให
แจงจํานวนรับนิสิตยาย/โอน ปการศึกษา 2548 เพิ่มเติม นั้น 

สายวิชาวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร นําเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําสาย
วิชาฯ ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2548 แลวที่ประชุมมีมติดังนี้   

คุณสมบัติของนิสิตที่ประสงคจะโอน/ยายมาศึกษาในหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)   

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร  

2. คะแนนเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนโอนไมตํ่ากวา 2.5  

3. ตองเขาสอบเพื่อวัดระดับความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอร เพื่อเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก  

4. ตองผานการลงทะเบียนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรมาแลวไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยไดรับระดับ
คะแนนในรายวิชานั้น ๆ ไมตํ่ากวา C+ (2.5)  



 

จํานวนรับโอน/ยาย ปการศึกษา 2548 
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ยินดีรับรับโอน/ยายนิสิตจากคณะ/สาขาวิชาอื่นเขามา

เปนนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2548 จํานวน 5 คน  
  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการจัดทําประกาศรับโอน/ยายนิสิต 
ตามคุณสมบัติ เงื่อนไขที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกหลักสูตร  

4.3 ขออนุมัติการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  

ดวย ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร ขออนุมัติลาไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในประเทศ ต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม 2548 – 14 มีนาคม 2549 รวมเปนเวลา 1 ป โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จะปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. โครงการจัดทําสื่อการสอน e-learning รายวิชา 727114  พฤกษศาสตรทั่วไป ภาคปฏิบัติการ ป
การศึกษา 2547   

2. โครงการการศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรายวิชา 727114 พฤกษศาสตรทั่วไป  เปนโครงการวิจัยใน  
ช้ันเรียนรายวิชา 727114 พฤกษศาสตรทั่วไป เรื่อง การใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พฤกษศาสตรทั่วไป (727114)  

3. โครงการผลิตผลงานทางวิชาการรายวิชา 727462 พฤกษเศรษฐกิจ  

ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ.
2523 และ ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2544  ขอ 3 กําหนดวา การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ อาจทําได ดังนี้  

1. การวิจัย  

2. การแตง หรือเรียบเรียงตําราทางวิชาการ  

3. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการอยางอื่น ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไดมอบหมายใหพิจารณา  

สายวิชาวิทยาศาสตร ไดตรวจสอบแลววา ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท มีคุณสมบัติตามขอกําหนดในขอ 
4 คือ อายุไมเกิน 57 ป (อายุ 39 ป 7 เดือน นับถึงวันที่ 7 มีนาคม 2548) เปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สาย 11 (ก) 
แหงกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) เปนผูปฏิบัติราชการดวยดี มีความประพฤติเรียบรอย และไมเปนผูที่อยูในระหวางถูก
สอบสวนทางวินัย และปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย/ผูชวยศาสตราจารย มาเปนเวลาไมนอยกวา 6 ป (11 ป 6 เดือน)  

อนึ่งตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
พ.ศ.2523 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 ตามขอ 6 กําหนดใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยใหผูไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการยื่นคําขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนอตอหัวหนาภาควิชา หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนที่เทียบเทา
สังกัดอยู เพื่อนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในเกณฑ ตอไปนี้  



1. ตองเปนโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางแทจริงตอการสอน การวิจัย 
หรือเปนประโยชนทางวิชาการที่ขาราชการผูนั้นรับผิดชอบอยู 

2. ตองเปนระยะเวลาที่เหมาะสมกับโครงการที่ขอไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

3. ตองไมเปนผลเสียหายตอราชการประจําของคณะ สํานัก หรือสถาบันที่ผูนั้นสังกัดอยู และไมเปนเหตุ
ใหตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม  

4. ตองอยูในจํานวนไมเกินรอยละสิบของจํานวนคณาจารยประจําที่เปนขาราชการและที่เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยของคณะหรือสถาบันนั้น ๆ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในขณะที่พิจารณา และจํานวนดังกลาวใหนับรวมอยูในโควตา
ของผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษาตอภายในประเทศ อนึ่ง ในการคํานวณจํานวนผูที่จะขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
วิชาการนั้น ใหคิดจํานวนเลขเต็ม ถามีทศนิยมเกินครึ่งใหนับเปน 1 คน แตถาคํานวณแลวไดไมถึง 1 คน ใหนับเปน 1 คน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหนําเสนอขออนุมัติตอไป  

4.4 ขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
ดวยนางจิตราภรณ  ธวัชพันธุ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3515  ตําแหนง ผูชวย

ศาสตราจารย ระดับ 8 ขั้น 22,750 บาท (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547) สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร ดํารง
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม 2543 รวมเปนเวลา 4 ป 10 เดือน 5 วัน นับถึงวันที่ 14 มีนาคม 2548 
(วันที่สํานักงานเลขานุการ รับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง รอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร  

 อนึ่งสายวิชาวิทยาศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานสอน และผลงานทางวิชาการที่เสนอขออนุมัติ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเรียบรอยแลว และตามหลักวิธีปฏิบัติจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพื่อใหความเห็นชอบ ดังนั้นจึงขอเสนอแบบ กม. 03 และผลงานทางวิชาการมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการตอไป โดยแกไข ก.ม. 03 ดังนี้  

1. หนา 1  ขอ 3 ปรับหมายเลขลําดับขอเปน 2.4  

2. หนา 2  ขอ 4 ปรับหมายเลขลําดับขอเปน 2.5 

3. หนา 4  ตารางขอมูลการเปนประธานกรรมการและกรรมการวิชาเอกที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ขอให
จําแนกใหชัดเจนในสวนของการเปนประธาน และกรรมการวิชาการเอก เนื่องจากซ้ําซอนกับตารางใน
หนา 3  

4. หนา 4 ขอ 3.2.1, หนา 7 ขอ 3.5.18  ใหแกไขการพิมพที่มีคําผิด 

5. หนา 9 ขอ 4.2.1 และ 4.2.2 ใหเพิ่มขอมูล จํานวนหนาของผลงาน   



4.5 ขออนุมัติภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ดวยรองคณบดีฝายกิจการนิสิต เสนอขออนุมัติกําหนดภาระงานอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2547 คําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่ 18/2547 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2547 และ ประจําปการศึกษา 2548  คําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 รายละเอียด
ตามบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0071  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 ดังแนบ  

ฝายกิจการนิสิต พิจารณาเสนอกําหนดภาระงานใหอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เทากับ 3 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหกําหนดภาระงานได 3.5 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา  

4.6 รายงาน Ku 5 และรายงานผลการสอน ภาคปลายปการศึกษา 2548  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 ประธาน
ขอใหสายวิชาตาง ๆ พิจารณานําเสนอขอมูลสรุปการจัดสงใบรายงานคะแนน (KU 5) และแบบรายงานผลการสอนให
คณะกรรมการประจําคณะทราบ และพิจารณา นั้น  

ฝายเลขานุการ ไดแจงขอความอนุเคราะหใหสายวิชาตาง  ๆ  พิจารณานําเสนอขอมูลสรุปการจัดสงใบ
รายงานคะแนน (KU 5) และแบบรายงานผลการสอนของคณาจารย และรายวิชาตาง ๆ ในสังกัดแลว และไดรับแจงขอมูล 
ดังนี้  

สายวิชาวิทยาศาสตร เปดสอนรายวิชาตาง ๆ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2547 จํานวน 52 รายวิชา (ไม
รวมรายวิชาบูรณาการ 3 รายวิชา) ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2548 มี 2 รายวิชาที่ยังไมไดจัดสง KU 5 คือ รายวิชา 726381 
และ รายวิชา 750496  และยังมิไดจัดสงรายงานผลการสอน จํานวน 13 รายวิชา      

สายวิชาศิลปศาสตร  แจงวามีจํานวน 2 รายวิชาที่ยังมิไดจัดสง KU 5 โดยรายวิชาที่เชิญอาจารยพิเศษจาก
ภายนอก (อ.ภัทรพร และ อ.กิตติมา) สวนรายงานผลการสอน มีหลายรายวิชาที่ยังมิไดจัดสง และจะตรวจสอบขอมูลและ
รายงานใหคณะทราบตอไป  

สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  เปดสอนจํานวน 30 รายวิชา ไมรวมรายวิชาบูรณาการ 
รายวิชาที่ยังมิไดจัดสง KU 5 ไดแก รายวิชา 731168 เนื่องจากนัดสอบใหมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 และจะจัดสง KU 5 
ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2548 นี้ สําหรับรายงานผลการสอน มี 4 รายวิชาที่ยังมิไดจัดสง ไดแก รายวิชา 731116, 731168, 
731343 และ 729241    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และขอใหสายวิชาตาง ๆ ติดตามใหอาจารยผูสอนจัดสง KU 5 และ รายงาน
ผลการสอนใหตรงตามระยะเวลาที่กําหนด และอาจนําไปใชเปนเกณฑมาตรฐานเชิงคุณภาพ เพื่อประกอบการพิจารณา
บําเหน็จความชอบประจําป   



4.7 การคํานวณภาระงาน 
สืบเนื่องจากหลักเกณฑในการคํานวณภาระงานของขาราชการทั้งงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของขาราชการในสายวิชาตาง ๆ และคณะกรรมการตาง ๆ มีความแตกตางกัน ทําให
บุคลากรหลายทานเกิดความสับสนและไมชัดเจนในการคํานวณภาระงาน นั้น   

สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร จึงขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  
1. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใชเกณฑในการคํานวณภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนใน

มหาวิทยาลัย ตามประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะ
อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2544 ใชหรือไม 

2. ปจจุบัน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรยังคงใชเกณฑการคํานวณภาระงาน ตามประกาศคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 30 
มกราคม 2547 ดวยใชหรือไม 

3. กรณีที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรยังคงใชประกาศตามขอ 2  คณะกรรมการฯ ประจําฝายตาง ๆ 
ที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ครอบคลุมถึงคณะกรรมการชุดใดบาง 

4. กรณีที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรยังคงใชประกาศตามขอ 2  กรณีผูรายงานระบุภาระงานวิจัย/         
งานบริการวิชาการ  และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยไมมีหนังสือรับรองจากการคิดภาระงานจากประธาน
คณะกรรมการฯ สามารถนํามาคิดคํานวณภาระงานไดหรือไม 

5. กรณีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรยังคงใชประกาศตามขอ 2  การคิดภาระงานของผูรายงาน           
แตละคนขึ้นอยูกับเกณฑการพิจารณาใด เชน จํานวนครั้งหรือจํานวนชั่วโมงของการเขารวมประชุม  ดุลพินิจของประธาน
คณะกรรมการฯ  การมอบหมายงานใหไปปฏิบัติของคณะกรรมการฯ 

6. กรณีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรยังคงใชประกาศตามขอ 2   เกณฑการคิดภาระงานในขอ 5            
ขัดแยงกันหรือไมกับเกณฑในหนา 3 ขอ 6.3 ของประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งกําหนด ดังนี้  

6.3    การเทียบภาระงานของคณะกรรมการฯ ตามขอ 6.2.1.1 (คณะกรรมการฯ ประจําฝายตาง ๆ ที่มี
ระยะเวลาในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง) และ 6.2.2 (คณะกรรมการฯ ระดับสายวิชา เชน คณะกรรมการประจําสายวิชา)เพื่อ
พิจารณาประเมินผลงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน/คาจางประจําป คิดภาระงานให 6 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห/ภาค
การศึกษา โดยคณะกรรมการฯ จะตองมีผลการดําเนินงานและการประชุม อยางนอย 6 ครั้ง/ป เปนเกณฑการพิจารณา หากมี
การประชุมนอยกวาที่กําหนดใหเทียบผลงานลดลงตามสัดสวน” 

6.3.3  มอบประธานคณะกรรมการฯ เปนผูประเมินภาระงาน และรายงานผลใหคณบดีทราบ 
เพื่อประกาศใหหนวยงาน/ผูเกี่ยวของ  

สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร นําเสนอขอคิดเห็นวาควรนําหลักเกณฑในการคํานวณภาระ
งานของขาราชการทั้งงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เผยแพรผานเว็บไซตของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร และหัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ใหขอมูลเพิ่มเติมวาการคํานวณภาระงาน
ของอาจารยในสายวิชา ยังมิไดนําไปใชปฏิบัติ สําหรับสายวิชาคณิตศาสตรฯ ไดนําไปปฏิบัติแตยังไมครบถวน ดังนั้นที่



