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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 3/2549  

วันจันทร ที่ 20 มีนาคม  2549    
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ  ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ 
4. นางแสงแข  สุวรรณสุนทร แทนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร 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 ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร   
2. นางสิริภัทร  พราหมณีย รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
3. นางสาวฐิติยา  แซปง ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  
เร่ิมประชุมเวลา  13.20 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     
วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     

1.1 คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน  เปดรับนิสิตใหม           
ประธานแจงวาปการศึกษา 2549 คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปดสอนหลักสูตร ศษ.บ.(พลศึกษา) 

และ  ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร) ดังนั้น จึงขอใหสายวิชาตาง ๆ เตรียมพรอมใหบริการการเรียนการสอนรายวิชา       
พื้นฐานและอื่น ๆ ตามพันธกิจตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   
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1.2 การจัดต้ังสถาบันขงจื้อ 
ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดตั้งสถาบันขงจื้อ ณ วิทยาเขตบางเขน โดยมีภาระหนาท่ี

หลัก คือ การบริการการสอนภาษาจีน โดยความรวมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และเปนศูนยบริการการ
ทดสอบการวัดระดับภาษาจีนประจําประเทศไทย   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

1.3 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
ประธานแจงข้ันตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลังการหยั่งเสียงเมือ่วันที่ 13 

มีนาคม 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงขอทําความเขาใจวาการหยั่งเสยีงมิใชการเลือกตั้ง ผลการหยัง่เสียง และผล
การเสนอชื่อจากหนวยงานตาง ๆ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธกิารบดี จํานวน 
3 ช่ือ ตอสภามหาวิทยาลัย โดยเรียงตามลําดบัตัวอักษร ไดแก   

1. ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ  
2. ศาสตราจารย ดร.ธรรมศักดิ์  สมมาตร  
3. รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน   

และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาในวันจันทรท่ี 20 มีนาคม 2549 เวลา 14.00 น. เปนตนไป    
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

1.4 ผลการเสนอชื่อสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
ประธานแจงผลการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งทราบผลอยางไมเปนทางการ

แลว  คณะกรรมการสรรหาฯ  มีมติ เสนอชื่อ  อย าง เปน เอกฉันท  ปจจุ บันอยู ในระหว างการนํา เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบ คาดวาจะมีการประชุมในเดือนเมษายน 2549 ดังนั้น คณะฯ 
พิจารณาเห็นชอบใหเชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และ
คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาฯ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

1.5 เลื่อนการประชมุการประชุมของสํานักประกนัคุณภาพการศึกษา  
ผูชวยศาสตราจารยจิตราภรณ  ธวัชพันธุ เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ แจงวา

วิทยาเขตกําแพงแสน เปลี่ยนกําหนดการประชุมของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา โดยรองอธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ และผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา พบผูบริหารหนวยงานภายในวิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 24 
มีนาคม 2549 ภาคเชาจากเดิมเปนเวลา 11.00 – 12.00 น. ภาคบายกําหนดการเดิม  ดังนั้นจึงขอเชิญคณะกรรมการฝาย
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ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/ รองคณบดี/หัวหนาสายวิชา และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเขารวมประชุมตามวัน/เวลา
ดังกลาวดวย     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

1.6 กําหนดอบรมครูวิทยาศาสตรของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย   
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รวมกับสมาคมวิทยาศาสตรแหง

