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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 7/2550 

วันศุกรที่ 14 กนัยายน  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.ปญญาพร ปรางจโรจน แทนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ   
5. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวศลยา สุขสอาด หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  กรรมการ 
7. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    ติดราชการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. น.ส.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย  รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
2. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
3. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
4. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

เร่ิมประชุมเวลา  09.10 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เปดประชุม

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี    

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

 นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษกระทําอัตวินิบาตกรรม  

ประธานแจงวาเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2550 นายรัตพล  ทักขิณ นิสิตช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กระทํา
อัตวินิบาตกรรม โดยการกระโดดตึกจากช้ันท่ี 20 ท่ีกรุงเทพฯ ถึงแกกรรม ขณะน้ีงานบริการการศึกษา ไดดําเนินการเตรียม
ขอมูลเพื่อช้ีแจงใหมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตทราบแลว  และจากกรณีดังกลาว จึงขอใหสายวิชา อาจารยท่ีปรึกษา และฝาย
กิจการนิสิต ประสานงานและดูแลนิสิตในดานตาง ๆ ดวย    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม  

  ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2550 เม่ือวันจันทรท่ี 23 กรกฎาคม 2550 รายละเอียดดังเสนอใหกรรมการทราบแลว    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยแกไข  ดังน้ี  

  หนา 8  วาระท่ี 4.2  แกไข คําวา ... ช่ัวโมง/สัปดาห เปน … หนวยช่ัวโมง/สัปดาห   

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2550 

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

บัดน้ี ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 
2550 รวม 7 ฝาย 3 หนวยงาน 2 โครงการ   ดังน้ี   

1. ฝายบริหาร    
2. ฝายวิชาการ 
3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
4. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
6. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
7. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต (กุมภาพันธ – กรกฎาคม 2550)  
8. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
9. สายวิชาศิลปศาสตร 
10. สํานักงานเลขานุการ  
11. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
12. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ    
หนวยงานท่ียังมิไดจัดสง 
1. สายวิชาวิทยาศาสตร (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2550)   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหหนวยงานท่ียังมิไดจัดสงจัดสงรายงานในการประชุมครั้งตอไป  
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3.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
      ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู 1 
หลัง งบประมาณ 50 ลานบาท ไดดําเนินการประกวดราคากอสราง และไดมีบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคช่ัน 
จํากัด เปนผูรับจางตามสัญญาจางเลขท่ี 76/2549 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2549 ในวงเงิน 49,999,000 บาท ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 545 วัน แบงงวดเปน 12 งวด กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาภายในวันท่ี 10 พ.ย. 2550 โดยไดรับงบประมาณ
ประจําป 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ 2550–2551 เปนเงิน 39,999,000 บาท โดยวาจางนายวุฒิพงษ 
ประคองวิทยา และคณะ เปนท่ีปรึกษาและควบคุมงานกอสราง นั้น   
   จากรายงานความกาวหนางานกอสราง (ครั้งท่ี 15 ระหวางวันท่ี 15 กรกฎาคม 2550  – 14 สิงหาคม 2550) 
ผูควบคุมงานสรุปผลการดําเนินงานควบคุมงาน โดยสังเขป ดังน้ี   

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ    49,999,000 บาท 
- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ    545 วัน 
- ระยะเวลาการกอสรางท่ีผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549) 457 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  88 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 83.15 % 
- ความกาวหนาของงานท่ีทําไดจริง คิดเปนรอยละ  77.65 %  
- ชากวากําหนดการ คิดเปนรอยละ   5.50 % (30 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวันในรอบเดือนท่ีผานมา    53.23     คน 
- เครื่องจักร  -   รถปนจั่น    1   ตัว   
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 1 เมื่อวันท่ี  17 กรกฎาคม 2549   รับงานเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 2 เมื่อวันท่ี  31 สิงหาคม 2549    รับงานเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 3 เมื่อวันท่ี  25 ตุลาคม 2549  รับงานเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2549 
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 4 เมื่อวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2549 รับงานเม่ือวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2549 
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 5 เมื่อวันท่ี  10 มกราคม 2550  รับงานเม่ือวันท่ี  10 มกราคม 2550  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 6 เมื่อวันท่ี  8 มีนาคม 2550  รับงานเม่ือวันท่ี  14 มีนาคม 2550  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 7 เมื่อวันท่ี  8 เมษายน 2550  รับงานเม่ือวันท่ี  10 เมษายน 2550  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 8 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2550  รับงานเม่ือวันท่ี  13 มิถุนายน 2550  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 9 เมื่อวันท่ี  7 กรกฎาคม 2550  รับงานเม่ือวันท่ี  25 กรกฎาคม 2550  
- คาดวาสามารถสงงานการกอสราง งวดท่ี 10 ไดวันท่ี  15  กันยายน  2550  

