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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 12/2549 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2549    
ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ   
5. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร พราหมณีย รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
2. น.ส.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
3. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. น.ส.ชุติมณฑน บุญมาก รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  
5. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
6. น.ส.ฐิติยา แซปง หัวหนาโครงการนักรบสิ่งแวดลอม  
7. น.ส.อัจฉริยา ปราบอริพาย ประธานคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรวท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)ภาคพิเศษ  

เร่ิมประชุมเวลา  9.20 น. 
เร่ืองที่ประชมุ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานการประชุม ไดมอบ
ประกาศนียบัตรโครงการนักรบส่ิงแวดลอม แกนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังน้ี    

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   
 1.1    การประชุมโครงการสหกิจศึกษา   
 รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวากองบริการการศึกษา บางเขน ขอเชิญคณาจารย นิสิต เขารวมโครงการ
และชมนิทรรศการสัปดาหสหกิจศึกษา โดยจัดพรอมกันทุกวิทยาเขต ในระหวางวันท่ี 10 - 12 มกราคม 2550 ณ อาคาร
ศูนยเรียนรวม 1 วิทยาเขตบางเขน หรือ อาคารศูนยเรียนรวม 2 วิทยาเขตกําแพงแสน    
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม  รับทราบ  
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2549  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 รายละเอียดดังเสนอท่ีประชุมทราบแลว    

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังน้ี   

  หนา  15  วาระท่ี 4.3   

  ประเด็นอภิปราย ขอ 2  เด  “... เพื่อจัดสรรใหขอเกี่ยวของ...” แกไขเปน “...เพื่อจัดสรรใหผูเกี่ยว
ของ...”   

ิม

  มติท่ีประชุม ขอ 2 เดิม “...ตามหัวขอท่ี 1 – 3...” แกไขเปน “...ตามหัวขอตัวช้ีวัดท่ี 1 – 3...”  

 หนา 19  แกไขเวลาเลิกประชุม จาก 16.30 น. เปน 11.10 น.  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2549 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2544 เมื่อวันท่ี 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ 
เปนประจําทุกเดือน และมติท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2546 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ ปรับ
รูปแบบการรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันท่ี 10 
ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดน้ี ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2549 เรียบรอยแลว ดังน้ี   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายบริหาร  
3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
5. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
7. สายวิชาวิทยาศาสตร  
8. สายวิชาศิลปศาสตร  
9. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ    
11. สํานักงานเลขานุการ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

   มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

   ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู  1 
หลัง งบประมาณ 50 ลานบาท ไดดําเนินการประกวดราคากอสราง และไดวาจางบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนด
คอนสตัครช่ัน จํากัด เปนผูรับจางตามสัญญาจางเลขที่ 76/2549 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2549 ในวงเงิน 49,999,000 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 545 วัน แบงงวดเปน 12 งวด กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2550 โดย
ไดรับงบประมาณ ประจําป 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ 2550 – 2551 เปนเงิน 39,999,000 บาท 
โดยวาจางนายวุฒิพงษ  ประคองวิทยา และคณะ เปนท่ีปรึกษาและควบคุมงานกอสราง นั้น   

   จากรายงานสรุปผลการดําเนินงาน นําเสนอโดยคุณวุฒิพงษ ประคองวิทยา ผูควบคุมงานกอสราง 
นําเสนอรายงานตอรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะ ในการตรวจเย่ียมการกอสรางอาคารการเรียนรู เมื่อวันท่ี 
14  ธันวาคม 2549  สรุปไดดังน้ี   

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 49,999,000 บาท 
- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ    545 วัน 
- ระยะเวลาการกอสรางท่ีผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549)  213 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  332 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ  26.37 % 
- ความกาวหนาของงานท่ีทําไดจริง คิดเปนรอยละ  28.84 %  
- เร็วกวากําหนดการ คิดเปนรอยละ   2.47 % (13 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวันในรอบเดือนท่ีผานมา    40.78 คน 
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 1 เมื่อวันท่ี  17 กรกฎาคม 2549   รับงานเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 2 เมื่อวันท่ี  31 สิงหาคม 2549    รับงานเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 3 เมื่อวันท่ี  25 ตุลาคม 2549  รับงานเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2549 
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 4 เมื่อวันท่ี  29 พฤศจิกายน 2549 รับงานเม่ือวันท่ี  4 ธันวาคม 2549  
- คาดวาจะสงงานการกอสราง งวดท่ี 5 ไดภายในวันท่ี 15 มกราคม 2550  

ปจจุบันผูรับจางไดดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรู งวดท่ี 5  คือ เมื่อดําเนินการกอสรางงานกออิฐ
ผนังภายในช้ันท่ี 2, คาน ค.ส.ล.ช้ันท่ี 4, วางแผนพื้นพรอมเท ค.ส.ล. ทับหนาพ้ืนช้ัน 4 ท้ังหมด และต้ังเสา ค.ส.ล. รับพ้ืน
หองใตหลังคา จนแลวเสร็จ  เงินประจํางวดท่ี 5 เปนเงิน 3,999,920 บาท  และมีขอมูลเพิ่มเติม ดังน้ี   

1. คณะกรรมการตรวจการจางฯ ไดมีการประชุมสามัญ รวม 9 ครั้ง วิสามัญ 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน และรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ การแกไขปญหาความขัดแยง
ของแบบรูป การพิจารณารายการวัสดุท่ีผูรับจางขออนุมัติ   

2. มีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานการควบคุมและบริหารโครงการ โดยกําหนดข้ันตอนจากผู
รับจาง แจงผานผูควบคุมงาน ผูควบคุมงานแจงตอประธานคณะกรรมการตรวจการจางฯ นําเสนอคณะกรรมการตรวจการ
จางฯ  พิจารณา แลวแจงมติใหผูรับจางทราบ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.3 รายงานผลการศึกษาวิเคราะหความพรอมและความเปนไปไดที่จะดําเนินงานโครงการจัดต้ัง
ศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการจัดต้ังสายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ   

  รองคณบดีฝายบริหารแจงรายงานผลการศึกษาวิเคราะหความพรอมและความเปนไปไดท่ีจะดําเนินการ
โครงการจัดต้ัง  2 ศูนย จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันศุกรท่ี 1 ธันวาคม 2549 ดังน้ี  

สายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  

คณะกรรมการฯ การศึกษาวิเคราะหความพรอมและความเปนไปไดท่ีจะดําเนินงานโครงการจัดต้ังสาย
วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ครั้งท่ี 2/2549 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2549 ไดติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามมติท่ี
ประชุมครั้งท่ี 1/2549 ซึ่งมอบใหผูประสานงานสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟสิกส ประชุมบุคลากรในสาขาวิชาเพ่ือ
พิจารณาความพรอมและความเปนไปไดของการจัดต้ังสายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ โดยเนนดานโครงสรางการ
บริหารงาน งบประมาณ ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคของการบริหารงานเดิม เพื่อนําเสนอสายวิชาวิทยาศาสตร  และมอบ
หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร นําเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสายวิชาวิทยาศาสตร เพื่อพิจารณา โดยขอ
รายงานความกาวหนา ดังน้ี  

