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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 2/2550 

วันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2550 
ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ   
5. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ติดราชการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
2. นางอรพรรณ  ศังขจันทรานนท แทนรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
3. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. น.ส.ชุติมนฑณ บุญมาก รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  
5. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

เร่ิมประชุมเวลา  13.10 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานการประชุม ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

  ไมมี   

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่1/2550 และ คร้ังที่ 1/2550 วาระพิเศษ  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันพุธท่ี 29 มกราคม 2550 และครั้งท่ี 1/2550 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550
รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข   
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วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2550 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ เปน
ประจําทุกเดือน และมติท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ ปรับรูปแบบ
การรายงาน 4 ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม 
อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม 2550 
รวม 10 ฝาย/หนวยงาน คงเหลือฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ และสายวิชาวิทยาศาสตร  ดังนี้   

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

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

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

   จากรายงานความกาวหนางานกอสราง (ครั้งท่ี 8 ) ผูควบคุมงานสรุปผลการดําเนินงานควบคุมงานระหวาง
วันที่ 15 มกราคม 2549 – 14 กุมภาพันธ 2550  สรุปโดยสังเขป  ดังนี้   

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 49,999,000 บาท 
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- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ    545 วัน 
- ระยะเวลาการกอสรางที่ผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549)  276 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  269 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ  41.48 % 
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ  41.89 %  
- เร็วกวากําหนดการ คิดเปนรอยละ   0.41 % (3 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวันในรอบเดือนที่ผานมา    53.06 คน 
- เครื่องจักร  

-   รถปนจั่น    1   ตัว   
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 1 เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2549   รับงานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 2 เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2549    รับงานเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 3 เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2549  รับงานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 4 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2549 รับงานเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 5 เมื่อวันที่  10 มกราคม 2550  รับงานเมื่อวันที่  17 มกราคม 2550  
- คาดวาจะสงงานการกอสราง งวดที่ 6 ไดภายในวันที่ 19 มีนาคม 2550  

งานกอสรางประจํางวดที่ 6  คือ ดําเนินการกอสรางงานกออิฐผนังภายในชั้นที่ 3, คาน ค.ส.ล.ช้ันหองใต
หลังคา, วางแผนพื้นพรอมเท ค.ส.ล. ทับหนาพื้นหองใตหลังคาท้ังหมด และตั้งเสา ค.ส.ล. รับโครงหลังคาจนแลวเสร็จ  เงิน
ประจํางวดที่ 6 เปนเงิน 3,999,920 บาท  กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 9 มีนาคม 2550      

ปญหาและอุปสรรค  งานพัสดุ แจงวางานในระยะนี้เปนงานที่มีปริมาณงานเพิ่มจากเดิม กลาวคือ เปนงาน
เพิ่มพื้นที่ช้ันใตหลังคา ดังนั้นงานจะมีความกาวหนาในอัตราที่ลดลง จนอาจเกิดความลาชากวาแผนงาน       

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 แผนการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 – 2554 ฉบับปรับปรุงใหม  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 
เห็นชอบใหปรับแผนจํานวนรับนิสิตใหม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และแจงใหวิทยาเขตกําแพงแสน และ
มหาวิทยาลัยทราบและใชเปนแผนในการดําเนินการรับนิสิต นั้น   

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อขอปรับแกไขจํานวนรับนิสิตใหม 
ปการศึกษา 2550 – 2554 เรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  



4 

  

3.4 การกําหนดโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนง
ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509.4/ว 2 ลงวันที่ 24 เมษายน 2549 ไดแจง
โครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. กําหนด แลว บัดนี้ ก.พ.อ. ได
กําหนดโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง ประเภทผูบริหารตามมาตรา 18 (ข) (7) และ (8) 
และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา 18 (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีการกําหนดชื่อสายงาน ช่ือตําแหนงในแตละประเภทตําแหนง กําหนด
โครงสราง ระดับ ตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการเรื่องการ
กําหนดกรอบตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง รวมท้ังภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะ 
และขอใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ ซึ่งเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลจากทักษะ 
ความรู ความสามารถ คุณลักษณะอื่นที่ทําใหบุคลากรสามารถสรางผลงานที่โดดเดนกวาคนอื่น ๆ โดยพิจารณากําหนด
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับแตละตําแหนงเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงาน  

การกําหนดโครงสรางตําแหนงดังกลาวเปนการปรับปรุงแนวทางการกําหนดตําแหนงเดิมใหเหมาะสมขึ้น 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารงานบุคคลแนวใหมท่ีมุงเนนการใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อ
ความคลองตัวในระยะของการเปลี่ยนผานของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในกรณีการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ซึ่งยังคงใหมีการเลือกที่จะเปนขาราชการตอไปไดอยางนอยภายในระยะเวลา 10 ป และกรณีการปรับเปลี่ยน
เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งตองมีขาราชการครู และขาราชการพลเรือนสามัญไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดตามหนังสือดวนที่สุด ท่ี ศธ 0509.4/ ว 108       
ลงวันที่ 29 มกราคม 2550   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 การเขาสูตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภท
ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สําหรับผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0509.4/ว 109 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 แจง
เรื่องการเขาสูตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สําหรับผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางให
สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการใหผูท่ีดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตามโครงสราง
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.อ. กําหนดไดอยางถูกตอง ก.พ.อ. จึงจัดทําตารางการเขาสูตําแหนง
ขาราชการใหทราบ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.6 การพิจารณาแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

ดวยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน และคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานเงิน
รายได (อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 มีมติใหพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
งบประมาณ) และพนักงานเงินรายได สายอาจารย ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549  ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2549 รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 0268 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑการรวมสนับสนุนทุนวิจัย
ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ประจําป 2550  

  ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑการรวม
สนับสนุนทุนวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ประจําป 2550 ประกาศเมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2550 รายละเอียดดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 การมอบอํานาจใหอธิการบดีสถาบันการศึกษาของรัฐ ปฏิบัติราชการแทน  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาไดมอบอํานาจใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดําเนินการจัดทําสัญญาทุนโครงการเครือขายเชิงกลยุทธ
เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา และโครงการทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธเพื่อสรางเครือขายวิจัยระดับ
แนวหนาเพื่อการศึกษา ณ ตางประเทศ ตามคําสั่งท่ี 22/2550 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.9 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
พ.ศ. 2550   

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขขยายเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) มาใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบแลวนั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 11/2549 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2549 ไดมีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2550 ขณะนี้อยูในระหวางดําเนินกรลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น   
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอสงประกาศดังกลาวมาเพื่อทราบไวช้ันหนึ่งกอน รายละเอียด
ตามหนังสือท่ี ศธ 0509.2/ว 25 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.10  รับทราบขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสําหรับคณะ/ภาควิชา และบัณฑิตวิทยาลัย  

ดวยบัณฑิตวิทยาลัย แจงบันทึกที่ ศธ 0513.11501/0307 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง ตอบขอหารือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับ  

- การเปนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
- การแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต 
- การเรียนรายวิชารองนอกภาควิชา  
- การเรียนรายวิชารองขามหมวดวิชา  
- การสอบประมวลความรูของหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  
- การรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.11 ขอเสนอของผูแทนครูเนื่องในวันครูประจําป 2550 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือท่ี นร 
0506/1013 ลงวันที่ 22 มกราคม 2550 แจงขอเสนอแนะและขอเรียกรองซึ่งผูแทนครูไดเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีสวนเกี่ยวของ
กับสถาบันอุดมศึกษาอยูดวย  เชน การขอใหพิจารณาดําเนินโครงการคุรุทายาทตอเนื่องตอไป  การขอใหรววบรวมและขอ
ความรวมมือจากครู/อาจารยท่ีมีความรูความสามารถและมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในทุกกลุมสาขาวิชาจัดทําสื่อและ
เอกสารวิชาการในแตละสาขาวิชาเผยแพรใหครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนในพื้นที่
หางไกลสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.12 แผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 

ดวยคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทํา
แผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2550 เพื่อใหหนวยงานไดใชเปนแนวทางในการ
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ปฏิบัติการจัดการความรูภายในหนวยงานใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึง
สงแผนการจัดการความรูฯ มาเพื่อใหหนวยงานทราบและดําเนินการตามความเหมาะสม  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 การขึ้นทะเบียนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 

ดวยประธานหลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เสนอขออนุมัติให อ.วิไลลักษณ  
ขวัญยืน ตําแหนง อาจารย ระดับ 7 สังกัด สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร คุณวุฒิ วท.บ.(เคมี) และ วท.ม.(เคมี) จาก
มหาวิทยาลัย เชี ยงใหม  ข้ึนทะเบียนอาจารย บัณฑิตวิทยาลัย  ตามขอระ เบียบว าดวยอาจารย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ขอ 5.2 นั้น  

เนื่องจากระเบียบวาดวยอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ขอ 8 กําหนดให
หัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เปนผู
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตอคณบดี เพื่อข้ึนทะเบียนเปนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 
0513.20404/0167  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ 2550        

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบใหชะลอการพิจารณา โดยแจงประธานหลักสูตรฯ เพื่อขอขอมูลท่ีแสดง
หลักฐานผลงานดีเดน เปนที่ยอมรับตามขอ 5.2 เพิ่มเติม  

4.2 เกณฑการใหเงินสนับสนุนการวิจัย ประจําป 2550  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
2550 สําหรับฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย เปนเงิน  400,000  บาท ดังนี้    

1) ทุนอุดหนุนวิจัยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   เปนเงิน 350,000 บาท  

2) ทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน/วิจัยท่ัวไป และวิจัยในชั้นเรียน  เปนเงิน 50,000 บาท  

รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  จึงเสนอมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย เรื่อง หลักเกณฑ
การใหเงินสนับสนุนการวิจัย ประจําป 2550 โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ  ประเภทนักวิจัยหนาใหม และประเภทวิจัยแบบ
บูรณาการ โดยกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับทุน และเงื่อนไข รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0023 ลงวันที่ 12 
มกราคม 2550 และ ศธ 0513.20401/0057 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ดังแนบ   

นอกจากนี้รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา แจงเพิ่มเติมวาทุนนักวิจัยหนาใหม ทุนละไมเกิน 40,000 
บาท เนนสําหรับนักวิจัย/คณาจารย ท่ียังไมเคยขอรับทุนสนับสนุนดังกลาว สําหรับทุนวิจัยแบบบูรณาการ ทุนละไมเกิน 
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80,000 บาท เนนสําหรับนักวิจัย/คณาจารย ท่ีจัดทําโครงการรวมกันแบบบูรณาการ  และจะขอรวมเงินทุนตามขอ 1 และ 2 
รวม 400,000 บาท เพื่อพิจารณาจัดสรรในภาพรวม   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบใหตามหลักเกณฑการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได ประจําป 
2550  โดย  
- ใหเพิ่มเติมทุนประเภทที่ 3 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน/วิจัยในชั้นเรียน เพิ่มเติม  
- ใหกําหนดคุณสมบัติของผูรับทุน และเงื่อนไขการใหทุนสนับสนุน โครงการวิจัยสถาบัน/วิจัยใน