งานกอสรางประจํางวดท่ี 10 คือ ดําเนินการกอสรางงานฉาบปูนผนังภายใน ช้ันท่ี 3 และช้ันท่ี 4 ติดต้ังบาน
ประตูหนาตาง ช้ันท่ี 3 และชั้นท่ี 4  งานฉาบปูนภายนอกท้ังหมด งานติดต้ังฝาเพดาน และงานระบบไฟฟา-งานสุขภัณฑ ช้ันท่ี 
1 และ ช้ันท่ี 2 จนแลวเสร็จ จายเงินคางานท้ังส้ิน 4,999,900 บาท ควรกอสรางใหแลวเสร็จ ควรกอสรางแลวเสร็จภายในวันท่ี   
16 สิงหาคม 2550   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.3 การพัฒนามติคณะรัฐมนตรีเร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดดําเนินการพัฒนามติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อมิใหสาระสําคัญซํ้าซอนกับมติคณะรัฐมนตรีเดิม และเปนปจจุบันมีความชัดเจนในการถือปฏิบัติ ซึ่ง
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรับมนตรี ดังน้ี  

1. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ 
จํานวน 3 มิติ คือ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2542 และ               
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2542  

2. ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในภาคราชการ โดยใชหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของ             
ผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 อยางเครงครัด  

รายละเอียดตามหนังสือท่ี นร 0505/ ว 97 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2550 ดังแนบมาพรอมน้ี   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 รายงานความกาวหนาโครงการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขอรับการสนับสนุนงบลงทุน(ครุภัณฑ) เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ ปงบประมาณ 2550 เปนเงิน 6,000,000 บาท และมหาวิทยาลัยฯ แจงวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดสรรใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนเงิน 6,000,000 บาท ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/0597 ลง
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2550 นั้น   

คณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ ไดดําเนินการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ โดยดําเนินการเสนอขออนุมัติเพื่อจัดซ้ือโดยวิธี  e-Auction ท้ัง 2 ชุด ปจจุบัน
อยูในระหวางดําเนินการ รายละเอียด ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 การกําหนดรายวิชารหัส 400 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงวาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันจันทร
ท่ี 22 มกราคม 2550 และครั้งท่ี 2/2550 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2550 พิจารณา เรื่อง การกําหนดรายวิชารหัส 400 ในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาแลวมีมติ ดังน้ี  

1. ในระบบการจัดการหลักสูตรและรายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดเลขรหัสรายวิชา
แตกตางกันระหวางระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสะทอนระดับความลึกซึ้งและความเขมแข็งของเน้ือหาสาระ
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ท่ียอมแตกตางกัน ดังน้ัน การท่ีจะบรรจุรายวิชารหัส 400 ซึ่งเปนรายวิชาระดับปริญญาตรีใหเปนรายวิชาเลือกในระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหพิจารณาจากเหตุผลและความจําเปนเฉพาะของแตละหลักสูตรเทาน้ัน โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี 

(1) ใหผูรับผิดชอบหลักสูตรคัดสรรรายวิชารหัส 400 เฉพาะท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรน้ัน ๆ กําหนดใหเปนรายวิชาเลือก โดยมีรหัสกํากับเพื่อบงบอกวาเปน
รายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีใชในระดับบัณฑิตศึกษาได เชน 178491(G) เปนตน เพื่อพิจารณา
อนุมัติเปนรายหลักสูตร  

(2) รายวิชาดังกลาว สามารถใหนิสิตเลือกเรียนเปนวิชารอง หรือวิชาเอกได โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมรายกรณี ท้ังน้ี สําหรับวิชาเอกใหเลือกเรียนไดไมเกิน 2 รายวิชา  

(3) ในกรณีของการเรียนรายวิชารหัส 400 ตามขอ (1) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับพื้นฐาน หรือให
เปนรายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (prerequisite course) ใหถือวาเปนการเรียนโดยไมนับหนวยกิต  

2. หลักสูตรใดท่ีไดดําเนินการบรรจุรายวิชารหัส 500 และไมมีความจําเปนในการบรรจุรายวิชารหัส 400 
ก็ใหคงหลักสูตรเดิมไว โดยไมตองมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  

3.  การกําหนดกฎเกณฑหรือประกาศใด ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยตองเปนไปตามขอบังคับของบัณฑิต
วิทยาลัย ที่ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว หากไมเปนไปตามขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
ตองเสนอที่ประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณา    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 การเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ  

ดวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงจัดสรรงบประมาณจากรายไดสวนกลาง ปงบประมาณ 2551
เพื่อสนับสนุนใหแกหนวยงาน เปนเงิน 153,000 บาท เพื่อใชในการนําเสนอผลงานทางวิชาการภายในและตางประเทศของ
บุคลากร (คณาจารย 85 คน) โดยเฉลี่ย 1,800 บาท/คน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการใหแข็งแกรงและเปนท่ี
ยอมรับในระดับสากล โดยขอใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
(มีนาคม 2551 และกันยายน 2551) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบความกาวหนาและประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินงาน  

อนึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ไดแจงยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการใน
ตางประเทศ ตามหลักเกณฑการสนับคาใชจายเดิมในสวนของมหาวิทยาลัย ไมเกินรอยละ 30 (กรณีคาใชจายเต็มจํานวน)     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ    