สาขาวิชาฟสิกส โดยผูประสานงานสาขาวิชาแจงวาไดสอบถามคณาจารยในสังกัดท้ังหมด จํานวน 7 
คน แลว คณาจารยมีความเห็นเปนเอกฉันทวา ควรแยกเปนสายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ เนื่องจากมีขอดี คือ การบริหาร
จัดการจะมีความคลองตัวมากข้ึน ตรงตามธรรมชาติของสาขา และสามารถแกไขปญหาการจัดสรรงบประมาณท่ีไม
สอดคลองกับการเติบโตของสาขาวิชา  และการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป ของบุคลากรสายสนับสนุนและชวย
วิชาการจะมีความชัดเจน และเปนธรรมมากข้ึน  สําหรับขอเสีย ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดแก ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากร/
นิสิตอาจมีนอยลง งบประมาณท่ีตองใชจายเพ่ิมข้ึน เชน บุคลากร ครุภัณฑ พื้นท่ีท่ีตองการเพ่ิมข้ึน  รวมถึงผลกระทบ
เกี่ยวกับการบูรณาการในดานการวิจัย หรืออื่น ๆ 

สาขาวิชาเคมี   โดยผูประสานงานสาขาวิชาแจงวาไดประชุมคณาจารยสาขาเคมีแลว มีมติเห็นชอบให
แยกเปนสายวิชาเคมี แทนสายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ เนื่องจาก สาขาวิชาเคมี มีนิสิตในหลักสูตร วท.บ.(เคมี) ซึ่งเปดรับ
นิสิต ต้ังแตปการศึกษา 2549 การแยกสายวิชา มีขอดี คือทําใหการบริหารจัดการจะมีความคลองตัวมากข้ึนท้ังดาน 
งบประมาณท้ังแผนดิน และเงินรายได และการบริหารงานบุคคล สามารถลดข้ันตอนการดําเนินงานไดดีข้ึน การบริหาร
วิชาการ ก็จะสามารถแยกไดชัดเจนข้ึน เชน สาขาวิชาเคมีอินทรีย  เคมีอนินทรีย เคมีวิเคราะห  ฯลฯ นอกจากนี้ ธรรมชาติ
ของสาขาวิชาเคมี และฟสิกส มีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง การรวมกันเปนสายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ อาจไมสามารถ
บริหารงานไดคลองตัวเทาท่ีควรจะเปน  สําหรับการประเมินความเห็นวาการแยกสายวิชาไมมีขอเสีย  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณาจารยในสาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชา
เคมี  คือ ควรแยกสายวิชาวิทยาศาสตร  เปนสายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และสายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ (กรณีรวม
สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาเคมี) หรือ แยกเปนสายวิชาเคมี และสายวิชาฟสิกส ตามขอเสนอของสาขาวิชาเคมี และ
มอบสายวิชาวิทยาศาสตร  นําเสนอคณะกรรมการประจําสายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาเสนอความคิดเห็น และนําเสนอ
คณบดีตอไป  
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ศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหความพรอมและความเปนไปไดท่ีจะดําเนินงาน
โครงการจัดต้ังศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบใหนายวิทยา จาทอง และนายสถาพร  ไชยสมภาร
จัดทําและนําเสนอรางโครงการจัดต้ังศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานเลขานุการ โดยใหศึกษาวิเคราะหขอดี ขอเสีย ในประเด็นตาง ๆ ไดแก โครงสรางการแบงงาน การ
บริการงาน ความคลองตัว คุมคา การเพ่ิมศักยภาพการหารายไดเพื่อพึ่งพาตนเอง และสนับสนุนคณะฯ  และใหพิจารณา
โครงสรางของศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน เดิม กับศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหมีภาระหนาท่ี ท่ีชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน  นั้น  

ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหความพรอมและความเปนไปไดท่ีจะดําเนินงานโครงการจัดต้ัง
ศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการประชุมเพ่ือติดตามผล เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2549 แลว นายวิทยา 
จาทอง และนายสถาพร  ไชยสมภาร แจงวาอยูในระหวางจัดทํารายละเอียดโครงการจัดต้ัง ซึ่งใกลจะแลวเสร็จแลว โดย
โครงสรางของศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแยกงานบริการการศึกษา และงานโสตทัศนศึกษาและ
สารสนเทศ จากสํานักงานเลขานุการ มารวมกันเปน ศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งจะเหมือนกับ
โครงสรางของหนวยงานสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ    

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 แนวปฏิบัติในการแสดงคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและการเขียนจํานวนหนวยกิตวิชาสัมมนาและ
วิชาการศึกษาคนควาอิสระ ในการขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร  

ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/16773 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2549 กองกลางมติท่ีประชุมคณบดี ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 16/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 4 ธันวาคม 2549 เรื่องแนวปฏิบัติในการแสดงคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและ
การเขียนจํานวนหนวยกิตวิชาสัมมนาและวิชาการศึกษาคนควาอิสระ ในการขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร ตามท่ี
คณะกรรมการการศึกษานําเสนอ ดังน้ี  

1. กรณีการแสดงคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (การขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร)  

  มติที่ประชุมคณบดี  ใหแสดงคําอธิบายรายวิชาเฉพาะรายวิชาในสาขาของหลักสูตรเทาน้ัน 
รายวิชานอกสาขาไมตองแสดงในเลมหลักสูตร ยกเวนหลักสูตรสหวิทยาการ   

2. การเขียนจํานวนหนวยกิตของวิชาสัมมนาและวิชาการศึกษาคนควาอิสระ ในคําอธิบายรายวิชา และ
แบบเสนอขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร  

  การเรียนวิชาสัมมนากําหนดใหผูเรียน เรียนครั้งละ 1 หนวยกิต (จํานวนครั้งแตกตางกันไป
ตามแผน/แบบของหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก) และวิชาการศึกษาคนควาอิสระ กําหนดใหผูเรียนเรียนครั้งละ 3 หนวย
กิต 2 ครั้ง รวม 6 หนวยกิต  

   มติที่ประชุมคณบดี  ใหเขียนจํานวนหนวยกิตในสวนของคําอธิบายรายวิชาและแบบเสนอขอ
เปด/ปรับปรุงรายวิชาของวิชาสัมมนาเปน “1” และวิชาการศึกษาคนควาอิสระ เปน “3” และในสวนของโครงสราง
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาที่มีการขอใชรวมกันในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/16774 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2549 กองกลางแจงมติท่ีประชุมคณบดี ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 16/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 4 ธันวาคม 2549 เรื่องแนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาท่ีมีการขอใช
รวมกันในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามท่ีคณะกรรมการการศึกษานําเสนอ ดังน้ี  

1. ใหผูรับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา ตรวจสอบการนําหลักสูตร/รายวิชาไปใชรวมกันระหวางวิทยาเขต
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหมีการประชุมรวมกันกอนการเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตอมหาวิทยาลัยโดย
แนบหลักฐานการประชุมมาดวย 