ประเทศไทย จัดอบรมครูวิทยาศาสตร 2 หลักสูตร คือ ดานฟสิกส และคอมพิวเตอร ระหวางวันที่ 24 เมษายน ถึง 5 
พฤษภาคม 2549  สําหรับหลักสูตรดานเคมี ตองรอหลังวันที่ 7 เมษายน 2549 และสาขาชีววิทยา ไมเปดอบรมโดยโอน   
ผูสมัครฯ ใหคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแทน เนื่องจากมีผูสมัครจํานวนนอย   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่2/2549  
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข  ดังนี้  
 หนา 10  วาระที่ 4.3  บรรทัดท่ี 6 จากบน เดิม  “และมอบฝายวิชาแจงอาจารยปยะมาศ ...” แกไขเปน  “และ
มอบฝายวิชาการแจงอาจารยปยะมาศ ...” 
 หนา 10  วาระที่ 4.4  บรรทัดท่ี 10 จากลาง เดิม  “และมอบฝายวิชาแจงอาจารยสราวุธ ...” แกไขเปน  “และ
มอบฝายวิชาการแจงอาจารยสราวุธ ...” 
 หนา 11  วาระที่ 4.5  บรรทัดท่ี 4 จากบน  เดิม  “มติที่ประชุม เห็นชอบใหจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษา
ประจําป 2549 ในภาพรวม และมอบฝายวิชาการดําเนินการ โดยขอใหสายวิชา/โครงการ พิจารณาเสนอชื่อผูแทนเขารวม
เปนกรรมการหลักสูตรละ 3 คน” แกไขเปน “มติที่ประชุม เห็นชอบใหจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี ประจําป 
2549 ในภาพรวม และมอบฝายวิชาการดําเนินการ โดยขอใหสายวิชา/โครงการภาคพิเศษ พิจารณาเสนอชื่อผูแทนเขารวม
เปนกรรมการหลักสูตรละ 3 คน” 
 หนา 12  วาระที่ 4.9  วรรคแรก บรรทัดท่ี 3  เดิม  “และบานกูด...” แกไขเปน  “และบานกรูด ...” 

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2549  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ 
เปนประจําทุกเดือน และมติท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ ปรับ
รูปแบบการรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ



4 

  

ภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2549 ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายกิจการนิสิต 
3. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ   
5. ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
6. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
7. สายวิชาวิทยาศาสตร  
8. สายวิชาศิลปศาสตร  
9. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ    
11. สํานักงานเลขานุการ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ    

3.2 การกําหนดโครงสรางเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 
ดวยท่ีประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 8/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 

2548 และการประชุมครั้งท่ี 3/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 มีมติเห็นชอบใหกําหนดโครงสรางเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตามรายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 0680 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2549 ดังแนบ 

อนึ่ง อ.กม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดโครงสรางดังกลาวเพื่อใชในกรณีการขอเทียบตําแหนง
ทางวิชาการ สําหรับสายวิชาการ (สาย ก) และสายสนับสนุนวิชาการและบริหาร (สาย ข, ค) เพื่อใหสามารถเทียบ
ตําแหนง/ระดับได    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ    

3.3 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544     
ดวยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดสงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับ

ท่ี 4) พ.ศ. 2549 ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหขาราชการของราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาคที่ถายโอนไปเปน
ขาราชการสวนทองถิ่น และขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปลี่ยนสถานภาพไปเปน
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พนักงานมหาวิทยาลัย ยังคงเปนสมาชิกของกองทุนบําเหน็จบํานาญตอไป  โดยพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใชแลวตั้งแต
วันที่ 18 มกราคม 2549 (วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี 123 ตอนที่ 4 ก วันที่ 17 
มกราคม 2549) รายละเอียดตามหนังสือท่ี กค 0430.7/ว 55 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

3.4 การยืนยันจํานวนนิสิตเขาใหมและอาจารย ประจําป 2549 
ดวยกองธุรการ (กําแพงแสน) สงเอกสาร เรื่อง การยืนยันจํานวนนิสิตเขาใหมและอาจารย ประจําป 

2549 โดยมีรายละเอียดจํานวนอาจารยและนิสิตรับเขาใหมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2549 
ท่ีเสนอเปนคํารับรองตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดดังแนบ   

อนึ่ง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดแจงใหสายวิชา/ประธานหลักสูตรภาคพิเศษตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันขอมูลแลว   และหัวหนางานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบจํานวนรับจริง ซึ่งแจงกองบริการ
การศึกษา (กําแพงแสน) และสํานักทะเบียนและประมวลผล ของหลักสูตรตาง ๆ ปการศึกษา 2549 สรุปไดดังนี้  