3.7 แจงปรับลดงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประจําป 2551 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงวงเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2551 ใหคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2551 เปนเงิน 48,484,400 บาท โดยจํานวนดังกลาวยังมิไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสภานิติบัญญัติ นั้น   
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ปจจุบัน สํานักงบประมาณ ไดแจงจัดสรรงบประมาณ ซึ่งผานการช้ีแจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแลวเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2550 โดยมีการปรับลดงบประมาณบางสวน ดังน้ัน กองแผนงาน จึงขอสง
งบประมาณแผนดิน ประจําป 2551 (ปรับลดงบประมาณแลว) ซึ่งวงเงินท่ีไดรับจัดสรรคงเหลือ เปนเงิน 48,475,400 บาท โดย
ปรับลดหมวดคาครุภัณฑ รายการ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร (LCD) 2 เครื่อง คงเหลือ เครื่องละ 85,500 บาท รวมเปนเงิน 
171,000 บาท เดิมไดรับจัดสรรเครื่องละ 90,000 บาท รวม 180,000 บาท ลดลง 9,000 บาท  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติวาดวยการอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย 
พ.ศ. 2550  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สงระเบียบสภาวิจัยแหงชาติ วาดวยการอนุญาตใหนักวิจัย      
ชาวตางประเทศเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป 
เลม 124 ตอนพิเศษ 88 ง วันท่ี 25 กรกฎาคม 2550 แลว โดยมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของ ดงัน้ี  

ขอ 4  วัตถุประสงค  

(1) เพื่อสนับสนุนใหนักวิจัยไทยและนักวิจัยชาวตางประเทศทําการวิจัยรวมกันโดยใกลชิดยิ่งข้ึน 
และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญทางวิชาการ  

(2) เพ่ือเปนการสงเสริมการวิจัยในประเทศไทยใหกวางขวาง เกิดผลงานท่ีประเทศไทยจะนําไปใช
ในการพัฒนาประเทศใหกาวหนายิ่งข้ึน  

(3) เพ่ือความมั่นคงของประเทศไทยท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

(4) เพ่ือกํากับ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชนท่ีประเทศไทยควรจะไดรับ  

ขอ 8  นักวิจัยชาวตางประเทศแบงออกเปน 4 ประเภท  

(1) นักวิจัยชาวตางประเทศท่ีเขามาทําการวิจัยในประเทศไทยภายใตโครงการความชวยเหลือหรือ
โครงการความรวมมือกับรัฐบาลไทย 

(2) นักวิจัยชาวตางประเทศท่ีเขามาทําการวิจัยในประเทศไทยตามโครงการความรวมมือระหวาง
หนวยงานของรัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ โดยมีหนังสือรับรองพรอมท้ังมีบันทึกขอตกลงความรวมมือกันจาก
หนวยงานนั้น  

(3) นักวิจัยชาวตางประเทศท่ีเขามาทําการวิจัยในประเทศไทยตามหลักสูตรของการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยตางประเทศ  

(4) นักวิจัยชาวตางประเทศท่ีเขามาทําการวิจัยในประเทศไทย และมีคุณสมบัติแตกตางจากท่ีกําหนด
ไวในประเทศท่ีหนึ่ง สอง และสาม  

รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.9 เร่ืองแจงจากรองคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายวิชาการแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา ดังน้ี  

1. มติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งท่ี 24/2550 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2550 ในสวนท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี  

1) สรุปผลแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา
งานวิชาการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”  เมื่อวันท่ี 14 – 16 มีนาคม 2550 ณ หองประชุมธีระ  สูตะบุตร และ
โรงแรมลองบีช การเดน แอนดสปา พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดใหท่ีประชุมทราบดังแนบ    

2) ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 8/2550 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2550 
เห็นชอบอนุมัติใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2544 ของคณะวิทยาศาสตร ไปเปดสอนภาคปกติท่ีวิทยาเขตกําแพงแสนได    

2. มติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งท่ี 25/2550 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2550 ในสวนท่ีเกี่ยวของ 
ดังน้ี 

1) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตร (สมอ. 
07) ตอท่ีประชุมคณบดีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศใหทุกภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต ดําเนินการตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดใหสถาบันตาง ๆ รายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรและการจัดการศึกษา (สมอ.
07) โดยใหรายงานขอมูลภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันสุดทายของภาคการศึกษา โดยใหบัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมและติดตามให
ทุกหนวยงานจัดทํา สมอ.07 ตอไปดวย  

ท้ังน้ี การรายงาน สมอ.07 ตองจัดทําท้ังหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาคตน      
ปการศึกษา 2550 จะตองแจงภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2550 จึงขอใหทุกหลักสูตรเตรียมจัดสงรายงานภายในวันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2550  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มก.   

