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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 8/2548   

วันจันทรที่ 15 สิงหาคม  2548   
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ 
4. นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
5. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย  หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์      กรรมการและเลขานุการ 
ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย ลาราชการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร  
2. นางสาวฐิติยา  แซปง ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  
3. น.ส.สุพรรณี เชียงเงาะ  ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
เร่ิมประชุมเวลา  13.10 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     
1.1 เร่ืองแจงจากมติที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย   

ประธานแจงมติท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 2 เรื่อง คือ  
1.1.1 โครงการทุนเรียนดีสาขาวิทยาศาสตร   
  สืบเนื่องจากโครงการทุนเรียนดีสาขาวิทยาศาสตร ซึ่งสิ้นสุดในปงบประมาณ 2548 และ

ปงบประมาณ 2549 จะเปนการประเมินผลโครงการ ชะลอการของบประมาณ ประจําป 2549  และจะเริ่มโครงการใหม
ในปงบประมาณ 2550 เปนตนไป  ดังนั้น จึงขอใหเตรียมการไวสําหรับขอรับทุนสนับสนุนในหลักสูตร วท.บ.
(วิทยาศาสตรชีวภาพ) วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือหลักสูตรอื่น  ท่ีคณะฯ จะ
ดําเนินการ ยกเวนในสาขา วท.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป)  สําหรับปงบประมาณ 2550 ข้ึนไป      
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1.1.2 ทุน ICL 
ประธานแจงวาท่ีประชุมไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรทุน ICL ซึ่งยังไมมี

ความชัดเจน  ท่ีประชุมไดแจงใหทราบวาทุน ICL ภาครัฐ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามจํานวนนิสิตในสังกัดของ
คณะ โดยยังไมมีความชัดเจนวาจะพิจารณาครอบคลุมถึงนิสิตท่ีใหบริการการสอนวิชาพื้นฐาน หรือนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  วงเงินทุน ICL สําหรับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร ประมาณ 80,000 บาท/คน โดยจัดสรรเปน 2 สวน คือ 
ครึ่งหนึ่งจัดสรรใหหนวยงานตนสังกัดนิสิต อีกครึ่งหนึ่งจัดสรรใหแกนิสิต  คือ 40,000 บาท ใหคณะ และ 40,000 บาท 
เปนทุนการศึกษาใหนิสิต เปนตน    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.2 โครงการ e-Courseware  ปงบประมาณ 2548  
รองคณบดีฝายวิชาการแจงวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงโอนเงินงบประมาณ ท่ี

จัดสรรใหคณาจารยตามโครงการ e-Courseware ซึ่งไดรับจํานวนโครงการละ 100,000 บาท มาใหแลว แตเนื่องจาก
ระยะที่ไดรับแจงทําใหมีระยะเวลาดําเนินการนอยมาก เนื่องจากกองคลัง บางเขน แจงขอมูลใหเฉพาะคณะ
วิทยาศาสตรทราบ โดยมิไดแจงใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรทราบ  คณะฯ ไดรับแจงเรื่องตอจาก รศ.ดร.
อภิสิทธิ์  ดังนั้น  คณาจารยท่ีไดรับทุน จะตองเรงดําเนินการและสงงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยท่ีงานที่สง
มอบจะตองสามารถเชื่อมโยงเครือขายไดอยางสมบูรณ   

นอกจากนี้ ประธานแจงวาบางหนวยงาน เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปฏิเสธไมดําเนินการ เนื่องจาก
มีระยะเวลาจํากัด อาจทําใหงาน/โปรแกรมดอยคุณภาพได  อีกทั้งการเชื่อมโยงเครือขาย จําเปนตองใชโปรแกรมที่มี
ลิขสิทธิ์ ดังนั้นหากหนวยงานใดรับดําเนินการ ควรกันงบประมาณเพื่อจัดซื้อโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ท่ีถูกตองไวดวย 
เฉลี่ยประมาณ 70,000 – 80,000 บาท    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

1.3 เร่ืองแจงจากผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ     
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ แจงรายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝาย ดังนี้   

1.3.1 คณาจารย/นิสิตโครงการ TUA เยี่ยมชมคณะฯ  
วันที่ 30 สิงหาคม 2548 คณาจารยและนิสิตโครงการ TUA เยี่ยมชมคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร เวลา 13.00 น. โดยมีกําหนดการเยี่ยมชมสายวิชา/สาขา/โครงการตาง ๆ  ประกอบดวย หองปฏิบัติการวิจัย
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  หองปฏิบัติการเคมี โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หองปฏิบัติการภาษา หองสมุด 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสารสนเทศ ขอเชิญผูบริหารใหการตอนรับ และรวมเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารเย็น ณ หอง 
Sc1-103 เวลาประมาณ  18.00 น.    
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1.3.2 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบ 12 ป ใน

