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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 5/2549  

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2549    
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
4. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
5. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
6. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย กรรมการ 
7. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายวุฒิพงษ  ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต ติดราชการ 
2. นางสาวชุติมณฑน บุญมาก หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ลาราชการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร   
2. นางสาวฐิติยา  แซปง ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

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

  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่3/2549  
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้  

 หนา 1  ผูไมมาประชุม  ลําดับที่ 1  นางจิตราภรณ  ธวัชพันธุ  จากเดิม “ติดราชการ” เปน “ลาราชการ”   
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วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 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 
ประจําเดือนเมษายน 2549 โดยมีฝาย/สายวิชา/สํานักงาน รวม 11 หนวยงานจัดสง คงเหลือสายวิชาวิทยาศาสตร จะจัดสง
ภายหลัง ฝาย/หนวยท่ีจัดสงมีดังนี้   

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

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 คูมือหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ  เปนประธาน

คณะกรรมการจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยสงโรงพิมพ
ดําเนินการพิมพปกเขาเลม สําหรับเอกสารตนฉบับมอบหนวยผลิตเอกสารจัดทําสําเนาจํานวน 500 เลม รายละเอียดราง
คูมือหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.3 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549   
ดวย  ก.พ.อ. ไดแจงประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 พรอมบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อแตงตั้ง
เปนคณะอนุกรรมการ เพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการมาเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการออก
ขอบังคับตามมาตร 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 รายละเอียดตาม
สําเนาที่ ศธ 0509.2/ว 558 ลงวันที่ 17 เมษายน 2549 ดังแนบ  

อนึ่ง กองการเจาหนาท่ีไดตรวจสอบและนําเสนอพิจารณาในสวนที่มีการปรับปรุงแกไขจาก
หลักเกณฑเดิม สรุปสาระสําคัญเปรียบเทียบโดยสังเขป ดังนี้  

1. มอบอํานาจใหสภามหาวิทยาลัย (เกณฑเดิม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย) พิจารณาอนุมัติแตงตั้งตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และอนุมัติแตงตั้งศาสตราจารย  ไดเพิ่มเติมแลวเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผาน ก.พ.อ. เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งตอไป  

2. ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (เกณฑเดิม      
อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ) ประกอบดวย  

(1) ประธานกรรมการ ตองเปนกรรมการจากสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  

(2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้น ๆ จํานวน   
ไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน เพื่อดําเนินการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง  

3. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนผูดําเนินการ  

3.1 ประเมินผลการสอน  โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความ
เหมาะสม (เกณฑเดิม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยมอบใหหัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชา เปน      
ผูประเมิน)  

3.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการตามจํานวนที่ 
ก.พ.อ. กําหนด โดยคัดสรรจากบัญชีผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด ตองเปนบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยท้ังหมด  

3.3 พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ  

4. การประเมินผลการสอน ใหประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเปน
ขอบังคับ  
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5. การพิจารณาผลงานทางวิชาการ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงานทางวิชาการ โดยตองมีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  

6. ผลงานทางวิชาการ กําหนดใหมีผลงานวิจัย ท้ังตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย  

7. ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการเหมือนเดิม  

8. เกณฑตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก (เกณฑเดิม ตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง)  

9. ตําแหนง ศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีท่ี 1 เทานั้น (เกณฑ
เดิมเสนอไดท้ัง 2 วิธี)  

10. บทลงโทษผูกระทําผิด เพิ่มระยะเวลาหามเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอย
กวา 5 ป (เกณฑเดิม 2 ป)  

11. การอุทธรณใหเสนอเรื่องตอสภามหาวิทยาลัยแลวสงเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการพิจารณาคําอุทธรณ เสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด (เกณฑ
เดิมใหเสนอ ก.ม. โดยผาน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย และใหอุทธรณไดไมเกิน 2 ครั้ง)  

12. ประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และไดกําหนดบทเฉพาะกาลขอ 8 
ดังนี้  

8.1 การเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูเสนอขอที่ยื่นเรื่องกอนวันที่ 1 
ตุลาคม 2549 (วันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง) ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. สวนหลักเกณฑในการพิจารณาใชหลักเกณฑตามที่ ก.ม.
กําหนด  