หลักสูตร/ประเภท จํานวนแจงรับนิสิต จํานวนที่แจงจากเอกสาร จํานวนที่แตกตาง 

ภาษาอังกฤษ  84 120 -36 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 64 85 -21 

วิทยาศาสตรท่ัวไป - 55 -55 

เคมี 40 - 40 

วิทยาการคอมพิวเตอร 74 55 19 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 75 40 35 

โควตา ร.ร.สาธิตฯ   5 - 5 

รวม 342 355 -13 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ และ 

1. มอบฝาย/สายวิชา/โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี ติดตามตรวจสอบจํานวนรับที่เกินกวาแผนที่
แจง สกอ. หรือ กพร. ซึ่งอาจมีผลตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต 

2. มอบใหสํานักงานเลขานุการตรวจสอบกับกองแผนงานวาจะปรับตัวเลขตามแผน โดยขอยืนยันใช
ตามแผนเดิม       
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3.5 แนวทางการดําเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาผานระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูก
กับรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา 2549  
ดวยกองธุรการ (กําแพงแสน) สงสําเนาแนวทางการดําเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ

อุดมศึกษาผานระบบกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศึกษา 2549 รายละเอียดดังแนบ ผูสนใจ
สามารถศึกษา และคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี http://www.icl.or.th/ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ    

3.6 หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 
และแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑฯ  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการขอ

เปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
พ.ศ. 2548 พรอมนิยามคํา แนบทายประกาศ และแบบคําขอจัดการศึกษาทางไกล เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะจัด
การศึกษาในระบบทางไกลถือปฏิบัติ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0506(1)/ว 204 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 รายละเอียด
ดังแนบ  และสามารถคนหาไดจาก http://www.mua.go.th 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

3.7 การลดขั้นตอนกระบวนงานเกี่ยวกับหลักสูตรและอื่น ๆ  
ตามที่มหาวิทยาลัยเชิญประชุมพิจารณา เรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานดานหลักสูตรและอื่น ๆ ประจําป 2549 รวม 6 กระบวนการ ดังนี้  
กระบวนการที่   1   เรื่อง   การเสนอรางหลักสูตรของภาควิชา  
กระบวนการที่   2    เรื่อง   การพิจารณาหลักสูตรของที่ประชุมคณบดี  
กระบวนการที่   3   เรื่อง    การพิจารณาหลักสูตรของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
กระบวนการที่   4   เรื่อง    การเสนอแผนการรับนิสิตตอมหาวิทยาลัยของคณะเจาของหลักสูตร  
กระบวนการที่   5   เรื่อง    การสอบสัมภาษณและประกาศผลการสอบสัมภาษณ  
กระบวนการที่   6   เรื่อง    การดํ า เนินการ เสนอชื่ อผู สํ า เ ร็ จการศึ กษาต อมหาวิทยาลั ยของ

คณะกรรมการประจําคณะ   

รายละเอียดดังแนบ  
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   อนึ่ง มหาวิทยาลัยฯ จักแจงกระบวนการที่ปรับปรุงและลดขั้นตอน ระยะเวลาการดําเนินงานเพื่อให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ และรวบรวมผลการปฏิบัติเพื่อแจงและใชเปนหลักฐานการตรวจสอบประเมินในรอบ
ระยะเวลาจาก กพร. 

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

3.8 จํานวนนิสิตโควตาพิเศษ ปการศึกษา 2549  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการรับนิสิตโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2548 ใน

หลักสูตรตาง ๆ  โดยกําหนดใหนิสิตรายงานตัวภายในวันที่ 16 มีนาคม 2549 นั้น  

ปจจุบันกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) และโครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ภาคพิเศษ) ไดรับรายงานตัวผูสอบได เรียบรอยแลว มีจํานวนผูมารายงานตัว ดังนี้  

หลักสูตร/โครงการ แผนรับ รายงานตัว รอยละ  ไมมารายงานตัว รอยละ 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)    35 24 68.6 11 31.4 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 24 14 58.3 10 41.7 

วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 29 15 51.7 14 48.3 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  20 12 60.0 8 40.0 

รวม 108 65 60.2 43 39.8 

สําหรับการรับนิสิตโควตาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงจํานวนรับในหลักสูตร
ตาง ๆ และมีผูมารายตัว ดังนี้  

หลักสูตร แผนรับ รายงานตัว รอยละ  ไมมารายงานตัว รอยละ 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)    3 3 100.0 - - 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 2 - - 2 100 

วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 1 - - 1 100 

รวม 6 3 50.0 3 50.0 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

3.9 สรุปรายงานประเด็นความแตกตางของราง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 14 ฉบับ 
ตามที่สํานักงานการอุดมศึกษา แจงรายงานประเด็นความแตกตางของราง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ จํานวน 14 ฉบับ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการศึกษา วิเคราะหเปรียบเทียบราง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยใน
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กํากับของรัฐท่ีอยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา โดยสรุปความแตกตาง รวม 17 ประเด็น รายละเอียดตามที่สํานักงาน
กฎหมาย สรุปโดยยอ และตามบันทึกที่ ศธ. 0509.6(1.5)/ว 94 ลงวันที่ 23 มกราคม 2549 รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ    

3.10 การปรับปรุงหลักเกณฑการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงขอหารือ ก.พ.อ. เกี่ยวของกับการขยายเวลาราชการใน 4 ประเด็น 

รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0513.10103/1188 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548  คือ  
1. ผูเกษียณอายุราชการที่ไดรับการแตงตั้งเปนตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารย ยอนหลัง

ไปกอนเกษียณอายุราชการมีสิทธิขอขยายเวลาราชการในปงบประมาณเดิมเปนการเพิ่มเติม หรือในปงบประมาณถัดไป
ไดหรือไม  

2. หากผูเกษียณอายุราชการมีสิทธิขอขยายเวลาราชการ แตผูนั้นมีผลงานทางวิชาการไมครบ หรือไม
ตรงตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือไมมีผลงานทางวิชาการหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงรองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย เนื่องจากเปนการแตงตั้งยอนหลัง หรือไดรับแตงตั้งไมครบป การ
ประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ จะประเมินอยางไร  

3. หากผลงานทางวิชาการหลังดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย ของผูเกษียณอายุ
ราชการดังกลาวขางตนมีผลงานไมเพียงพอ หรือไมมีผลงานที่จะประเมินตามเกณฑฯ  ก.พ.อ. จะพิจารณากําหนด      
หลักเกณฑ และวิธีการขยายเวลาราชการเพิ่มเติมโดยนําผลงานทางวิชาการขณะดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมา
ประเมินดวย ไดหรือไม  

4.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองปฏิบัติตามคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2)  ตอบขอหารือของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรณีผูเกษียณอายุราชการตองปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะสอนหรือวิจัย ไมสามารถทําหนาท่ีใน
ตําแหนงบริหารได  
   ปจจุบัน ก.พ.อ. ไดแจงปรับปรุงหลักเกณฑการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหชัดเจนขึ้น รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0509.5/ว 1 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549  รายละเอียดตามที่กอง
การเจาหนาท่ีสรุปหลักเกณฑ และวิธีการ ท่ีมีการปรับปรุงแกไข ดังนี้  
   หลักเกณฑ  

1. ขอ 1.2 จากเดิมเปน “ผูเกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป”   
2. เพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนงศาสตราจารย ดังนี้  “ท้ังนี้ใหนับ       

ผลงานยอนหลังได 3 ป นับตั้งแตวันที่เกษียณอายุราชการ กรณีท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารยไมครบ 3 ป กอนเกษียณอายุ
ราชการ ใหใชผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยมานับรวมได”  

3. เพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนง รองศาสตราจารย ดังนี้  “ท้ังนี้ใหนับ
ผลงานยอนหลังได 3 ป นับตั้งแตวันที่เกษียณอายุราชการ กรณีท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยไมครบ 3 ป กอน
เกษียณอายุราชการ ใหใชผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมานับรวมได” 
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   วิธีการ 

