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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 3/2550 

วันจันทรที่ 30 เมษายน 2550 
ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. น.ส.สกาวรัตน จงพัฒนากร แทนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ   
5. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ติดราชการ 
2. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย ลาราชการ 
3. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
2. น.ส.ชุติมนฑณ บูญมาก แทนรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
3. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  

เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานการประชุม ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

3.1 แบบฟอรมประมวลผลการสอน (Course Syllabus) ใหม  

รองคณบดีฝายวิชาการแจงวา คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาและปรับปรุง
แบบประเมินผลการสอน (Course Syllabus) ใหม มีท้ังแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงขอใหสายวิชาตาง ๆ แจงให
สาขาวิชา และคณาจารยในสังกัดทราบ สําหรับแบบฟอรมฝายวิชาการจะจัดสงใหตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.2 กําหนดประชุมของฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

   รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงประชาสัมพันธใหทราบ ดังนี้  

   วันที่ 1 พฤษภาคม 2550    กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพฯ  ดังนั้นจึงขอใหกรรมการบริหาร
คุณภาพฯ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงดวย   
  วันที่  8 พฤษภาคม 2550   สํานักประกันคุณภาพ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง ดัชนีประเมิน และเกณฑ
มาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ป 2550 ใหม  ดังนั้น จึงขอใหผูบริหาร และผูเกี่ยวของเขารวมโครงการดวย    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2550    

  ประธานไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2550 
เมื่อวันจันทรท่ี 26 กุมภาพันธ 2550 ใหกรรมการทุกทานพิจารณาเพื่อรับรองภายในวันที่ 13 มีนาคม 2550 หากพนกําหนดจัก
ถือวารับรองรายงานการประชุม จากระยะเวลาดังกลาวมีกรรมการนําเสนอแกไข รวม 2 ทาน โดยปรับแกไขตามเสนอ
เรียบรอยแลว ดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ    

 มติที่ประชุม   รับทราบ    

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 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 ประจําเดือนกุมภาพันธ 
และมีนาคม 2550 รวม 12 ฝาย/หนวยงาน  ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายบริหาร    
3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
5. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
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7. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
8. สายวิชาวิทยาศาสตร 
9. สายวิชาศิลปศาสตร  
10. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
11. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ    
12. 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 10 ระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 – 15 มีนาคม 2550 และ 
ครั้งท่ี 11 ระหวางวันที่ 15 มีนาคม 2550 – 15 เมษายน 2550) ผูควบคุมงานสรุปผลการดําเนินงานควบคุมงาน โดยสังเขป  
ดังนี้   

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ  49,999,000 บาท 
- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ    545 วัน 
- ระยะเวลาการกอสรางที่ผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549)  331 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  214 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ  55.29 % 
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ  55.12 %  
- เร็วกวากําหนดการ คิดเปนรอยละ   0.17 % (3 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวันในรอบเดือนที่ผานมา    43.62 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  
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 6 เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2550  รับงานเมื่อวันที่  14 มีนาคม 2550  
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- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 7 เมื่อวันที่  8 เมษายน 2550  รับงานเมื่อวันที่  10 เมษายน 2550  
- คาดวาจะสงงานการกอสราง งวดที่ 8 ไดภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550  

งานกอสรางประจํางวดที่ 8  คือ ดําเนินการกอผนังภายในหองใตหลังคา, ติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบสี, ติดตั้ง
วงกบประตู ช้ัน 3 – ช้ัน 4, บุวัสดุผิวพื้นชั้น 3-4 แลวเสร็จ  เงินประจํางวดที่ 8 เปนเงิน 3,999,920 บาท  กําหนดแลวเสร็จตาม
สัญญาภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2550      

