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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 4/2549  

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน  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. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย ลาราชการ 
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 การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 2/2549  
ประธานแจงวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  รับเปนเจาภาพจัดการประชุมคณบดีคณะ

วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2549 ในวันเสารท่ี 22 เมษายน 2549 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตรของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ รวม 25 สถาบัน และผูเขารวมประชุมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ ผูแทน
กระทรวงวิทยาศาสตร  ผูแทนผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนตน ดังนั้น จึงขอ
เชิญผูบริหารทุกทานรวมใหการตอนรับในวันที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 18.30 น. และวันเสารท่ี 22 เมษายน 2549 เวลา 
8.30 น. ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัย   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   
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1.2 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตรตามหลักสูตรของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย  
รองคณบดีฝายวิชาการแจงวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รวมกับสมาคมวิทยาศาสตรแหง

ประเทศไทย จัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร รวม 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเคมี จํานวน 7 คน  หลักสูตรฟสิกส 
จํานวน 11 คน และหลักสูตรคอมพิวเตอร จํานวน 11 คน โดยเปนการดําเนินการครั้งแรก  กําหนดการจัดอบรมระหวาง
วันที่ 24 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2549 โดยหลักสูตรมีการจัดสอบ Pre-test และ Post test ผูเขารับการอบรมทุกทานตาม
แบบทดสอบมาตรฐานของสมาคมวิทยาศาสตรฯ และมีเนื้อหาหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธคณะฯ และมีผูเขารับการอบรมจํานวนนอย จึงขอความอนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมในสวนของ
โครงการพัฒนาวิชาการ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่3/2549  
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 3/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 20 มีนาคม 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 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
ภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนมีนาคม 2549 ดังนี้   

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

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 สรุปผลการเรียนของนิสิตชั้นปที่ 1 ภาคปลาย ปการศึกษา 2549 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ดวยรองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอรายงานสรุปผลการเรียนของนิสิตช้ันปท่ี 1 ภาคปลาย ป

การศึกษา 2548 ของนิสิตช้ันปท่ี 1 หลักสูตรตาง ๆ รวม 5 หลักสูตร รายละเอียดดังแนบ  

ดังนั้น จึงขอสรุปผลการเรียน โดยจําแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ย 10 ระดับ  จํานวนนิสิต 273 คน   
เพิ่มเติม ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย จํานวน (คน) รอยละ จํานวน  รอยละ 
ต่ํากวา  1.00 4 1.46 
1.01 – 1.50 8 2.93 
1.51 – 1.75 18 6.59 
1.76 – 2.00 39 14.29 

69 25.27 

2.01 – 2.50 76 27.84 
2.51 – 2.75 38 13.92 
2.76 – 3.00 24 8.79 

138 50.55 

3.01 – 3.25 36 13.19 
3.26 – 3.50 22 8.06 
3.51 – 3.75 8 2.93 

66 24.18 

รวม 273 100.0 273 100.0 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหหัวหนาสายวิชาแจงอาจารยท่ีปรึกษานิสิตทราบ เพื่อพิจารณาให
คําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตท่ีมีภาวะผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 1.5 และ 1.75 ดวย   
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3.3 ประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนง
ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ สําหรับพนักงานสาย ข, ค  
ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ สําหรับพนักงานสาย ข, ค  ประกาศ ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2549  โดยใหกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
ผูชํานาญการ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูชํานาญการพิเศษ ตามความจําเปนของลักษณะงานของหนวยงาน คุณสมบัติ ความรู
ความสามารถ และผลงานตามมาตรฐาน รายละเอียดตามประกาศดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน  
ดวยงานประกันคุณภาพ กองบริการการศึกษา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ประกาศกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2549 
สําหรับคณะวิชา สํานัก/สถาบัน โดยกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วันที่ 14 – 16 
กันยายน 2549 นั้น  

ผศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ เลขานุการคณะกรรมการฝายประกันคุณภาพ แจงเพิ่มเติมวากําหนดการที่
วิทยาเขตกําแพงแสน แจงในวันที่ 14 – 16 กันยายน 2549 นั้น วันที่ 16 กันยายน 2549 เปนวันเสาร จึงขอเปลี่ยนแปลง
เปน 13 – 15 กันยายน 2549 แทน แตไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากวันที่ 13 กันยายน 2549 ตรงกับกําหนดการ
ตรวจของหนวยงานอื่น ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงคงเหลือ 2 วัน คือ วันที่ 14 – 15 กันยายน 2549 รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

3.5 การพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือดวน

ท่ีสุดท่ี นร 0901/0232 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2549 แจงผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการตอเวลาราชการของ   
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการตอเวลาราชการของผูดํารงตําแหนงบริหาร ตามบันทึกเรื่องเสร็จที่ 119/2549 รายละเอียดตาม
หนังสือดวนที่สุด ท่ี ศธ 0509.6(2.5)/4046 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 โดยสรุป ดังนี้  

1. ผูเกษียณอายุราชการที่ไดรับอนุมัติใหตอเวลาราชการกอนที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จะมีความเห็นก็ตาม ใหทําหนาท่ีสอนหรือวิจัยตอไปเทานั้น ไมอาจใหปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง
บริหารไดอีกตอไป  
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2. ผูเกษียณอายุราชการที่ไดรับอนุมัติใหตอเวลาราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ตองพนจาก
ตําแหนงทางบริหาร ตั้งแตวันที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหรับราชการ  

3. ผูเกษียณอายุราชการที่ไดรับอนุมัติใหตอเวลาราชการ ท่ีดํารงตําแหนงทางบริหารอยูกอนวันที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณา เมื่อพนจากตําแหนงทางบริหารไมตองคืนเงิน
คาตอบแทนจากการดํารงตําแหนงทางบริหาร  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 การเบิกจายเงินประจําตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงความคืบหนาของการเบิกจายเงินประจําตําแหนง

ประเภทผูบริหาร ซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการ กรณีมหาวิทยาลัยบางแหงไมสามารถเบิกจายเงินประจําตําแหนงท้ังสอง
ทางได เนื่องจากกรมบัญชีกลางชี้แจงวา การเบิกจายเงินประจําตําแหนงดังกลาวไมมีกฎหมายมารองรับในการเบิก
จายเงิน นั้น   

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2549 เพิ่มเติม 
เพื่อใหสามารถเบิกจายเงินประจําตําแหนงดังกลาวได  โดยที่ขณะนี้อยูระหวางเสนอใหกระทรวงการคลังพิจารณา จึงขอ
แจงผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัยไดทราบไวช้ันหนึ่งกอน เมื่อทราบผลการพิจารณาแลวจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง  

นอกจากนี้กองการเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แจงขอมูลเพิ่มเติมวาในสวนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขณะนี้กองคลังไดดําเนินการเบิกจายไปบางแลวสําหรับตําแหนงท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 
ก.พ.อ. ไดแก ตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน รายละเอียดตามหนังสือดวนที่สุด ท่ี ศธ 0509.2/     
ว 391 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 และหนังสือท่ี ศธ 0509.2/ว 629 ลงวันที่ 28 เมษายน 2548 ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจป 2548  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือดวน

ท่ีสุด ท่ี นร 0504/ว 37 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549 แจงเรื่อง การบริหารนโยบายเศรษฐกิจป 2548 ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงข้ึนมากอยางตอเนื่อง ทําใหอัตราเงินเฟอสูงข้ึนมากและกระทบกําลังซื้อของ
ประชาชน มูลคาการนําเขาน้ํามันสูงข้ึนมากจนทําใหดุลทางการคาขาดดุล 8,118 ลานดอลลาร สรอ. ในครึ่งแรกของป 
ประกอบกับผลกระทบจากสึนามิ ทําใหรายไดจากการทองเที่ยวไมสามารถชดเชยการขาดดุลการคาไดมาก ดังนั้น        
ดุลบัญชีเดินสะพัดจึงขาดดุลถึง 5,863.6 ลานดอลลาร สรอ. ในครึ่งปแรก รวมท้ังมีผลกระทบจากภัยแรงตอผลิตผลภาค
เกษตร ทําใหครึ่งแรกของปเศรษฐกิจขยายตัวเพียงรอยละ 3.9   
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รัฐบาลไดดําเนินมาตรการสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในชวง 6 เดือนหลังของป 2548 โดยมี
วัตถุประสงคในการเพิ่มรายได และลดภาระรายจายของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
รวมท้ังดําเนินการโครงการเรงดวนเพื่อสรางกิจกรรมใหมทางเศรษฐกิจ ซึ่งทําใหโดยรวมในครึ่งปหลังของป 2548 
เศรษฐกิจขยายตัวไดดีข้ึน และคาดวาท้ังปการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในรอยละ 4.5 อัตราเงินเฟอเทากับรอยละ 4.5 
บัญชีเดินสะพัดขาดดุล 3,713.7 ลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 2.1 ของ GDP  