ช้ันเรียน 
- เพิ่มเติม นิยามของเงินอุดหนุนวิจัยใหชัดเจน เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง ตรงกัน  

2. ใหคงจํานวนเงินอุดหนุนวิจัยคณะฯ จํานวนเงิน 350,000 บาท สําหรับการพิจารณาจัดสรรประเภทที่ 1 
และ 2  และทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน/วิจัยในช้ันเรียน  จํานวนเงิน 50,000 บาท สําหรับการพิจารณา
จัดสรรทุน ประเภทที่ 3  

3. ใหสรุปขอมูลการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยประเภทตาง ๆ ใหคณบดีทราบ  

4. มอบฝายเลขานุการจัดทําประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการขอรับทุน
สนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได ประจําป 2550  

4.3 เกณฑการใหเงินรางวัลดานผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการจากเงินรายได ประจําป 2550   

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
2550 สําหรับฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย เปนเงิน  50,000  บาท เพื่อสนับสนุนการใหรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ  นั้น  

รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  จึงขอเสนอมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย เรื่อง เกณฑการ
ใหรางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ จากเงินรายได ประจําป 2550 และประกาศเกณฑการใหรางวัลจาก
เงินรายได ประจําป 2550 รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0056 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ดังแนบ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

1. ใหจัดทําเปนประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยใชเปนเวลา 1 ป  (ปงบประมาณ 2550)    

2. ใหรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รายงานสรุปผลการดําเนินงานภายในสิ้นปงบประมาณ 2550  

4.4 ขออนุมัติปรับชื่อและโครงสรางศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน กําแพงแสน 

ดวยรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอขอปรับปรุงโครงสรางและการดําเนินงานของศูนย
ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน โดยขออนุมัติเปลี่ยนช่ือจากเดิมเปนศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0024 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ดังแนบ  
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งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดสรุปและเปรียบเทียบโครงสรางและการดําเนินงานระหวาง
ศูนยท่ีไดรับอนุมัติเดิม และรายละเอียดโครงสรางที่ขอปรับใหม มาดวยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบใหดําเนินการขออนุมัติปรับชื่อและโครงสรางศูนยฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน เปน ศูนย
สงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  

2. เห็นชอบใหคณะฯ สนับสนุนงบประมาณในระยะแรกจากงบประมาณสวนกลาง และในปตอ ๆ ไป
ขอใหศูนยฯ พิจารณาจัดทําแผนการหารายไดเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของศูนยดวย   

4.5 การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 หมวด 1 ขอ 7 การบริหารโครงการ กําหนดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 2 
ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ โดยมีองคประกอบ ดังนี้  

- คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ  

- คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ รวมแลวไมเกิน 7 คน  

- การแตงตั้งและการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
ใหเปนอํานาจของอธิการบดีตามคําแนะนําของคณบดีท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ หรือหัวหนา
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  โดยมีอํานาจและ
หนาท่ีตามขอ 8 และ ขอ 9 ตามลําดับ    

เนื่องจากคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค
พิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามคําสั่งท่ี 1700/2548 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จะหมดวาระในวันที่ 31 
มีนาคม 2550 ดังนั้นสาขาคอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ไดเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการชุดเดิม ตอเนื่องอีก 1 วาระ ดังนี้    

1. คณะกรรมการบริหารโครงการ  ประกอบดวย  
1.1 รักษาการรองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนที่ปรึกษา  
1.2 ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร  เปนที่ปรึกษา  
1.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน    เปนที่ปรึกษา  
1.4 คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   เปนประธานกรรมการ  
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1.5 รองคณบดีฝายวิชาการ   เปนกรรมการ 
1.6 รองคณบดีฝายบริหาร  เปนกรรมการ 
1.7 รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  เปนกรรมการ  
1.8 หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  เปนกรรมการ 
1.9 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  เปนกรรมการและเลขานุการ  
1.10 เลขานุการคณะฯ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

2. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  ประกอบดวย  
2.1 น.ส.สกาวรัตน จงพัฒนากร ประธานกรรมการ 
2.2 นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ กรรมการ 
2.3 นางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน กรรมการ 
2.4 นายทนุวงษ จักษุพา  กรรมการ 
2.5 นางแสงแข สุวรรณสุนทร กรรมการและเลขานุการ 

รายละเอียดตามบันทึก ศธ 0513.20403/0038 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ  2550 รายละเอียดดังแนบ  

   ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ อาทิ วาระการดําเนินงานของโครงการ การหมุนเวียนคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ องคประกอบของคณะกรรมการโครงการ โดยนําเสนอแนวคิดวา คณะกรรมการบริหารโครงการระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ควรกําหนดองคประกอบเหมือนกันทุกโครงการ  และรวมถึงกรรมการบริหารโครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ก็ควรมีองคประกอบเชนเดียวกันทุกโครงการ  การแตงตั้งคณะกรรมการชุดเดิม ควรเสนอแตงตั้ง
ติดตอกันไมเกิน 2 วาระ ในวาระที่ 3 ควรมีการเวียนเพื่อใหมีกระจายโอกาสใหบุคลากรภายในมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานได เปนตน   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ตามเสนอทั้ง 2 ชุด และ
ขอใหประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ พิจารณาปรับการดําเนินงานดานกิจการนิสิตใหเต็มศักยภาพตามนโยบาย
ของคณะฯ ดวย  