ปญหาและอุปสรรค  งานพัสดุ แจงวาอัตราความกาวหนาของงานลดลง และมีแนวโนมท่ีจะลาชาเพิ่มมาก
ข้ึน เนื่องจากความไมสอดคลองกับงานที่ดําเนินการ และอยูในเทศกาลสงกรานต ซึ่งมีการหยุดงานของแรงงานเปนเวลานาน 
นอกจากนี้งบประมาณคากอสรางที่ไดรับ ประจําป 2550 เพียงพอจายไดถึงงวดที่ 8 เทานั้น   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509.4/ว 4 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 แจงประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 พรอมท้ังตัวอยางแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ การกําหนดระดับตําแหนง และตัวอยาง
แนวทางการกําหนดหลักเกณฑการประเมินเพื่อการแตงตั้งเพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ
ตามมาตรา 20 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 สรุปผลการดําเนินการโครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตรกายภาพ สําหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เคมี)  

ตามที่สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติโครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตรกายภาพ สําหรับ
นิสิตหลักสูตร วท.บ.(เคมี) และ วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) เปนเงิน 21,250 บาท โดยเดินทางไปทัศนศึกษาในวันจันทรท่ี 12 
มีนาคม 2550 ณ ศูนยศึกษาพัฒนาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี มีผูเขารวมโครงการ 
ประกอบดวย คณาจารย เจาหนาท่ี และนิสิต รวม 62 คน และใชจายจริง เปนเงิน 16,944 บาท  โดยสรุปผลการประเมิน
โครงการรายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบการไดรับอนุมัติใชหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ  

ตามที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ขออนุมัติใชหลักสูตร วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร) จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร เพื่อจัดทําโครงการปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นั้น  
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  บัดนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร พิจารณาแลวยินดีใหคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร นําหลักสูตรเพื่อเปดสอนโครงการภาคพิเศษได ตามสําเนาหนังสือดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบการตอบขอหารือการดํารงตําแหนงทางบริหารของผูไดรับการขยายเวลาราชการ  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอหารือเรื่องการดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการคณะตาง ๆ 
ของผูไดรับการขยายเวลาราชการ  ตามมาตรา  72 วรรคแรก  แหง  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งบัญญัติวา “ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนํามาตรา 19 
มาใชบังคับ และใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนงตั้งแตระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป เมื่ออายุครบหก
สิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาท่ีสอนหรือวิจัยตอไปไดจนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุ
ครบหกสิบหาปบริบูรณ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด”  และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไดมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือการดํารงตําแหนงทางบริหารของผูไดรับการขยายเวลา
ราชการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ในประเด็น ดังนี้  

1. ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคัดเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยตามที่
บัญญัติในมาตรา 14(4) แหง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541  

2. ดํารงตําแหนงกรรมการการศึกษาในคณะกรรมการการศึกษาฯ  

3. ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและกรรมการดําเนินงานโครงการพิเศษฯ   

4. ขอทราบคําจํากัดความของการดํารงตําแหนงทางบริหารวาการปฏิบัติงานลักษณะใดเปนการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงบริหาร เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการชุดตาง ๆ เปนจํานวนมาก โดยเรียกชื่อคณะกรรมการ
แตกตางกันออกไป  

บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลว มีความเห็นวา การดํารงตําแหนง
ตามประเด็นขอ 1 – 3 มิไดเปนการดํารงตําแหนงทางบริหารแตอยางใด  สําหรับประเด็นขอ 4  มีความเห็นวา การพิจารณา
ลักษณะการดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มิไดใหคําจํากัดความของคําวา “ผูบริหาร” ไวเปนการเฉพาะ  เปนแตเพียงการกําหนดประเภท
ผูบริหารเทานั้น ซึ่งไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูชวย
อธิการบดี รองคณบดี หรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ.กําหนด และตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ.กําหนด ซึ่งการกําหนด
ตําแหนงดังกลาวยังสอดคลองกับการกําหนดตําแหนงผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงดวย อีกทั้ง
ตําแหนงประเภทผูบริหารตองมีอํานาจการบังคับบัญชา รับผิดชอบการบริหารสวนราชการหรือหนวยงานตามโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยนั้น ๆ กําหนดไวดวย  รายละเอียดตามหนังสือดวนที่สุด ท่ี นร 0901/0227 ลง
วันที่ 6 มีนาคม 2550 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.7 รับทราบประกาศ  ก .พ .อ .   4  เ ร่ือง   ไดแก  มาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา, มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา,  มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา,  มาตรฐานการอุทธรณโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2549  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ไดพิจารณา และมีมติใหประกาศมาตรฐาน ก.พ.อ. ดังนี้  

