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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 5/2550 

วันจันทรที่ 25 มิถุนายน 2550 
ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายวิรัตน    สุวรรณาภิชาต ิ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ   
5. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวศลยา สุขสอาด หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
8. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
2. น.ส.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย  รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
3. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
5. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  
6. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

เร่ิมประชุมเวลา  13.15 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เปดประชุม

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

1.1 แนะนําหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  

ประธานแนะนําและขอใหท่ีประชุมตอนรับและแสดงความยินดีกับ อ.ศลยา  สุขสอาด ขาราชการ ตําแหนง 
อาจารย ระดับ 7 สังกัดสาขาพันธุศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 15 
มิถุนายน 2550 แทน อ.ดร.พุทธพร  สองศรี ซึ่งขอลาออกตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2550       

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.2 นิสิตถึงแกกรรม 

ผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต แจงวา นายธเนศร ออนสะอาด นิสิตช้ันปท่ี 1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ถึงแกกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2550  คณะฯ ไดรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2550  และมีกําหนดฌาปนกิจศพใน
วันที่ 26 มิถุนายน 2550  

อนึ่ง เนื่องจากคณบดี และผูบริหาร มีกําหนดเดินทางไปประชุม/สัมมนาในวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ณ วิทยา
เขตบางเขน เวลา 7.00 น. ดังนั้นจึงขอใหผูรวมเดินทางดังกลาวไปรวมงานฌาปนกิจศพดวย จึงขอใหแจงใหผูรวมเดินทาง
ทราบ และแตงกายใหเหมาะสมตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 แจงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสายวิชา/สํานักงาน 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับสายวิชา/สํานักงาน 
ระหวางวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2550 และกําหนดแจงผลการประเมินในวันที่ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ 
หอง 1-103 นั้น ฝายประกันคุณภาพฯ จึงขอแจงประชาสัมพันธและขอเชิญทุกทานเขารวมรับฟงผลการประเมินตามวัน/เวลา
ดังกลาวดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม  

  ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4/2550 เมื่อวันจันทรท่ี  28 พฤษภาคม 2550 รายละเอียดดังเสนอใหกรรมการทราบแลว    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมแกไข  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 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  
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บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 
2550 รวม 7 ฝาย/หนวยงาน/โครงการ จาก 13  ฝาย/หนวยงาน/โครงการ  ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายบริหาร    
3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
4. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
6. สํานักงานเลขานุการ  
7. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหฝาย/สายวิชา/โครงการที่ยังมิไดรายงาน จัดสงรายงานใหครบถวน
ตอไป  

3.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
      ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู 1 
หลัง งบประมาณ 50 ลานบาท ไดดําเนินการประกวดราคากอสราง และไดมีบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น 
จํากัด เปนผูรับจางตามสัญญาจางเลขที่ 76/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ในวงเงิน 49,999,000 บาท ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 545 วัน แบงงวดเปน 12 งวด กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 10 พ.ย. 2550 โดยไดรับงบประมาณ
ประจําป 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ 2550–2551 เปนเงิน 39,999,000 บาท โดยวาจางนายวุฒิพงษ 
ประคองวิทยา และคณะ เปนที่ปรึกษาและควบคุมงานกอสราง นั้น   
   จากรายงานความกาวหนางานกอสราง (ครั้งท่ี 13 ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  – 14 มิถุนายน 2550) ผู
ควบคุมงานสรุปผลการดําเนินงานควบคุมงาน โดยสังเขป ดังนี้   

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ  49,999,000 บาท 
- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ    545 วัน 
- ระยะเวลาการกอสรางที่ผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549)  396 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  149 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ  70.85 % 
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ  67.40 %  
- ชากวากําหนดการ คิดเปนรอยละ   3.45 % (15 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวันในรอบเดือนที่ผานมา    40.16 คน 
- เครื่องจักร  -   รถปนจั่น    1   ตัว   
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 1 เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2549   รับงานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 2 เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2549    รบังานเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 3 เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2549  รับงานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 
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- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 4 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2549 รับงานเมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2549 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 5 เมื่อวันที่  10 มกราคม 2550  รับงานเมื่อวันที่  10 มกราคม 2550  
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 6 เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2550  รับงานเมื่อวันที่  14 มีนาคม 2550  
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 7 เมื่อวันที่  8 เมษายน 2550  รับงานเมื่อวันที่  10 เมษายน 2550  
- สามารถสงงานการกอสราง งวดที่ 8 ไดเมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2550  
- คาดวาจะสามารถสงงานกอสราง งวดที่ 9 ไดภายในวันที่   14  กรกฎาคม 2550     
งานกอสรางประจํางวดที่ 9 คือ ดําเนินการกอสรางงานติดตั้งหลังคาเหล็กเคลือบสี งานบุวัสดุผิวพื้น ช้ันที่ 3 