4.6 การพิจารณาจัดสรรอัตราใหม ประจําป 2550 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ สาย ก 
จํานวน 2 อัตรา ใหแกคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  และคณบดีมอบหมายใหคณะกรรมการวิเคราะหภาระงานและ
อัตรากําลัง พิจารณาจัดสรรใหหนวยงานที่มีความจําเปน นั้น  

คณะกรรมการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง ไดพิจารณาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 แลว มีมติ
เห็นชอบใหกําหนดเกณฑการจัดสรรอัตราใหม โดยพิจารณาขอมูล ดังนี้  

1. สัดสวนอาจารยตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา ประจําป 2549 – 2554  
2. หลักสูตร/รายวิชาที่รับผิดชอบ  
3. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  
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4. ความหลากหลายของรายวิชาและสาขาในหลักสูตร  
5. ภาระงานเฉลี่ยของอาจารยประจําของสาขา/สายวิชา ตองไมนอยกวา 35 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาค

การศึกษา   
6. อื่น ๆ (ถามี)  

อนึ่ง  คณะกรรมการฯ  ไดพิจารณาเห็นชอบใหจัดสรรอัตราใหม  จํานวน  1 อัตราใหแกสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโท-เอกทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจหรือเทียบเทา 
โดยขอใหพิจารณาบรรจุวุฒิปริญญาเอก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกอน  สําหรับอัตราใหมท่ีเหลือ 1 อัตรา เห็นชอบให
สายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตรฯ พิจารณาเสนอขอมูล ตามขอ 2 – 6 เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรร และ
นําเสนอพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะฯ ตอไป    

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับรายงานจํานวนนิสิตเต็มเวลา และแจง
เพิ่มเติมวาสายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ยังมิไดนําเสนอขอมูลเพิ่มเติมตามขอ 2 – 6  
นอกจากนี้ผูแทนคณาจารย แจงขอมูลวาสายวิชาวิทยาศาสตร มีการประชุมสายวิชาแลว โดยพิจารณาใหเสนอขออัตราสําหรับ
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟสิกส โดยไมจัดเรียงลําดับความสําคัญ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา          

มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบใหจัดสรรอัตราใหม จํานวน 1 อัตราใหสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สายวิชาศิลป
ศาสตร  เนื่องจากมีภาระงานตอนิสิตเต็มเวลาสูงกวามาตรฐาน  กอปรกับมีการเปดสอนหลักสูตร บธ.บ. 
การจัดการ ในปการศึกษา 2550 และอยูในลําดับความสําคัญเดิม  ปงบประมาณ 2549  ท่ีคงคางไว 1 
อัตรา ซึ่งยังไมไดรับการพิจารณาจัดสรร 

2. ใหผูประสานงานสาขาวิชาเคมี, ฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร และผูประสานงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร นําเสนอขอมูลตามขอ 2- 6 และมอบคณะกรรมการวิเคราะห
ภาระงานและอัตรากําลัง พิจารณาวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดสรรอัตราใหม ท่ีคงเหลือ 1 อัตรา  และนําเสนอ
ในการประชุมครั้งตอไป  

3. มอบคณะกรรมการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง แจงผูประสานงานสาขา/สายวิชา ตาง ๆ พิจารณา
จัดทําขอมูลความตองการอัตราใหม พรอมระบุเหตุผลประกอบตามขอ 1 – 6  ในชวงระยะเวลา 5 ป 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 เพื่อจัดทําแผนเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ  

4.7 หลักเกณฑการคิดภาระงานอาจารยประจํา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

สืบเนื่องจากประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐาน ภาระงาน
ข้ันต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย ฉบับใหม (ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 )มีภาระงานบางอยางที่ยังไมไดกําหนดวิธี
คิดภาระงานใหชัดเจน จึงตองการใหคณะมีหลักเกณฑในการคิดภาระงานดังกลาวใหชัดเจน เพื่อใหทุกสายวิชานําไปปฏิบัติ
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เปนแนวทางเดียวกัน ดังนั้นฝายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี2/2550 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 รายละเอียดดังนี้  

หลักเกณฑการคิดภาระงานอาจารยประจํา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร     ประกอบดวย 

งานสอน 

1. การดูแลการฝกงาน งานนิเทศ ฝกสอน สหกิจศึกษาหรืองานอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ใหคิดภาระ
งาน  ดังนี้   

1) การดูแลนิสิตฝกงาน ตลอด 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) คิดภาระงาน เทากับ 3.5  ช่ัวโมงทําการ/ 
สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ (ถาระยะเวลาไมถึง 4 เดือน คิดภาระงานตามสัดสวนของระยะเวลาที่ปฏิบัติงานจริง) 

2) การนิเทศนิสิตฝกงาน / นิสิตท่ีไปสหกิจศึกษา คิดภาระงาน เทากับจํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติ/15 
ช่ัวโมงทําการ / สัปดาห / ภาคการศึกษาปกติ (รวมเวลาเดินทาง)  

3) ผูจัดการวิชาสหกิจศึกษา คิดภาระงาน เทากับ 3.5 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 

4) อาจารยท่ีปรึกษาการทําวิจัยในโครงการสหกิจศึกษาคิดภาระงานเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษา
ปญหาพิเศษ  

หมายเหตุ ในประกาศ  อ.ก.ม. กําหนดการฝกงานไวท้ังในงานสอนและงานบริการวิชาการดวย 

2. ผูจัดการวิชาสัมมนา คิดภาระงาน เทากับ 3.5 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ (ผูจัดการวิชา
ปญหาพิเศษ ไมคิดภาระงาน)  

3. การเปนผูแทนบัณฑิตในการสอบประมวลความรอบรู คิดภาระงาน 3/15 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาค
การศึกษาปกติ  