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2550 

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 

4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดข้ันเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 

รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0509.6(3.1)/ว 334 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2550 ดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 การรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อใชประโยชนในทางราชการ  

ดวยกรมธนารักษ มีหนังสือท่ี กค 0318/ว 34 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 แจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 
มกราคม 2550 เห็นชอบใหสวนราชการถือปฏิบัติวา ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อใชประโยชนในทางราชการ สวน
ราชการใดไมมีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใชประโยชนในที่ดินตามวัตถุประสงคของผูท่ีแสดงความประสงค
จะยกที่ดินใหแกทางราชการ สวนราชการนั้น ๆ ไมควรรับบริจาคที่ดินดังกลาวไวตั้งแตตน เนื่องจากจะเปนปญหาในภายหลัง
หากทางราชการมิไดเขาใชประโยชนท่ีดินนั้นจริง และผูยกใหหรือทายาทไดแจงความประสงคขอท่ีดินคืน   

ดังนั้น กรมธนารักษ จึงขอซักซอมความเขาใจและขอความรวมมือเกี่ยวกับการรับบริจาคที่ดินจากเอกชน
เพื่อใชประโยชนในทางราชการ โดยใหถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 ดังกลาวขางตน และตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.9 นโยบายและมาตรการการรับนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2550 

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือดวนมากที่ ศธ 0508/ว 295 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 
แจง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและมาตรการการรับนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2550 “เพื่อใหเด็กและเยาวชน
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ทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการเขารับการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปอยาง
ท่ัวถึง โดยไมเสียคาใชจายตาง ๆ รวมท้ังการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศชาติ ใหเปนสังคม
ท่ีมีคุณธรรมนําความรูสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”   

  ดังนั้น จึงขอความรวมมือสถาบันการศึกษา ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการดังกลาวไปในทิศทางเดียวกัน 
รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.10 รับทราบ เร่ือง การรับรองคุณวุฒิ 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.3/47 ลงวันที่ 
13 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ ของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 47 หลักสูตร  รายละเอียดดังแนบ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.11 รับทราบขั้นตอนการแบงสวนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 
0506/15794 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 แจงเรื่อง ข้ันตอนการแบงสวนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษา วาคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ลงมติเห็นชอบกับขั้นตอนการแบงสวนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่
สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 2 กรณี ดังนี้  

1. กรณีจัดทําเปนกฎกระทรวง ใหดําเนินการเปน 2 ข้ันตอน คือ  

1) ข้ันตอนการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง (ใหเปนไปตาม
กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง)  

2) ข้ันทําเปนกฎกระทรวง  

2.1) เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณากลั่นกรอง  

2.2) เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบในการทําเปนกฎกระทรวง 
จากนั้นสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

2. กรณีไมจัดทําเปนกฎกระทรวง  (การแบงสวนราชการภายในโดยไมเปนผลใหเปนการเพิ่ม
งบประมาณ หรืออัตรากําลังขาราชการ และลูกจางประจําท่ีตองใชงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ)  

 ข้ันพิจารณา -    สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง  

   (ตามอํานาจที่ระบุในกฎหมายจัดตั้ง)  

 ข้ันทราบ -   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบโดยผานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   

รายละเอียดดังแนบ  
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 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.12 รับทราบประกาศพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา และครุยวิทย
ฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 
0503/4213 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 แจงใหทราบวา ไดลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550 เพื่อประกาศใชบังคับเปน
กฎหมายแลว และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 124 ตอนที่ 16 ก  วันที่ 
19 มีนาคม 2550 แลว  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.13 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 1 
มีนาคม 2550  ตามหนังสือท่ี ศธ 0509.2/ว 409 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 ดังแนบ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

1. ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. 2549  และใหใชประกาศ ก.พ.อ.  
นี้แทน  