ช้ันที่ 4 และชั้นหองใตหลังคา ติดตั้งบานประตูหนาตาง ช้ันที่ 3 และชั้นที่ 4 และฉาบปูนผนังภายในชั้นหองหลังคา จนแลว
เสร็จ จายเงินคางานทั้งสิ้น 4,999,900 บาท ควรกอสรางใหแลวเสร็จวันที่ 7 กรกฎาคม 2550  

ปญหาและขอเสนอแนะ  
1. งานในระยะนี้เปนงานที่อยูในชวงปรับเปลี่ยนแผนงาน ตามสัญญาแนบทายท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดลงนาม

อนุมัติแลว งานจะมีความกาวหนาในอัตราที่ลดลง จนอาจเกิดความลาชากวาแผนงาน 
2. โครงหลังคาหลังจากประกอบในโรงงาน เมื่อสงมาในที่กอสรางไดทําการติดตั้ง ซึ่งอยูระหวางการเก็บ

สีจริง ทับหนาอีกครั้ง (กําหนดเปนสีเทาเขม) กอนทําการติดตั้งหลังคา 
3. การขออนุมัติแกไขแบบกอสรางสวนหองใตหลังคา และหองเครื่องลิฟต จากรายละเอียดของสัญญาอยู

ระหวางการดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ  
4. งานมีความลาชาสะสมเพิ่มข้ึน โดยเปนการลาชาในเดือนที่ 4 นับแตเริ่มสัญญา      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 ผลการพิจารณาจัดสรรตําแหนง อาจารย อัตราใหมพนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาเอก     

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายสนับสนุนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก โดยพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตําแหนงอาจารย เพื่อบรรจุผูมีวุฒิปริญญาเอกใหแก
คณะฯ ท่ีขาดแคลนอัตรากําลัง โดยคณะฯ ไดรับจัดสรรมาแลว จํานวน  7 อัตรา  ไดแก  

1. ปริญญาเอกสาขา Plant Biotechnology อัตราของสาขาวิชาพฤกษศาสตร (สละสิทธิ์) ปจจุบันอยูใน
ระหวางขยายเวลารับสมัคร (เงื่อนไขดําเนินการบรรจุใหแลวเสร็จภายใน 16 กรกฎาคม 2550) 

2. ปริญญาเอกสาขาวิชาเคมีวิเคราะห อัตราของสาขาวิชาเคมี (สละสิทธิ์) ปจจุบันอยูในระหวางขยาย
เวลารับสมัคร (เงื่อนไขดําเนินการบรรจุใหแลวเสร็จภายใน 16 กรกฎาคม 2550)  

3. ปริญญาเอกสาขาวิชา Ag-Economics/Economics อัตราของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรฯ มีผูสมัคร 1ราย  
(ดร.ไกร  สุขสมัย) จํานวน 1 อัตรา เงื่อนไขใหดําเนินการบรรจุใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2550   

4. ปริญญาเอกสาขาวิชา  Molecular Enzymology อัตราของสาขาวิชาจุลชีววิทยา เงื่อนไขดําเนินการให
แลวเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2550 ปจจุบันมีผูสมัคร 2 ราย อยูระหวางดําเนินการ  
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5. ปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี อัตราของสาขาวิชาเคมี  จํานวน 1 อัตรา เงื่อนไขดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเดือน กรกฎาคม 2550 ปจจุบันมีผูสมัคร 2 ราย อยูระหวางดําเนินการ 

6. ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี ขออนุมัติบรรจุ น.ส.พริมา  พิริยางกูล สวนกลางขออัตรา จัดสรรให
สาขาวิชาชีวเคมี เพื่อทดแทนอัตราเดิมของ อ.ดร.ภัชราพร  วงศวิฑูรยาพร ซึ่งลาออกจากราชการวันที่ 
30 มิถุนายน 2550 และยังไมไดรับจัดสรรอัตราพนักงานคืน    

7. ปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อัตราสวนกลาง ยังมิไดจัดสรรใหสาขาวิชาใด เงื่อนไข 
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2550 ปจจุบันอยูในระหวางดําเนินการคัดเลือก 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดเสนอขอความอนุเคราะหจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนง อาจารย ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 และไดรับจัดสรรเรียบรอยแลว จํานวน 3 อัตรา โดย
นําเสนอขอผูประสงคจะเขารับราชการ ดังนี้  

สวนกลาง 
1. น.ส.ประภา  โซะสลาม   วุฒิ วท.บ.(จุลชีววิทยา),  วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) และ วท.ด.

(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) มจธ.  จํานวน 1 อัตรา (จะจบปริญญาเอกเดือน กรกฎาคม 2550) เงื่อนไขให
ดําเนินการบรรจุใหแลวเสร็จภายในเดือนสงิหาคม 2550   

2. น.ส.กมลทิพย  ขัตติยะวงศ  วุฒิ วท.บ.(เคมี) มศก., วท.ม.(เคมี) จุฬาฯ และ ปร.ด.(ชีวเคมี) ซึ่งจะจบ
การศึกษาเมื่อผลงานตีพิมพแลวประมาณเดือนตุลาคม 2550) เงื่อนไขใหดําเนินการบรรจุใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2550    

สาขาวิชาสัตววิทยา  
3. น.ส.แตงออน พรมมี  วุฒิ วท.บ.(เกษตรศาสตร) สาขาวิชาประมง ม.แมโจ, วท.ม.(ชีววิทยา) มช. และ 

วท.ด.(ชีววิทยา) มอ. เงื่อนไขใหดําเนินการบรรจุใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2550 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 รายงานความกาวหนาโครงการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขอรับการสนับสนุนงบลงทุน(ครุภัณฑ) เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ ปงบประมาณ 2550 เปนเงิน 6,000,000 บาท และมหาวิทยาลัยฯ แจงวงเงิน
งบประมาณที่จัดสรรใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนเงิน 6,000,000 บาท ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0597 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ดังแนบ  

ในการนี้คณะฯ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการ
ครุภัณฑ จํานวน 2 ชุด และคณะกรรมการดําเนินงานฯ 1 ชุด เพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.5 รายงานวิจัยสถาบัน เร่ือง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตในกลุมสาขาสังคมศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ตามที่คณะสังคมศาสตร ในฐานะผูประสานงานการดําเนินงานโครงการวิจัย จัดสงรายงานวิจัยสถาบัน 
เรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตในกลุมสาขาสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสถบันวิจัยและพัฒนาฯ รหัสโครงการวิจัย ว-ส.58.47 โดยนําเสนอผลงานวิจัยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2549 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมกําพล  อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป นั้น  

คณะสังคมศาสตร จึงขอสงบทสรุปสําหรับผูบริหารของงานวิจัย ซึ่งประกอบดวย คณะบริหารธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน คณะ
เศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาสถาน ศรีราชา  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติปริญญาภาคปลาย  ปการศึกษา 2549 (คร้ังที่ 2) 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/ 254 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550 แจง
รายช่ือนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2549 รวมจํานวน 38 คน ดังนี้  

- หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป)  จํานวน  36 คน  

- หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)   จํานวน    2   คน  

งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดประสานงานตรวจสอบ
คุณสมบัติ อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบ
มีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ    

อนึ่ง เพื่อใหดําเนินการไดรวดเร็ว เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงนําเสนอเวียนขอมติท่ีประชุม
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ใหทันการนําเสนอเขาวาระที่ประชุมคณบดี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2550  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติปริญญา ประจําภาคฤดูรอน พ.ศ. 2550 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/ 274 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550 แจง
รายช่ือนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูรอน พ.ศ. 2550 รวมจํานวน 1 คน ดังนี้  
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- หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)   จํานวน    1   คน  

งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดประสานงานตรวจสอบ
คุณสมบัติ อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบ
มีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ    