สําหรับเศรษฐกิจในป 2549 มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวไดถึงรอยละ 5.0 แตยังมีขอหวงใยในประเด็น
ภาวะราคาน้ํามัน การขาดดุลการคาและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ความตอเนื่องของการลงทุนทั้งการลงทุนภาคเอกชน 
และการลงทุนในโครงการขนาดใหญภายใตกรอบวงเงินลงทุนในป 2549 จํานวน 289.8 ลานบาท อยูในระหวางการ
พิจารณาทบทวนเปาหมายการดําเนินงานและการเบิกจายลงทุนใหสอดคลองกับขอเท็จจริง และการเรงรัดแนวทางการ
ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศใหมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ สามารถสรางมูลคาเพิ่มข้ึนทั้งในภาคการผลิต
อุตสาหกรรม เกษตร และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน   

ดังนั้นรัฐบาล จึงกําหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ ป 2549 โดยมีกรอบแนวนโยบาย ดังนี้  

กลุมท่ี 1  มาตรการสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิตและลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงาน (กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกระทรวงอุตสาหกรรม)  

กลุมท่ี 2  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส (กระทรวงคมนาคม สศช. และหนวยงานที่
เกี่ยวของ)  

กลุมท่ี 3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ (สศช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานที่เกี่ยวของ)  

กลุมท่ี  4 มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวและการคาปลีก (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ)  

กลุมท่ี 5 มาตรการสงเสริมการลงทุนและการลงทุนในโครงการขนาดใหญ (กระทรวงการคลัง และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ)  

กลุมท่ี 6  มาตรการสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการรายยอย (สมาคมธนาคารไทย)  

กลุมท่ี 7  มาตรการปรับคาแรงขั้นต่ําและคาจางเงินเดือน (กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง)  

กลุมท่ี 8  มาตรการอื่น ๆ เชน การสงเสริมการออมและการพัฒนาตลาดทุน การสงเสริมการสงออก 
และการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (หนวยงานที่เกี่ยวของ)  

คณะรัฐมนตรี ไดมีมติรับทราบและเมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ 2549 เรียบรอยแลว และแจงให
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปจัดทํารายละเอียดมาตรการภายใตกรอบแนว
ทางการบริหารนโยบายเศรษฐกิจเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียดดังแนบ  
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มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 การกําหนดใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติเกี่ยวกับบุหร่ี เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
และหมวกนิรภัย 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวากระทรวงสาธารณสุข ไดมีหนังสือท่ี สธ 

0423.3/278 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ  2549 เรื่อง การกําหนดใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติเกี่ยวกับ
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และหมวกนิรภัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.9 แนวปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผูแทนราษฎร  
  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี

หนังสือท่ี ศธ 0201.3/ว 2444 ลงวันที่ 14  มีนาคม 2549 สงสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ท่ี นร 
0504/ว  36 เรื่อง แนวปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผูแทนราษฎร มาเพื่อแจงใหขาราชการและหนวยงานในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.10 การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการใหความเห็นชอบในการโอนและรับโอนขาราชการ     
พลเรือนในมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาผูกพันตองปฏิบัติราชการในสวนราชการที่กําหนด 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือท่ี  