2. ใหใชประกาศ ก.พ.อ. นี้นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

ท้ังนี้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีประเด็นสําคัญที่จะมีผลกระทบในการเสนอขอ
ตําแหนงศาสตราจารย ซึ่งสํานักกฎหมายไดสรุปประเด็น และเปรียบเทียบเฉพาะขอแตกตางของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี
ยกเลิก กับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.14 รับทราบขอหารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณเงินรายได)  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สําเนาแจงหนังสือขอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตอบขอ
หารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) กรณีมหาวิทยาลัย
บูรพาที่จางพนักงานเงินรายได ระยะเวลาการจางครั้งละ 1 ป และไดรับตอสัญญาจาง สําหรับผูท่ีผานการประเมินฯ ติดตอกัน
มาแลว 5 ป  จะอยูในเกณฑไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2550 ไดหรือไม นั้น  
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สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือตอบขอหารือวากรณีดังกลาวไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหได  และแจงแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานฯ ใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีจางดวยเงินรายไดประจําป ใหแกผูดํารงตําแหนงในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีลักษณะพิเศษ ซึ่งได
ปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ตองเปนผูท่ีบรรจุทดแทนอัตราขาราชการเทานั้น  รายละเอียดตาม
หนังสือท่ี นร 0508/1775 ลงวันที่26 มีนาคม 2550 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอขอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการ  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอัตราวาง ตําแหนง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
จํานวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท-เอกสาขาวิชาพฤกษศาสตร สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร และได
ดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ เสร็จเรียบรอยแลว นั้น  

สายวิชาวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวรักชนก  แกวมณีโชติ วุฒิ  วท.บ.(Plant Science) คะแนน
เฉลี่ย 2.85 จากมหาวิทยาลัยมหิดล  และ  วท.ม.(พฤกษศาสตร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คะแนนเฉลี่ย 3.56 เงื่อนไขการ
บรรจุปริญญาโท-เอกสาขาวิชาพฤกษศาสตร (อัตราเดิมของ รศ.ดร.คณพล  จุฑามณี) เพื่อบรรจุเขารับราชการ  

อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุ น.ส.รักชนก  แกวมณีโชติ  ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
คัดเลือกอาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรียบรอยแลว  และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ     

4.2 การขออนุมัติปรับแผนการรับนิสิตใหม หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ  

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

เนื่องจากสายวิชาศิลปศาสตร ขอปรับแผนการรับนิสิตใหมในสวนของหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) จาก
เดิม จํานวนรับปละ 80 คน เปนปละ 120 คน ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียน
ท่ีสนใจ เนื่องจากปการศึกษา 2550 มีนักเรียนที่สนใจสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวจํานวนมาก  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับแกไขจํานวน   
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2. มอบฝายวิชาการ และสายวิชาศิลปศาสตร พิจารณาเรื่องการวางแผนจัดหมูเรียนเรียนใหเหมาะสม เพื่อ
มิใหเพิ่มภาระงาน  

3. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ขอใหตรวจสอบและแกไขจํานวนนิสิตรับใหม  ป 2550 – 
2554  จากเดิม 50 คน/ป  เปน 80 คน/ป  และหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ ขอให
ตรวจสอบและแกไขจํานวนนิสิตรับใหม ป 2552 – 2554 จากเดิม 60 คน/ป เปน 80 คน/ป เนื่องจาก
ไดรับอนุมัติแกไขไวเดิมแลว   

4.3 ทบทวนการพิจารณาจัดสรรพื้นที่อาคาร 1 – 5  

ตามมติท่ีประชุมคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 พิจารณา 
เรื่อง การขอทบทวนการจัดสรรพื้นที่อาคาร 1 – 5  และมีมติเห็นชอบ โดยมอบใหรองคณบดีฝายบริหาร หัวหนาสายวิชา
วิทยาศาสตร ผูประสานงานสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ พิจารณาการขอใหพื้นที่ และนําเสนอขอมูลใหท่ีประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป  นั้น   