วันที่ 31 สิงหาคม 2548  ฝายกิจการพิเศษ จัดกิจกรรม 2 สวน คือ ภาคเชา จะเปนกิจกรรมทางศาสนา ประกอบดวย พิธี
พราหมณ และพิธีสงฆ (ถวายภัตราหารเพล) โดยนิมนตพระจากวัดกําแพงแสน โดยประธานจะประสานงานกับ ผศ.
อารย  นวลอินทร ในรายละเอียดกอนแจงกําหนดการที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และภาคบาย (ตั้งแต 16.30 – 19.00 น.) จะ
เปนกิจกรรมสายสัมพันธศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 2548 โดยมีกลุมเปาหมาย คือ นิสิตทุกช้ันป จํานวนประมาณ 800 
คน ณ หองคอนเวนชั่น อาคารศูนยมหาวิทยาลัย โดยเรียนเชิญศิษยเกาคณะฯ ท่ีประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ มาให
ขอมูลในลักษณะของการอภิปรายแกนิสิตปจจุบัน ฝายกิจการพิศษ ไดประสานงานเชิญศิษยเกาซึ่งตอบรับเชิญแลว  
อาทิ คุณบวรพล,  คุณนวพล  และยังไมสามารถติดตอไดอีกหลายคน  

ประธานจึงขอใหประสานงานกับฝายวิชาการ  และฝายกิจการนิสิต  เพื่อการติดตอ
ประสานงานเชิญศิษยเกา และคุณนรากร  ตินายน มาเปนผูดําเนินการอภิปรายดวย   

1.3.3 โครงการจัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ  
กําหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2548 กําหนดราคาบัตร  ๆ ละ 200 บาท อาหาร

โตะจีน  สถานที่หองคอนเวนชั่น อาคารศูนยมหาวิทยาลัย ประธานขอใหเรงจัดทําบัตรเชิญ เพื่อประชาสัมพันธโดยเร็ว 
และฝายควรเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการคณะฯ เพื่อสมทบทุนคาใชจายสวนหนึ่งสําหรับ
บุคลากร (ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว) ท่ีมาชวยงาน     

1.3.4 คายสิ่งแวดลอม 
ฝายกิจการพิเศษ กําหนดจัดกิจกรรมคายสิ่งแวดลอม ในวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2548 โดยเรียน

เชิญหนวยทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาง ๆ ไดแก จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เปนตน 
กลุมเปาหมาย คือ ครู/อาจารย สังกัดโรงเรียนตาง ๆ ในเขตจังหวัดใกลเคียง ปจจุบันมีผูสมัครเขารวมโครงการนอย 
เนื่องจากตรงกับกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ท่ีมีอยู เชน คายโอลิมปก และอยูในชวงปดภาคการศึกษา ดังนั้นที่ประชุม
พิจารณาเสนอวาถาภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ยังมีผูสมัครจํานวนไมมาก ควรเลื่อนกําหนดการจัดโครงการไปกอน  

1.3.5 กิจกรรม Open House งานวันเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2548  
ฝายกิจการพิเศษ แจงวาการจัดกิจกรรม Open House ในชวงงานวันเกษตรกําแพงแสน     

ประจําป 2548 ยังมิไดพิจารณากิจกรรมที่ชัดเจน จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการ ซึ่งท่ี
ประชุมพิจารณา และอภิปรายอยางกวางขวาง และมีมติ ดังนี้  

1. มีหัวขอเรื่องท่ีชัดเจน เชน ดานสิ่งแวดลอม หรืออื่น ๆ 

2. ประสานงานติดตอโครงการ/โปรแกรมตาง ๆ ท่ีนาสนใจ เปน Hot Issue เชน Simulation 
เรื่อง การเตือนภัยสึนามิ, Food safety, กิจกรรมการฝกนิสิตเพื่อใหมีทักษะในการพูดในที่ชุมชนสําหรับการเตรียมการ
แขงขัน  Speech Contest  
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3. เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม/โครงการ ภายใตหัวเรื่องท่ีคณะกําหนด
เปนกรอบกวาง ๆ และคณะสนับสนุนงบประมาณคาใชจาย  

4. ประสานงานนัดประชุมผูแทนนิสิตทุกชั้นป/หลักสูตร และสโมสร เพื่อแจงใหนิสิตทราบ 
และรวมกิจกรรม (มอบผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษฯ ประสานงานกับฝายกิจการนิสิต โดยมอบคุณอรสา นัดหมายให
ใน/เวลาที่สะดวก (ขอเปนวันพุธ ชวงเย็น)   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่7/2548   
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 7/2548  เมื่อวันจันทรท่ี 18 กรกฎาคม 2548  รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้   

หนา 4  แกไขชื่อ ผศ.นันทนา  เลิศประสบสุข จากผูมาประชุม เปน ผูไมมาประชุม เนื่องจากลาราชการ 

หนา 15 มติท่ีประชุม วาระที่ 4.5 ขอ 9 “ขอใหครบดี...” แกไขเปน “ขอใหคณบดี...”     

               วาระที่ 4. 7  ยอหนาท่ี 2  บรรทัดท่ี 2 จากเดิม “บุคลากรรับผิดชอบโดย...” แกไขเปน “บุคลากร
รับผิดชอบโดยตรง...” 