อนึ่ง เพื่อใหดําเนินการไดรวดเร็ว เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงนําเสนอเวียนขอมติท่ีประชุม
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ใหทันการนําเสนอเขาวาระที่ประชุมคณบดี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2550   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.3 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการตําแหนง อาจารย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 ตามที่ สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  ไดรับจัดสรรอัตราใหม ปงบประมาณ 2550  ตําแหนง 
อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จํานวน 1 อัตรา  สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร และไดดําเนินการตาม
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ เสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น สายวิชาคณิตศาสตรฯ  จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาว 
ปญญาพร  ปรางจโรจน  วุฒิ  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) คะแนนเฉลี่ย 3.24 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ Master of 
Science (Computer Science) จาก Asian Institute of Technology ประเทศไทย  คะแนนเฉลี่ย 3.00 เงื่อนไขการบรรจุปริญญา
โทคอมพิวเตอร     

เนื่องจาก น.ส.ปญญาพร  ปรางจโรจน มีประสบการณทํางาน พนักงานสายวิชาการในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในตําแหนง อาจารย  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางดาน Computer Science เปนเวลา 4 ป 1 เดือน 4 วัน สังกัดภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนั้นจึงขอบรรจุสูงกวาวุฒิ โดย
เพิ่มคาประสบการณ จํานวน 4 ข้ัน  รายละเอียดดังแนบ  

อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุ น.ส. ปญญาพร  ปรางจโรจน ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
คัดเลือกอาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรียบรอยแลว  และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.4 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการตําแหนง อาจารย สาขาชีวเคมี 

 ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย  เพื่อบรรจุผู
มีคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเคมี  และไดดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ เสร็จเรียบรอยแลว 
ดังนั้น คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวพริมา  พิริยางกูร วุฒิ  วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรติ
นิ ย มอั นดั บ  2  คะแนน เฉลี่ ย  3 . 4 3  และปรั ชญาดุ ษฎี บัณฑิ ต  สาข า วิ ช า ชี ว เ คมี  คะแนน เฉลี่ ย  3 . 9 7  จ าก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประเทศไทย  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเคมี   
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 เนื่องจาก อ.ภัชราพร  วงศวิฑูรยาพร ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ระดับ 7 สังกัด
สาขาวิชาชีวเคมี ไดรับอนุมัติลาออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และอัตราดังกลาวยังมิไดรับจัดสรรทดแทน 
ดังนั้น คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จึงจัดสรรตําแหนงดังกลาวใหสาขาวิชาชีวเคมี ทดแทน    

 อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุ น.ส. พริมา  พิริยางกูร ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก
อาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรียบรอยแลว  และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.5 ขออนุมัติใชงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจางเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ   

ดวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ และงาน
ประชาสัมพันธ ประสงคจะขออัตราจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ โดยมีภาระงาน และ
คุณสมบัติ ตามบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0300 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ดังแนบ   

อนึ่ง การจางอัตราเจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ ตองใชเงินรายได โดยอาจจางเปนพนักงานเงินรายได หรือลูกจาง
ช่ัวคราว ในวงเงินคาจาง เดือนละ  7,630 บาท  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คงเหลือประมาณ 3 เดือน คือ ตั้งแต 
กรกฎาคม – กันยายน 2550 จะตองใชเงินรายได เปนเงิน 22,890 บาท และปงบประมาณ 2551 ซึ่งมิไดตั้งงบประมาณไว 
จํานวน 91,560 บาท เงินเพิ่มประมาณ 4% และในกรณีตองปรับคาจางตามขาราชการ 1 ตุลาคม 2550 จะเปนเงิน 95,300 บาท 
สําหรับปงบประมาณ 2550 คงเหลือเงินหมวดคาจางชั่วคราว อัตราจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ซึ่งยกเลิกอัตรา
อาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอร 1 อัตรา เนื่องจากไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย และนําเงินดังกลาวปรับเปลี่ยนเปน
อัตราจางพนักงานเงินรายได ตําแหนงอาจารยใหสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟสิกส สาขาละ 1 อัตรา ระยะเวลาจาง อัตราละ 4 
เดือน ทําใหมียอดเงินคงเหลือ 4 เดือน อยางไรก็ตามปงบประมาณ 2551 คณะฯ ตองสนับสนุนอัตราจางทั้ง 2 อัตรา ระยะเวลา
จาง 12 เดือน ในสัดสวนรอยละ 75 รวม 2 อัตรา เปนเงินรวม 210,060 บาท ซึ่งมิไดตั้งแผนงบประมาณ 2551 ไวเชนเดียวกัน 
ดังนั้น หากพิจารณาจัดสรรงบประมาณจางอัตราใหม ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ คณะฯ จักตองเตรียมงบประมาณ 
สําหรับเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินไว อยางนอย 305,360 บาท รวมท้ังงบประมาณสวนเพิ่มท่ีตองใชสําหรับกับปรับคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ท่ีจางในอัตราเดิม         