รองคณบดีฝายบริหาร ไดดําเนินการประชุมผูเกี่ยวของและสรุปผลการขอทบทวนการจัดสรรพื้นที่อาคาร 
1- 5 เรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ     

4.4 โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2550  

ตามที่คณบดีมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินงานจัดการสัมมนา จัดทําโครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ในระหวางวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2550 โดยมีคณะกรรมการฝายตาง ๆ และกําหนดการ ดังแนบ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหกรรมการทุกทาน ใหความรวมมือ รวมใจเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ คือ ปแหงการสมานฉันท  

4.5 การเสริมสรางศกัยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ  

ดวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงขอใหหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน ท่ีประสงคจะให
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบลงทุน โดยเฉพาะครุภัณฑท่ีสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน เพื่อมหาวิทยาลัยจักพิจารณา
สนับสนุนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานสรางจุดเดนทางวิชาการที่มีความเขมแข็ง
ใหชัดเจน อันจะนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการเพื่อกาวสูความเปนเลิศอยางเปนรูปธรรม  และ
ขอใหจัดสงขอมูลตามแบบฟอรมใหกองแผนงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2550   

อนึ่ง มหาวิทยาลัย ขอใหศึกษารายละเอียดและวิธีการดําเนินงานตามเอกสารโครงการอยางเครงครัด เพื่อ
สามารถดําเนินการตามเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อทุมเททรัพยากรสนับสนุนการดําเนินการเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดตามบันทึกกองแผนงาน ท่ี ศธ 0513.10107/0404 ลงวันที่ 4 เมษายน 2550 ดังแนบ  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดดําเนินการประสานงานกับฝาย/สายวิชา/สาขาวิชา/โครงการตาง ๆ 
เพื่อดําเนินการจัดทําเอกสารโครงการดังกลาว รายละเอียดอยูในระหวางการรวบรวมสรุป และจักขอนําเสนอในวันประชุม  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการ และกําหนดจุดเดน คือ มีความเขมแข็งดานการจัดการเรียนการสอน
พื้นฐาน 3 สายวิชา ไดแก ภาษา คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร โดยของบประมาณคาครุภัณฑ รวม  5 ป เปนเงิน 66,000,000 
บาท  และกําหนดผลผลิต ตัวช้ีวัด และผลลัพธของโครงการ โดยมอบงานนโยบายและแผน รวบรวมนําเสนอกองแผนงาน
ตอไป    

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.6 ขอใหดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2550 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 มีมติเห็นชอบ 
เรื่อง การจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดเพื่อประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รายละเอียดตาม
บันทึกท่ี ศธ 0513.10106/03396 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2550  ดังแนบ   

ดังนั้น จึงขอใหทุกภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต และหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีหลักสูตรครบรอบระยะเวลาในการ
ปรับปรุงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในความรับผิดชอบ ท้ังนี้ใหผานกระบวนการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 และขอความรวมมือตรวจสอบขอมูลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญใน 7 ประเด็นยอยวาภาควิชา/คณะ/วิทยาเขตมีการดําเนินการในประเด็นใดแลวบาง โดยระบุหลักฐานที่ใชประกอบใน
แตละประเด็น และรวบรวมสงกองบริการการศึกษา บางเขน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2550  

อนึ่ง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเรียบรอยแลว 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตร วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ)  สําหรับหลักสูตรอื่น ๆ ไดแก วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) และ วท.บ.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ยังไมครบรอบระยะเวลา 5 ป หลักสูตรอื่น ๆ เปนหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
คณะสังคมศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ สําหรับขอมูลการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญใน 7 ประเด็นยอย 
สาขาวิชา/สายวิชา/โครงการ ยังมิไดนําเสนอขอมูล  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และแจงขอมูลเพิ่มเติมวาหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) โดยภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ตนสังกัดหลักสูตร และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการประชุมพิจารณารวมกัน ดังนั้น จึงอยู
ในระหวางการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร  สําหรับหลักสูตรอื่น ๆ ท้ังท่ีเปนหลักสูตรคณะในระดับปริญญาตรี/
บัณฑิตศึกษา หรือหลักสูตรเดิมของคณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนรายวิชาตาง ๆ ท่ีคณะฯ 
ไดรับอนุมัติใช และดําเนินการจัดการเรียนการสอน  