4. ขอ 2.3 และ 2.4 จากเดิมเปน ดังนี้ “ขอ 2.3 ขาราชการที่เกษียณอายุราชการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2549 เปนตนไป ใหสภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาราชการตามหลักเกณฑขอ 1 ใหแลวเสร็จกอนที่
ขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการ ไมนอยกวา 6 เดือน”  

5. เพิ่มเติมคําจํากัดความ “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ” แนบทายหลักเกณฑ  
     ดังนั้นตามขอหารือประเด็นท่ี 2 – 3  ก.พ.อ. ไดพิจารณาตอบขอหารือตามหลักเกณฑท่ีปรับปรุงแกไข 
ขอ 2 และ 3 แลว สําหรับประเด็นขอ 1 และ ขอ 4 จะแจงผลการพิจารณาภายหลัง  รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

3.11 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาเฉพาะเลือก และรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11/2548 เมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบใหเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือก และรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุมสังคมศาสตร
ในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ดังนี้  

3.1 รายวิชาเฉพาะเลือก  

- เปลี่ยนรหัสรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 02738421 เทคนิคในการเตรียมและเก็บ
รักษาตัวอยางพืช  และรายวิชา 02738422  การเจริญและการเติบโตของพืช  

- ยกเลิกรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา  02736422  กายวิภาคของพืช และรายวิชา 
02736432  ความหลากหลายทางชีวภาพ  

- เปดรายวิชาใหม จํานวน 2 รายวิชา คือ 01401411 กายวิภาคของพืช (รายวิชาของภาควิชา
พฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร) และรายวิชา  01424483 ความหลากหลายทางชีวภาพ (รายวิชาของภาควิชาสัตววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร)  

3.2 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุมสังคมศาสตร  เปลี่ยนรายวิชาจากเดิม 999041 เศรษฐศาสตรเพื่อ
การดําเนินชีวิตท่ีดี  เปนรายวิชา 721111 หลักการจัดการ  

   บัดนี้ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2549 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 ไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ
ตามเสนอ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/3256 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549 ดังแนบ  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ    
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วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 การแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2543   เมื่อวันที่  22 
สิงหาคม พ.ศ. 2543 เห็นชอบใหคณบดีพิจารณาแตงตั้งผูประสานงานสาขาวิชาตนสังกัด เปนผูแทนของคณะกรรมการ
ประจําคณะ หรือสถาบัน หรือสํานัก คัดเลือก เพื่อเปนกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย นั้น   

เนื่องจาก น.ส.ภัทรพร  จินตกานนท  อาจารย สาขาบรรณารักษศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร ไดรับการ
บรรจุเขารับราชการ ตําแหนง อาจารย และดํารงตําแหนงผูประสานงานสาขาวิชาบรรณารักษาสตร เพราะมีอาจารย
ประจําสาขาเพียง 1 ทาน ดังนั้น จึงขอใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาคัดเลือกผูแทน เพื่อ และจักไดแจงกองการ
เจาหนาท่ีดําเนินการตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหแตงตั้ง อ.วลี  สงสุวงค เปนกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
อาจารยภัทรพร  จินตกานนท  

4.2 ขออนุมัติโครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ 
ดวย อ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล ระดับ 7 สังกัดสาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร ขออนุมัติโครงการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 728221  ช่ือวิชา เคมีอินทรีย จํานวน 4 หนวยกิต ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา  ตั้งแตวันที่ 
1 มีนาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2550  รายละเอียดดังแนบ โดยสายวิชาวิทยาศาสตรใหความเห็นชอบ คณะกรรมการฝาย
วิชาการอยูในระหวางการพิจารณา (รอประชุมครั้งตอไป) สํานักงานเลขานุการรับเรื่องเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549   