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้  

1. อนุมัติอัตราพนักงานเงินรายได ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา คาจาง 7,630 บาท  
เพื่อปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ และประชาสัมพันธ 

2. มอบฝาย/สายวิชา/สํานักงาน พิจารณาวิเคราะห สํารวจความพรอมดานอัตรากําลังของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการและบริหาร กรณีท่ีวิเคราะหภาระงานแลวมีความจําเปนขอใหนําเสนอขอมูลและแผนพัฒนาอัตรากําลังให
คณบดีทราบ เพื่อพิจารณาแนวทางการสนับสนุนตอไป     
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4.6 ขอปรับแผนการรับนิสิตใหม วท.บ. (ฟสิกส)    

ตามที่ สาขาวิชาฟสิกส  สายวิชาวิทยาศาสตร  ประมาณการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 – 2554 หลักสูตร 
วท.บ.(ฟสิกส) ปละ 30 คน เนื่องจาก ปการศึกษา 2550 มีนิสิตสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตรเพียง 6 คน และจากการวิเคราะห
ขอมูลของกองแผนงาน เพื่อประกอบการขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุมคณบดีในวันที่ 2 กรกฎาคม 
2550 ใหขอแนะนําวาควรปรับลด จํานวนรับตามแผนลง และสํานักงานเลขานุการ ไดสอบถามจากสาขาวิชาฟสิกสเรียบรอย
แลว สาขาวิชาฟสิกสเห็นชอบใหปรับลดแผนการรับนิสิตใหม ตั้งแตปการศึกษา 2550 – 2554 ลงเหลือปละ 15 คน และกอง
แผนงานไดวิเคราะหขอมูล สําหรับจํานวนนิสิต ปละ 15 คน ดังนั้นเพื่อใหแผนการรับนิสิตใหมสอดคลองกับจํานวนรับที่กอง
แผนงาน วิเคราะหขอมูลนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ นั้น    

สาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขอปรับลดแผนจํานวนรับนิสิต
ใหม หลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) จากปละ  30 คน เปน 15 คน ตั้งแตปการศึกษา 2550  - 2554    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ อยางหลากหลายซึ่งอาจจะมีผลตอการเลือก/ตัดสินใจ
ของนักเรียน อาทิ การประชาสัมพันธของคณะ  ชองทางการรับนิสิตใหม และอื่น ๆ  กอปรกับจํานวนนิสิตรับใหมของ
โครงการภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีจํานวนรับสูงกวาแผนในปการศึกษา 2550 ซึ่งมีผลกระทบตอภาค
ปกติ และจากขอมูลการสัมภาษณนิสิต ในชวงของการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2550 ใหขอคิดเห็น
วาจํานวนนิสิตท่ีรับใหมเพิ่มข้ึนมาก ในขณะที่สวนอื่น ๆ เชน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ หองเรียน หองปฏิบัติการ มิไดเพิ่มข้ึน 
อาจเปนผลกระทบได  เปนตน  ดังนั้นที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้    

มติที่ประชุม   

1. ขอใหคงจํานวนนิสิตรับใหมของหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) ตามแผนไว จํานวน 30 คน กอน  

2. เห็นชอบใหสายวิชาภาษาอังกฤษ ทบทวนจํานวนนิสิตรับใหม ซึ่งไดรับความเห็นชอบใหปรับเพิ่ม
จํานวนรับ ตามมติการประชุมครั้งท่ี 3/2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 จากจํานวน 80 คน เปน 120 คน ตั้งแตปการศึกษา 
2551 เปนตนไป คงเหลือจํานวน ปละ 80 คน เทากับแผนการรับเดิม  