 มติที่ประชุม    

1. มอบฝายวิชาการ/ฝายบัณฑิตศึกษา และสายวิชาท่ีเกี่ยวของ พิจารณาเตรียมแผนการปรับปรุงหลักสูตร
ทุกระดับ เมื่อครบรอบ 5 ป   
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2. มอบฝายวิชาการ/สายวิชา และผูเกี่ยวของพิจารณาขอมูลการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ใน  7 ประเด็นยอย ตามดัชนีท่ี 23 เพื่อแจงขอมูลโดยระบุหลักฐานที่ใชประกอบในแตละ
ประเด็น      

3. ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

3.1 คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีปรึกษา  

3.2 รองคณบดีฝายบริหาร ประธาน  

3.3 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพฯ รองประธาน  

3.4 รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ  

3.5 รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

3.6 หัวหนาสายวิชาทุกทาน   กรรมการ 

3.7 ประธานโครงการทุกทาน    กรรมการ  

3.8 ผูชวยคณบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ    

4.7 ผลการพิจารณาจัดสรรตําแหนง อาจารย อัตราใหมพนักงานมหาวทิยาลัย     

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ สาย ก 
จํานวน 2 อัตรา ใหแกคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  และคณบดีมอบหมายใหคณะกรรมการวิเคราะหภาระงานและ
อัตรากําลัง พิจารณาจัดสรรใหหนวยงานที่มีความจําเปน  และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คราวประชุมครั้ง
ท่ี 3/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้    

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

2. มอบใหผูประสานงานสาขาวิชาเคมี, ฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร และผูประสานงานสาขาวิชา
คอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร นําเสนอขอมูลตามขอ 2- 6 และมอบคณะกรรมการวิเคราะหภาระ
งานและอัตรากําลงั พิจารณาวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดสรรอัตราใหม ท่ีคงเหลือ 1 อัตรา  และนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป  

3. มอบคณะกรรมการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง แจงผูประสานงานสาขา/สายวิชา ตาง ๆ พิจารณา
จัดทําขอมูลความตองการอัตราใหม พรอมระบุเหตุผลประกอบตามขอ 1 – 6  ในชวงระยะเวลา 5 ป ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 เพื่อจัดทําแผนเสนอมหาวิทยาลัยฯ   

บัดนี้สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส และสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร พิจารณาเสนอขอมูล
เพื่อขอรับการจัดสรรอัตราใหม 1 อัตรา เรียบรอยแลว ประธานคณะกรรมการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง ไดพิจารณา
สรุปขอมูล ดังนี้  

1) จัดสรรอัตราใหม ใหสาขาวิชาคอมพิวเตอร เนื่องจากมีความจําเปนตองใชงบประมาณเงินรายไดจาง
อาจารย จํานวน 3 อัตรา และมีอาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอรับผิดชอบ จํานวน 3 หลักสูตร (สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ภาคปกติ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ) 
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2) จัดสรรเงินรายไดท่ีคณะฯ สนับสนุนการจางอาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอร 1 อัตราใหสาขาวิชาเคมีและ
หรือสาขาวิชาฟสิกส ทดแทนกรณีมีความจําเปนตองการอัตราเพิ่มในปงบประมาณ 2550  

3) กรณีไดรับจัดสรรอัตราใหมในครั้งตอไปควรพิจารณาจัดสรรใหสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟสิกสเปน
อันดับแรก   

อนึ่ง สาขาวิชาเคมี เสนอขอความอนุเคราะหอัตราลูกจาง สาขาวิชาเคมี 1 อัตรา รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ
0513.20404/0490 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบจัดสรรอัตราใหมใหสาขาวิชาคอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร และ
ดําเนินการตามขอ 1) และ 3)     