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2548  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ 
เปนประจําทุกเดือน และมติท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ 
ปรับรูปแบบการรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรม
ใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2548 ดังนี้   

1. ฝายบริหาร 
2. ฝายวิชาการ 
3. ฝายกิจการนิสิต 
4. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ   
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6. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  (เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2548)  
7. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
8. สายวิชาวิทยาศาสตร  
9. สายวิชาศิลปศาสตร  
10. สํานักงานเลขานุการ  
ยังมิไดนําเสนอ  
11. ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  

รายละเอียดดังเสนอใหท่ีประชุมทราบแลว 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 แนวนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
ตามที่คณะกรรมการการศึกษา ไดนําเสนอแนวนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยใหทุกหลักสูตรท่ีมีรอบระยะเวลา
การปรับปรุงหลักสูตรใหดําเนินการวิจัยสถาบันกอนที่จะเสนอตอมหาวิทยาลัย โดยมีหัวขอตามเกณฑมาตรฐานฯ 
กําหนด แนบมาพรอมกับการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีประเด็นสําคัญ อยางนอย 4 ประเด็น คือ  

1. การบริหารหลักสูตร โดยระบุแผนผังอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรในแตละภาควิชา  
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย  
3. การสนับสนุน และการใหคําแนะนํานิสิต  
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

และที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ไดพิจารณาเห็นชอบในหลักการ
ตามแนวนโยบายการปรับปรุงดังกลาวเรียบรอยแลว ดังนั้นจึงแจงใหทุกหนวยงานทราบ และถือปฏิบัติ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 ทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกโครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน (CRN) ณ  ตางประเทศ  
ประจําป 2548 CRN ตางประเทศ  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงวามีงบประมาณเหลือ  สามารถสนับสนุน

ทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศไดอีกจํานวนหนึ่ง ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยแหงใดมีผูท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวย มีผลสอบภาษาตางประเทศตามเกณฑมาตรฐาน และมีใบตอบรับเขาศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไมมีเงื่อนไข
อยางเปนทางการจากมหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีช่ือเสียง ภายใตสาขาวิชาขาดแคลน 16 สาขา ก็ขอใหจัดสงใบสมัคร
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ขอรับทุนที่มีคํารับรองจากคณบดีและอธิการบดีพรอมหลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษ ใบตอบรับเขาศึกษาระดับ
ปริญญาเอกอยางเปนทางการ ผลการศึกษา หนังสือรับรองจากอาจารยท่ีปรึกษา (กรณีอยูระหวางศึกษาตางประเทศ) 
พรอมจัดทําตารางสรุปขอมูลผูขอรับทุนการศึกษาตางประเทศ ตามแบบฟอรมเสนอขอรับทุนการศึกษา ป 2548 
สําหรับมหาวิทยาลัย     ตารางที่ 1.3 ท่ี สกอ. กําหนด download ไดท่ี www.mua.go.th/~basd/การจัดสรรทุนโครงการ
พัฒนาอาจารยป 48  เพื่อจัดสง สกอ. ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2548 นั้น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงขอใหหนวยงานพิจารณา หามีบุคลากร หรือบุคคลทั่วไป ท่ีพรอมไป
ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ และประสงคขอรับทุนจาก สกอ. ใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการ
สมัครผานหนวยงานตนสังกัด สงถึงงานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาท่ี ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2548  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ   

3.4 แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 
2548  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามใน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศและงานทั่วไป เลมท่ี 122 ตอนพิเศษ 50 ง วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 เรียบรอยแลว  สกอ. จึงขอสงสําเนา
ประกาศดังกลาวมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติในการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ตอไป 
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0506(2)/ว 1067 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 สรุปมติประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป 2547  
ดวยหนวยสารบรรณ สํานักงานเลขานุการ ไดรวบรวมสรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ประจําปการศึกษา 2547 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสงเอกสารเพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการภายในคณะ/สาย
วิชา/สาขาวิชา เอกสารดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 การจัดเก็บประวัติและขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิตผานเครือขาย 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยที่ประชุม อ.ก.ม. มีมติใหกองแผนงานเปนผูออกแบบสํารวจ

ภาวะการหางานทําของบัณฑิตในชวงระยะเวลาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อใหการเก็บขอมูลภาวะการหางานทํา
ในภาพรวมเปนชุดเดียวไมซ้ําซอนกันหลายหนวยงาน กองแผนงานและหนวยงานที่เกี่ยวของไดหารือกันแลวได
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กําหนดรูปแบบประวัติและขอมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต โดยกําหนดใหบัณฑิตบันทึกขอมูลดวยตนเองผาน
ระบบเครือขายนนทรี  ท่ี https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/ นั้น   

ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ไดพิจารณาแลว มี
ขอเสนอแนะใหดําเนินการ ดังนี้  