3. เห็นชอบใหโครงการภาคพิเศษ รับนิสิตใหมไดตามจํานวนที่ไดรับอนุมัติ ประจําป 2550 – 2554   

4. ขอใหสํานักงานเลขานุการ ติดตามเรื่องเดิมท่ีเสนอขอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปรับแผนการรับนิสิต
ใหม ประจําป 2550 – 2554 เนื่องจากสายวิชาศิลปศาสตร ไมประสงคจะขอปรับเพิ่มแผนจํานวนรับนิสิตใหม ตามขอ 2    

4.7 ขอใหตรวจสอบจํานวนนิสิตที่จะเปดรับในปการศึกษา 2551-2554 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประสงคจะเตรียมความพรอมเรื่องหอพักนิสิต และ
จัดเตรียมอาจารยในการสอนวิชาพื้นฐานใหเปนไปโดยเรียบรอย ดังนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน 
ครั้งท่ี 5/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 เห็นชอบใหทุกคณะดําเนินการ ดังนี้   

1. แจงจํานวนรับนิสิตท่ีจะเปดรับในปการศึกษา 2551 – 2554 ในทุกโปรแกรม สาขาวิชา ท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ รับตรง และโควตาพิเศษ โดยขอเปนตัวเลขที่แทจริง หรือใกลเคียง  

2. หลักสูตรท่ีจะเปดเพิ่มของทุกคณะ  
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โดยขอใหจัดสงขอมูลไปยังผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 
0513.20101/ว 1420 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหสายวิชา/โครงการตรวจสอบและยืนยันแผนการรับนิสิตใหม ตาม
แผน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2550   

4.8 การแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ดวยประธานพิจารณาเห็นวาการดําเนินการในกระบวนการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ จึงควรมีเกณฑ แนวทางปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีหนาท่ีในการกําหนด
นโยบาย การพิจารณากลั่นกรอง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลดานการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองนโยบายของ
คณะ/วิทยาเขต/และมหาวิทยาลัย  นั้น  

ดังนั้น เพื่อใหคณะกรรมการดังกลาว สามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงควรมีการกําหนดองคประกอบ บทบาท และหนาท่ีของคณะกรรมการการศึกษาคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรดวย    

ประธานไดนําเสนอกรอบของคณะกรรมการฝายการศึกษา ท่ีตองการเนนดานนโยบาย และใหการ
ดําเนินการสอดคลองกับการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ โดยนําเสนอแผนการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีได
นําเสนอผูบริหารแลว ท่ีประชุมไดพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ไดแก ความซ้ําซอนของคณะกรรมการฝายท่ีมีอยู
เดิม องคประกอบ บทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติ ดังนี้   

มติที่ประชุม  

1. มอบรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ เปนประธานคณะทํางานศึกษา วิเคราะหขอมูลการ
แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษา เพื่อกําหนดบทบาท หนาท่ี องคประกอบของกรรมการ และอื่น ๆ  โดยมีหัวหนาสายวิชา
วิทยาศาสตร หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร เปนกรรมการ และผูชวยคณบดี
ฝายบริหาร เปนเลขานุการ โดยมีคณบดี และรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ เปนที่ปรึกษา   

2. การนัดประชุมครั้งแรก ขอใหเชิญคณบดี และรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ เขารวมประชุมดวย  

3. ขอใหรายงานผลการดําเนินการเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งตอไป     

4.9 การพิจารณาจัดสรรอัตราใหม ที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ 

ตามที่คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
ตําแหนงอาจารย เพื่อบรรจุผูมีวุฒิปริญญาเอก ซึ่งเปนอัตราที่สวนกลางเสนอขอ และยังมิไดจัดสรรใหสาขาวิชาใด จํานวน 3 
อัตรา ไดแก  

1. ปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อัตราสวนกลาง ยังมิไดจัดสรรใหสาขาวิชาใด เงื่อนไข 
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2550 ปจจุบันอยูในระหวางดําเนินการคัดเลือก 
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2. น.ส.ประภา  โซะสลาม   วุฒิ วท.บ.(จุลชีววิทยา),  วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) และ วท.ด.
(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) มจธ.  จํานวน 1 อัตรา (จะจบปริญญาเอกเดือน กรกฎาคม 2550) เงื่อนไขใหดําเนินการบรรจุใหแลว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2550   