2. กรณีผูใชหลักสูตร/รายวิชา จะทําการปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา ใหแจงความประสงคตอ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา เพื่อทําการปรับปรุงรวมกัน  

3. ใหมีความรวมมือในการเรียนการสอน และตรวจสอบความเหมาะสมของคุณวุฒิผูสอนกับวิชาท่ี
สอน  

4. ใหมีการตรวจสอบขอมูลผูใชรวมใหเปนปจจุบัน  

5. คณะกรรมการการศึกษาจะพิจารณาหลักสูตร/รายวิชาท่ีมีหลักฐานการประชุมรวมกัน โดยใหมีผล
บังคับต้ังแต 1 มกราคม 2550 เปนตนไป 

6. ใหทุกคระทําวิจัยสถาบัน  เพื่อประโยชนดานความเช่ือถือไดในมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรระหวางวิทยาเขต ในเรื่อง  “การใชหลักสูตร/รายวิชารวมกันระหวางวิทยาเขต” เพื่อศึกษา
เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ ความเหมาะสมดานคุณวุฒิ และการตรวจสอบ และทําการวิจัยติดตามผลภายหลังการกําหนด
มาตรการการใชหลักสูตร/รายวิชา ในเรื่องเนื้อหาวิชา กรบวนการเรียน การสอน การตัดเกรด การออกขอสอบ เปนตน  

รายละเอียดดังแนบ  

  อนึ่ง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอใหหลักสูตร/รายวิชาของคณะมนุษยศาสตร คณะ
สังคมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร  และมีหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ท่ีหนวยงานอื่นไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรรวมกัน คือ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติสกลนคร และคณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตศรีราชา   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และถือปฏิบัติ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 
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รับทราบการอนุมัติบรรจุหลักสูตรไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 – 2551) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา  
ชีวผลิตภัณฑ เขาไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 – 2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น  

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 11/2549 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 
ไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/16209 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร  

ตามท่ีสํานักงานเลขานุการ ขออนุมัติจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเส่ียง  
ท่ัวท้ังองคกร ระหวางวันท่ี 28 – 29 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งไดรับเกียรติจากคุณประไพพิศ  ลลิตาภรณ  เจาหนาท่ีตรวจสอบ
ภายใน 8 ผูชํานาญการ หัวหนาผูตรวจสอบภายใน และเจาหนาท่ีจากหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปนวิทยากร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารทุกระดับ คณะกรรมการฝายตาง ๆ และบุคลากรผูสนใจเขารวมฝกอบรม 
และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาปฏิบัติได ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น  

ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมโครงการรวม 29 คน จากเปาหมาย 40 คน คิดเปนรอยละ 72.50 และผล
การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ เฉลี่ยในภาพรวม  อยูในเกณฑ  3.84  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 โครงการประชุมผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เร่ือง ทิศทางการ
พัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน (พ.ศ. 2550 – 2554) 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  จัดโครงการประชุมผูบริหารระดับสูง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง ทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน (พ.ศ. 2550 – 2554) 
ระหวางวันท่ี 13 -14 มกราคม 2550 ณ โรงแรมจุลดิศเขาใหญรีสอรท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี  

1. เพื่อระดมความคิดของผูบริหารระดับสูง ในการปรับแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับสถานการณ เงื่อนไข และทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยและของรับบาลใหมีประสิทธิภาพอยาง บูรณา
การเชิงรุก และรวมกันจัดทําแผนการดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ. 2550 – 2554) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน เพื่อใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการของรัฐ  

2. เพ่ือรวมกันวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ให
สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ. 2550 – 2554) และแผนการบริหารราชการของรัฐ โดยมุงเนนการบริหาร
จัดการในเชิงรุกเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และความตองการของประเทศอยางแทจริง  
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3. เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกันวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพ การบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และของ
มหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสูการประเมินคุณภาพจากภายนอก  

  โดยมีกลุมเปาหมายของโครงการ ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ผูชวยอธิการบดี  
คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน หัวหนาสํานักงานวิทยาเขต หัวหนาหนวยงานเทียบเทาคณะ รองคณบดี รอง
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน หัวหนาภาควิชา ผูอํานวยการกอง และเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ จํานวน 90 คน รายละเอียด
โครงการดังแนบ  

  อนึ่ง ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน แจงอยางไมเปนทางการวาจะ
เปลี่ยนสถานท่ีจัดโครงการ จากโรงแรมจุลดิศเขาใหญรีสอรท จังหวัดนครราชสีมา  โดยอาจจัดท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา 
หรือ จังหวัดกาญจนบุรี แทน   

  นอกจากนี้ประธานแจงวาไดติดตอเพื่อขอเพิ่มจํานวนผูบริหารคณะฯ จากท่ีวิทยาเขตกําหนดโควตาให         
รองคณบดี จํานวน 2 ทาน เปน รองคณบดีทุกทานเขารวมโครงการ โดยมอบใหรองคณบดีฝายบริหาร ประสานงาน ดังน้ี  

1. สํารวจและเสนอช่ือรองคณบดี ผูชวยคณบดี ท่ีสามารถเขารวมโครงการได     

2. ประสานงานดานพาหนะฯ ในการเดินทาง โดยขอพาหนะฯ เดินทางไปเอง  

3. ประสานงานจัดโครงการสัมมนาผูบริหารคณะฯ ในวันศุกรท่ี 12 มกราคม 2550 โดยเดินทาง
แทรกกําหนดการกอนของวิทยาเขตกําแพงแสน    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามตามขอ 1 – 3    

3.9 แผนการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 – 2554  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษาท่ี ศธ 0513.10106/ว 1764 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2549 เรื่อง ขอแจงขอมลู
แผนการรับจํานวนนิสิตใหม มก. ปการศึกษา 2550 – 2554  โดยแจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2549 เมื่อวันศุกรท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 มีมติเห็นชอบให
คณะ/วิทยาเขตตาง ๆ พิจารณาทบทวนและปรับแผนจํานวนการรับนิสิตเขาศึกษาใหม โดยพิจารณาจากฐานขอมูลจํานวน
นิสิตท่ีคณะประกาศรับในปการศึกษา 2549 ตามหลักการ ดังน้ี  

1. ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติและภาคพิเศษ  ท่ีดําเนินการเปดสอนอยูแลวในปจจุบัน  สาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถปรับแผนเพิ่มไดไมเกินรอยละ 20   สายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปรับเพิ่มไดไมเกินรอยละ 10 สวนโครงการพิเศษท่ีประสงคจะเปดสอนใหมและ/
หรือเคยไดรับอนุมัติใหเปดสอนแลวและหยุดรับเขาศึกษาในบางป ซึ่งจะเปดสอนในป 2550 
สามารถกําหนดแผนจํานวนรับนิสิตไดตามศักยภาพของคณะและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

2. ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ สามารถปรับแผนเพ่ิมจํานวนรับนิสิตไดไมจํากัดจํานวน โดยใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะ และเปนไปตามขอกําหนดของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ขอบังคับ
วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และสัดสวนอาจารยตอนิสิต  
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ท้ังน้ี  กองแผนงานไดรวบรวมขอมูลแผนจํานวนรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 – 2554 และไดนําเสนอ
ตอท่ีประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งท่ี 16/2549 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบเรียบรอย
แลว รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/1302 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2549 ดังแนบ  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดนําขอมูลแผนการรับนิสิตใหมนี้ใชเปนขอมูลประกอบในการ
พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของดวยแลว  จึงขอแจงขอมูลแผนการรับจํานวนรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 – 2554 
เพื่อใหคณะ/วิทยาเขต ทราบและใชเปนแผนในการดําเนินการรับนิสิตในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเลขานุการตรวจสอบแผนการรับนิสิตใหม เพื่อจําแนกประเภท
หลักสูตร/สาขาวิชา ใหชัดเจน  

3.10 การเบิกจายเงินประจําตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 

ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี ศธ 0509.2/ว 391 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2549 แจงวา  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการขอใหกระทรวงการคลัง พิจารณาแกไขพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2539 
เพิ่มเติม เพื่อใหผูบริหารในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ สามารถเบิกจายเงิน
ประจําตําแหนงไดท้ังประเภทผูบริหาร และประเภทวิชาการ นั้น  

บัดน้ี กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือท่ี กค 0430.7/10690 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2549 แจงวาไดแกไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2539  และเสนอรางกฤษฎีกาดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2549 อนุมัติหลักการตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาและดําเนินการตอไป ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังน้ัน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา จึงแจงใหมหาวิทยาลัยฯทราบผลการดําเนินการ รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0509.2/ว 1628 ลง
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.11 งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร ประจําป 2550 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ตามบันทึกกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี ศธ 0513.10107/1332 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 
เรื่อง ขอสงงบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได
เขาช้ีแจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ในวันพุธท่ี 13 ธันวาคม 2549 และสํานักงบประมาณไดแจงใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปรับลดงบประมาณ
แผนดินลงจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เดิมจํานวน 2,851,946,500 บาท 
คงเหลือ 2,848,336,500 บาท ลดลง 3,610,000 บาท และสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 
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ท้ังน้ีหากหนวยงานตองการปรับเปลี่ยนรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) สามารถ
ดําเนินการได โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญต้ังแตรายการแรกถึงรายการสุดทาย และนําสงกองแผนงานภายในวันท่ี 29 
ธันวาคม 2549   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ    

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.12 ผลการดําเนินงานโครงการแขงขันตอบปญหาดานวิทยาศาสตร งานเกษตรกําแพงแสน  

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงผลการดําเนินงานโครงการแขงขันตอบปญหาดานวิทยาศาสตร ในงาน
เกษตรกําแพงแสน วันท่ี 4 ธันวาคม 2549 เวลา 8.00 – 15.30 น.  ณ อาคารศูนยเรียนรวม และ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีโรงเรียนสมัครเขาแขงขัน รวม 21 โรงเรียน มารวมแขงขัน 17 
โรงเรียน ไมมา 4 โรงเรียน  ผลการแขงขันโรงเรียนท่ีไดรับรางวัล ไดแก  

1. รางวัลชนะเลิศ  ไดแก  โรงเรียนปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  ไดรับโลรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 
เปนเงิน 3,000 บาท  

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.นนทบุรี ไดรับเกียรติบัตร 
และทุนการศึกษา เปนเงิน 2,000 บาท 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก โรงเรียนราษฎรบํารุง จ.ราชบุรี และโรงเรียนราชินีบูรณะ จ.
นครปฐม ไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา โรงเรียนละ  1,000 บาท  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.13 ผลการดําเนินงานคายวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โครงการหองเรียนอัจฉริยะ 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี  

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงผลการดําเนินงานโครงการคายวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 
3 โครงการหองเรียนอัจฉริยะ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี ระหวางวันท่ี 8 – 10 ธันวาคม 2549 ณ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บริการวิชาการ และรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบโครงการ มีนักเรียนเขารวมโครงการ รวม 45 คน แบงเปน 2 
กลุม การดําเนินงาน ไดรับความรวมมือจากคณาจารยสายวิชาวิทยาศาสตร และผูเก่ียวของเปนอยางดี ผลการดําเนินงาน
เปนท่ีนาพอใจ โดยผูอํานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย แจงวาจะจัดหางบประมาณสําหรับจัดคายวิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน ในปการศึกษาตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.14 การจัดนิทรรศการทางวิชาการและการเยี่ยมชมคณะวิชา (Open House) โครงการเลือกแนวทาง...วาง
อนาคต  

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เขารวมโครงการจัดนิทรรศการทาง
วิชาการและการเยี่ยมชมคณะวิชา (Open House) โครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคต ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตบางเขน ระหวางวันท่ี 21 – 22 ธันวาคม 2549 และการจัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 โดย
มอบหมายใหนายวิทยา  จาทอง หัวหนางานบริการการศึกษา เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.15 ผลการเรียนนิสิตโครงการผูมีความสามารถทางกีฬาดีเดน ประจําปการศึกษา 2549 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน แจงรายละเอียดเก่ียวกับนิสิตโครงการผูท่ีมี
ความสามารถทางกีฬาดีเดน ประจําปการศึกษา 2549 ซึ่งมีนิสิตในสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รวม 4 คน 
ไดแก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน  รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.16 กรอบนโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงสงสําเนาหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ท่ี 

นร 0506/ว (ล) 13944 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง กรอบนโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2549 มาเพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสรรอัตราใหมพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จํานวน 1 
อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาจีน ใหสายวิชาศิลปศาสตร และใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 18 
ธันวาคม 2549 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ เสร็จ
เรียบรอยแลว นั้น  

สายวิชาศิลปศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวปราณี  โชคขจิตสัมพันธ วุฒิ  อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
คะแนนเฉลี่ย 2.94  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ  M.A. East Asian Languages and Literatures (Chinese) และ Ph.D. 
East Asian Languages and Literatures (Chinese) จาก University of Hawaii at Manoa  ประเทศสหรัฐอเมริกา คะแนน
เฉลี่ย 3.89 เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาจีน (อัตราเดิมใหม) เพื่อบรรจุเขารับราชการ 
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น.ส.ปราณี  โชคขจิตสัมพันธ เคยรับราชการ เปนขาราชการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 6 
สังกัด ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ต้ังแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2538 ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 
2545 และบรรจุเขารับราชการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก 
สาขาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ต้ังแต 3 มิถุนายน 2545 ถึง 31 มีนาคม 2548  รวม
ประสบการณสอนและวิจัย หลังจบการศึกษาปริญญาเอก เปนเวลา  6  ป  9  เดือน   