8.2 การเขาสูตําแหนงศาสตราจารย ผูเสนอขอที่ยื่นเรื่องกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 (วันที่ 
ก.พ.อ.รับเรื่อง) ให ก.พ.อ. ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ม.กําหนด 

8.3 การเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ผูเสนอขอที่ยื่น
เรื่องตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป (วันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง) ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนดไวในประกาศนี้  

   ดังนั้น ตามบทเฉพาะกาลมีผลตอการพิจารณาดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากขณะนี้สภามหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจใหคณะบุคคลที่เรียกช่ือ “อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย” เปน
ผูดําเนินการพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ตามหลักเกณฑท่ี ก.ม. กําหนด และ    
อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหวันที่สํานักงานเลขานุการคณะรับเรื่องเสนอขอตําแหนงทางวิชาการเปนวันที่แตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ วันที่สํานักงานเลขานุการคณะรับเรื่องนั้นจะตองเปนวันที่ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมี
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คุณสมบัติครบ พรอมท้ังไดสง ก.ม. 03 และผลงานทางวิชาการที่สมบูรณครบถวนตามหลักเกณฑ แตเกณฑ ก.พ.อ. 
กําหนดเปนวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง 

   มหาวิทยาลัยฯ ไดนําเสนอที่ประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2549 และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการ ดังนี้    

1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

2. ออกขอบังคับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการและการ
ประเมินผลการสอนตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (โดยอาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม)  

3. กําหนดวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ  

4. พิจารณากําหนดบทเฉพาะกาล  ดังนี้  

4.1 ผูท่ีเสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย กอนวันที่ 31 มีนาคม 2549 
และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว (กอนวันที่ 31 มีนาคม 2549) ใหดําเนินการตามมติ ก.ม. 
ตอไป  

4.2 ผูท่ีเสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หลังวันที่ 31 มีนาคม 2549 
แตกอนวันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 เสร็จเรียบรอย ใหดําเนินการตามมติ ก.ม. และ
เมื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาแลว (พิจารณาตามมติ ก.ม.) ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการพิจารณานําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแตงตั้ง (ตามบทเฉพาะกาลขอ 8.1)  

4.3  ผู ท่ี เสนอขอตําแหนงศาสตราจารย  หลังวันที่  31 มีนาคม  2549 แตกอนวันที่            
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 เสร็จเรียบรอย ใหดําเนินการตามมติ ก.ม. และเสนอ 
ก.พ.อ. กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เพื่อให ก.พ.อ. ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม.
กําหนด  (ตามบทเฉพาะกาลขอ 8.2)  

4.4 ผูท่ีเสนอขอผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย หลังจากวันที่   
สภามหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 เสร็จเรียบรอยแลว หรือหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป ให
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนดตามประกาศนี้ (ตามบทเฉพาะกาลขอ 8.3)   

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติประชุม รับทราบ และขอใหสายวิชาแจงประชาสัมพันธใหสาขาวิชาและคณาจารยทราบ
ดวย  

3.4 รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 3/2549 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 พิจารณาเรื่อง ความรวมมือการรับนิสิตโควตาพิเศษแลวมีมติเห็นชอบในหลักการในการขยาย
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พื้นที่เขตการศึกษาใหครอบคลุมภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
กาญจนบุรี โดยขอความรวมมือกับคณะในการกําหนดเกณฑในการรับนักเรียนโควตาพิเศษ และจํานวนนักเรียนที่จะรับ
ใหกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ทราบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบสําเนาประกาศกรมสรรพากร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อยกเวนภาษี
เงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปสําหรับเงินไดที่จายเพื่อการสนับสนุน
การศึกษา  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงสําเนาประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปสําหรับเงินไดท่ี
จายเพื่อการสนับสนุนการศึกษามาเพื่อทราบ และหากจะขอใหหระทรวงศึกษาธิการประกาศตามขอ 5 – 6 ของประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร ขอใหแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป รายละเอียดตามสําเนาบันทึกที่ ศธ 
0501/ว. 530 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 การกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อใหการกํากับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอยและสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 ไว
ดังนี้   

1. อาจารยประจําหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ได
กําหนดเรื่องจํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แลว 
กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหอาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว  

2. สําหรับอาจารยประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ไดกําหนดเรื่องเรื่อง
จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 แลว ในกรณี
สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดใหอาจารยประจําผูใดเปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหอาจารยประจําผูนั้นเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร   
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   อนึ่ง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรในสังกัดไวเรียบรอยแลว 
ดังแนบมาพรอมนี้  
   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2549  
ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวย

คณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2549 มาเพื่อทราบ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2549 เปนตนไป 
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.8 รับทราบ เร่ือง การอนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เพ่ิมเติม  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เพิ่มเติม จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร วท.ม.สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และหลักสูตร วท.ม.(ชีวผลิตภัณฑ) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย           
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 มีมติอนุมัติปรับแผน
เรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหฝายบัณฑิตศึกษาดําเนินการขอปรับแผนในสวนของหลักสูตร 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวผลิตภัณฑ เพิ่มเติมดวย  

3.9 การเทียบตําแหนง 
ดวยกระทรวงการคลัง สําเนาหนังสือแจง เรื่อง การเทียบตําแหนงบุคคลภายนอกซึ่งมิใชขาราชการท่ี

เดินทางมาชวยราชการ เพื่อประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามนัยพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือท่ี กค 0409.7/ว 28 ลงวันที่ 18 เมษายน 
2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.10 แนวทางและมาตรการดําเนินการเพื่อปองกันและแกปญหาตาง ๆ จากการที่นักศึกษาหอพักมาอาศัย
อยูรวมกัน  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีสําเนาแจง เรื่อง แนวทางและมาตรการดําเนินการเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากการที่นักศึกษาหอพักมาอาศัยอยูรวมกัน สืบเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาไมสามารถ
จัดบริการสวัสดิการหอพักไดเพียงพอกับความตองการของนิสิตนักศึกษา โดยสภาพหอพักมีลักษณะที่แตกตางกันทั้งใน
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ดานความเขมงวดในการควบคุมดูแล ดานสิ่งแวดลอมขอหอพักและความปลอดภัย เปนแหลงกอใหเกิดปญหาทางสังคม
ในดานตาง ๆ ตามมามากมาย  เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการพนัน ปญหาการมั่วสุมทางเพศ ดังนั้นสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดกําหนดแนวทางและมาตรการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ จากการ
ท่ีนักศึกษาหอพักมาอาศัยอยูรวมกัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการตามแนวทางและมาตรการดังกลาว 
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0508/ว 513 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.11 การจัดสรรทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 2549  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการยกระดับ

คุณภาพของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย และการผลิต
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ จึงไดพัฒนาโครงการนํารองกิจกรรมการจัดสรรทุนภายใตโครงการเครือขายเชิงกลยุทธ
เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินกิจกรรมการจัดสรรทุนพัฒนา
อาจารยในระยะยาว โครงการนี้ เปนโครงการที่บูรณาการกิจกรรมการจัดสรรทุนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการผลิต (เนนวุฒิ
ปริญญาเอก) การพัฒนาอาจารย (เนนการเปนนักวิจัย) และการสรางความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญในตางประเทศ เพื่อให
เกิดรูปแบบของเครือขายท่ีมีเปาหมายชัดเจนที่สงผลอยางมีประสิทธิภาพตอการเพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง รวมถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ผลผลิตเหลานี้ลวนมีนัยสําคัญตอดัชนีท่ีช้ีวัดถึงขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สกอ. จะดําเนินการนํารองโครงการเครือขายเชิงกลยุทธนี้โดยใชเงินจาก
โครงการทุนพัฒนาอาจารยป 2549 มาจัดสรรทุนภายใต 3 กิจกรรม คือ  

1. การผลิตอาจารยระดับปริญญาเอก (ตางประเทศ, ในประเทศ และรวมกับตางประเทศ) 
2. การพัฒนาอาจารยใหเปนนักวิจัยอาชีพ (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก(เต็มเวลา), ทุนวิจัยสําหรับ

อาจารยรุนใหม, รุนกลาง)  
3. การสรางเครือขายเชิงกลยุทธกับตางประเทศ  (ทุนพัฒนากลุมวิจัย ตลอดจนทุนเชิญ/แลกเปลี่ยน

นักวิจัย และผูเชี่ยวชาญในการสรางเครือขายกับตางประเทศ)  