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี  5/2550 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
เห็นชอบใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทําหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และมอบหมายใหคณาจารยรายงานขอมูลโครงการ/กิจกรรมใหสายวิชาทราบ และใหสายวิชา
รวบรวมและนําเสนอรายงานตอคณบดี รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10106/08318 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2550 นั้น  

เพื่อใหสามารถรวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามขอกําหนด ดังน้ัน จึงขอให
สายวิชา/โครงการตาง ๆ พิจารณาติดตามขอมูลจากคณาจารย และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนประจําเดือน หรือ
ภาคการศึกษา หรือประจําป เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังน้ี  
1. มอบรองคณบดีฝายวิชาการ และหัวหนาสายวิชาตาง ๆ ติดตามรายงานผลการประเมินตามแบบฟอรม

ท่ี 1 การประเมินอาจารยโดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน     
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2. มอบผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต ติดตามผลการประเมินตาม
แบบฟอรมท่ี 2 แบบประเมินอาจารยโดยนิสิตท่ีอยูในความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา     

4.2 ขออนุมัติปรับคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาบํารุงมหาวิทยาลัย สําหรับนิสิตที่เขาศึกษาต้ังแตป
การศึกษา 2550 โครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตามท่ีโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  ไดรับอนุมัติปรับคาธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดคาธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจายสําหรับนิสิตโครงการฯ ลงวันท่ี 9 เมษายน 2550 ขอ 1.2 คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 3,000 
บาท ต้ังแตภาคตน ปการศึกษา 2550 นั้น  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปรับอัตราคาธรรมเนียมบํารุงการศึกษาท่ีจัดสรรใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ในสวนของโครงการภาคพิเศษ จากเดิมภาคการศึกษาละ 3,000 บาท เปนภาคการศึกษาละ 3,700 บาท ดังน้ัน 
โครงการฯ จึงประสงคจักขออนุมัติดําเนินการ ดงัน้ี  

(1) ขออนุมัติยกเวนการเก็บคาบํารุงการศึกษาของนิสิตช้ันปท่ี 1 รหัส 50 เฉพาะภาคตน ปการศึกษา 2550 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ในอัตราเดิม 3,000 บาท เนื่องจากเปนการจัดเก็บตามประกาศมหาวิทยาลัย และไดจัดเก็บจาก
นิสิตเรียบรอยแลว โดยขอโอนคาบํารุงการศึกษาในอัตราเดิมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ     

(2) ขออนุมัติปรับคาธรรมเนียมบํารุงการศึกษา จากเดิมตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เปนภาคการศึกษาละ  
3,700 บาท ต้ังแต ภาคปลาย ปการศึกษา 2550 เปนตนไป  

รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20407/282 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2550 และบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/-  
ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2550 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบและใหดําเนินการตอไป   

4.3 การกําหนดภาระหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย แจงแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ฉบับลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2548 ขอ 7.4 ซึ่งกําหนดวา “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหมีภาระหนาท่ีในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ”  นั้น  

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2550 เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2550 
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหกําหนดภาระหนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยขอใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมี
หนาท่ี ดังน้ี  

1. กําหนดหลักเกณฑการรับสมัครนิสิต ดําเนินการคัดเลือก และแจงผลการสอบคัดเลือกมาท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย  

2. เปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนํากับนิสิตท่ียังไมไดแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต  

3. ดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ
ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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4. เปนผูเสนอรายช่ือวารสาร และรับรองวารสาร/การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธของนิสิตเพ่ือการสําเร็จ
การศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 3 คน  

5. ควบคุม ดูแลและกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใน 4 ประเด็นหลัก คือ  
1. การบริหารหลักสูตร  
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย  
3. การสนับสนุนและการใหคําปรึกษาแนะนํา  
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจขอใชบัณฑิต  

6. เปนผูพัฒนาหลักสูตร โดยปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก 
ๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป   

7. หนาท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับบัณฑิตศึกษา  

โดยการดําเนินการจะตองผานความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาดวย  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณา  

 มติที่ประชุม  

1. รับทราบ และเห็นชอบใหการดําเนินงานของแตละหลักสูตร/โครงการ ภาคปกติและภาคพิเศษ ตองผาน
การพิจารณาจากสายวิชาท่ีเกี่ยวของใหความเห็นชอบดวย (อาจารย  ผูบริหารหลักสูตร/โครงการ(ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) 

 หัวหนาสายวิชา   รองคณบดีฝายวิชาการ/ฝายบัณฑิตศึกษา) 

2.  กําหนดคําจํากัดความ  ผูรับผิดชอบหลักสูตร ภาคปกติ หมายถึง  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรภาคพิเศษ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ   

4.4 การพิจารณาทบทวนกรณีการเบิกคาสอนเกิน 10 หนวยชั่วโมง  

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 6/2550 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบ
ใหกําหนดแนวทางการเบิกคาตอบแทนการสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมงของอาจารย และกรณีการเบิกจายคาตอบแทนการสอน
เกิน 10 หนวยช่ัวโมงของ ผศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์ นั้น  