4. การเปนผูแทนบัณฑิตในการสอบสัมภาษณข้ันสุดทาย คิดภาระงาน 9/15 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาค
การศึกษาปกติ 

5. กรณีท่ีเบิกคาสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมง / สัปดาห ใหคิดภาระงานสอนสวนที่เกินเทากับ 25 % ของภาระ
งานสอนปกติ 

6. งานสอนภาคฤดูรอนคิดเปนภาระงานบริการวิชาการ (โดยสอนบรรยาย 1 ช่ัวโมง คิดภาระงาน 2.5/15 
ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ และสอนปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมง คิดเปนภาระงาน 1 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาค
การศึกษาปกติ) 

งานวิจัย 

1. ผลงานอื่นๆ เชน สื่อการสอนหรือชุดการสอน สิ่งประดิษฐ หรือผลงานอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหคิด
ภาระงาน  ดังนี้ 

1) สื่อการสอนแบบ Power Point  คิดภาระงานรายวิชาละ 1 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ  

2) สื่อการสอนแบบ CAI คิดภาระงานรายวิชาละ 3 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 

3) สื่อการสอนแบบ สิ่งประดิษฐ วีดิโอ คิดภาระงานรายวิชาละ 5 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา
ปกติ   
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หมายเหตุ   กรณีท่ีไมครอบคลุมท้ังวิชา หรือมีผูรวมงานหลายคนใหคิดภาระงานตามสัดสวนที่รับผิดชอบ 

2. การตีพิมพผลงานวิจัย แมจะมีผูรวมงานลดลงจากตอนทําวิจัยก็ใหคิดภาระงานจากสัดสวนการรวมงาน
วิจัยตามที่กําหนดไวในประกาศ  อ.ก.ม.  (ไมสามารถกําหนดใหมได)  

3.  การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ  

1) การนําเสนอผลงานแบบปากเปลา ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คิดภาระงาน 4 ช่ัวโมงทํา
การ / สัปดาห / ภาคการศึกษาปกติ 

2) การนําเสนอผลงานแบบปากเปลาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ คิดภาระงาน 3 ช่ัวโมงทําการ / 
สัปดาห /ภาคการศึกษาปกติ 

3) การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ในที่ประชุมวิชาการระดับนานชาติ คิดภาระงาน 2 ช่ัวโมงทําการ 
/ สัปดาห / ภาคการศึกษาปกติ 

4) การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ คิดภาระงาน 1 ช่ัวโมงทําการ / 
สัปดาห / ภาคการศึกษาปกติ  

 งานอื่นๆ 

1. ประธานคณะกรรมการ (ท่ีไมไดเปนโดยตําแหนง) และเลขานุการคณะกรรมการตางๆ  คิดภาระงาน
ตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง / 15 (ใหคิดจํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานเพิ่มไดไมเกิน 20% ของจํานวนชั่วโมงที่ประชุม) 

2. ผูประสานงานสาขาวิชา คิดภาระงาน 10 ช่ัวโมงทําการ / สัปดาห / ภาคการศึกษาปกติ 

3. เลขานุการสายวิชา คิดภาระงานตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง / 15 ช่ัวโมงทําการ / สัปดาห / 

4. ภาคการศึกษาปกติ 
5. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพ คิดภาระงาน วันละ 1 ช่ัวโมงทําการ 

แบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย   

เนื่องจากแบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยตามประกาศของ  อ .ก .ม . 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับลาสุด (7 สิงหาคม 2549 ) ยังไมสามารถเก็บขอมูลไดครบถวนตามดัชนีประเมินคุณภาพคณะ
วิชา ดังนั้นเพื่อใหมีขอมูลท่ีใชประโยชนไดท้ังในการพิจารณาความดีความชอบและการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี2/2550 เมื่อ 29 มกราคม 2550 จึงมีมติใหปรับปรุง
แบบรายงานภาระงาน  ในฐานะอาจารยผูสอน ดังเอกสารที่แนบ และเมื่อไดรับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะแลว ฝายประกันคุณภาพฯ จะนําไปชี้แจงใหอาจารยเขาใจวิธีการในการกรอกขอมูลในแบบรายงานภาระงานฯ นี้ 
และการคิดภาระงานตาง ๆ ท่ีกําหนดเพิ่มเติมจากประกาศของ อ.ก.ม. เพื่อใหอาจารยจัดทําเปนแฟมผลงานตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยใหกําหนดหลักเกณฑการคิดภาระงานอาจารยประจํา คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ในสวนที่มิไดกําหนดตามประกาศหลักเกณฑของ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยปรับแกไขแยกตาม
องคประกอบ ดังนี้   
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1. กรณีท่ีเปนการฝกงาน/นิเทศงาน และอื่น ๆ ท่ีมีรายวิชาตามหลักสูตรรองรับ ใหจัดเปนภาระงานสอน  
กรณีเปนการรับฝกงาน ไมมีรายวิชาตามหลักสูตรรองรับใหจัดเปนงานบริการวิชาการ  

2. เห็นชอบใหยายขอ 1)  และ 2) ในงานสอนไปเปนงานบริการวิชาการ  

3. งานอื่น ๆ ใหปรับแกไข ดังนี้  

- แกไขขอ 1 เปน “ประธานคณะกรรมการ (ท่ีไมไดเปนโดยตําแหนง) และเลขานุการคณะกรรมการ
ตางๆ  คิดภาระงานตามชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง/15 โดยใหประธานคณะกรรมการฯ รับรอง  ท้ังนี้
ตองไมเกิน 3 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา”   