ดังน้ัน น.ส.ปราณี  โชคขจิตสัมพันธ มีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษา หลังจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก รวม 6 ป 9 เดือน และไดรับตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จากคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังน้ัน จึงขอบรรจุสูงกวาวุฒิ โดยขออนุมัติปรับเพิ่มประสบการณ จํานวน 5 ข้ัน และเงินประจํา
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รายละเอียดดังแนบ    

อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุ น.ส.ปราณี  โชคขจิตสัมพันธ ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
คัดเลือกอาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรียบรอยแลว  และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหขออนุมัติบรรจุ โดยเสนอขอเพ่ิมคาประสบการณ ไมนอยกวา 5 ข้ัน และ
เงินประจําตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย     

4.2 ขออนุมัติปริญญา ภาคตน ปการศึกษา 2549  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/ 2347 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2549  
แจงรายช่ือนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมี
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2549  รวมจํานวน 19 คน ดังน้ี  

- หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)  จํานวน 18 คน และ 

- หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  จํานวน 1 คน  

หนวยทะเบียนนิสิต งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติ 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามท่ีกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความ
ประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.3 ขออนุมัติใชพ้ืนที่หอง SC1-102 เปนสถานที่ต้ังเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียน/วิจัยดานเคมี
คอมพิวเตอร  

ดวย อ.ดร.ปติ  ตรีสุกล ขออนุมัติใชหอง SC1-102 เปนสถานท่ีติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน 
สําหรับรายวิชา 728345 Computer Simulation for chemistry and chemical engineering  และการวิจัยดานเคมี
คอมพิวเตอร โดย อ.ดร.ปติ  ตรีสุกล และ อ.ดร.พจมาลย  พูลมี ไดรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุน
ใหมจากสํานักงานกองทุนสงเสริมการวิจัย รวมระยะเวลา 2 ป  เปนงานวิจัยเกี่ยวกับการจําลองแบบทางเคมีดวย



13 

  

ปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาว ไดรับความอนุเคราะหใชพื้นท่ีหองทํางานของ อ.นวลจันทร  
มัจฉริยกุล หอง Sc2-208 ทําใหไมสะดวกกอปรกับสาขาวิชาเคมี ประสบปญหาขาดแคลนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับติดต้ัง
เครื่องคอมพิวเตอรดังกลาว  ดังน้ัน จึงขอความอนุเคราะหใชพื้นท่ีหอง Sc1-102  หรือพื้นท่ีอื่นท่ีเหมาะสม เพื่อเปน
สถานท่ีติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 10 เครื่อง และใชเปนพื้นท่ีเพื่อการเรียนการสอนรายวิชา 728345 Computer 
Simulation for chemistry and chemical engineering, รายวิชา 750498 ปญหาพิเศษ สําหรับนิสิต สาขาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
จํานวน 4 คน  และพื้นท่ีสําหรับงานวิจัย ท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสงเสริมการวิจัย จนกวาจะไดรับ
จัดสรรพ้ืนท่ีประจําสําหรับหองปฏิบัติเคมีคอมพิวเตอรตอไป 

อนึ่ง พื้นท่ีหอง Sc1-102 เดิมเปนหองประชุม และหองสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา มี
เครื่องปรับอากาศและสภาพเหมาะสม ปญหาอยูท่ีระบบไฟฟา กรณีไฟฟาตกหรือดับ จะตองมีเจาหนาท่ีดูแลโยกและ    
กดปุมท่ีหองควบคุมระบบไฟฟาของอาคาร 1-2  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใหใชพื้นท่ีหอง Sc1-102 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย
ไดเปนการช่ัวคราวจนกวาสายวิชาวิทยาศาสตร จะพิจารณาจัดสรรพ้ืนท่ีอาคาร 1 – 4 สําหรับสาขาวิชาตาง ๆ แลวเสร็จ 
และสาขาวิชาเคมีไดรับจัดสรรพ้ืนท่ีเพื่อใชเปนหองปฏิบัติการเคมีคอมพิวเตอร       

4.4 แนวทางการเทียบโอนหนวยกิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ ครั้งท่ี 4/2549 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2549 พิจารณา
เรื่องแนวทางการแกปญหาการเทียบโอนหนวยกิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศที่เขา
รวมโครงการ ซึ่งกองวิเทศสัมพันธไดนําเสนอแนวทางการแกปญหาของ UMAP (University Mobility in Asia and 
Pacific) โดยใชเกณฑคํานวณหนวยกิตและการคิดเกรดในแบบของ UCTS (UMAP credit Transfer Scheme) ซึ่ง
คณะกรรมการไดมีการหารืออยางกวางขวาง  

ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา รองอธิการบดีฝายวิชาการ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการเทียบโอนหนวย
กิตและเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นดวยท่ีจะใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาแกไข
ระบบการเทียบโอนหนวยกิต ใหมีความยืดหยุนและเปนระบบท่ีเปดกวางมากข้ึน โดยอาจพิจารณาองคความรูท่ีนิสิตจะ
ไดรับในภาพรวม (Area Study) แทนการพิจารณาช่ือรายวิชา หรือรายละเอียดเฉพาะสวน และไดนําเสนอใหผูแทนคณะ
นําแนวความคิดนี้ไปเสนอในท่ีประชุมคณะเพ่ือพิจารณา โดยมีหลักการ ดังน้ี  

1. การพิจารณาเทียบโอนหนวยกิต ใหพิจารณา Area Study ไดแก หนวยกิตตามหมวดวิชาพ้ืนฐาน 
และหมวดวิชาเฉพาะ และในการอนุมัติการโอนใหพิจารณาในภาพรวมของสาขาวิชา  

2. ลดขอจํากัด หรือเงื่อนไขท่ีเปนอุปสรรคในการเทียบโอน โดยกําหนดเงื่อนไขข้ันตํ่าท่ีสามารถรับ
ได (Minimum Requirement)  
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3. ใหท่ีประชุมคณะทําหนาท่ีพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนหนวยกิตในรูปคณะกรรมการ แทน
หัวหนาภาควิชา  

ท้ังน้ี ขอใหหนวยงานพิจารณาแนวทางการเทียบโอนหนวยกิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ และนําเสนในท่ีประชุมคณะเพ่ือพิจารณา และจัดสงกองวิเทศสัมพันธภายในวันท่ี 9 
มกราคม 2550   

อนึ่ง ไดนําเสนอรองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาแนวทาง
ดังกลาวและนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาแลว โดยคณะกรรมการฝายวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 
10/2549 เมื่อวันท่ี 19  ธันวาคม 2549 มีมติเห็นชอบใหเสนอเอกสารท่ีใชประกอบการเทียบโอนฯ ดังน้ี  

1. แผนการสอน (Course Syllabus) และคําอธิบายรายวิชา (Course Description) ของรายวิชาตาง ๆ ท่ี
ศึกษามาแลว  

2. โครงสราง และรายละเอียดของหลักสูตร  

3. ใบรายงานคะแนน (Transcript)  

4. หัวขอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ *    

*  รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอเพิ่มเอกสารท่ีใชประกอบการเทียบโอนเพ่ิมจาก ขอ 1 – 3 
ของฝายวิชาการ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังน้ี  