นร 0509.2/ว 485  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 แจงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 เห็นชอบใหยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2525 เรื่อง การขออุทธรณการชดใชเงินคืนใหแกทางราชการ (กรณีนางอัญชุลี  
สุวรรณดี) เฉพาะในสวนที่กําหนดวา ใหทบวงมหาวิทยาลัยถือเปนหลักปฏิบัติวาการโอนและรับโอนขาราชการใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาผูกพันตองปฏิบัติราชการในสวนราชการที่กําหนด จะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยแลว  รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

3.11 สําเนาบันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  
ดวยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ไดมีบันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/ ว 845 แจงขอสงสําเนา

บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 เพื่อทราบ และเก็บเปนหลักฐาน รายละเอียดดังแนบ   
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นอกจากนี้ ประธานแจงขอมูลเพิ่มเติมวาในปตอ ๆ ไปจะมีการขยายการดําเนินงานกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ ระยะที่ 2 ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี  และระยะที่ 3 ไดแก จังหวัดเพชรบุรี 
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย    

ตามสายวิชาวิทยาศาสตร มีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย วางอยู รวม 1 อัตรา 
และไดดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขารับราชการ ตําแหนง อาจารย โดยดําเนินการตามกระบวนการ
ของคณะ เสร็จเรียบรอยแลว  ดังนั้น จึงขออนุมัติบรรจุนายพงษพิชิต  จันทรนุย วุฒิ วท.บ.(ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับ 2  
คะแนนเฉลี่ย 3.36 และ วท.ม.(ฟสิกส)  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นักเรียนทุน พสวท. เขารับราชการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย  ข้ัน 11,670 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางฟสิกส (อัตราเดิมของ รศ.
ทัศนวิไล  วัฒนายน ) เพื่อบรรจุเขารับราชการ  

อนึ่ง  การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง  อาจารย  จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ (นําเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกทาน ตามบันทึกที่ ศธ 
0513.20402/0426 ลงวันที่ 7 เมษายน 2549 แลวรายละเอียดดังแนบ) และผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
คัดเลือกอาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการตอไป  

4.2 ขออนุมัติเปดสอนรายวิชาในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ิมใหม  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   แจงขอความอนุเคราะหจากภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร เพื่อจัดสงแผนการสอน ตามหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2544  จํานวน 4 รายวิชา ดังนี้  

418342 หลักการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร (Principles of Computer Animation)  

418352 การโปรแกรมระบบเครือขาย (Network Programming)  

418353 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสาร (Computer System and 
Communication Network Security)  

418447 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ (Web Technology and Web Services)  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร แจงความประสงคขอเปดสอน
รายวิชาดังกลาว ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป  
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อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ ครั้งท่ี 3/2549 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 249 มีมติเห็นชอบแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป  

4.3 ขออนุมัติเปดสอนรายวิชา 739101 และ 739102  
ดวยสาขาวิชาคอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม 

จํานวน 2 รายวิชา ไดแก  

739101 คอมพิวเตอรเบื้องตนและการเขียนโปรแกรม (Introduction to Computer and Computer 
Programming) 3(2-2)  

739102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน (Introduction to Object Oriented Programming) 3(2-2)  

รายวิชาดังกลาวจัดเปนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ตามความตองการของหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) และรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรีสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ตามความตองการของภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
คณะเกษตร กําแพงแสน หลักสูตร วท.บ.(เกษตรกลวิธาน) นั้น 

อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ ครั้งท่ี 2/2549 และ ครั้งท่ี 3/2549 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 
พิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป  

4.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ดวยรองคณบดีฝายบริหาร นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  และระบบฐานขอมูล คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ในประเด็นตาง ๆ จากมติคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันที่ 17  
เมษายน  2549 ดังนี้  

1. สรุประบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศที่พัฒนาในปการศึกษา 2548  แลวเสร็จรวม 10  
โครงการ ดังนี้   

ช่ือระบบงาน นิสิตที่ทํา ผูดูแลปญหา
พิเศษ 

ผูจัดการขอมูล 

1. ระบบฐานขอมูลตารางสอนของอาจารยบน
ระบบเครือขายภายในคณะ ศวท. มก. กพส. 