- ตัดขอ 3    

- ปรับขอ 4  และ 5 เดิม เปน ขอ 3 และ 4  

- เพิ่มขอ 5 งานสอนพิเศษ       

4. เห็นชอบใหกําหนดแบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยฯ ตามเสนอ  

5. ใหจัดทําเปนประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

4.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2548  เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง นั้น  

ดังนั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอแบบประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2549 ชวงเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550 เพื่อประกอบการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2549 รายละเอียดแบบฟอรมดังแนบ     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติประชุม   

1. เห็นชอบใหรองคณบดี/ผูชวยคณบดี นําเสนอวิสัยทัศน แผน นโยบายของแตละฝายในชวงเดือน 
พฤษภาคม 2550  ซึ่งเปนชวงการจัดสัมมนาคณะฯ  

2. เห็นชอบใหประเมนิผูบริหารโดยภาพรวม สําหรับคณบดี  

3. มอบรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  ผูแทนคณาจารย (ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน) และ 
ผูทรงคุณวุฒิ (รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข) พิจารณาจัดทํารางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับรอง
คณบดี/ผูชวยคณบดี และระดับหัวหนาสายวิชา/เลขานุการคณะ นําเสนอในการประชุมครั้งตอไป  
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4.9 แนวทาง และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป  

  ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ี  11/2550  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยใหมีหนาท่ีกําหนดแนวทางหลักเกณฑ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพิจารณาความดีความชอบประจําป และรายงานผลใหคณบดีทราบภายใน 
180 วัน และคณะทํางานฯ ไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อ
พิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 แลวมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

คณะกรรมการฯ พิจารณากําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) และ
สายสนับสนุนวิชาการและบริหาร (สาย ข และ ค)  โดยประเมินผลงานทั้งเชิงปริมาณงาน คุณภาพของงาน จากองคประกอบ
ของการประเมิน ตามประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2541 ดังนี้ 

สายวิชาการ (สาย ก)  

1) หมวดผลงาน  คะแนนเต็ม  120  คะแนน แบงเปน  

- เชิงปริมาณ   60 คะแนน  

ประเมินจากภาระงานสอน สัดสวนภาระงานสอนครบทั้ง 4 ดาน เปนผลงานเชิงปริมาณขั้นต่ํา  
35  ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา และขั้นสูง เชน 168 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา โดยคํานวณเฉลี่ยเปนชวง 
(อันตรภาคชั้น) เพื่อคิดเปนระดับคะแนน ตัวอยาง ดังนี้   

ต่ํากวา 35  ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา  =  0 เทียบเทา  0 คะแนน 
   

35  -  44 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา  =  1 เทียบเทา  12 คะแนน  
45 - 54 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา  =  2 เทียบเทา  24 คะแนน 
55 - 64 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา  =  3 เทียบเทา  36 คะแนน  
65 - 74 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา  =  4 เทียบเทา  48 คะแนน 
มากกวา 75  ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา  =  5       เทียบเทา  60 คะแนน  

- เชิงคุณภาพ  60  คะแนน   

1. ประเมินจากคุณภาพของผลงาน เชน  
- จัดทําแผนการสอน (Course Syllabus) สงตามกําหนดเวลา แบบฟอรมครบถวน 

ถูกตอง 
- จัดสงผลคะแนน KU 5 ตรงตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
- สงผลการประเมินการสอนตรงตามกําหนด มีขอมูลครบถวน       
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2. ผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต  โดยมีเงื่อนไข มีนิสิตท่ีเขาประเมินไมนอย
กวา    รอยละ 70 เพื่อใหผลการประเมินดังกลาวนาเชื่อถือ และกําหนดเกณฑการประเมินเทียบเปนระดับและคะแนน เชน คิด
ใหเต็ม 10 คะแนน  ดังนี้  

 ระดับคะแนน 4.21  -   5.00 ระดับ   5   เทากับ 10 คะแนน 
 ระดับคะแนน 3.41  -   4.20 ระดับ   4  เทากับ 8 คะแนน 
 ระดับคะแนน 2.61  -   3.40 ระดับ   3  เทากับ 6 คะแนน  
 ระดับคะแนน 1.81  -   2.60 ระดับ  2    เทากับ 4 คะแนน 
 ระดับคะแนน 1.00  -   1.80 ระดับ 1   เทากับ 2 คะแนน  

3. การมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการทั้งระดับสาขาวิชา/สายวิชา/คณะ และมหาวิทยาลัย เชน 
โครงการวางพวงมาลาวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย/วิทยาเขตกําแพงแสน/คณะ, กิจกรรมกีฬาบุคลากร  กิจกรรมวันลอย
กระทง  ฯลฯ  โดยคิดจํานวนกิจกรรม/โครงการที่มีท้ังหมด เทียบเปนคะแนนเต็ม เชน 10 คะแนน บุคลากรมีสวนรวมใน
กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ตามจํานวนแลวคิดเทียบเปนคะแนน     

4. ผลงานอื่น ๆ        

2) หมวดคุณลักษณะของผูรับการประเมิน  คะแนนเต็ม 80 คะแนน  แบงเปน  
- ความรูความสามารถในการปฏบัิติงาน 20 คะแนน  
- การรักษาวินัย 15 คะแนน  
- ความอุตสาหะ 15 คะแนน 
- ความรับผิดชอบ 15 คะแนน 
- การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 15 คะแนน  
ท้ังนี้ ใหกําหนดแนวทางการพิจารณาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม และประเมินเปนระดับหรือ

คะแนน เพื่อความชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม   

3) หมวดอื่น ๆ   (ถามี)   
- โดยพิจารณากําหนดหัวขอท่ีจะพิจารณาใหคะแนน เกณฑการประเมินใหชัดเจน   