2. เห็นชอบใหใชงบประมาณรายไดสวนกลาง ประจําป 2550 ในสวนของงบประมาณที่ใหสนับสนุนการ
จางอัตราพนักงานเงินรายได ตําแหนง อาจารย  1 อัตรา ใหสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร
เดิม เพื่อสนับสนุนการจางอัตราพนักงานเงินรายได ตําแหนง อาจารย สําหรับสาขาวิชาเคมี และ
สาขาวิชาฟสิกส  ดังนี้    

2.1 ปงบประมาณ 2550 จัดสรรใหสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟสิกส จางพนักงานเงินรายได 
ตําแหนง อาจารย สาขาละ 1  อัตรา โดยมีระยะเวลาจาง 4 เดือน ตั้งแตมิถุนายน – กันยายน 2550  

2.2 ปงบประมาณ 2551 ปรับแผนการใชเงินโดยใชเงินสวนกลางสนับสนุนสัดสวนรอยละ 75 และ
สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร สนับสนุนสมทบในอัตรา รอยละ 25     

2.3 ปงบประมาณ 2552 สวนกลางสนับสนุน รวมกับสาขาวิชา/สายวิชา ในสัดสวนรอยละ 50 : 50     

3. เห็นชอบใหใชงบประมาณสวนที่เหลือจากขอ 2  ในปงบประมาณ 2550 เพื่อจางอาจารย 1 อัตรา 
สําหรับทดแทนอัตราเดิมของสาขาวิชาชีวเคมี (อัตราเดิมของ อ.ดร.ภัชราพร วงศวิฑูรยาพร) ระยะเวลา 
4 เดือน ระหวางการของบประมาณอัตราพนักงานเงินงบประมาณ เพื่อทดแทนอัตราขาราชการเดิม  

4. มอบคณะกรรมการฯ ดําเนินการวิเคราะหอัตราเพิ่มใหม ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 10 
เพื่อเสนอขอสนับสนุนอัตราใหมจากมหาวิทยาลัยตอไป  

4.8 โครงการเปดสอนหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ  ปการศึกษา 2550 และโครงการเปด
สอนหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ  ปการศึกษา 2550  

 ตามที่สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร และสายวิชาศิลปศาสตรเสนอขออนุมัติโครงการเปด
สอนหลักสูตรปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ และหลักสูตรปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ 
ตามลําดับ โดยอยูในระหวางกระบวนการขออนุมัติจากที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  นั้น  

เนื่องจากแผนการรับนิสิตโครงการภาคพิเศษ เริ่มรับนิสิตใหม ตั้งแตปการศึกษา 2550 โดยวิธีการรับตรง 
ดังนั้น เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน จึงขออนุมัติดําเนินการเปดรับนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2550 โดยมีเงื่อนไข
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กรณีไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับนิสิต โดยจะคืนเงินคาสมัคร
สอบใหผูสมัครรายละเอียด ดังแนบ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม  อนุมัติใหดําเนินการ โดยมีเงื่อนไขตามเสนอ คือ กรณีไมไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับนิสิต โดยจะคืนเงินคาสมัครสอบใหผูสมัคร  

4.9 ความกาวหนาในการจัดทํา แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  พ.ศ. 2550 – 2554 คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  แจงขอใหฝาย/สายวิชา/สาขาวิชา/โครงการ พิจารณาดําเนินการ
เสนอแผนโครงการตาง ๆ เพื่อรวบรวมสรุปสําหรับจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 
เพื่อใชเปนแผนแมบทในการพัฒนาคณะฯ และนําไปสูแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป นั้น  

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล เอกสารรายละเอียดโครงการ
ตาง  ๆ ไดระดับหนึ่งแลว จึงขอรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ตามเอกสารดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และเห็นชอบใหดําเนินการเสนอกรอบตามแผน   

4.10 ขออนุมัติโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงใหหนวยงานที่ประสงคจะดําเนินการขอปรับโครงสราง เพื่อ

แบงสวนราชการระดับภาควิชา (สายวิชา) จัดสงขอมูลรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นั้น  

บัดนี้สาขาวิชาเคมี ไดดําเนินการจัดทําเอกสารรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติแบงสวนราชการเปนสาย
วิชาเคมี มีฐานะเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชา รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหดําเนินการเสนอขออนุมัติโครงการตอไป  