1. มอบกองแผนงาน สํานักทะเบียนและประมวลผล สํานักบริการคอมพิวเตอร สํานักประกัน
คุณภาพ และรองอธิการบดีฝายบริหาร พิจารณาในภาพรวมของทุกคณะที่มีการเรียนการสอน 
เพื่อเก็บขอมูลพ้ืนฐานทั้งหมดเพื่อใหสามารถเลือกใชงานไดตรงตามความตองการของแตละ
หนวยงาน   

2. ขอใหคณะและสํานักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบขอมูลนิสิตท่ีจะไมเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร โดยขอใหมีการวางแผนสํารวจขอมูลกอนที่จะสําเร็จการศึกษา เพื่อใหสามารถ
ติดตามขอมูลของบัณฑิตไดอยางตอเนื่องครบทุกคน  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 การคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา กลุมโควตารับตรง 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือท่ี ศธ 0501/ว 929 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2548 และสงสําเนาหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0501/ว 928 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 แจงใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเกี่ยวกับการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา กลุมโควตารับตรง โดยมีรายละเอียดดัง
แนบ  

ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 11/2548 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ไดพิจารณาแลวมี
มติ ดังนี้   

1. การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกโครงการ จะไมมีการสอบวิชาหลัก
กอนที่นักเรียนจะสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ยกเวนบางวิชาท่ีเกี่ยวกับความสามารถ
พิเศษ ซึ่งไมกระทบกับนักเรียนสวนใหญ เชน ดนตรี กีฬา เด็กออทิสติก สสวท. เปนตน  

2. ใชผลคะแนน O-NET และ A-NET ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือดําเนินการ
สอบเองก็ได แตตองไมเปดสอบกอนที่นักเรียนจะสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. การสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง จะไมใชผลคะแนน O-NET และ A-NET จะใชเฉพาะ GPA ก็ได  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รั บ ท ร า บ  แ ล ะ ม อ บ ฝ า ย วิ ช า ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เกี่ยวกับการรับนิสิตโควตาพิเศษ ตามแผนและเกณฑการคัดเลือก 
ดังนี้   

1. สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ จํานวน 60 คน เกณฑการคัดเลือก  ดังนี้  
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1.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม  ไมนอยกวา 2.25  

1.2 คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 2.5 ข้ึนไป  

1.3 มีภูมิลําเนาในเขตการศึกษา 1, 5, 6 และ 12 ประกอบดวย จังหวัดตาง ๆ รวม 26 จังหวัด 
และเพิ่ม จังหวัดนครราชสีมา และนครสวรรค  

2. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  จํานวน 30 คน  เกณฑการคัดเลือก  ดังนี้ 

2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม  ไมนอยกวา 2.50  

2.2 คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูดานคณิตศาสตร 2.5 ข้ึนไป  

2.3 มีภูมิลําเนาในเขตการศึกษา 1, 5, 6 และ 12 ประกอบดวย จังหวัดตาง ๆ รวม 26 จังหวัด 
และเพิ่ม จังหวัดนครราชสีมา และนครสวรรค  

3. สาขาภาษาอังกฤษ  จํานวน 40 คน  เกณฑการคัดเลือก  ดังนี้  

3.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม  ไมนอยกวา 2.50  

3.2 คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ 2.5 ข้ึนไป  

3.3 มีภูมิลําเนาในเขตการศึกษา 1, 5, 6 และ 12 ประกอบดวย จังหวัดตาง ๆ รวม 26 จังหวัด 
และเพิ่ม จังหวัดนครราชสีมา และนครสวรรค  

4. การรับตรงโครงการนักเรียนดีเดนระดับอําเภอ/จังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการ  

5. การรับตรงโควตานักกีฬา หลักสูตรละ 2 คน และโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตแหง มก.  
จํานวน 5 คน     

3.8 สรุปภาระงานของคณะทํางานโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
ดวยคณะทํางานโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ สรุปภาระงานของ

คณะทํางานฯ ตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2548 โดยกําหนดภาระงานสําหรับกรรมการ ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ กําหนด คือ 6 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห  รายละเอียดดังแนบ  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  โดยที่ประชุมเห็นชอบใหคิดภาระงานตามหลักเกณฑ และแนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 
8/2546  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2546            

3.9 นิยาม “อาจารยผูสอน”  
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ประเด็นปญหา เพื่อหารือและขอคิดเห็น

จากที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เมื่อวันพุธท่ี 3 สิงหาคม 2548 
เวลา  8.30 – 12.00 น .  ณ  หองประชุมธีระ  สูตะบุตร  โดยสรุป  คํานิยาม  “อาจารยผูสอน” ตามหนังสือจาก
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ทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 05025(1)/ว 4986 ลงวันที่ 30 กันยายน 2539  ใหรายละเอียดเกี่ยวกับคําวา “อาจารยผูสอน” 
ดังนี้  

“12. อาจารยผูสอน ใหแยกเปน อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยพิเศษ โดยแจงรายชื่อ คุณวุฒิ 
และสาขาวิชา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมทั้งภาระการสอน
ทั้งที่มีอยูแลว และที่จะมีในหลักสูตรที่เปดสอนใหม”  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนด “อาจารยผูสอน” แยกออกเปน อาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยสนับสนุนหลักสูตร และอาจารยพิเศษ โดยใหคําจํากัดความ ดังนี้  