โดยกิจกรรมทั้งหมดจะมุงสูการผลิตบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญระดับสูง และผลงานทางวิชาการใหกับประเทศที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร 20 เครือขายของ สกอ. รายละเอียดของโครงการและแบบฟอรม สามารถ Download ไดท่ี 
www.research.mua.go.th  โดยขอใหประชาสัมพันธใหคณาจารย/นักวิจัยทราบ และจัดสงขอเสนอโครงการฯ มายัง 
สกอ. ผานระบบดังกลาวภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0509.4/ว 641 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 
2549  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 



9 

  

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝายวิชาการติดตามประสานงานเรื่องทุนการศึกษา กรณีของ 
บุคคลท่ัวไปเพื่อเตรียมพรอม สําหรับปงบประมาณ 2549 กรณีมีงบประมาณเหลือจาย และขอใหสายวิชาตาง 
ประชาสัมพันธขาวทุนการศึกษาใหสาขาวิชา และคณาจารยทราบดวย  

3.12 การกําหนดโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการ  
ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (ก) 

กําหนดใหตําแหนงวิชาการทําหนาท่ีสอนและวิจัย หรือทําหนาท่ีวิจัยโดยเฉพาะ ไดแก ตําแหนง ดังตอไปนี้  
1. ศาสตราจารย  
2. รองศาสตราจารย  
3. ผูชวยศาสตราจารย  
4. อาจารย หรือ ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด   

โดยมาตรา 11 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)และ
มาตรา 14(3) ไดกําหนดให ก.พ.อ. มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลเพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ ดังนั้น ก.พ.อ. จึงกําหนดโครงสรางตําแหนงวิชาการ โดยยังคงระดับ
ตําแหนงไวเพื่อความคลองตัวในการไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0509.4/ว 2 ลงวันที่ 24  
เมษายน 2549 ดังแนบ   

อนึ่ง สําหรับโครงสรางตําแหนงขาราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 18 
(ข) (8) และ (ค) นั้น ก.พ.อ. จะไดแจงใหทราบตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.13 รายงานการจัดสรรเงินงบประมาณประจําป 2549  
ดวยกองคลัง บางเขน รายงานสรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ซึ่งไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ 

ประจําป 2549 สิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 โดยเปาหมายที่กระทรวงการคลังกําหนดใหเบิกจายทุกหมวดรายจาย = 46% 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการไดในสัดสวนรอยละ 45.83  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สามารถดําเนินการ
เบิกจายทุกหมวดรายจายในอัตรารอยละ 39.00 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่กระทรวงการคลังกําหนด รายละเอียด ดังนี้   

หนวย : บาท  

หมวดรายจาย งบประมาณ อนุมัติจาย คงเหลือ รอยละเบิกจาย 

งบบุคลากร 15,280,300.00 9,313,118.06 5,967,181.94 60.95% 

งบดําเนินการ 8,044,000.00 4,208,143.49 3,835,856.51 52.31% 

งบลงทุน 12,099,000.00 292,140.00 11,806,860.00 2.41% 

รวมท้ังสิ้น 35,423,300.00 13,813,401.55 21,609,898.45 39.00% 
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อนึ่งจากขอมูลท่ีกองคลังรายงานสัดสวนการเบิกจายเงินงบประมาณของคณะศิลปศาสตรและวิทยา 
ศาสตร งบลงทุนเบิกจายไดในสัดสวนรอยละ 2.41 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายมาก เนื่องจากงบประมาณที่คณะฯ ไดรับ วงเงิน 
10,000,000 บาท เปนคากอสรางอาคารการเรยีนรู ดําเนินการแลวเสร็จในสวนของการประกวดราคาเมื่อสิน้งวดที่ 2 
งบประมาณ ประจําป 2549  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป 2549 
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กระทรวงการคลังกาํหนด คือสิ้นไตรมาสที่ 3 การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมสัดสวนรอยละ 
69 และสิ้นไตรมาสที่ 4 เปาหมายรอยละ 93   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ    

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 ขออนุมัติปริญญา วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป), วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร และ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ภาคปลาย ปการศึกษา 2548  
ตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไล

ไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จ       
การศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2548  รวม  110  คน ประกอบดวย  

1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป   จํานวน 33 คน คางอยูอีก 21 คน  
2. วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  จํานวน 12 คน คางอยูอีก 2 คน   
3. ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ  จํานวน 65 คน  

หนวยทะเบียนนิสิต งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความ
ประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะและมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ 