น.ส. นงนุช คนยัง รศ.ศิริภัทรา  
อ.เบญจมาศ 

คุณวิทยา/ 
ธุรการสายวิชา 

2. ระบบสารสนเทศดานงานสารบรรณสํานักงาน
เลขานุการ คณะ ศวท. มก. กพส. บนระบบ
เครือขายภายในคณะ 

น.ส. อาทิตยา เย็นฉ่ํา รศ.ศิริภัทรา 
คุณภัณฑิรา 

คุณภัณฑิรา/ 
ธุรการสายวิชา 
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ช่ือระบบงาน นิสิตที่ทํา ผูดูแลปญหา
พิเศษ 

ผูจัดการขอมูล 

4. ระบบฐานขอมูลการใชหองเรียนคณะ ศวท. มก. 
กพส. บนระบบเครือขาย 

น.ส. ทิพรัตน อัญญะพรสุข รศ.ศิริภัทรา 
คุณสุวรรณี  
คุณสุวารี 

คุณสุวรรณี/ 
คุณวิทยา/ 
ธุรการสายวิชา 

5. ระบบสารสนเทศการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการ คณะ ศวท. มก. กพส. บนระบบ
เครือขาย 

น.ส. สุวิสา ขุนแกวพะเนาว รศ.ศิริภัทรา 
คุณวิไล 

คุณวิไล 

6. ระบบฐานขอมูลการบํารุงรักษาครุภัณฑของสาย
วิชาและสํานักงานเลขานุการ คณะ ศวท. มก. กพส. 
บนระบบเครือขายภายในคณะ 

น.ส. จารุณี สีจันทรออน รศ.ศิริภัทรา 
คุณอัจฉรา 

คุณอัจฉรา/ 
ธุรการสายวิชา 

7. ระบบสารสนเทศดานการบริการวิชาการ คณะ 
ศวท. มก. กพส. บนระบบเครือขายภายในคณะ 

น.ส. เจตนา ชาญไชยศรี รศ.ศิริภัทรา 
ผศ.ดร.ธนวรรณ 

คุณสถาพร 

8. ระบบฐานขอมูลงานวิจัยของบุคลากรภายใน
คณะ ศวท. บนระบบเครือขาย 

น.ส. อัญชลี  วัชรินทรกาญจน ผศ.ชุติมณฑน 
ผศ.ดร.สิริภัทร 

ผศ.ดร.สิริภัทร/   
อ.ปยะมาศ   

9. ระบบฐานขอมูลศิษยเกาคณะ ศวท. ผาน บน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

นส. นฤมล มงคลนํา ผศ.ชุติมณฑน 
อ.วุฒิพงษ 

คุณวิทยา 

10. ระบบฐานขอมูลทะเบียนนิสิต คณะ ศวท. 
เกี่ยวกับทุนการศึกษา 

นายวิชัย บอเพทาย ผศ.ชุติมณฑน 
อ.วุฒิพงษ 

คุณวิทยา 

2. การดําเนินการติดต้ังและทดสอบระบบหลังการติดต้ัง  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะฯ กําหนดแผนการติดตั้งระบบงานตามขอ 1  
ตั้งแตวันท่ี 18 เมษายน 2549 – 1 พฤษภาคม  2549  และดําเนินการทดสอบระบบที่ติดตั้งแลวโดยผูจัดการขอมูลท่ี     
เกี่ยวของตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2549 – 8 พฤษภาคม  2549 ไดรับความอนุเคราะหเจาหนาท่ีจากสายวิชาคณิตศาสตรสถิติ
และคอมพิวเตอร (นายธนู  ศิรินอก) มาดําเนินการติดตั้ง  

3. การจัดทําขอมลูแตละระบบงาน 
      ท่ีประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะฯ กําหนดแผนการจัดทําขอมูลแตละระบบงาน 

โดยเนนการจัดทําขอมูลป 2548 – ปจจุบัน เปนหลักใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2549    

4. การดูแลบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะฯ เห็นควรใหเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดหาหนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ความจุ 100 GB ในราคาประมาณ 20,000 บาท 
ติดตั้งเพิ่มลงในเครื่อง Computer Server ของคณะฯ เพื่อการสํารองขอมูลทุกระบบงาน 
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5. การสํารองขอมลูในแตละระบบ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะฯ เห็นชอบควรกําหนดใหมีการสํารองขอมูล
ทุกระบบในทุก 2 สัปดาห (ในระยะแรกของการใชงาน) ดังนั้น จึงจะทําการสํารองขอมูลในวันที่ 2 พฤษภาคม  2549 
และวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 หลังจากนั้นจะไดพิจารณากําหนดความเหมาะสมในการทําสํารองขอมูลแตละระบบตอไป 

 นอกจากนี้รองคณบดีฝายบริหาร แจงขอมูลเพิม่เติมวาเมื่อมีการดําเนินการจดัเก็บขอมูลในแตละ
ระบบเรียบรอยแลว ควรมีการสํารองขอมูล และประมาณการคาใชจายไว ตามขอ 4 ประมาณ 20,000 บาท นั้น ท่ีประชุม
ไดมอบใหนายสถาพร  ไชยสมภาร หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สืบราคาและเสนอแผนการจัดหาอุปกรณ
สําหรับการสํารองขอมูลท้ังในแผนระยะสั้น และระยะยาวเพิ่มเติม โดยไดนําเสนอขอมูลระยะสั้นขออุปกรณท่ีจําเปน 
ดังนี้  

 1)  เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด       เปนเงิน  20,000   บาท  

 2)  อุปกรณ 4 port SATA RAID Support RAID 0, 1, JBOD 1 ชุด เปนเงิน     5,400 บาท    

 3)  Hard disk ขนาด 300 GB.  2  ตัว    เปนเงิน    4,900  บาท   

                                             รวมเปนเงิน 30,300 บาท  
 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ และพิจารณา   

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการจัดหาอปุกรณสํารองขอมูล โดยใชเงินรายไดในวงเงนิ 30,300 
บาท และมอบรองคณบดีฝายบริหารพิจารณาขอมูลดานเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถใชงบประมาณไดอยางคุมคาและ
ประหยัด  

4.5 การพัฒนาหองสมุดคณะฯ 
ดวยรองคณบดีฝายบริหาร ขอนําเสนอผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหองสมุดคณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 และ ครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 เรื่องการบริหาร
และพัฒนาหองสมุด ซึ่งท่ีประชุมมีมติใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ดังนี้  

1. ใหหองสมุดดําเนินการคัดเลือกหนังสือเกาท่ีไมมีการยืม-คืน และวิทยานิพนธท่ีไมไดมีเนื้อหา
เกี่ยวกับวิชาที่คณะฯ เปดสอนออก และใหแทงจําหนาย   

2. หนังสือท่ีมีราคาแพง ใหหองสมุดถายสําเนาเพื่อนําออกใหบริการได โดยใชงบประมาณสวนกลาง
ของคณะฯ   

3. หนังสือใหมท่ีจัดซื้อทุกสาขาวิชาจะตองสงมาที่หองสมุดทําการตรวจรับโดยแตงตั้งใหอาจารย 
ภัทรพร  จินตกานนท และงานพัสดุเปนกรรมการในการตรวจรับ  และใหหองสมุดดําเนินการ ลงทะเบียน ใหเลขหมู   
ลงรายการเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติใหเสร็จสิ้นกอนนําออกใหบริการ และทําการแนะนําหนังสือใหม เปนระยะเวลา  
1 สัปดาห โดยการนํารายชื่อหนังสือใหมสงใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศลงใน Website ของคณะฯ และจัดปายแนะนํา
หนังสือใหมท่ีหองสมุด เพื่อประชาสัมพันธรายช่ือหนังสือใหมแกผูใชบริการ  
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4. การดําเนินการและขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือใหมเขาหองสมุดใหเปนไปตามผังข้ันตอน
การดําเนินงานที่แนบ  

5. ใหหองสมุดงดบริการยืม-คืน เพื่อทําการตรวจสอบทรัพยากรสารนิเทศในหองสมุด และออก
หนังสือทวงหนังสือคางสงไปตามสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อนําหนังสือดังกลาวมาลงรายการเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ โดย
กําหนดใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2549  