เนื่องจากการเบิกคาสอนเกินของอาจารย ในปจจุบันมี 2 ประเภท คือ ขาราชการ และพนักงาน ซึ่งมี
ขอกําหนดแตกตางกัน คือ การสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมง สําหรับคณาจารย (ขาราชการ) และ การสอนเกิน 12 หนวยช่ัวโมง 
สําหรับพนักงาน ดังน้ันจึงขอทบทวนการกําหนดวิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการ
เบิกจายคาตอบแทนการสอนสําหรับคณาจารยประจํา เพื่อถือปฏิบัติภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรใหม  ดังน้ี  

1 ใหผูประสานงานสาขาวิชา/หัวหนาสายวิชา ใชดุลยพินิจในการพิจารณาเกลี่ยภาระงานสอนใหอาจารย
ผูสอนมีภาระงานเฉลี่ยในสัดสวนท่ีเทาเทียมกันทุกภาคการศึกษา   

2 การขอเปดรายวิชา/ขอเพิ่ม/ปดรายวิชา/หมูเรียน ใหนําเสนอขออนุมัติตามลําดับ จากสาขาวิชา สายวิชา 
รองคณบดีฝายวิชาการ คณบดี และจะตองไดรับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน หรือผูชวยอธิการบดีท่ี
ไดรับมอบหมายกอนการจัดการเรียนการสอนทุกกรณี   

3 การเบิกคาตอบแทนสอนใหอาจารยผูสอน มีสิทธิเบิกจายไดในกรณีท่ีมีภาระงานสอนเกินจํานวนเฉลี่ย  
ดังน้ี   
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3.1 คณาจารย ประเภทขาราชการ ใหใชเกณฑช่ัวโมงสอนเกินโดยเฉลี่ย 10 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห 
เฉลี่ยรวม 15 สัปดาห  หรือเทากับ 150 หนวยช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  กรณีท่ีช่ัวโมงสอนรวมเกินกวา 150 หนวยช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา ใหเบิกจายในสวนท่ีเกินจาก 150 หนวยช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  

3.2 คณาจารย ประเภทพนักงาน ใหใชเกณฑช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ีย 12 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห เฉลี่ยรวม 
15 สัปดาห รวมเปน 180 หนวยช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  กรณีท่ีช่ัวโมงสอนรวมเกินกวา 180 หนวยช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ให
เบิกจายในสวนท่ีเกินจาก 180 หนวยช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  

4 กรณีอื่น ๆ ท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัตินี้ ใหนําเสนอขอมูลพรอมช้ีแจงเหตุผล และ
ความจําเปนเสนอคณบดีพิจารณาเปนรายกรณี              

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.5 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําป 2551 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 6/2550 ลงวันท่ี  23 กรกฎาคม  2550 มีมติเห็นชอบให
จัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ 2551 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ใหแกสวนกลาง สายวิชา และสํานักงาน
เลขานุการ โดยใชฐานงบประมาณ ประจําป 2550 ปรับลดลงรอยละ 3 และใหสายวิชาพิจารณาจัดสรรใหสาขาวิชาในสังกัด 
และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในการประชุมครั้งตอไป   

ปจจุบันสายวิชาศิลปศาสตร ไดแจงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ปงบประมาณ 2551 หมวดคาตอบแทน ใช
สอย และวัสดุ สําหรับรายการตาง ๆ เรียบรอยแลว รายละเอยีดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20405/0448 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 
ดังแนบ  

อนึ่ง สายวิชาวทิยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ยังมิไดนําเสนอขอมูล    

ประธานจงึขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีสายวิชาศิลปศาสตรนําเสนอ และขอใหสายวิชาวิทยาศาสตร และสาย
วิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร นําเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป   

4.6 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการตําแหนงอาจารย  

 ตามท่ี สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรอัตราใหม คุณวุฒิปริญญาเอก 
ปงบประมาณ 2550  ตําแหนง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จํานวน 4 อัตรา และไดดําเนินการตาม
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ เสร็จเรียบรอยแลว ดังน้ัน สายวิชาวิทยาศาสตรฯ  จึงขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการ ดังน้ี   

1. น.ส.สุทธิชา  ณ ระนอง วุฒิ วท.บ.(จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 คะแนนเฉลี่ย 3.32  วท.ม.
(เทคโนโลยีชีวภาพ) คะแนนเฉลี่ย 3.95 และ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) คะแนนเฉลี่ย 4.00 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาธนบุรี  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางเทคโนโลยีชีวภาพ  อัตราใหม ประจําป 2550 อัตราคาจาง 18,900 บาท  
ปฏิบัติงานประจําสาขาวิชา  จุลชีววิทยา  
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2. นางสาวแตงออน  พรมมิ  วุฒิ วท.บ.(การประมง) สาขาวิชาเอก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คะแนนเฉลี่ย 2.90 
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แมโจ  วท.ม.(ชีววิทยา) คะแนนเฉลี่ย 3.00 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ ปร.ด.(ชีววิทยา) 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางชีววิทยา อัตราใหม ประจําป 2550 อัตราคาจาง 18,900 
บาท ปฏิบัติงานประจําสาขาวิชาสัตววิทยา  