ประชุมพิจารณาแลว สรุปการคํานวณภาระงานในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2547–31 มีนาคม 
2548) ดังนี้   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหคํานวณภาระงานเพื่อพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป 2548 ครั้งที่ 1 
ของสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร สายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาศิลปศาสตร ตามมติของคณะกรรมการ
ประจําสายวิชาฯ      

4.8 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ  2548  วาระที่ 4.2 พิจารณาเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับตําแหนงพนักงานเงินรายได แลวมีมติ มอบฝาย
บริหารพิจารณา เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังคณะฯ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  นั้น  

คณะกรรมการประเมินและกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ไดพิจารณาแลวเห็นชอบใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ของ
บั งคับมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร  ว าด วยการบริหารงานบุคคลสํ าหรับพนักงานมหาวิทยาลั ย เ งิ นรายได 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546  หมวด 1 ขอ 8 ตามองคประกอบ  ดังนี้ 

คณะกรรมการโดยตําแหนง   
1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
3. หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
4. หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
5. เลขานุการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการและเลขานุการ 

ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  ทาน  ประกอบดวย    
6. รองคณบดีฝายวิชาการ เปน กรรมการ 
7. รองคณบดีฝายบริหาร เปน กรรมการ 
8. สมาชิกสภาขาราชการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปน กรรมการ 
9. ผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ  เปน กรรมการ 
10. ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 1 คน  เปน กรรมการ 
11. หัวหนาหนวยการเจาหนาที่ เปน ผูชวยเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ  ดังกลาว  มีอํานาจหนาที่  ตามที่ปรากฏในประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับดังกลาวขางตน หมวด 1 ขอ 10 โดยมีวาระ คราวละ 2 ป  
  ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ชุดนี้ มีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจาง      
ช่ัวคราวเงินรายไดของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยใชระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ใช
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมาบังคับใชโดยอนุโลม 



  อนึ่ง เนื่องจากผูแทนสภาขาราชการ และผูแทนคณาจารยเปนบุคคลคนเดียวกันคือ  ผศ.จิตราภรณ ธวัช
พันธุ  ดังนั้น คณะกรรมการประเมินและกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวสายสนับสนุนฯ จึงเสนอใหเลือกผูแทนอีก 1 ทาน 
ซึ่งเปน   ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย เปนกรรมการแทนผูแทนคณาจารยในวาระ 2 ป ของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ชุดนี้ 
  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.9 มาตรการรักษาความปลอดภัย  

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกายภาพ ภูมิสถาปตยและการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 1/2548 เมื่อ 
วันที่ 7 มีนาคม 2 5 4 8  พิจารณาเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย และมีมติใหจัดระบบการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

1. ควรมีการจางบริษัทรักษาความปลอดภัยเพิ่มในระยะเวลาที่มีความเสี่ยง โดยปงบประมาณ 2548 เห็น
ควรจาง  S.N.V. Security Guard จํากัดเพิ่มจากเดิม ซึ่งจางในชวงวันวันทําการ จันทร – ศุกร ต้ังแต 18.00 น. – 06.00 น. 
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษตลอด 24 ช่ัวโมง  ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในชวงเวลา 06.00 – 08.30 น. และ 16.30 – 
18.00 น.  ซึ่ง   ไมอยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ   

2. การจัดทําแบบฟอรมลงชื่อผูอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติ ตามอาคารตาง ๆ ซึ่งไดดําเนินการมา
ต้ังแตเดือน พฤศจิกายน 2547 โดยประสานงานกับผูรับผิดชอบในแตละช้ัน แตยังอาจมีบุคลากรบางทานลืมลงเวลาบาง จึงมี
มติ ใหดําเนินการตอไปพรอมทั้งทําบันทึกแจงเวียนขอความรวมมือบุคลากรอีกครั้ง 

3. การจัดผูมาตรวจเวรยาม เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรของคณะฯ ผลัดเปลี่ยนกันมาทําหนาที่ตรวจเวร
ยาม เนื่องจากเปนวิธีที่หลายหนวยงานราชการปฏิบัติอยู มติ คณะกรรมการกายภาพฯ ไมเห็นชอบ เนื่องจากบุคลากรสวน
ใหญไมสะดวก 