6. ใหจัดทําประกาศแจงใหผูใชบริการทราบระเบียบการยืม – คืนของหองสมุดฯ โดยใชระเบียบ
เดียวกับสํานักหอสมุด  

7. ใหหองสมุดคณะฯ รับวารสารดังตอไปนี้ เพื่อใหบริการ   

7.1 หนังสือพิมพรายวันภาษาไทย  ไดแก  ไทยรัฐ เดลินิวส  มติชน  ขาวสด ไทยโพสต และสยาม
กีฬา  

7.2 หนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ ไดแก บางกอกโพสต  

7.3 หนังสือพิมพรายสัปดาห ไดแก มติชนรายสัปดาห  

7.4 วารสารรายสัปดาหภาษาตางประเทศ  ไดแก Time, Student weekly  

7.5 วารสารรายปกษภาษาไทย  ไดแก ขวัญเรือน  

7.6 วารสารรายปกษภาษาอังกฤษ  ไดแก  Science  

7.7 วารสารรายเดือนภาษาไทย ไดแก ใกลหมอ สารคดี อนุสาร อสท.   

7.8 วารสารภาษาตางประเทศ ไดแก National Geographic, Discovery, Popular Science  

7.9 วารสารราย 2 เดือน ภาษาไทย ไดแก สสวท.  

7.10   วารสารราย 3 เดือน ภาษาไทย ไดแก เรือนตะวัน, สื่อพลัง, วิจัยวิทยาศาสตร, พันทิพย  

7.11   วารสารราย 6 เดือน ภาษาไทย ไดแก วารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

8. ใหจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการและหนังสือ/วารสารตาง  ๆ  รวมท้ัง
ขอเสนอแนะ  

9. ใหคณะฯ จัดออกรานจําหนายหนังสือประเภทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายวิชาตาง ๆ ท่ีคณะฯ รับผิดชอบ
สอน โดยเชิญศูนยหนังสือ หรือรานขายหนังสือตาง ๆ มาแสดง  

10.  ใหคณะฯ เสนอวาระเพื่อใหคณะกรรมการประจําวิทยาเขต พิจารณางบประมาณสวนที่หอสมุด
วิทยาเขตควรพิจารณาจัดสรรใหคณะฯ อยางเหมาะสม เพื่อรองรับการเปดสอนหลักสูตรใหมของคณะฯ ท้ังระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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มติที่ประชุม  เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาหองสมุดคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ตามขอ 1 – 9 โดยเพิ่มเติม ดังนี้  

1. ใหหองสมุดคณะฯ คัดแยกหนังสือ/วิทยานิพนธตามขอ 1 และแจงใหคณาจารยทุกทานทราบเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกหนังสือวาตองการใชประโยชนหรือไม ในกรณีท่ีไมมีผูแสดงความจํานงใชประโยชนจึงใหจําหนายจาก
ทะเบียนคุมโดยการบริจาค หรืออื่น ๆ  

2.  ในกรณีหนังสือท่ีมีราคาแพงและมีภาพสี หองสมุดควรพจิารณาถายสําเนาสี เพื่อสามารถใช
ประโยชนได สําหรับจํานวนเลมท่ีจะถายสําเนาควรใหคณาจารยพิจารณารวมดวย    

3. ใหทุกสาขาวิชาตรวจสอบและนําสงหนังสือท่ีอยูในความรับผิดชอบ  และจัดซื้อหรอืถายสาํเนาโดย
ใชเงินงบประมาณของสาขาวิชา/สายวิชา/สวนกลาง นําสงหองสมุดคณะฯ เพื่อลงรายการเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ดวย  

4.  มอบผูชวยศาสตราจารยนันทนา เลิศประสบสุข ซึ่งเปนกรรมการในคณะกรรมการประจําสํานัก 
หอสมุด กําแพงแสน นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํสํานักหอสมุด กําแพงแสน เพื่อขอทราบหลักเกณฑการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนงัสือใหแตละคณะ  

4.6 โครงการสัมมาทิฐิ วันที่ 21 เมษายน 2549  
ดวยผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิทศสัมพันธ เสนอขออนุมัติโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรคณะ