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยในภาควิชาท่ีหลักสูตรสังกัด และมิไดอยูในระหวางการ
ลาศึกษาตอ หรือการโอนยาย ใหระบุรหัสวิชาของภาระงานสอนในหลักสูตรเดิม และหลักสูตรใหม หากภาระงาน
สอนรายวิชาใดเปนการสอนบางสวนหรือสอนเปนทีม ใหใสวงเล็บไวทายรายวิชาเหลานั้น  

“อาจารยสนับสนุนหลักสูตร” หมายถึง อาจารยนอกภาควิชาท่ีหลักสูตรสังกัด อาจจะเปนภาควิชา 
อื่น ๆ ในคณะเดียวกันหรือตางคณะกัน โดยตองไดรับการทาบทามและเห็นชอบจากอาจารยทานนั้นกอน รายละเอียด
เชนเดียวกับอาจารยประจําหลักสูตร   

“อาจารยพิเศษ” หมายถึง อาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารยชาวตางประเทศ อาจารยท่ี
เกษียณอายุราชการ ใหระบุตําแหนงหนาท่ี และคุณวุฒิ ระบุผลงานทางวิชาการ หรือสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ และระบุ
ภาระงานสอนของหลักสูตรท่ีนําเสนอ   

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” ใหมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  การ
พัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

รายละเอียดดังเสนอใหท่ีประชุมทราบแลว  

    ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย  

ตามสายวิชาศิลปศาสตร และสายวิชาวิทยาศาสตร มีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย 
วางอยู รวม 3 อัตรา และไดดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขารับราชการ ตําแหนง อาจารย โดย
ดําเนินการตามกระบวนการของคณะ เสร็จเรียบรอยแลว  ดังนั้น จึงขออนุมัติบรรจุบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ ดังนี้  

1. น .ส .ปยะมาศ   ชวงวาณิต   วุฒิ  วท .บ . ( เทคโนโลยี ชีวภาพ )  คะแนนเฉลี่ ย  2 .71  จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) คะแนนเฉลี่ย 3.41 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารับ
ราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหนง  อาจารย   ข้ัน  11,670 บาท  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททาง
เทคโนโลยีชีวภาพ (อัตราเดิมของนายชินวัฒน  ยัพวัฒนพันธุ  ตําแหนงอาจารย  สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชา
วิทยาศาสตร) รายละเอียดดังแนบ  
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2.  น.ส.เพ็ญสินี  กิจคา  วุฒิ ศศ.บ.(ภาษาศาสตร) คะแนนเฉลี่ย 3.00 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และ อ.ม.(ภาษาศาสตร) คะแนนเฉลี่ย 3.64 จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตําแหนง อาจารย  ข้ัน 11,670 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางภาษาศาสตร/ภาษาอังกฤษ (อัตราเดิมของ น.ส.  
ภัทรพร หิรัญภัทร  ตําแหนงอาจารย  สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร)  รายละเอียดดังแนบ  

3. น .ส .จุ รี วรรณ   จันพลา   วุฒิ  บธ .บ .  เกี ยรตินิ ยมอันดับ  1   คะแนนเฉลี่ ย  3 .5 2  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ บธ.ม. คะแนนเฉลี่ย 3.48 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขารับราชการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย  ข้ัน 11,670 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (อัตราเดิมของ น.ส. 
กุลภา               สุพงษพันธุ  ตําแหนงอาจารย  สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สายวิชาศิลปศาสตร) 
รายละเอียดดังแนบ  

อนึ่ง  การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง  อาจารย  จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ และผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป  

4.2 การทดลองประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 
2548 (KU-HRD Project)  
ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 2523 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2548 เรื่อง การทดลองประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 (KU-HRD Project) โดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาตรวจสอบ และประเมินผลงานตามแผนงานของคณบดีในรูปของ Mind Map 
จํานวน  1 แผน  เรียบรอยแลว  ผลการประเมินอยูในระดับดี   และขอใหนําแผนงานดังกลาวถายทอดลงสู
ผูใตบังคับบัญชา (ขาราชการ/ลูกจาง/พนักงาน) และใหผูใตบังคับบัญชาจัดทําแผนงานของตนเอง แบบ Mind Map ท่ี
สอดคลองกับแผนงานของคณบดี โดยปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาช้ันตนในหนวยงานดวย และขอใหหนวยงาน
รวบรวมเปนเอกสาร และเปนแผน CD สงถึงกองการเจาหนาท่ีภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2548 นั้น  

อนึ่ง รายละเอียดการจัดทํา Mind Map สามารถศึกษาไดจาก http://www.person.ku.ac.th/training/  
ของกองการเจาหนาท่ี   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหดําเนินการ ดังนี้   
1. ขอใหสายวิชา/สํานักงาน ถายทอดและใหบุคลากรในสังกัดทุกคนจัดทํา Mind Map โดยกําหนด

สงภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2548 กรณีท่ีเขียนดวยลายมือ ตองการใหสํานักงานเลขานุการ
จัดพิมพให โปรดสงภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2548   

2. มอบสํานักงานเลขานุการ แจงขอเลื่อนกําหนดสงจากวันที่ 22 สิงหาคม 2548 เปนวันที่                     
1  กันยายน 2548  โดยขอใหประชาสัมพันธในสาร สนล. อีกทางหนึ่ง  
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3. นัดประชุมบุคลากร สัมมาทิฐิในวันที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 12.00 น.   
4. มอบหนวยสารสนเทศ จัดทําเอกสารประชาสัมพันธบนเครือขายเกี่ยวกับขั้นตอนการ Download 

โปรแกรม Mind Manager แบบ Step by Step  

4.3 มาตรการประหยัดพลังงาน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ตามหนังสือท่ี พน 0200/ว1762 เรื่อง ยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงานของประเทศ ซึ่งได

เวียนใหหนวยงาน และบุคลากรทราบแลว นั้น  
ท่ีประชุมคณะกรรมการกายภาพ ภูมิสถาปตย และการประหยัดพลังงาน ในการประชุมครั้งท่ี 4/2548 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 มีมติเห็นชอบใหคณะฯ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน โดยขอใหหนวยงาน/บุคลากร
ทุกทานถือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้  

1. กําหนดเวลาเปด-ปด เครื่องปรับอากาศสําหรับสํานักงาน/หองทํางาน ดังนี้  
- เปด  9.30 น. และ ปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 15.30 น.  
- ปดในชวงเวลา 12.00 – 13.00 น.   

2. หองบรรยาย/ปฏิบัติการท่ีมีเครื่องปรับอากาศ เปดเมื่อมีการเรียนการสอน และปดเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอน  

3. มอบหนวยอาคารสถานที่ รายงานการสถิติการใชกระแสไฟฟาแสดงจํานวนหนวยการใชแทน
จํานวนเงิน ของแตละช้ัน/อาคาร และเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมา และสรุปรายงานแจง
คณะกรรมการฯ และคณะฯ ทราบทุกเดือน  

4. นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และกําหนดเปนมาตรการเพื่อให
บุคลากรทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ ตั้งแตเดือนกันยายนเปนตนไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบ ใหแจงบุคลากรทุกทานทราบและถือปฏิบัติ  
2. มอบหนวยโสตทัศนศึกษา จัดทําเอกสารประชาสัมพันธมาตรการ ขอ 1 – 2 เพื่อปดประกาศ

ประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ  
3. แจงเวียนมาตรการในเอกสารประชาสัมพันธ สาร สลน. และบนเครือขาย  

4.4 ขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ สํานักงานเลขานุการคณะ  
ดวยสํานักงานเลขานุการ ขอเสนอปรับโครงสรางการบริหารงานภายใน จากเดิม 4 งาน เปน 5 งาน 

โดยเพิ่มงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ จากงานบริการการศึกษา เพื่อสามารถจัดกลุมงาน และมีภารกิจของ
งานที่ชัดเจนยิ่งข้ึน  ดังนี้  

งานบริการการศึกษา (เดิม)  ประกอบดวย  
1. หนวยบริการการศึกษา  
2. หนวยกิจการนิสิต  
3. หนวยหองสมุด  
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4. หนวยโสตทัศนูปกรณ   
5. หนวยสารสนเทศ  
เมื่อปรับโครงสรางการแบงสวนราชการใหม ประกอบดวย  
งานบริการการศึกษา (งานเดิม ปรับใหม) ประกอบดวย  
1. หนวยบริการการศึกษา  
2. หนวยกิจการนิสิต  
3. หนวยหองสมุด  
งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ (งานใหม)  ประกอบดวย  
1. หนวยโสตทัศนูปกรณ   
2. หนวยสารสนเทศ  
3. หนวยซอมบํารุง  

เอกสารรายละเอียดภาระงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ ดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.5 ขออนุมัติใชเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนบําเหน็จความชอบกรณีลูกจางชั่วคราว
เสียชีวิตในระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ตามที่ฝายกิจการนิสิต ขออนุมัติใชเงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อจายเปน

เงินชวยเหลือใหแกครอบครัว น.ส.ศิริรัตน  รื่นเริงใจ ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ซึ่งเสียชีวิตในระหวาง
เดินทางมาปฏิบัติหนาท่ีราชการในวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 ซึ่งเปนการเดินทางจากที่พักในชวงเวลา 05.00 น. เพื่อมา
ปฏิบัติหนาท่ีของฝายฝกซอม ในวันพระราชทานปริญญาบัตร นั้น  