3. นายกฤตชญา  อิสกุล วุฒิ วท.บ.(ชีววิทยา) คะแนนเฉลี่ย 2.39   วท.ม.(ชีววิทยา) คะแนนเฉล่ีย 3.56 จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Doctoral Degree of the Faculty of Agricultural Sciences สาขาวิชา Product quality of Plant 
Products Entomology Plant Pathology  คะแนนเฉลี่ย Good  จาก Georg-August-University Gottingen, ประเทศเยอรมนี 
เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทาง Plant Biotechnology  อัตราใหม ประจําป 2550 อัตราคาจาง 18,900 บาท ปฎิบัติงานประจํา
สาขาวิชาพฤกษศาสตร  

4. นางสาวเครือมาศ  สมัครการ วุฒิ วท.บ.(ชีววิทยา) คะแนนเฉลี่ย 2.81จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) คะแนนเฉลี่ย 3.50 และ ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม อัตราใหม ประจําป 2550 อัตราคาจาง 18,900 บาท 
ปฏิบัติงานประจําสาขาวิชาชีววิทยา   

5. นางอรวรรณ  ชุณหชาติ วุฒิ วท.บ.(จุลชีววิทยา) คะแนนเฉลี่ย 3.08 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี วท.ม.(จุลชีววิทยา) คะแนนเฉล่ีย 3.76 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ Doctor of Philosophy in 
Agricultural Science จาก Gifu University ประเทศญ่ีปุน เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทาง Agricultural Science อัตราใหม 
ประจําป 2550 อัตราคาจาง 18,900 บาท ปฏิบัติงานประจําสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

6. นายสมนึก  จงไพบูลยกิจ วุฒิ บัญชีบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 2.63 จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ    
บธ.ม. คะแนนเฉล่ีย 3.60 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางบริหารธุรกิจ อัตราใหม ประจําป 
2550 ปฏิบัติงานประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  เนื่องจากนายสมนึก  จงไพบูลยกิจ ปฏิบัติงานในตําแหนง 
อาจารยสัญญาจาง ประจําคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ต้ังแต วันท่ี 16 สิงหาคม 2547 ถึงปจจุบัน 10 
กันยายน 2550 รวมมีประสบการณสอนหลังจบการศึกษาปริญญาโท เปนเวลา  3  ป 1 เดือน  ดังน้ัน จึงขอบรรจุสูงกวาวุฒิ 
โดยขออนุมัติปรับเพ่ิมประสบการณ จํานวน 2.5 ข้ัน  ดังน้ันจึงขอจางในอัตรา 15,720 บาท รายละเอียดดังแนบ    

  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการตําแหนง อาจารยดังกลาวไดดําเนินการตามขอปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.7 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (พนักงานและลูกจางชั่วคราวเงินรายได)  ประจําป  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได และลูกจางช่ัวคราว 
ต้ังแตปงบประมาณ 2549 และ 2550 แตยังมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเนื่องจากบางสาขาวิชามีการแจงการส้ินสุดสัญญาจางพนักงานเงินรายได กอปร
กับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบกําหนดวาระ 2 ป ต้ังแตเดือน มิถุนายน 2550 แลว      



12 

  

เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจางตอ การส้ินสุดสัญญาจาง และอื่น ๆ มีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน จึง
ควรมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติดังกลาวไว  ดังน้ัน คณะฯ ไดพิจารณาเสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานเงินรายได คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ชุดใหม โดยมีองคประกอบ ดังน้ี   

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   เปน ประธานกรรมการ    
2. หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  เปน กรรมการ  
3. หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร     เปน กรรมการ  
4. หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร     เปน กรรมการ  
5. เลขานุการคณะฯ     เปน กรรมการ  
6. รองคณบดีฝายวิชาการ     เปน กรรมการ  
7. รองคณบดีฝายบริหาร    เปน กรรมการ  
8. ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 2 คน  เปน กรรมการ  
9. หัวหนาหนวยการเจาหนาท่ี   เปน กรรมการและเลขานุการ    

ท้ังน้ี องคประกอบคณะกรรมการลําดับท่ี 1 – 5  เปนกรรมการโดยตําแหนง และเสนอแตงต้ังกรรมการ
ลําดับท่ี 6 – 9 รวม 5 คน เปนกรรมการเพ่ิมเติม และใหจัดทําเปนประกาศคณะฯ เพื่อแตงต้ังและดําเนินงานตามขอบังคับฯ 
ตอไป  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหสํานักงานเลขานุการ แจงการตอสัญญาจางพนักงานและลูกจางช่ัวคราวเงิน
รายได โดยใหสาขาวิชา/สายวิชา/สํานักงาน ดําเนินการประเมินผล และแจงผลการประเมินใหคณะทราบ ตามหลักการ ดังน้ี  

1. กรณีไมจางตอ เนื่องจากไมผานการประเมินผล ใหระบุเหตุผลประกอบ หรือเปนการยุบเลิกตําแหนง   