อนึ่ง เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการ ฝายเลขานุการ จึงไดนําเวียนเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาไปกอนหนานี้แลว  นอกจากนี้ท่ีประชุมไดมอบหมายใหงานบริการการศึกษา 
ตรวจสอบขอมูลผูอยูในขายสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2548 ท่ีคงคางอยู 23 คน เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบในหลักการเพิ่มเติมไปพรอมกันดวย เนื่องจากวันที่  21พฤษภาคม 2549 เปนวันสิ้นสุดวาระคณบดี และ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารชุดใหม การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะฯ ชุดใหมอาจไมสามารถดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบไดทันตามขั้นตอน และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา 3 หลักสูตร รวม 
133 คน    
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4.2 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย  
ดวย ดร.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3516 ตําแหนง           

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 ข้ัน 15,700 บาท (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548) สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร 
ดํารงตําแหนง    ผูชวยศาสตราจารย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2546 รวมเปนเวลา 3 ป 2 เดือน 25 วัน นับถึงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2549 (วันที่สํานักงานเลขานุการ รับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา   

 อนึ่งสายวิชาวิทยาศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานสอน และผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ
อนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการเรียบรอยแลว และตามหลักวิธีปฏิบัติจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบ ดังนั้นจึงขอเสนอแบบ กม. 03 และผลงานทางวิชาการมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยใหแกไขแบบ ก.ม.03 ดังนี้  

1. เพิ่มลําดับขอ 4.1 ผลงานที่เสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และเปลี่ยนลําดับขอ 4.1 เดิม เปน 
4.2 เนื่องจากตามแบบฟอรมมิใหตัดลําดับขอ กรณีไมมีขอมูลในลําดับหัวขอใด ก็ขอใหคงลําดับหัวขอไวตามแบบฟอรม  
ก.ม.03  

2. เพิ่มขอมูลเลขที่คําสั่งในหัวขอท่ีอางอิงการทํางานในตําแหนงบริหาร เชน รองหัวหนาศูนย
ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนตน   

3. ผลงานทางวิชาการควรระบุใหชัดเจนวาเปนเอกสารคําสอน มิใชเอกสารประกอบการสอน   

4.3 พิจารณา ผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ  
ตามที่ ดร.ศิริลักษณ เอี่ยมธรรม ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 สังกัดสาขาวิชาพันธุศาสตร สายวิชา

วิทยาศาสตร ขออนุมัติโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 730456 ช่ือวิชา พันธุวิศวกรรม I  จํานวน 3 หนวยกิต 
ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ตั้งแตตุลาคม 2547 -  มีนาคม 2549 นั้น     

บัดนี้ ดร.ศิริลักษณ เอี่ยมธรรม จัดทําผลงานทางวิชาการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสงผลงานเอกสารคํา
สอนรายวิชา 7360456 ช่ือรายวิชา พันธุวิศวกรรม I และรองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณา รายละเอียดดงัแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบฝายวิชาการดําเนินการเสนอผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตอไป การ
คิดภาระงานใหเปนไปตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการคิดภาระงาน
สําหรับการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 
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4.4 รายงานผลการดําเนินงานคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2549 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 พิจารณา เรื่อง การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานงานในรอบ 4 ป เพื่อประกอบการสงมอบ
งานของคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รองศาสตราจารย ดร.คณพล  จุฑามณี ซึ่งครบกําหนดวาระในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2549 ใหแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในวาระตอไป ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2549 และระหวางผูบริหารและเห็นชอบใหแตละฝายจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 4 ป ในประเด็นตาง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 5/2549 นั้น  

บัดนี้ รองคณบดี และผูชวยคณบดีฝายตาง ๆ ไดพิจารณาสรุปผลการดําเนินงานในรอบ 4 ป มาเพื่อ
เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้  

1. ฝายบริหาร  
2. ฝายกิจการนิสิต  
3. ฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  
4. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา     
5. ฝายวิชาการ 
สําหรับฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย อยูในระหวางการดําเนินงาน และจะขอสงในวันอังคารที่ 23 

พฤษภาคม 2549  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ และพิจารณา  
มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัยจัดสงรายงานตามกําหนด 

4.5 พิจารณา เร่ือง การเตรียมการบริหารงบประมาณ และผลกระทบจากกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายได
ในอนาคต (กรอ.)  
ดวยรัฐบาล มีแนวทางการดําเนินงานโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาผานกองทุนเงิน

ใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) โดยการปฏิรูประบบงบประมาณการเงินเพื่อการอุดมศึกษา การพัฒนาระบบ
กองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และการพัฒนาระบบการติดตามและรับชําระหนี้เงินกู ซึ่งการ
จัดระบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาในระบบใหม เปนการปรับเปลี่ยนวิธีการอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากเดิม
เปนการสนองทุนผานดานอุปทานหรือสถานศึกษาเปนหลัก มาเปนสนองทุนผานดานอุปสงคหรือผูเรียน ซึ่งทําใหระบบ 
วิธีการ/ข้ันตอน และกระบวนการในระบบการเงินอุดมศึกษาเปลี่ยนไป ดังนี้  

• รัฐใหเงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาตามความประสงคของนักศึกษาผานกองทุน กรอ.  
• สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น  
• รัฐทําหนาท่ีเพียงกํากับนโยบาย แผน คุณภาพ มาตรฐาน สงเสริม และใหขอมูลแกผูปกครองและ

นักศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเขาเรียนในสถาบันและสาขาวิชาตาง ๆ  
จากแนวทางการดําเนินงานโครงการปฏิรูประบบการเงินดังกลาว ในฐานะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เขารวมโครงการ กรอ. ทําใหระยะแรกนี้จะมีผลกระทบดาน
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งบประมาณ ท่ีจะไดรับจากคาลงทะเบียนเรียนของนิสิตท่ีกูเงินตามโครงการ กรอ. โดยรัฐใหนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติเขา
รวมโครงการ เริ่มตั้งแตภาคตนปการศึกษา 2549 (มิถุนายน – กันยายน 2549) ซึ่งเปนการบริหารงบประมาณไตรมาส 4 
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และภาคปลายปการศึกษา 2549 (ตุลาคม 2549 – มีนาคม 2550) ซึ่งเปนการบริหาร
งบประมาณไตรมาส 1 และ 2 ของปงบประมาณ 2550 ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบดานการบริหารงบประมาณ ดาน
เสถียรภาพทางการเงินของหนวยงาน เนื่องจากยังไมสามารถกําหนดระยะเวลาการรับเงินคาลงทะเบียนเรียนของนิสิตท่ี
เขารวมโครงการ กรอ. อาจทําใหหนวยงานขาดสภาพคลอง กรณีหนวยงานไมมีเงินทุนสํารอง ดังนั้นเพื่อใหแผนที่
มหาวิทยาลัยไดเตรียมรองรับไว ดําเนินการตอไปได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดจัดประชุมช้ีแจงการเตรียมการ
บริหารงบประมาณ และขอความรวมมือหนวยงานดําเนินการ ดังนี้  

1. จัดลําดับความสําคัญของการใชจายงบประมาณ โดยชะลอโครงการที่ไมจําเปน และเนนสํารอง
งบประมาณสําหรับคาใชจายประจํา และโครงการที่มีเงื่อนไขสัญญาแลว  

2. ใหมีเงินสํารองคงเหลือไวใชจายไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อรองรับการไดรับเงินคาลงทะเบียนเรียน
จากนิสิตท่ีเขารวมโครงการ กรอ. ลาชา  

3. การเตรียมการปรับปรุงระเบียบและแกไขระเบียบการบริหารงบประมาณทุกระดับในมหาวิทยาลัย  
อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ไดมอบใหงานการเงิน และงานนโยบายและแผน จัดทําแผนประมาณการ

รายรับ - รายจาย งบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2549) และ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) สําหรับการดําเนินงานภาคปกติ สวนของโครงการภาค
พิเศษ ไดแจงใหโครงการปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ดําเนินการเพื่อจัดสงกองแผนงาน บางเขน ภายใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2549  ท้ังนี้ไดสรุปขอมูลผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส รายรับจริง – รายจาย
จริง การดําเนินงานภาคปกติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549) สองไตรมาสแรก 
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ และพิจารณา  
มติที่ประชุม   รับทราบ และเห็นชอบใหถือปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยขอความรวมมือ    

4.6 พิจารณาหลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย 
ดวย อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2546 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 มีมติ

แตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ เพื่อศึกษาการกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานภาระขั้นต่ําในฐานะ
อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหลักเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาควรจะมีหลักเกณฑนี้หรือไม ถามีจะมีในรูปแบบใด ศึกษาปญหาตาง ๆ 
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑของ ก.ม. เพื่อใหทราบถึงแนวทางความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และนําเสนอ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณา และปจจุบันคณะทํางานฯ ไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว เห็นสมควรใหกําหนด
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย และเห็นชอบใหดําเนินการรายงานภาระงานขั้นต่ําฯ 
ตามที่ ก.ม. กําหนดตอไป ในสวนของหลักเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ เห็น
ควรใหชะลอการพิจารณาจนกวา สกอ. จะมอบอํานาจชัดเจน ท้ังนี้คณะทํางานฯ มีมติใหปรับแกไขหลักเกณฑการ
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กําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย ตามประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2544 รายละเอียดดังแนบ คือ  

1. รางหลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย 
ประกาศ ณ วันที่ ......................................  

2. รางแบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย  

3. รางแบบสรุปการประเมินผลภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย และแบบ
รายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 

อนึ่ง รายละเอียดดังกลาว คณะทํางานฯ ไดนําเสนอที่ประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 8 พฤษภาคม 2549     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบและพิจารณา  
มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นชอบใหกรรมการทุกทานนํากลับไปพิจารณาใหขอคิดเห็นเพื่อ

นําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป  

4.7 การจางผูควบคุมงานกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู 1 

หลัง งบประมาณ 50 ลานบาท ไดดําเนินการประกวดราคากอสราง และไดวาจางบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จํากัด เปนผูรับจาง ในวงเงิน 49,999,000 บาท ระยะเวลาการดําเนินงาน 545 วัน แบงงวดเปน 12 งวด โดย
ไดรับงบประมาณ ประจําป 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ 2550 – 2551 เปนเงิน 39,999,000 บาท 
และเนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังมิไดแตงตั้งผูควบคุมงาน และโครงการกอสรางดังกลาวมีขนาดใหญ 
คณะฯ ไมมีวิศวกร หรือเจาหนาท่ีท่ีสามารถควบคุมงานกอสรางดังกลาวได ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการกายภาพฯ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหคณะฯ ดําเนินการวาจางผูควบคุมงานจากบริษัท หรือ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน นั้น  

งานคลังและพัสดุ  สํานักงานเลขานุการ  ไดประสานงานกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะ
วิศวกรรมศาสตร บางเขน ซึ่งมีการบริการวิชาการดังกลาว แตภาควิชาวิศวกรรมโยธา แจงวายังไมสามารถใหบริการตาง
วิทยาเขตได เนื่องจากมีอัตรากําลังไมเพียงพอ ดังนั้น คณะฯ ไดสืบราคาจากบริษัทเอกชน ซึ่งมีบริษัท ซี เอ็ม เอ กรุป 
จํากัด โดยคุณวุฒิพงษ  ประคองวิทยา เสนอราคาการเปนที่ปรึกษาและควบคุมงานกอสราง ในวงเงิน 50,000 บาท ตอ
เดือน ระยะเวลากอสราง ประมาณ 545 วัน เฉลี่ย 18 เดือน รวมประมาณการคาใชจาย เปนเงิน 900,000 บาท (ยังมิได
ตอรองราคา) ตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ ประมาณการคาใชจายสําหรับการจางที่ปรึกษาและควบคุมงานอยูในอัตรา
รอยละ 1.75 ของราคากอสราง จึงคิดเปนเงินประมาณ 874,982.50 บาท  

อนึ่ง คณะไมไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจางที่ปรึกษาและควบคุมงาน จึงจําเปนตองใชเงินรายได 
ประจําป 2549 และ 2550  กอปรกับการเจรจาเบื้องตน คุณวุฒิพงษ  ประคองวิทยา ไดแจงวายินดีรับงานในวงเงินที่คณะฯ 
สามารถจายได เนื่องจากไดรับเปนที่ปรึกษา และควบคุมงานกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิต กําแพงแสน และอาคารใน
สวนของคณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสนอยูดวยแลว     



15 

  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และมอบฝายบริหารและเลขานุการ เจรจาตอรองใหอยูใน

วงเงินเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนเมษายน 2549  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนเมษายน 2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนเมษายน 2549 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เมษายน 2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนเมษายน 2549 

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

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

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

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

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนเมษายน 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  
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1. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนเมษายน 2549 จําแนกตามมิเตอร 
และคาใชจาย 

2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนเมษายน 2549 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

ปดประชุมเวลา  12.30 น.   
 
   

(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