เนื่องจากการใชจายเงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีระเบียบขอบังคับใหใชจาย
ตามวัตถุประสงค รวม 8 ขอ ซึ่งไมเขาขายในกรณีดังกลาว ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2548 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2548 มีมติใหเสนอขอใชเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อ
จายเปนคาตอบแทนบุคลากรกรณีเสียชีวิตในระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการ แกทายาท โดยพิจารณาจากเกณฑข้ันต่ําเปน
เงิน 35,000 บาท หรือสามเทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย แตไมเกิน 35,000 บาท  แตเนื่องจากระเบียบเงินรายไดใน
ปจจุบัน มิไดกําหนดไว (มีเพียงเงินชวยเหลือไมเกิน 10,000 บาท เพื่อเปนเจาภาพในพิธีทางศาสนา)  ท่ีประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ จึงมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการ นําเสนอขออนุมัติใชเงินรายไดเปนกรณีพิเศษตอไป  

ดังนั้นสํานักงานเลขานุการ จึงขออนุมัติใชเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยขอ
กําหนดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการกองทุนฯพิจารณาเสนอ รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้  

อนึ่ง การขอใชเงินรายไดในกรณีไมมีระเบียบกําหนดไว เปนอํานาจของอธิการบดี โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณบดี  และใหนําเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  
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4.6 งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ดวยสํานักงบประมาณ ไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 2,717,401,000 บาท นั้น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2549 ใหแกคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร รวมเปนเงิน 35,423,300 บาท  ประกอบดวย  

หมวดรายจาย จํานวนเงิน   
งบบุคลากร 15,280,300 บาท 

เงินเดือน 12,956,400 บาท 
คาจางประจํา 776,400 บาท 
คาจางชั่วคราว 1,547,500 บาท 

งบดําเนินการ 8,044,000 บาท 
คาตอบแทน 461,200 บาท 
คาใชสอย 211,200 บาท 
คาวัสดุ 6,076,600 บาท 
คาสาธารณูปโภค 1,295,000 บาท 

งบลงทุน 12,099,000 บาท 
คาครุภัณฑ *  2,099,000 บาท 
ท่ีดิน และสิ่งกอสราง **  10,000,000 บาท 

*    ครุภัณฑประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ัวไป กําแพงแสน  

 **  คากอสรางอาคารการเรียนรู (กําแพงแสน) วงเงินรวม 50,000,000 บาท   
       (ผูกพันงบประมาณป 2549 – 2551)    

อนึ่ง คาใชจายงบดําเนินการ (คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ อยูในวงเงินเดิมเทากับป 2548 ไดรับ
เพิ่มข้ึนเฉพาะคาสาธารณูปโภค เปนเงิน 2,000 บาท)  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหจัดสรรงบประมาณงบดําเนินการ (คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ) ซึ่งไดรับงบประมาณวงเงิน
เทากับ ปงบประมาณ 2548 ใหแกสายวิชาและหนวยงานกลาง ตามวงเงินเดิม เทากับป 2548  

2. มอบรองคณบดีฝายวิชาการ ประสานงานติดตามการจัดสรรงบประมาณในสงนของรายวิชา
บูรณาการ กําแพงแสน  
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4.7 การเบิกคาตอบแทนสอนเกิน 10 หนวยชั่วโมง ในกรณีตางสายวิชา 
ดวย ผศ.สกาวรัตน  จงพัฒนากร สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และ

คอมพิวเตอร ขออนุมัติเบิกคาตอบแทนในรายวิชา 404492 การใชเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร  โดยแจงวาไดรับเชิญ
เปนคณะผูสอนในรายวิชา 404492 ในชวงวันที่ 19 - 23 กันยายน 2548 และปจจุบันมีภาระงานสอนเกิน 10 หนวย     
ช่ัวโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา จึงขอเบิกคาตอบแทนในรายวิชาดังกลาว เปนเงิน 1,050 บาท จากสายวิชาวิทยาศาสตร 
นั้น  

หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร หารือกับผูจัดการรายวิชา 404492 แลวมีความเห็นสอดคลองกัน ดังนี้  

1. รายวิชาท่ีขอเบิกคาสอนได ตองเปนวิชาท่ีสอนประจําตอเนื่องท้ังภาคการศึกษา ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2547 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547  

2. สายวิชาวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณหมวดคาตอบแทน เฉพาะในสวนที่สายวิชา
พิจารณาจัดสรรใหอาจารยในสังกัดของสายวิชาวิทยาศาสตรเทานั้น    

3. การเชิญอาจารยรวมสอนในสังกัดสายวิชา ใหนับเปนภาระงานตามปกติ การขอเบิกเกินควรอยู
ในดุลพินิจของแตละสายวิชา เชนเดียวกับการเปดสอนรายวิชา 729241 ของอาจารยผูสอนในสาย
วิชาวิทยาศาสตร ท่ีไมนําไปคํานวณเบิกคาสอนเกินจากสายวิชาที่ใหบริการ เปนตน  

อนึ่ง จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ยังมิไดมีแนวทางปฏิบัติในกรณีการเบิกจาย
ดังกลาวท่ีชัดเจน   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาและอภิปรายในประเด็นตาง ๆ พอสมควร และมีมติใหลงคะแนนในประเด็น รวม 
4 ประเด็น ไดแก   