สายสนับสนุนวิชาการ และบริหาร (สาย ข และ ค)  

1) หมวดผลงาน  120 คะแนน  
เชิงปริมาณ 60 คะแนน   
คิดตามมาตรฐานภาระงานจริง ปฏิบัติงาน  35 ช่ัวโมง/สัปดาห  คิดใหคะแนนเต็ม 4  โดยดูจากใบบอก

ลักษณะงาน และการมาปฏิบัติราชการ ไมนอยกวา 7 ช่ัวโมงตอวัน/สัปดาห  

เชิงคุณภาพ       60 คะแนน  
มีการบันทึกการปฏิบัติงาน ภาระงานประจําวัน ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จัดสงหัวหนา

งานเปนรายวัน/รายสัปดาห/รายเดือน ตามแตขอตกลงแตละกรณี    
มีคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ในลักษณะของ Flow Chart   
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มีการจัดทํา Mind Map 
มีการประเมินการใหบริการ และใชผลการประเมินระดับคาเฉลี่ย เทียบระดับคะแนน    
มีแผน/ผลการดําเนินงานในระดับงาน/หนวย และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนประจําเดือน/ป  

2) หมวดคุณลักษณะของผูรับการประเมิน   80  คะแนน 
- ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 20 คะแนน  
- การรักษาวินัย 15 คะแนน  
- ความอุตสาหะ 15 คะแนน 
- ความรับผิดชอบ 15 คะแนน 
- การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 15 คะแนน  

โดยประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เชน การมาปฏิบัติราชการ การอุทิศเวลาใหราชการ การมา
ปฏิบัติงานตามเวลาราชการ  การลาราชการ เฉพาะที่จําเปน มิใชการใชสิทธิลา เชน การลาพักผอนประจําป ปลายปเมื่อมีวัน
ลาเหลือ  การมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ท้ังในระดับงาน/สํานักงาน/คณะ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ดวย
ความเต็มใจ/สมัครใจ อยางสม่ําเสมอ           
 3)   อื่น ๆ  (ถามี)  

อนึ่ง การพิจารณาเกี่ยวกับสัดสวน และองคประกอบของผูประเมิน ในระดับหัวหนาสายวิชา/เลขานุการ
คณะ สัดสวนรอยละ 60  จากคะแนนเต็ม คณะทํางานยังไมไดพิจารณา       

คณะกรรมการฯ พิจารณาและมีขอเสนอแนะวาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนข้ัน
ประจําป 2550 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) ควรใชเกณฑและวิธีการเดิมกอน สําหรับแนวทาง/หลักเกณฑ 
และวิธีการพิจารณาใหม บุคลากรในสังกัดทุกคนควรมีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง วิธีการ โดยจัดสัมมาทิฐิ เพื่อช้ีแจง
และใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพื่อใหบุคลากรรับทราบและเห็นชอบถือปฏิบัติรวมกัน โดยมีเปาหมายใชในการประเมินเพื่อ
เลื่อนข้ันเงินเดือนประจําป 2550 ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน 2550 – 30 กันยายน 2550) เปนตนไป      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม  

1. มอบรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา หัวหนาสายวิชา และเลขานุการคณะ พิจารณากําหนด
แนวทาง หลักเกณฑ วิธีการประเมินในสัดสวนรอยละ 60  

2. มอบคณบดี/รองคณบดี/ผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต พิจารณากําหนด
แนวทาง หลักเกณฑ วิธีการประเมินในสัดสวนรอยละ 40  โดยใหรองคณบดี/ผูชวยคณบดี มีโควตา
ทานละ  7  คะแนน รวม 35 คะแนน และคณบดีมีโควตา  5  คะแนน   
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4.10 แนวทางและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตามที่คณบดีมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการ นําเสนอขอมูลองคประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเขารับราชการ ท้ังตําแหนงพนักงานสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและบริหาร และลูกจางชั่วคราว ภายใน
คณะฯ เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาการดําเนินงาน และใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ไดตรวจสอบแลว ตามองคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน ตามขอ 6 
ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงาน กําหนด
องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน ไมนอยกวา 5 คน ดังนี้     

1. คณบดี หรือ ผูแทนที่ไดรับมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ 

2. กรรมการประจาํคณะ จํานวน 1 คน   เปนกรรมการ  

3. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน     เปนกรรมการ  

4. ผูแทนหนวยงานที่จะบรรจุ จํานวน 2 คน   เปนกรรมการ  

อนึ่ง ในกรณีองคประกอบนอกเหนือจากที่กําหนดนี้ใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ และการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานสายงาน ก ใหดําเนินการคัดเลือกจากผูมีวุฒิตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไป กรณีนอกเหนือใหเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป   

จากแนวทางการปฏิบัติเดิม คณะฯ จะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 2 ชุด คือ ระดับสายวิชา และ
ระดับคณะ ดังนั้น เพื่อลดข้ันตอน และระยะเวลาการดําเนินงาน ประธานจึงขอใหกําหนดองคประกอบคณะกรรมการ
คัดเลือก เพียงชุดเดียว โดยแยกเปน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขารับราชการสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการและบริหาร  ดังนี้   

 สายวิชาการ     

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เปนประธานคณะกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายวิชาการ       เปนกรรมการ  