1. ใหใชเกณฑการพิจารณาตามเอกสารท่ีฝายวิชาการและฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษานําเสนอ ท้ัง 4 ขอ  

2. มอบท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนหนวยกิต โดยพิจารณาเปน
รายกรณี       

4.5 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ 

ดวย ดร.วีรานุช  หลาง อาจารย สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร ขออนุมัติโครงการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 732481 ช่ือวิชา จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม (Environmental Microbiology) จํานวน 3 หนวย
กิต ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา  ต้ังแตเดือน กันยายน 2549 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2551 รายละเอียดดังแนบ โดยสายวิชา
วิทยาศาสตรใหความเห็นชอบ สํานักงานเลขานุการรับเรื่องเมื่อวันท่ี  27 ตุลาคม 2549    

คณะกรรมการฝ ายวิชาการ  ในการประชุมครั้ ง ท่ี  10 /2549  เมื่ อวัน ท่ี  19   ธันวาคม  2549                       
มีมติเห็นชอบและขอใหหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ใหความเห็นเพิ่มเติมในแบบฟอรมดวย  

อนึ่ง ตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการคิดภาระงาน
สําหรับการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ ลงวันท่ี 17 กันยายน 2545  กําหนดใหคณาจารยสามารถเสนอ
โครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติตามแบบฟอรม โดยโครงการท่ีนําเสนอจะตองเปนวิชาท่ีมีเนื้อหา 
ทันสมัย และเกี่ยวของกับรายวิชาท่ีรับผิดชอบในการสอน การเสนอโครงการสงไดไมเกิน 1 หนวยกิต/ภาคการศึกษา/คน 
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝายวิชาการพิจารณาดําเนินการตอไป   

4.6 การขอปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20403/364 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 แจงวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มีมติเห็นชอบใหขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาทางคอมพิวเตอร โดยการเพิ่มช่ัวโมงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการใชและการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ในการเรียนรูท่ีสมบูรณข้ึน รายวิชาท่ีขอ
ปรับปรุง จํานวน 14 รายวิชา ประกอบดวย  

1. 02739111 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ (Computer and Information System) 3(2-2)  

2. 02739211 หลักการเขียนโปรแกรม (Principles of Programming) 3(2-2) 

3. 02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I (Computer Programming I) 3(2-2) 

4. 02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร II (Computer Programming II) 3(2-2) 

5. 02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Principles of Object-Oriented Programming) 3(2-2) 

6. 02739231 โครงสรางขอมูล (Data Structure) 3(2-2) 

7. 02739241  เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต (Internet Technology) 3(2-2) 

8. 02739311  การจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  3(2-2) 

9. 02739321  การจัดการแฟมขอมูล (File Management) 3(2-2) 

10.  02739323 การออกแบบและวิเคราะหระบบ (Information System Analysis and Design) 3(2-2) 

11.  02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ (Business Programming) 3(2-2)  

12.  02739351 การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร (Data Communication and Computer 
Network) 3(2-2)  

13.  02739421 วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering) 3(2-2)  

14.  02739422 ระบบฐานขอมูล (Database System)  3(2-2) 

คณะกรรมการฝายวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2549 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 มีมติเห็นชอบ โดย
ใหประธานหลักสูตรตรวจพิจารณาความถูกตองขอแบบฟอรม และแนบสําเนาบันทึกประกอบการพิจารณาปรับปรุง
รายวิชาจากคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมาดวย   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร แจงความเห็นประกอบการขอพิจารณาปรับปรุงรายวิชา รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 
0513.40308/100 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2549 ดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  โดยมีขอแนะนําใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ควรเชิญประชุมผูแทนหนวยงานท่ีใชหลักสูตรรวมกันดวย ท้ังน้ี
เพื่อใหดําเนินงานเปนไปแบบคูขนาน และสอดคลองกับมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งท่ี 16/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 
4 ธันวาคม 2549 เรื่องแนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาท่ีมีการขอใชรวมกันในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง
มีผลต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550      

4.7 โครงการเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปการศึกษา 2550 สายวิชาศิลป
ศาสตร  

ตามท่ีสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สายวิชาศิลปศาสตร ขออนุมัติใชหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน มาเปดสอน ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ต้ังแตปการศึกษา 2550 จํานวนรับปละ 50 คน โดยคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ในการประชุมครั้งท่ี 6/2549 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 ใหความเห็นชอบ และคณะบริหารธุรกิจ ไมขัดของโดยยินยอม
ใหใชหลักสูตรได นั้น  

บัดน้ี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สายวิชาศิลปศาสตร ไดดําเนินการจัดทําเอกสาร
ประกอบการเสนอขออนุมัติใชหลักสูตรมาเพ่ือประกอบการพิจารณานําเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเรียบรอยแลว 
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.8 การจัดสรรงบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประจําปงบประมาณ 2550 และการจัด
เรียงลําดับรายการงบลงทุน คําของบประมาณประจําป พ.ศ. 2551    

ตามบันทึกกองแผนงานท่ี ศธ 0513.10107/ 1332 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 เรื่อง ขอสงงบประมาณ
แผนดินท่ีไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยแจงวงเงินงบประมาณไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เปนเงิน 47,126,700 บาท โดยไดรับจัดสรรหมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ รวมเปนเงิน 7,452,400 บาท สูงกวาปงบประมาณ 2549 เปนเงิน 703,400 บาท คิดเปนรอยละ 10.42  พรอมแจงวา
หากหนวยงานตองการปรับเปล่ียนรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง) เอกสารคําของบประมาณ ประจําป 
พ.ศ. 2551 สามารถดําเนินการได โดยขอใหจัดเรียงลําดับความสําคัญต้ังแตรายการแรกจนถึงรายการสุดทาย และจัดสง
กองแผนงาน ภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2549  นั้น   

  สํานักงานเลขานุการ ไดจัดทํารายละเอียดงบประมาณไดรับจัดสรรประจําป พ.ศ. 2549 หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และรายจายจริง จําแนกตามหนวยงานยอย (สวนกลางคณะ/สายวิชา/สาขาวิชา/สํานักงาน)
รายละเอียดดังแนบ   

  เพื่อใหการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงาน และแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงขอใหท่ี
ประชุมพิจารณา  
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1. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจาย หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ประจําป 2550 ใหแก
หนวยงานตาง ๆ   

2. พิจารณาจัดลําดับความสําคัญรายการงบลงทุน ในภาพรวมของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
เพื่อจัดสงกองแผนงานภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2549  

  ท่ีประชุมไดอภิปรายในประเด็นการจัดสรรงบประมาณสวนท่ีไดรับเพิ่มข้ึน  หนวยงานท่ีมีแผนงาน/
หลักสูตรท่ีเปดสอน จัดการเรียนการสอนใหมในปการศึกษา 2549 ซึ่งยังมิไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป แผนงานเดิม
ท่ีไดรับจัดสรร หลักสูตรใหมท่ีนําเสนอในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ประจําป 2550 – 2554  งบประมาณสนับสนุน
การวิจัยสถาบัน และอื่น ๆ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม  เห็นชอบกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ท่ีไดรับเพิ่มข้ึน  ดังน้ี  