รองคณบดีฝายวิชาการ จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในหลักการ
กอนเนื่องจากคณะกรรมการฝายวิชาการ ยังไมกําหนดการประชุมประจําเดือนมีนาคม 2549  จึงขอนําเขาท่ีประชุมใน
เดือนมีนาคม 2549  และตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการคิดภาระงาน
สําหรับการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ ลงวันที่ 17 กันยายน 2545  โดยกําหนดใหคณาจารยสามารถ
เสนอโครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติตามแบบฟอรม โดยโครงการที่นําเสนอจะตองเปนวิชาท่ีมี
เนื้อหา ทันสมัย และเกี่ยวของกับรายวิชาท่ีรับผิดชอบในการสอน การเสนอโครงการสงไดไมเกิน 1 หนวยกิต/ภาค
การศึกษา/คน และขออนุมัติผานการพิจารณาจากสายวิชาตนสังกัด ไดปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนตุลาคม  และ
ครั้งท่ี 2 ภายในเดือนมีนาคมปถัดไป และผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะฯ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบรองคณบดีฝายวิชาการดําเนินการตอไป   
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4.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารยและแบบประเมินผูบริหาร 
ดวยเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอสงแบบ

รายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย และแบบประเมินผูบริหาร เพื่อใชในการประเมินภาระงานและการพิจารณา
บําเหน็จความชอบประจําป และการประเมินผูบริหาร นั้น  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาแบบรายงานภาระงาน ตามขอ 3.3 ถึง 3.7 และอภิปรายในประเด็นที่ผูกรอกขอมูลให
ความรวมมือในการกรอกขอมูลนอยเนื่องจากไมมีการคิดภาระงานในสวนดังกลาว ดังนั้นที่ประชุมอภิปรายและมี
ขอคิดเห็นวาควรมอบใหผูบริหารชุดตอไปพิจารณา    

มติที่ประชุม เห็นชอบฝากขอสังเกตใหผูบริหารชุดตอไปพิจารณา ดังนี้    

1. การพิจารณาหลักเกณฑการคิดภาระงานในสวนของแบบฟอรมตามขอ 3.3 ถึง 3.7  ตามแบบฟอรม
รายงานภาระงาน ฉบับใหม  

2. ควรขยายคําจํากัดความ ประเด็นขอท่ี 4 และ 5  

3. พิจารณาทบทวนประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการคิดภาระงานให
สอดคลองกับแบบรายงานภาระงานใหม  

4. แบบประเมินผูบริหาร ขอใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาแกไขปรับปรุงตามที่เสนอในการ
ประชุม และนําเสนอคณบดี เพื่อใชประเมินผูบริหารในวันสัมมนาบุคลากรประจําป 2549  

4.4 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย  
ตามสายวิชาศิลปศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  มีตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย วางอยู รวม 2 อัตรา และไดดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขารับราชการ 
ตําแหนง อาจารย โดยดําเนินการตามกระบวนการของคณะ เสร็จเรียบรอยแลว  ดังนั้น จึงขออนุมัติบรรจุบุคคลเพื่อบรรจุ
เขารับราชการ ดังนี้  

1. น.ส.สุภณิดา  พวงพกา วุฒิ ศศ.บ.(รัฐศาสตร) คะแนนเฉลี่ย 3.00 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) คะแนนเฉลี่ย 3.44 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เขารับราชการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย  ข้ัน 11,670 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางสังคมศาสตร (อัตราใหม 
ปงบประมาณ 2549)  รายละเอียดดังแนบ  

2. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ วุฒิ วท.บ.(สถิติ) คะแนนเฉลี่ย 3.18 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และ วท.ม.(สถิติประยุกต) สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 3.56 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย  ข้ัน 11,670 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททาง
คอมพิวเตอร (อัตราใหม ปงบประมาณ 2549) รายละเอียดดังแนบ  



12 

  

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ และผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.5 กําหนดการรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ประจําป 2549 และคาน้ําหนักเพ่ือรับรองมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
1 .   สํ า นั ก ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพก า ร ศึ ก ษ า  แ จ ง กํ า หนดก า รป ร ะ เ มิ น คุ ณภ าพภ า ย ในขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2549  โดยกําหนดตรวจประเมินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ระหวางวันพฤหัสบดีท่ี 9 – วันศุกรท่ี 10 พฤศจิกายน 2549  และขอใหหนวยงานจัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ใหสํานักประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2549  รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10118/176 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2549    ดังแนบ  