3. หัวหนาสายวิชา (เจาของอัตรา)   เปนกรรมการ  

4. ผูประสานงานสาขาวิชา (เจาของอัตรา)   เปนกรรมการ  

5. ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ  

6. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   เปนกรรมการและเลขานุการ  

7. เลขานุการคณะฯ         เปนผูชวยเลขานุการ    

สายสนับสนุนวิชาการและบริหาร        

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนประธานคณะกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายบริหาร   เปนกรรมการ  
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3. หัวหนาสายวิชา/หรือเลขานุการคณะ (เจาของอัตรา) เปนกรรมการ  

4. ผูประสานงานสาขาวิชา/หรือหัวหนางาน (เจาของอัตรา) เปนกรรมการ  

5. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ  

6. หัวหนาหนวยการเจาหนาท่ี  เปนผูชวยเลขานุการ    

ท้ังนี้ใหคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีหนาท่ีในการดําเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือก 
หรือวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการใหเปนไปหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงาน ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  ประกาศเมื่อวันที่  7 พฤษภาคม  2546 และตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2546   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหกําหนดองคประกอบ ดังนี้  

สายวิชาการ     

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เปนประธานคณะกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายวิชาการ       เปนกรรมการ  

3. หัวหนาสายวิชา (เจาของอัตรา)   เปนกรรมการ  

4. ผูประสานงานสาขาวิชา (เจาของอัตรา)   เปนกรรมการ  

5. ผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ   เปนกรรมการ 

6. ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไมเกิน 2 คน เปนกรรมการ   

7. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   เปนกรรมการ   

8. เลขานุการคณะฯ         เปนเลขานุการ    

  โดยใหหัวหนาสายวิชาเจาของอัตรา เปนผูเสนอชื่อกรรมการลําดับที่ 6   

สายสนับสนุนวิชาการและบริหาร        

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนประธานคณะกรรมการ 

2. รองคณบดีฝายบริหาร   เปนกรรมการ  

3. หัวหนาสายวิชา/หรือเลขานุการคณะ (เจาของอัตรา) เปนกรรมการ  

4. ผูประสานงานสาขาวิชา/หรือหัวหนางาน (เจาของอัตรา) เปนกรรมการ  

5. ผูแทนคณาจารย/ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะ  เปนกรรมการ 

6. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการ  

7. หัวหนาหนวยการเจาหนาท่ี  เปนเลขานุการ    
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วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมกราคม 2550 

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมกราคม  2550 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนมกราคม  2550 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มกราคม  2550 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนมกราคม  2550 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือนมกราคม  2550 
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนมกราคม  2550 

4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนมกราคม  2550 

5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  

7. รายงานสถานภาพการเงินโครงการภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

8. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2550 ประจําเดือนมกราคม  2550 

9. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2550 ประจําเดือนมกราคม  2550 

รายละเอียดดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนมกราคม 2550  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน 
และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช    พลังงานของชาติ 
นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนมกราคม 2550  
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2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมกราคม  2550 จําแนกตามมิเตอร 
และคาใชจาย  

3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม  2550  จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป 2550  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เนื่องจากประธาน และคณะกรรมการโครงการ ศศ.ม. (รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ไดรับอนุมัติเดินทางไป
ราชการตางประเทศในระหวางวันที่ 20 – 28 มีนาคม 2550 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงขอเลื่อน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 3/2550 จากวันที่ 26 มีนาคม 2550 เปนวันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 10.30 น.
และกําหนดใหฝาย/สายวิชา/สํานักงานเสนอวาระพรอมเอกสารประกอบการประชุมภายในวันที่  7  มีนาคม 2550     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.4 โครงการความรวมมือทางวิชาการ  

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวาสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) มีหนังสือ
ดวนมาก ท่ี ศธ 5401(ค)/811 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 ขอเชิญคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เขารวมมือทางวิชาการตาม
กรอบภารกิจ ไดแกการอบรมครู การดําเนินการโครงการตาง ๆ เชน อาจารยเปนพี่เลี้ยง/ท่ีปรึกษาใหกับครูผูสอน โครงการ
พัฒนาแหลงเรียนรูทางธรณีวิทยา วิทยาศาสตรโลก วิทยาศาสตรทางทะเลและคณิตศาสตร และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ี สสวท. และ
คณะฯ พิจารณาเห็นชอบรวมกัน  โดย สสวท. ไดเรียนเชิญคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิ ทยาศาสตร และคณะวิทยาศาสตร 
ทุกสถาบัน รวมลงนามความรวมมือตามกรอบภารกิจในวันที่ 15 มีนาคม 2550 ณ สสวท.  

สําหรับกิจกรรม/โครงการตาง ๆ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มอบหมายใหรองคณบดีฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศและบริการวิชาการดําเนินการ โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการชวยประสานงานในระยะแรก เนื่องจากรับผิดชอบการ
ดําเนินงานมาในชวงปงบประมาณ 2544 – 2549  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ   

5.5 ทบทวนการจัดสรรพื้นที่อาคาร 1 – 5  

ตามมติท่ีประชุมคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2550 วาระพิเศษ มีมติเห็นชอบใหจัดสรรพื้นที่
อาคาร 1 – 5  ใหแกสาขาวิชา/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นั้น  



22 

  

เนื่องจากสาขาวิชาตาง ๆ แจงวาพื้นที่ท่ีไดรับจัดสรรดังกลาวยังไมเหมาะสม ขอใหทบทวนการพิจารณา
จัดสรรอีกครั้งหนึ่ง เชน พื้นที่หองปฏิบัติการวิจัย อาคาร 5 ของโครงการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หองปฏิบัติการของ
สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เปนตน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝายบริหาร หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ผูประสานงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ พิจารณาการขอใหพื้นที่ และนําเสนอขอมูลใหท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป     
 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น.   

 
 
 
 

 

 

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