4.11 ขออนุมัติโครงการจัดต้ังศูนยบริการการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงนโยบาย และมอบหมายใหฝายบริหาร ดําเนินการขอปรับ
โครงสราง เพื่อจัดตั้งศูนยบริการการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยแยกงานบริการการศึกษา และงานเทคโนโลยี
การศึกษาและสารสนเทศ จากสํานักงานเลขานุการ เปนศูนยบริการการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น   

บัดนี้ฝายบริหาร ไดดําเนินการจัดทําเอกสารรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติแบงสวนราชการเปน
ศูนยบริการการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีฐานะเปนหนวยงานเทียบเทาสํานักงานเลขานุการ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม   

1. มอบรองคณบดีฝายบริหาร ตรวจสอบขอมูลดานงบประมาณเพื่อใหถูกตองโดยใชกรอบที่มีอยูเดิม  

2. ขอมูลจํานวนนิสิต ขอใหระบุใหชัดเจน ครบถวน ตั้งแตจํานวนที่เขาศึกษา จนจบการศึกษา 
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3. ใหระบุกรอบภารกิจ/หนาท่ีของงานและหนวยใหชัดเจน   

4. ขอใหเพิ่มอัตราเจาหนาท่ีธุรการของศูนย 1 อัตรา  

5. เห็นชอบใหสํานักงานเลขานุการ ซึ่งจะปรับโครงสรางของสํานักงานเลขานุการ ตัดงานบริการ
การศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศออก  

4.12 รายงานความกาวหนาของแนวทาง และวิธีการการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพิจารณา
บําเหน็จความชอบประจําป  

ตามที่มอบหมายใหรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ และหัวหนาสายวิชา/เลขานุการคณะ  พิจารณาเสนอ
แนวทาง และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหมีความชัดเจน เปนรูปธรรม ในสัดสวนคะแนนรอยละ 60  
โดยขอใหบุคลากรในสังกัดทราบและมีสวนรวมในการดําเนินงาน เพื่อใชถือปฏิบัติในรอบการประเมิน ครั้งท่ี 2 ตั้งแต 1 
เมษายน  - 30 กันยายน 2550 นั้น   

บัดนี้ สายวิชา/สํานักงานเลขานุการ  ไดดําเนินการ และสายวิชาศิลปศาสตรนําเสนอผลการพิจารณาแลว  
จึงขอรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน และแนวทาง วิธีการของหนวยงานภายใน รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และขอใหหัวหนาสายวิชา/เลขานุการคณะฯ แจงและสรางความเขาใจแก
บุคลากรในสังกัดดวย   

4.13 ศูนยบริการโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ 

ประธานเสนอใหมีการดําเนินงานศูนยบริการโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ เพื่อพิจารณาดําเนินการรวม
ศูนยบริการดานธุรการ การเงิน บัญชี เพื่อประหยัดทรัพยากร งบประมาณ และการดําเนินงานที่มีหลักเกณฑ หรือการ
ปฏิบัติงานที่คลายคลึงกัน โดยพิจารณาจากตัวอยางของคณะสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตร  ท้ังนี้คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการฯ ยังคงมีหนาท่ีและภารกิจดังเดิม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย รองคณบดีฝายบริหาร เปนประธาน รอง
คณบดีฝายวิชาการ หัวหนาสายวิชา ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ เปนกรรมการ และ
เลขานุการคณะ เปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินการ และรายงานที่ประชุมทราบ    

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2550  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2550 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2550  
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กุมภาพันธ – มีนาคม  2550 
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1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  
2550 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2550  
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2550 

4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  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 ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2550 

9. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2550 ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2550  

รายละเอียดดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนกุมภาพันธ – มีนาคม 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 ประจําเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2550  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2550 จําแนก

ตามมิเตอร และคาใชจาย  
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม  2550  จําแนกตามปริมาณและ

คาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
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5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่4/2550   

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 4/2550 วันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.00 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  14.00 น.   

 
 

  
  

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