1. เบิกจายคาตอบแทนไดในกรณีท่ีสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมง/สัปดาหอยางสม่ําเสมอ โดยใชเงิน
งบประมาณในสวนของรายวิชาตนสังกัด  

2. เบิกจายคาตอบแทนไดในกรณีท่ีสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมง/สัปดาหในทุกกรณี โดยใชเงิน
งบประมาณในสวนของรายวิชาตนสังกัด 

3. เบิกจายคาตอบแทนไดทุกกรณี โดยใชเงินงบประมาณในสวนของรายวิชาตนสังกัด 
4. ใหคิดเปนภาระงานสอน โดยไมสามารถนํามาเบิกจายคาตอบแทนสอนได  

ผลการลงคะแนน ท่ีประชุมลงคะแนนในประเด็นที่ 4  จํานวน 6 เสียง และประเด็นที่  1 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง  

มติที่ประชุม   

1. กรณีท่ี ผศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร ขออนุมัติเบิกคาสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมงตามรายละเอียด  
ขางตนแลว เห็นวาสาขาวิชา มิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนแนว ตามเกณฑ ขอ 5 และ ขอ 7 ของมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี    
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6/2543 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 และครั้งท่ี 7/2543 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 จึงไม
เห็นชอบใหเบิกจายจากงบประมาณของสายวิชาวิทยาศาสตร      

2. เห็นชอบใหกําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาตอบแทนสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมง สําหรับ
อาจารยประจําในกรณีใหบริการการเรียนการสอนตางสายวิชา คือ คิดเปนภาระงานสอน โดยไม
สามารถนํามาเบิกจายคาตอบแทนสอนได ท้ังนี้ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2548 เปนตนไป   

4.8 รางรายงานการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2548 เมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม 2548 มอบหมายผูรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประจําป 2548 เพื่อจัดสงสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2548 นั้น  

ประธานจึงขอติดตามการจัดทํารายงานการตรวจประเมินตนเอง โดยขอใหผูรับผิดชอบแตละดัชนี/
องคประกอบ แจงความกาวหนาในการดําเนินงานใหท่ีประชุมทราบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยใหแกไขขอมูลรายละเอียดตามที่ประชุมพิจารณา ดังนี้  

1. บทที่ 1 แกไขขอมูลรายละเอียดตามที่ท่ีประชุมเสนอ และขอใหสายวิชาตรวจสอบขอมูลในสวน
ของตารางการใชอาคารสถานที่  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร และมอบสํานักงานเลขานุการ
ตรวจสอบขอมูลจํานวนรายวิชา จํานวนนิสิตท่ียังคลาดเคลื่อน และนําสงฝายประกันเพื่อ
รวบรวมเลมฉบับรางในการประชุมตามขอ 2     

2. มอบคุณสุพรรณี เชียงเงาะ รวบรวมและติดตามขอมูลจากรองคณบดี/ผูชวยคณบดีท่ีไดรับ
มอบหมาย และนําเสนอรางรายงานการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และนัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในวัน
จันทรท่ี 22 สิงหาคม 2548 เวลา 9.00 น.  

4.9 การเสนอชื่อศิษยเกาดีเดน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2548 
ตามหนังสือท่ี ศธ 0517.09/2492 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

แจงขอความรวมมือเสนอช่ือศิษยเกาดีเดนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2548 โดยพิจารณาเสนอชื่อ
ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร ท่ีสมควรไดรับการพิจารณาเปนศิษยเกาดีเดน ประจําป 2548 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 
นั้น  

เนื่องจากสายวิชาตาง ๆ แจงวาความประสงค ไมขอเสนอชื่อศิษยเกาดีเดน คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเขารับการคัดเลือกดังกลาว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และไมเสนอชื่อศิษยเกาเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกในป 2548 
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วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคม 2548  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนกรกฎาคม 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรกฎาคม 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนกรกฎาคม 2548 

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

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน กรกฎาคม 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนกรกฎาคม 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2548 ประจําเดือน กรกฎาคม 2548 
8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2548 ประจําเดือน กรกฎาคม 2548    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนกรกฎาคม 2548  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต

เดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช
พลังงานของชาติ นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกรกฎาคม 2548 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย  
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมิถุนายน 2548 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย  



18 

  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 9/2548  

เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 กําหนด             
ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 9/2548 ประจําเดือนกันยายน 2548  กรณีกําหนดเดิม คือ วันจันทรท่ี 19 กันยายน 
2548 เวลา 13.00 น.  กรณีเปนวันศุกรท่ี 4 ของเดือน จะเปนวันที่ 23 กันยายน 2548 เวลา 9.00 น.   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ และใหกําหนดวันประชุม ครั้งท่ี 9/2548 ประจําเดือนกันยายน 2548  ใน
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2548 เวลา 9.00 น.  
 

ปดประชุมเวลา  18.49 น.  
 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผูจดรายงานการประชุม  

 
  
 

 