ดังนั้น  คณะฯ จึงขอใหผูเกี่ยวของทุกฝาย/สายวิชา/สํานักงาน พิจารณาเตรียมจัดทํารายงานการศึกษา
ตนเอง (SAR) ตามกําหนดการตอไป  

2.  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา แจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดอยูในกลุมมหาวิทยาลัยเนน
การวิจัยและบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีจุดเนนการปฏิบัติพันธกิจจากคาน้ําหนักที่สถาบันอุดมศึกษาสงให สมศ. โดยกําหนด            
คาน้ําหนักเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนั้น จึงขอใหเตรียมความพรอมเพื่อรองรับในการประเมิน
รอบท่ี 2 ในป พ.ศ. 2550 รายละเอียดตามบันทึกที่ 0513.10118/189 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549  ดังแนบ 

รองคณบดีฝายบริหาร ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย 4 ดาน คือ 
1) ดานการบริหารงานบุคคล 2) ดานการเงิน 3) ดานบัญชี และ 4) ดานการบริหารพัสดุ การประเมินความเสี่ยงให
พิจารณาจากจุดออนของแตละหนวยงานแลวจัดทําแผนปรับปรุง โดยใหคาน้ําหนักดานละรอยละ 25 ใน 4 มิติ คือ   

1. ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ รวมมาตรฐาน สมศ.  

2. คุณภาพการใหบริการ  

3. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

4. การพัฒนาองคกร   

สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ ตามที่มหาวิทยาลัยแจงใหแตงตั้ง
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2549 นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการดังกลาวในภายหลัง ดังนั้นจึงขอให คณะ/
สํานัก/สถาบัน เสนอแตงตั้งตามชื่อเดิมไปกอน เนื่องจากการมอบหมายงานดานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
อาจเปลี่ยนจากฝายประกันคุณภาพ เปนฝายบริหาร  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณา  

 มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ   
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4.6 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย  
ดวย ดร.สิริภัทร  พราหมณีย ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3519 ตําแหนง ผูชวย

ศาสตราจารย ระดับ 8 ข้ัน 28,650 บาท (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548) สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร ดํารง
ตําแหนง    ผูชวยศาสตราจารย เมื่อวันที่  17 มกราคม 2546 รวมเปนเวลา 3 ป 2 เดือน นับถึงวันที่ 17 มีนาคม 2549  (วันที่
สํานักงานเลขานุการ รับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง                     
รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาชีววิทยา   

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

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแกไข ดังนี้  

1. ใหปรับภาระงานยอนหลงั 3 ป ในสวนของภาระงานสอนโดยเริ่มตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2546 ถึง 
ภาคปลาย ปการศึกษา 2548  

2. ใหปรับรูปแบบของลําดับขอใหเหมาะสม และแกไขคําผิดใหถูกตอง  

3. ตัวเลขอางอิงในภาระงานสอน ลําดับ 1 – 8 ควรปรับเปลี่ยนเปนขอใหสอดคลองกัน  

4. ตรวจสอบกับกองการเจาหนาท่ีในสวนของการคิดเนื้อหาเพิ่มเติมเปนหนวยกิต ตามเอกสาร หนา 10 
ขอ 4.2.2  

4.7 แผนพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป 2549 
ดวยฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการแกไขแผนพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเพิ่มตัวช้ีวัด
ความสําเร็จใหครบถวนตามแบบฟอรม รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบใหแกไขตามที่ประชุมเสนอ และแจงวิทยาเขตกําแพงแสนตอไป    

4.8 การกําหนดกรอบและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 และครั้งท่ี 3/2548 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เห็นชอบใหกําหนด
กรอบ และกําหนดอัตราคาจาง แนวทางการพิจารณาประเมินผล และการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และแนวทางการปรับคาจางลูกจางชั่วคราวตําแหนงอื่น ดังนี้  

1. กําหนดกรอบเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา สําหรับสายวิชา และสํานักงานเลขานุการ 
หนวยงานละ 1 อัตรา โดยใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป ตําแหนงขาราชการ 
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2. กําหนดอัตราคาจางคุณวุฒิปริญญาตรี เทากับ 9,540 บาท หรือ  1.5 เทาของเงินเดือนขาราชการ โดย
อนุโลมตามพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 

3. ใหมีการทดลองปฏิบัติงาน 1 ป  สัญญาจาง 1 ป เมื่อผานการทดลองปฏิบัติราชการแลวใหจาง
สัญญา 2 ป  

4. การพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป อนุโลมใชตามระเบียบวิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ โดยคิดไมเกินรอยละ 4 ของฐานเงินเดือนที่มีตัวครอง 

5. สําหรับการปรับคาจางลูกจางชั่วคราว และสัญญาจางลูกจางชั่วคราวตําแหนงอื่น ประจําป 2549 ซึ่ง
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหปรับอัตราคาจางเพิ่มรอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548  ใหพิจารณาปรับเมื่อมหาวิทยาลัย
โดยที่ประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงอยางเปนทางการโดยใชเงินรายไดของหนวยงานตนสังกัด  

6. ลูกจางชั่วคราวตําแหนงอื่นที่ปฏิบัติราชการสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบ 5 ป    
เห็นชอบใหปรับเปลี่ยนสัญญาจาง เปนสัญญาจาง 2 ปได             

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม   

1. เห็นชอบตามขอ 1 – 6 และในกรณีท่ีไมอยูในเกณฑตามขอ 1 – 6 ใหนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให
ความเห็นชอบ    

2. ใหกําหนดกรอบภาระงานหลักของเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป ของสายวิชาตาง ๆ  ดังนี้  
2.1 งานบริหารท่ัวไป  
2.2 งานการเงินและพัสดุ  
2.3 งานบริการการศึกษา  
2.4 งานประกันคุณภาพ  
2.5 งานนโยบายและแผน  

4.9 กําหนดการสัมมนาประจําปคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ แจงวาโครงการสัมมนาประจําป 2549 คณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร  กําหนดในวันที่ 26 – 29 เมษายน 2549 ดังนี้  

วันที่ 18 เมษายน 2549 เปนการสัมมาทิฐิบุคลากร โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย ดร.สิรี ชัยเสรี คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน เปนวิทยากรบรรยาย  

วันที่ 26 – 27 เมษายน 2549 เปนการสัมมนาภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายละเอียดตามที่
แจงใหท่ีประชุมทราบแลว  
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วันท่ี 28 – 29 เมษายน 2549 เปนการทัศนศึกษา ณ โครงการพระราชดําริแหลมผักเบี้ย และโรงแรม
เมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี    

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ แตขอใหเลื่อนกําหนดการวันที่ 18 เมษายน 2549 เปนวันอื่น เนื่องจาก
อาจจะตรงกับกําหนดการอบรมของสํานักงานประกันคุณภาพ และวันที่ 19 เมษายน 2549 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดให
เปนวันหยุดราชการ เพื่อใหบุคลากรไปใชสิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกุมภาพันธ 2549  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2549 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กุมภาพันธ 2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนกุมภาพันธ 2549 

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

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

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2549 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2549 
8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2549 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2549    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนกุมภาพันธ 2549  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกุมภาพันธ 2549 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย 
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม 2549 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 4/2549  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 4/2549 ประจําเดือนเมษายน 2549 กําหนดประชุมในวันจันทรท่ี 17 เมษายน 2549
เวลา 13.00 น.  

ท่ีประชุมพิจารณาขอเลื่อนกําหนดประชุมจากวันที่ 17 มีนาคม 2549 เปนวันที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 
13.00 น. แทน      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

ปดประชุมเวลา  17.00 น.   
 
 

 
 
 

 
 
  
 

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