4. การจัดทําระบบสัญญาณกันขโมย ระบบดังกลาวมีใชอยูแลวที่อาคาร 4 ช้ัน 3 หอง Sc4-306 แตปด
ไมไดใชมานานแลว และหากมีผูเปดประตูจากภายในให ระบบดังกลาวก็จะใชไมไดผล มติ คณะกรรมการกายภาพฯ จึงไม
เห็นควรใหนํามาใช 

5. การทําประตูใชการด ระบบดังกลาวจะสามารถบันทึกรายการผูใชการดผานประตูเขา - ออก เก็บเปน  
ขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอรได แตเนื่องจากทางเขาออกอาคารตาง ๆ ของคณะฯ มีหลายทางมาก ไมสะดวกตอการปดกั้น
ทั้งระเบียงทางเดินและประตูทุกดาน  

ดังนั้น คณะกรรมการกายภาพฯ จึงขอเสนอพิจารณา ดังนี้  

1) เพิ่มเวลาจางบริษัทในชวง 06.00 – 07.30 น. สวนในเวลา 16.30 – 18.00 น. ซึ่งบางสายวิชายังคงมีการ
เรียนการสอนในบางวัน และยังมีคณาจารยบางทานอยูทํางานจึงมีความเสี่ยงนอยกวา  สําหรับคาใชจายเพิ่มเติม เปนเงิน 90 
บาทตอวัน (45 บาท × 2 คน)  

2) การจัดทําประตูระบบการด ตามขอ 5 เฉพาะชั้นที่มีอาจารยหลายสาขาอยูรวมกัน เนื่องจากมีโอกาสที่
คนภายนอกจะปะปนเขามาโดยไมทราบชัดวาเปนนิสิต หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เขามาพบอาจารยทานใด สวนช้ันที่
สวนใหญเปนหองเรียน หองปฏิบัติการ ผูเขามาในอาคารจึงมักเปนนิสิตที่เขามาเรียน ดังนั้น จึงควรทําประตูใชการดเฉพาะ
ช้ันที่สามารถทําไดและจําเปนกอนไดแก อาคาร 5 ช้ัน 1, อาคาร 2 ช้ัน 3, อาคาร 3 ช้ัน 3 และ อาคาร 4 ช้ัน 3 รวม 4 จุด และให



ปดทางหนีไฟคลองกุญแจทุกอาคารทุกช้ัน นอกเวลาทําการ ทั้งนี้คาใชจายในการทําประตูใชการด 4 ประตู เปนเงินประมาณ 
186,180 บาท และคาบัตร 200 ใบ ประมาณ 13,800  บาท  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

   ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นตาง ๆ อยางหลากหลาย และมีความเห็นขัดแยงในสวนประเด็นขอเสนอ ขอ 
2 เมื่อลงมติแลว ยังไมเปนเอกฉันท  ที่ประชุมจึงสรุปผลการพิจารณา ดังนี้  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหดําเนินการ ดังนี้  

1. เห็นชอบดําเนินการตามขอ 1 คือ เพิ่มเวลาจางบริษัทในชวง 06.00 – 07.30 น. สวนในเวลา 16.30 – 
18.00 น. ซึ่งบางสายวิชายังคงมีการเรียนการสอนในบางวัน และยังมีคณาจารยบางทานอยูทํางานจึงมีความเสี่ยงนอยกวา  
สําหรับคาใชจายเพิ่มเติม เปนเงิน 90 บาทตอวัน (45 บาท × 2 คน) 

2. มอบรองคณบดีฝายบริหาร จัดโครงการสัมมาทิฐิ เพื่อขอความเห็นจากบุคลากรทั้งหมด ในวันที่ 29 
มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.  

4.10 การจัดทําพวงกุญแจ สําหรับเปนของที่ระลึกสําหรับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

   สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 เห็นชอบ
ใหมีการจัดทําพวงกุญแจเปนของที่ระลึกมอบใหบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนกรกฎาคม 2548 และ
เพื่อจําหนายใหกับนิสิต บุคลากรและบุคคลภายนอก  โดยมอบคณะกรรมการสวัสดิการคณะดําเนินการ นั้น  

   ที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548 ไดพิจารณา
และเลือกแบบพวงกุญแจ เปนแบบที่ 1  เอกสารดังแนบ โดยมีตนทุน อันละประมาณ 8 – 10 บาท (ขึ้นอยูกับจํานวนที่สั่งทํา)  

   จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหใชสีแดง น้ําเงิน และเหลือง ตามความสวยงามโดยไมพิจารณากําหนดสี
ประจําสายวิชา   

4.11 การเลี้ยงสัตวภายในอาคารที่ทําการ 

เนื่องจากไดรับแจงวามีบุคลากร นําเลี้ยงสัตว มาเลี้ยงภายในอาคารที่ทําการคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  ซึ่งสภาพภายในอาคารเปนหองปรับอากาศ ทําใหมีความเสี่ยงตอสุขภาพ และสวัสดิภาพ ของบุคลากรภายใน
คณะฯ ได  ดังนั้น เพื่อกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ และมาตรการ เพื่อใหบุคลากรทํางานรวมกันอยางมีความสุข    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหคณะฯ จัดทําประกาศหามเลี้ยงสัตวทุกชนิด และประกาศแจงใหบุคลากร
ทราบ  

4.12 ขอมูลดานวิเทศสัมพันธ 

ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10109/ว. 1017 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548 เรื่อง ขอความอนุเคราะหขอมูลดานวิเทศ
สัมพันธ ดังนี้  



1. แบบสํารวจขอมูลดานวิเทศสัมพันธของหนวยงาน  ไดแก  การบริหารงานวิเทศสัมพันธของ
หนวยงานภายใน มก. ปการศึกษา 2547 และ การวางแผนพัฒนางานดานวิเทศสัมพันธ ระยะเวลา 5 ป (2548 – 2552)  

2. แบบสํารวจการดําเนินงานดานนานาชาติ ป 2547 – 2556  

3. รางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อกาวสูความเปนสากล และรางระเบียบการ
ปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โดยขอขอมูลตามขอ 1 และ 2 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2548 และขอมูลขอ 3 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2548 รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ใหฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธดําเนินการ และนําเสนอขอมูลให
คณะฯ ทราบตอไป  

4.13 การขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

ตามที่มาตรา 72 แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ได
บัญญัติใหขาชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป เมื่ออายุครบ 60 ปบริบูรณ
ในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนและวิจัยตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบ 65 ป
บริบูรณ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด นั้น  

 บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ไดแจงมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตาม
หนังสือที่ ศธ 0509.5/ว 1 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 โดยใหผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับรองศาสตราจารยขึ้นไปที่จะ
เกษียณอายุราชการ ต้ังแตป 2546 – 2548 แจงความประสงค และใหคณะ/ภาควิชา พิจารณานําเสนอมหาวิทยาลัย โดยสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ ก.พ.อ. รายละเอียดดังแนบ  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการสํารวจขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนดเรียบรอยแลว มี      
ขาราชการที่เกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จํานวน 1 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตามขอ 1.1 – 1.4 
ไดแก รศ.ทัศนวิไล  วัฒนายน สังกัดสาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งแสดงความประสงคขอขยายเวลารับราชการ 
โดยหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร และคณะฯ ไดพิจารณาในสวนของคุณสมบัติ และภาระงานตามขอ 1.5 แลว รายละเอียดดัง
แนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ และพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่สายวิชา และคณะฯ พิจารณา และใหนําเสนอตอไป  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกุมภาพันธ 2547  
 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    



1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กุมภาพันธ 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนกุมภาพันธ 2548 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือน กุมภาพันธ 2548 
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน กุมภาพันธ 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2548 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2548    

รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2548  

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกุมภาพันธ 2548 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย  
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน กุมภาพันธ 2548 จําแนกตามปริมาณ (ลิตร) และ

คาใชจาย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 4/2548  

เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2546 กําหนด             
ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งที่ 4/2548 ประจําเดือนเมษายน 2548 จึงเปนวันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 เวลา 13.00 น.    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  



 มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.4 คุณสมบัติของหัวหนาโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(น้ําหมักผลไม และไวน) 

ดวยคณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  นําเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ เกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติของหัวหนาโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (น้ําหมักผลไม และไวน) เพื่อ
เพิ่มโอกาส และหมุนเวียนใหบุคลากรที่สนใจ และประสงคจะเสนอโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(น้ําหมักผลไม 
และไวน) ได รายละเอียดดังเสนอใหที่ประชุมทราบแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ปดประชุมเวลา 19.05 น.  
 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 

 