3. น.ส.กมลทิพย  ขัตติยะวงศ  วุฒิ วท.บ.(เคมี) มศก., วท.ม.(เคมี) จุฬาฯ และ ปร.ด.(ชีวเคมี) ซึ่งจะจบ
การศึกษาเมื่อผลงานตีพิมพแลวประมาณเดือนตุลาคม 2550) เงื่อนไขใหดําเนินการบรรจุใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 
2550    

ดังนั้น เพื่อเปนประโยชนตอสายวิชา/สาขาวิชาท่ีขาดแคลนอัตรากําลัง และบุคลากรที่จะบรรจุเขารับ
ราชการมีความกาวหนาในงานอาชีพ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงควรมีการพิจารณาจัดสรรอัตราดังกลาวดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
1. จัดสรรอัตราที่ 3 ใหสาขาวิชาชีวเคมี เพื่อเปนอัตราทดแทนอัตราเดิมของ อ.ภัชราพร วงศวิฑูรยาพร และ

ในกรณีท่ีคณะฯ ไดรับจัดสรรอัตราใหมเพื่อทดแทนอัตราเดิมของ อ.ภัชราพร วงศวิฑูรยาพร ใหพิจารณาจัดสรรใหสาขาวิชา/
สายวิชาอื่น ท่ีขาดแคลนอัตรากําลังตอไป  

2. อัตราที่ 1 และ 2 จะพิจารณาจัดสรรใหตามคุณวุฒิ  ความถนัด และประสบการณของผูผานการคัดเลือก 
โดยขอใหสาขาวิชาที่เกี่ยวของพิจารณา และนําเสนอขอมูลภาระงานตาง ๆ มาประกอบการพิจารณาตอไป  

4.10 การจัดต้ังสมาคมนิสิตเกา/ชมรมนิสิตเกาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 5/2550 เมื่อวันจันทรท่ี 21 พฤษภาคม 2550 

กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิไดเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม/ชมรม นิสิตเกาคณะ เพื่อใหนิสิตเกามีบทบาทในการ
ดําเนินกิจกรรมและชวยเหลือกิจการตาง ๆ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาแลวเห็น
ควรท่ีคณะจะไดสงเสริมใหนิสิตเกาไดจัดตั้งสมาคม/ชมรมนิสิตเกาของคณะ หรือถาคณะไดดําเนินการแลวขอใหแจงขอมูล
การจัดตั้ง ช่ือนายกสมาคม/ประธานชมรม และเลขานุการ เพื่อการติดตอประสานงานตอไป และเนื่องจาก คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ยังไมมีสมาคม/ชมรม นิสิตเกาคณะฯ  ดังนั้น จึงควรสนับสนุน และพิจารณาการดําเนินการดังกลาวตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้  
1. ใหมีการจัดตั้งชมรมนิสิตเกาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยอาจแยกชมรมนิสิตเกาคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับระดับปริญญาตรี  และชมรมนิสิตเกาปริญญาโทรัฐศาสตร (ภาคพิเศษ)  
2. ใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการจัดตั้งชมรมนิสิตเกาคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร ประกอบดวย    
2.1 ผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  เปนประธานกรรมการ 
2.2 รองคณบดีฝายบริหาร      เปนกรรมการ 
2.3 รองคณบดีฝายวิชาการ     เปนกรรมการ 
2.4  ศิษยเกาคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีปฏิบัติงานภายในคณะฯ และหนวยงานภายในวิทยา

เขตกําแพงแสน       เปนกรรมการ 
2.5 เจาหนาท่ีงานบริการการการศึกษา    เปนกรรมการและเลขานุการ   
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4.11 มาตรการในการสงเสริมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มก. 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีประกาศจรรยาบรรณอาจารย และมีการปรับปรุงแกไข และ
กําหนดใหมีมาตรการสงเสริม และกํากับ ดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีการกําหนดมาตรการ
ดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใหทุกคณะ/วิทยาเขตดําเนินการ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 
0513.10106/08318 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ดังแนบ นั้น  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีขอสรุป ดังนี้  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ    

1. ใหคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และรวบรวมและจัดทํารายงานประจําปโดยมีสาระสําคัญตาม
ขอ 2.1 ถึง 2.6  เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย    

2. ใหคณาจารยทุกทานรายงานผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
เปนประจําทุกเดือน หรือทุกภาคการศึกษา ตอสายวิชา/โครงการ    

3. ใหสํานักงานเลขานุการ ติดตั้งกลองรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากบุคลากรและนิสิต ตาม
จุดท่ีเหมาะสมเพื่อรับฟงปญหาอุปสรรค ขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยในระดับคณะ 
และรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ    

4. มอบฝายกิจการนิสิต จัดทํา รวบรวมและประเมินผลตามแบบประเมินอาจารยโดยนิสิตท่ีลงทะเบียน
เรียน (เอกสารแนบหมายเลข 1) และแบบประเมินอาจารยโดยนิสิตท่ีอยูในความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา (เอกสารแนบ
หมายเลข 2) และรายงานใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ   

5. มอบสายวิชา/โครงการ และงานบริการการศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลตามขอ 2 และรายงานขอมูล
การดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน การสงคะแนนลาชา การไดรับขอรองเรียนจากนิสิต ผูปกครอง หนวยงานภายในและ
ภายนอก รวมท้ังจากบุคคลท่ัวไปเกี่ยวกับความประพฤติ และพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของอาจารยใหคณบดีทราบ เพื่อ
ดําเนินการตามวิธีการ และขั้นตอนที่คณะกรรมการประจําคณะฯ กําหนด เปนประจําทุกเดือน หรือทุกภาคการศึกษา            

4.12 มอบหมายการติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลเกี่ยวกับการสงคะแนนลาชา และการนํารายวิชาในสังกัด
คณะอื่นไปเปดสอนตางคณะ/วิทยาเขต 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคําสั่งท่ี 1823/2550 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550 เรื่อง มอบหมายการ
ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลเกี่ยวกับการสงคะแนนลาชา และการนํารายวิชาในสังกัดคณะอื่นไปเปดสอนตางคณะ/
วิทยาเขต จากคําสั่งฯ ไดมอบหมายใหสํานักทะเบียนและประมวลผล มีหนาท่ีดูแล รับผิดชอบ การติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานผลในกรณีดังกลาว รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
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1. มอบสายวิชาสรุปรายงานผลการสงคะแนน ท้ังตรงตามเวลา และลาชา โดยนําเสนอรองคณบดีฝาย
วิชาการ เพื่อแจงสํานักทะเบียนและประมวลผลทุกภาคการศึกษา 

2. มอบสํานักงานเลขานุการ สําเนาคําสั่งท่ี 1823/2550 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ใหคณาจารยทุกทาน
ทราบ และถือปฏิบัติ  

3. มอบงานบริการการศึกษา ประสานงานกับสายวิชา/สาขาวิชา เพื่อตรวจสอบรายวิชาตางคณะ ท่ีเปด
สอนในปจจุบัน มีหลักฐานขอมูลท่ีไดรับความเห็นชอบจากตนสังกัดครบถวนทุกรายวิชาแลวหรือไม   

4. กรณีท่ีมีรายวิชาใดที่ยังไมมีหลักฐานการขออนุมัติ/ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดขอให
ดําเนินการ และมอบสายวิชา/ผูประสานงานสาขาวิชาสํารวจรายงานวิชาที่ตองการขอเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติไปพรอมกันดวย     

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม  2550  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนพฤษภาคม  2550 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนพฤษภาคม  2550 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พฤษภาคม  2550 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนพฤษภาคม  2550 
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนพฤษภาคม  2550 
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนพฤษภาคม  2550 
3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนพฤษภาคม  2550  
4. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

4.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
4.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
4.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

5. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
6. รายงานสถานภาพการเงินโครงการภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2550 ประจําเดือนพฤษภาคม  2550 
8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2550 ประจําเดือนพฤษภาคม  2550  

รายละเอียดดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนพฤษภาคม 2550 

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

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

และคาใชจาย  
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤษภาคม 2550  จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่5/2550   

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกบักําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 5/2550 วันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เวลา 13.00 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2550   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา  16.40 น.   

 
 

   
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