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร หัวขอเรื่อง “ศวท. จะอยูรอดอยางไร? ในวันศุกรท่ี 21 เมษายน 2549 เวลา 8.30 – 13.00 น. 
ณ หอง Sc1-103 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย ดร.สิรี  ชัยเสรี คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนวิทยากร  ปจจุบันมีผูแจงตอบรับเขารวมโครงการ ประมาณ 40 คน   

อนึ่ง โครงการสัมมาทิฐิดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการสัมมนาบุคลากรฯ ประจําป 2549 จึงขอ
เชิญผูบริหาร และบุคลากรทุกทานเขารวมโครงการ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ    
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.7 กีฬาบุคลากร ประจําป 2549 
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ นําเสนอพิจารณาการคิดภาระงานใหแกบุคลากรที่รวม

กิจกรรมกีฬาบุคลากร ประจําป 2549 ท้ังในสวนของนักกีฬา กองเชียร และบุคลากรที่ชวยงาน ซึ่งนับเปนการเสียสละ
เวลาใหแกกิจกรรมสวนรวม ควรพิจารณาภาระงานเชนเดียวกับกิจกรรมประเภททํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมอบผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ สรุปรายชื่อ

พรอมระบุระยะเวลาที่เขารวมกิจกรรมทั้งการซอม/การแขงขัน และการประกวดกองเชียร  
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4.8 โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ แจงกําหนดการโครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 ระหวางวันที่ 26 – 29 เมษายน 2549 โดยวันที่ 26 – 27 เมษายน 2549 จัดท่ีหอง 
SC1-103 เปนการสัมมนาแบบระดมความคิดเห็น แบงเปนกลุม รวม 4 กลุม มีผูตอบรับเขารวมโครงการประมาณ 60 คน 
กําหนดการโดยสรุป ดังนี้  

วันที่ 26 เมษายน 2549  ภาคเชา เปนการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณบดี และรองคณบดี/
ผูชวยคณบดีในแตละฝาย และการแบงกลุมสัมมนาในภาคบาย   

วันท่ี 27 เมษายน 2549 ภาคเชา เปนการสรุปผลและนําเสนอของแตละกลุม และภาคบาย ไดเรียนเชิญ 
ผศ.ดร.ชานันก  สุดสุข มาบรรยายแนวทางการดําเนินงานในฐานะคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วาระตอไป  

วันที่ 28 – 29 เมษายน 2549 เดินทางทัศนศึกษาโครงการพระราชดําริแหลมผักเบี้ย และโรงแรมเมธา-
วลัย จ.เพชรบุรี  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมนีาคม 2549  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมีนาคม 2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนมีนาคม 2549 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีนาคม 2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนมีนาคม 2549 

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

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

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

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

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนมีนาคม 2549  
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) ประจําเดือนมีนาคม 2549 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย 
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม 2549 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 5/2549  
เนื่องจากคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรชุดปจจุบันซึ่งหมดวาระตามวาระของ

คณบดี (รศ.ดร.คณพล  จุฑามณี) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 คงเหลือกรรมการโดยตําแหนง คือ หัวหนาสายวิชา และ
ผูแทนคณาจารย (ผศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ) ดังนั้นการประชุม ครั้งท่ี 5/2549 ซึ่งกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2549 คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2549  แตวันดังกลาวประธานและกรรมการสวนหนึ่งติดภารกิจอืน่    

ดังนั้น จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนดวัน/เวลา ประชุม ครั้งท่ี 5/2549 ประจําเดือนพฤษภาคม 2549 
ใหม หรืองดการประชุม   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหนัดหมายการประชุม ครั้งท่ี 5/2549 ในกรณีท่ีมีเรื่องพิจารณาเรงดวน 
โดยใหฝายเลขานุการ ประสานงานนัดประชุมในวันที่  9  พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาสรุปผลการ
ดําเนินงานของแตละฝาย และขอใหแตละฝายนําเสนอผลการดําเนินงานภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2549    

ปดประชุมเวลา  17.00 น.   
 
 
  

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