1 ใหจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําป 2550 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ท่ีไดรับจัดสรรเพิ่มข้ึน 
เปนเงิน 600,000 บาท  ใหสายวิชาวิชาท่ีรับผิดชอบหลักสูตรใหม ภาคปกติ โดยใหพิจารณาเปนงบสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับหลักสูตรใหม กรณีมีเงินเหลือจาย ใหนําสงคืนสวนกลาง  หลักสูตรใหมท่ีเปดสอน ปการศึกษา 
2549 – 2550 จํานวน 6 หลักสูตร ดังน้ี  

1.1 หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ  สายวิชาศิลปศาสตร  เปนเงิน   100,000 บาท 

1.2 หลักสูตร วท.บ.(เคมี), วท.บ.(ฟสิกส), วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), วท.ม.
(ชีวผลิตภัณฑ) และ ปร.ด.(ชีวผลิตภัณฑ) รวม 5 หลักสูตร ๆ ละ 100,000 บาท รวม 500,000 
บาท  

2 ใหจัดสรรเงินสวนท่ีเหลือ 103,400 บาท สํารองไวท่ีสวนกลาง เพื่อใชสนับสนุนการเรียนการสอน
ของหลักสูตร สาขาวิชาเดิม ในกรณีท่ีไมเพียงพอโดยใหพิจารณาเสนอขอใชงบประมาณตามความจําเปน ท้ังน้ีขอให
สาขาวิชา/สายวิชา พิจารณาใชจายจากเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไวเดิมกอน     

3 ใหสายวิชาตาง ๆ จัดเรียงลําดับความสําคัญรายการงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ครุภัณฑ 
สิ่งกอสราง) ในสวนของครุภัณฑการเรียนการสอน และจัดสงงานนโยบายและแผน ภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2549   

4.9 การเชาชุดครุยปริญญาและการถายภาพหมูบัณฑิต  

ดวยฝายกิจการนิสิต ประเมินปญหาท่ีพบในการซอมยอยและซอมใหญ เพื่อเขารับพระราชทานปริญญา 
คือ สีพูของคณะฯ ของชุดครุยปริญญาแตกตางกัน บางครั้งตางกันเห็นไดเดนชัด รานท่ีดําเนินการใหเชาชุดครุยจัดชุดครุย
ท่ีไมมีมาตรฐานใหแกนิสิต เชน จัดหมวกเกามาใหนิสิต ครุยท่ีนํามาใหยืมยังมิไดสอยชาย ยืมไดนอยวันเนื่องจากกําหนด
สงคืนคอนขางเร็วและสถานท่ีสงคืนไมสะดวก นอกจากนี้ปญหาประการอื่น ไดแก คาใชจายในการจัดงานฉลองบัณฑิต
คอนขางสูง ทําใหจํานวนคณาจารยและบุคลากรเขารวมงานฉลองแสดงความยินดีในงานฉลองบัณฑิตคอนขางนอย 
เนื่องจากเกรงวางบประมาณในการจัดฉลองไมเพียงพอ และท่ีผานมาคณะตองเสียคาใชจายในการจางรานถายภาพ 
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จากประเด็นปญหาดังกลาว ฝายกิจการนิสิตพิจารณาแลว เห็นควรพิจารณาแนวทางแกไข โดยประมาณ
การจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 และจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในปการศึกษา 2550 ซึ่งมี
จํานวนไมนอยกวา 150 คน  ดังน้ันถาพิจารณาวาบัณฑิตจะเชาชุดครุยสําหรับสําหรับใสเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
และส่ังรูปหมูในวันซอมยอยไมนอยกวา 100 คน  หากพิจารณาควรคัดเลือกรานท่ีมาใหเชาชุดครุยเพียงรานเดียวและ
แนะนําใหนิสิตเชาในวันท่ีมีการจัดปจฉิมนิเทศ โดยมีการควบคุมคุณภาพและราคาใหเปนมาตรฐานนาจะทําใหชุดครุยท่ี
นิสิตไดรับมีคุณภาพดีข้ึน โดยเกณฑพิจารณาเรื่องน้ีอาจดูจากการใหความอนุเคราะหแกคณะของทางรานและคุณภาพ
มาตรฐานของชุดครุยเปนหลัก สวนในเรื่องการถายภาพหากพิจารณาจากเกณฑในลักษณะเดียวกันก็นาจะทําใหบัณฑิต
ไดรับภาพหมูท่ีมีคุณภาพและราคาไมสูงนัก  

จากแนวทางดังกลาวคณะฯ  จะสามารถรับประโยชนจากรานเชาครุย และรานถายภาพ โดยสามารถ
นํามาสมทบ และจัดสรรใชในกิจกรรมการฉลองบัณฑิต ไดแก สมทบทุนการจัดงานฉลองบัณฑิต จัดสรรรายได/สิทธิ
ประโยชนใหแกสโมสรนิสิต และ/หรือ นิสิตในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อจัดซุมแสดงความยินดีแกบัณฑิตใหม บัณฑิตจะไดมี
มุมถายภาพไดหลากหลายมากข้ึน รวมท้ังนิสิตปจจุบันจะมีโอกาสแสดงนํ้าใจและความผูกพันกับบัณฑิตรุนพี่ไดมากข้ึน 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
ดําเนินการ  

4.10 งานลด-งานเพ่ิมพ้ืนที่ใชสอยใตหลังคา อาคารการเรียนรู (ชั้น 5)  

ดวยคณะกรรมการตรวจการจางโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ไดเสนอพิจารณาการปรับลด – เพิ่มงาน รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20402/ -  ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2549 เรื่อง  งาน
ลด-งานเพิ่มพื้นท่ีใชสอยใตหลังคา อาคารการเรียนรู  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ดังน้ี  

1. ใหปรับลดงาน จํานวน 4 รายการ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเสนอ  

2. กรณีมีเงินสวนตาง คงเหลือ ประมาณ  2,000,000 บาท  มอบท่ีประชุมพิจารณา 2 ประเด็น คือ  

2.1 การเพ่ิมงาน โดยปรับปรุงพ้ืนท่ีใชสอยช้ันใตหลังคาอาคารการเรียนรู  เพื่อสามารถใชสอย
ประโยชนอาคารไดเพิ่มข้ึน จากเดิม 652 ตารางเมตร เปน 1,420 ตารางเมตร 

2.2 การเพ่ิมครุภัณฑประกอบอาคาร รายการลิฟทโดยสาร  1 ชุด  ราคาประมาณ 1,900,000 บาท     

3. นําเสนอพิจารณาภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2549   

4.11 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ  

ดวย รองศาสตราจารยอัจฉริยา  ปราบอริพาย  ประธานคณะทํางานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร นําเสนอโครงการเปดสอน
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รองคณบดีฝายวิชาการพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอโครงการเขาท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ 
และคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาแบบคูขนาน  เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา  ท้ังน้ีไดเรียนเชิญประธาน
คณะทํางานฯ มาเพ่ือตอบขอซักถามดวยแลว รายละเอียดโครงการ ดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา      