2. กรณีตอสัญญาจาง ใหแจงผลผานการประเมิน หรือผานการประเมินโดยมีเงื่อนไขใดระบุใหชัดเจน  

3. อนุโลมใชแบบฟอรมการประเมินผลของขาราชการ/พนักงาน หรือลูกจางประจํา     

4.8 หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาการพัฒนาและสงเสริมทองถ่ิน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชาการพัฒนาและ
สงเสริมทองถิ่น รวมกับคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน และสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน นั้น  

เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร สงหลักสูตรใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาตามขอพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนําเขาทบทวนในคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรอีกครั้ง
เพื่อความชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบแจงยืนยันใหความรวมมือตามขอเสนอเดิม    

4.9 ขออนุมัติแกไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ   
สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 

สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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วิทยาเขตกําแพงแสน  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2550 และ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบ้ียประชุม 
คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษฯ ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2550 มีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม และการเบิกคาใชจายท่ีโครงการฯ ดําเนินการแตกตางไปจากประกาศท่ีไดรับอนุมัติ 
นั้น  

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ จึงขออนุมัติปรับแกไขประกาศ 2 ฉบับ เพื่อใหถูกตองและสอดคลอง
กับการปฏิบัติจริง ดังน้ี  

ประกาศฯ เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเหมาจายฯ   
1. คาใบสมัคร จากเดิม  150 บาท ขอแกไขเปน ไมเกิน 150 บาท  
2. คาสมัครสอบ จากเดิม 350 บาท ขอแกไขเปน ไมเกิน 350 บาท  
3. คาธรรมเนียมขอสอบชดเชย หนวยกิตละ 100 บาท  
4. คาปรับการลงทะเบียนเรียนลาชากวากําหนดวันละ 50 บาท (ไมเกิน 1,000 บาท)  
ประกาศฯ เร่ือง กําหนดคาเบ้ียประชุม คาสมนาคุณฯ   
1. เพ่ิมคาเบ้ียประชุมสําหรับท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ ไมเกิน 1,000 บาทตอครั้ง   
2. เพ่ิมคาเบ้ียประชุมสําหรับท่ีปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ไมเกิน 500 บาทตอครั้ง   
3. แกไขขอ 1.4.1 จากเดิมเปน 1.4.1  คาสมนาคุณผูสอนไมเกิน 800 บาทตอ 1 ช่ัวโมงบรรยาย และไมเกิน 

400 บาทตอ 1 ช่ัวโมงปฏิบัติการ  
4. แกไขขอ 1.5.2 (ก) จากเดิมเปน (ก)  คาออกขอสอบและตรวจกระดาษคําตอบปลายภาคไมเกิน 20 บาท

ตอผูเขาสอบ 1 คน ไมเกิน 1,000 บาทตอ 1 รายวิชา 
5. แกไขขอ 2.1.2 จากเดิม เปน เจาหนาท่ีประจําโครงการ คาบละไมเกิน 300 บาท ตอคน  
6. แกไขขอ 2.1.3 จากเดิม เปน เจาหนาท่ีอื่น ๆ คาบละไมเกิน 200 บาท ตอคน 
7. แกไขขอ 2.2.2 จากเดิม เปน เจาหนาท่ีประจําโครงการ คาบละไมเกิน 300 บาท ตอคน  
8. แกไขขอ 2.2.3 จากเดิม เปน เจาหนาท่ีอื่น ๆ คาบละไมเกิน 200 บาท ตอคน 
9. แกไขขอ 3 จากเดิม เปน  

3. อัตราคาอาหารและเครื่องด่ืม ใหเปนไป ดังน้ี  
1.1 การจัดประชุม ประชุมวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดพบปะ

สังสรรค และการไปราชการนอกสถานท่ี ใหจายคาอาหารและเครื่องด่ืมในอัตรา  
1.1.1 อาหารวางและเครื่องด่ืม คนละไมเกิน 100 บาท ตอมื้อ  
1.1.2 อาหารกลางวันหรืออาหารเย็น คนละไมเกิน 300 บาทตอมื้อ  

1.2 การเรียนการสอน ใหจายคาอาหารและเครื่องด่ืมในอัตรา ภาคการศึกษาละไมเกิน 20,000 บาท  
ท้ังน้ีขออนุมัติใหมีผลต้ังแตภาคตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหโครงการฯ ถอนเรื่องกลับไปเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอน และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งตอไป  
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4.10 รายงานผลการพิจารณาขอเท็จจริงและแนวทางปฏิบัติกรณีการประเมินภาระงานบริการวิชาการ 
  ตามท่ีคณบดีมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร 
หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร และเลขานุการ รวมกันพิจารณาหาขอเท็จจริง และแนวทางท่ีควรปฏิบัติเพื่อใชเปนแนวในการ
บริหาร และนําขอสรุปเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  นั้น  
  คณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายไดประชุม และสรุปขอมูล แนวทางการปฏิบัติ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2550 
เรียบรอยแลว รายละเอียดโดยสรุปเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ  ดังน้ี  