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ไดแก จํานวนนิสิตรับใหมในแตละป จุดคุมทุน 
ผลประโยชนท่ีคณะฯ ควรไดรับในสัดสวนท่ีชัดเจน คณาจารยประจําหลักสูตร ความพรอม และการกําหนดใหนิสิต
โครงการควรมีเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุก ใชในการศึกษา ต้ังแตช้ันปท่ี 2  เปนตนไป และอื่น ๆ    

อนึ่ง หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร มีความเห็นวา ควรกําหนดเงื่อนไขในขอ 1.9 
ลําดับท่ี 7 หนา 3  ใหนิสิตโครงการควรจะตองมีเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เปนของตนเองเพื่อใชในการศึกษา          

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไข และปรับรายละเอียด ดังน้ี  

1. เห็นชอบในหลักการ โดยใหคณะกรรมการฝายวิชาการพิจารณา กอนนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน 
และมหาวิทยาลัยฯ  

2. ใหปรับจํานวนรับนิสิตใหม จากเดิม 50 คน/ป  เปน 80 คน/ป  

3. ใหกําหนดสัดสวนผลประโยชนท่ีโครงการ ภาคพิเศษ จัดสรรใหคณะฯ ในสัดสวนท่ีชัดเจน โดยไม
มีเงื่อนไข  

4. ปรับแกไขรายละเอียด  ดังน้ี  

3.1 ขอ 1.9  ลําดับท่ี 7) ใหปรับเปน นิสิตควรจะมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว เพื่อใชในการศึกษา 

3.2 ขอ 1.10 แกไขวันและเวลาเรียน จากเดิม วันจันทร-ศุกร เวลา 13.00 – 20.00 น. เปน 16.30 – 
20.00 น.  

3.3 หนา 11  ใหตัดตารางคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ    

3.4 หนา 29  ปรับอัตราคาธรรมเนียมใหสอดคลองกับอัตราคาธรรมเนียม ในรางประกาศโครงการ
ท่ีแนบทาย  

3.5 หนา  42 ตารางการจัดสรรเงินไดสุทธิ ท่ีจัดสรรใหหนวยงานตาง  ๆ  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ ไมมีการกําหนดสัดสวน/หนวยงานไว แตกําหนดใหพิจารณาจัดสรรเงินไดสุทธิ
ทุกป โดยมติของคณะกรรมการบริหารโครงการ กรณีนี้จึงไมจําเปนตองระบุไว  

5. ใหจัดทําแผนผังอาจารยประจําหลักสูตรตาง ๆ ของสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 
เพิ่มเติม  
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วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน 2549 

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนพฤศจิกายน  2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนพฤศจิกายน  2549 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พฤศจิกายน  2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนพฤศจิกายน  2549 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือนพฤศจิกายน  2549 
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนพฤศจิกายน  2549 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนพฤศจิกายน  2549 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานสถานภาพการเงินโครงการภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
8. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2550 ประจําเดือนพฤศจิกายน  2549 
9. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2550  (ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2549)  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนพฤศจิกายน 2549  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ต้ังแต
เดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช    
พลังงานของชาติ นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังน้ี  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ปงบประมาณ 2549  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนพฤศจิกายน  2549 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย  
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3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเช้ือเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน  2549 จําแนกตามปริมาณและ
คาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่1/2550  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุม
สาขาสังคมศาสตร ในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังน้ันการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

อนึ่ง ประธานแจงวามหาวิทยาลัยกําหนดประชุมคณบดี และประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยฯ เดือนละ 1 
ครั้ง ต้ังแตเดือน มกราคม 2550 เปนตนไป แตยังมิไดกําหนดวันประชุมท่ีชัดเจน ดังน้ัน จึงขอเลื่อนการนัดประชุม
กรรมการประจําคณะฯ ไวกอน เมื่อมหาวิทยาลัยกําหนดนัดประชุมเรียบรอยแลว จักแจงใหทราบตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.4 การจัดสรรพ้ืนที่อาคารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  อาคาร 1 – 4  และการเสนอแผนปรับปรุง
รายการสิ่งกอสราง คําของบประมาณ ประจําป 2551  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยแจงจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําป 2550 โดยแจงวาหนวยงานอาจปรับเปลี่ยน
รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) เอกสารคําของบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2551 สามารถดําเนินการได 
โดยขอใหจัดเรียงลําดับความสําคัญต้ังแตรายการแรกจนถึงรายการสุดทาย และจัดสงกองแผนงาน ภายในวันท่ี 29 
ธันวาคม 2549  นั้น  

เนื่องจากการปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  หลังท่ี 1-4  สายวิชาวิทยาศาสตร มิได
ขอต้ังงบประมาณ ประจําป 2551 ไว  กอปรกับการกอสรางอาคารการเรียนรู ซึ่งกําหนดแลวเสร็จตามแผน ประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2550 ซึ่งอยูในชวงปงบประมาณ 2551 สายวิชาจึงควรพิจารณาจัดสรรพ้ืนท่ี และจัดทําคําของบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงอาคารเดิม และนําเสนอในการขอเปลี่ยนแปลงแกไขงบประมาณ ประจําป 2551 ภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2549 
ดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝายบริหาร กํากับ ดูแลใหสายวิชาวิทยาศาสตร จัดทํา
แผนจัดสรรพ้ืนท่ีอาคาร 1 – 4 ใหสาขาวิชาตาง ๆ ใหแลวเสร็จ และนําเสนอแผนคําของบประมาณ เพื่อปรับปรุง
สิ่งกอสราง รายการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม หลังท่ี 1 – 4  ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 29 ธันวาคม 2549 เพ่ือนําเสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
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แนวทางในการพิจารณาปรับแผนการใชเงินรายได ประจําป  

เนื่องจากมีหนวยงาน แจงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินรายได ประจําป  กอปรกับมหาวิทยาลัย
มีนโยบายใหจัดทําแผนการใชจายเงิน และขอใหพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการใชเงินใหนอยท่ีสุด นั้น  

ดังน้ัน เพื่อกําหนดแนวทางการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินรายได ประจําป เพื่อใชเปน
บรรทัดฐานในการพิจารณา   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหกําหนดแนวทางดังนี้  

1. กรณีเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินรายได โดยไมกระทบวงเงิน/หมวดรายจาย ท่ีไดรับอนุมัติจัดสรร
ตามแผนงบประมาณรายจายประจําป ใหอยูในดุลพินิจของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหาร  

2. กรณีเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินรายได ท่ีวงเงิน/หมวดรายจาย เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเปน
การขอใชงบกลาง ใหอยูในดุลพินิจของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ  

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.   

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 
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