1. จากประเด็นตามขอ 1 การประเมินผลภาระงานในสวนของงานดานบริการวิชาการ หลักฐานหรือขอมูล
ประกอบการพิจารณาท่ีเหมาะสม ไดแก หนังสือเชิญเปนวิทยากร/อาจารยพิเศษจากหนวยงานภายนอกสังกัด และหนังสือ
อนุญาต/อนุมัติจากตนสังกัด (คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)   

2. จากประเด็นขอ 4 การพิจารณาวิธีปฏิบัติของหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ตาม
บันทึกแนบทายของเอกสารแนบท่ี 2  ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวากรณีท่ีหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ ใชดุลยพินิจในการขอ
ข อ มู ล ห ลั ก ฐ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( ต า ร า ง อ บ ร ม ท่ี แ จ ก ใ ห ผู เ ข า รั บ ก า ร อ บ ร ม  ก ร ณี เ ป น วิ ท ย า ก ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ท่ี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, Course Syllabus ท่ีแจกใหนักศึกษา และทําการสอนเปนไปตาม  Course Syllabus หรือไม 
มีการสอนชดเชยหรือไม  และรวมถึงมีการระบุใหคณาจารยในสายวิชาฯ ทุกทานตรวจสอบ และแจงขอมูลใหหัวหนาสาย
วิชาทราบ) หากเปนการปฏิบัติกับคณาจารย/ผูปฏิบัติงานในสังกัดทุกทาน อาจถือวาเปนการปฏิบัติท่ีถูกตอง และมิไดมีการ
เลือกปฏิบัติ/ไมเปนธรรม  แตท่ีประชุมพิจารณาวาการกระทําดังกลาวเปนการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม ไมใหเกียรติตอผูรวมงาน  
และอาจนําไปสูความแตกแยกความสามัคคี ไมสมานฉันท และไมเปนแบบอยางท่ีดีของผูบริหารในทุกระดับ   

3. เห็นควรใหคณะฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดสงหลักฐานประกอบการพิจารณาภาระงานการ
ใหบริการวิชาการ ไดแก หนังสือเชิญเปนวิทยากร/อาจารยพิเศษจากหนวยงานภายนอกสังกัด และหนังสืออนุญาต/อนุมัติจาก
ตนสังกัด (คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามขอเสนอแนะท่ี 3    

4.11 เร่ืองเสนอพิจารณาจากรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
4.11.1 ขอทบทวนงบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําป 2551  

ขอทบทวนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณคาตอบแทนใชสอยและวัสดุของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท –เอก สาขาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ จากเดิมท่ีไดรับปงบประมาณ 2550 
หลักสูตรละ 100,000 บาท เนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีมีการปฏิบัติการ จึงมีความจําเปนตองซ้ือสารเคมีเริ่มแรกมาก และเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการสอนอันเปนช่ือเสียงท่ีนิสิตจะตองพูดตอสาธารณะอยางนอยท่ีสุดควรพิจารณาให หลักสูตรละ 
100,000 บาท  

อนึ่ง มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2550 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2550 มีมติให
สายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาจัดสรรงบประมาณ หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุใหสาขาวิชา/หลักสูตรในยอดวงเงินเดิม
ท่ีไดรับ ปงบประมาณ 2550 และนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  ดังน้ันหากพิจารณาในวงเงินเดิม โดย
ปรับลดลงรอยละ 3  หลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตร จะไดรับจัดสรรหลักสูตรละ 97,000 บาท รวม 194,000 บาท   
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามหลักการเดิม     

4.11.2 ขอใหพิจารณาจัดสรรหองพักนิสิตหลักสูตรใหม ระดับบัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ขอใหพิจารณาหองพักนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.บ.

(วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม)  วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) และ ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) ซึ่งจะรับ
นิสิต ปการศึกษา 2550 จํานวนประมาณ 17 คน  ขอใหพิจารณาจัดสรรพ้ืนท่ีใหนิสิตใชช่ัวคราวกอน เพื่อมิใหนิสิตรูสึกวาขาด
ความพรอม  

ปจจุบันมีนิสิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม) จํานวน 5 คน หลักสูตร 
วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ)  จํานวน 10 คน หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) และ ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) 
อยูในระหวางดําเนินการ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม เห็นชอบใหใชหอง Sc5-201 เปนหองพักนิสิตดังกลาวไดจนกวาจะรับจัดสรร

พื้นท่ีอาคาร 1 – 4 ตามแผน และมอบสํานักงานเลขานุการ จัดโตะประชุมกลางให 1 ชุด         

4.11.3 ขอใหพิจารณาเพ่ิมหองบรรยายสําหรับนิสิตหลักสูตรใหม ระดับบัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา แจงวาหองบรรยายสําหรับการจัดการเรียนการสอนเริ่มวิกฤต

ขาดหองเรียนโดยเฉพาะสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรท่ีเพิ่มใหม ดังน้ันจึงขอใหพิจารณาพรอมกับการจัดทํา
หลักสูตรท่ีจะเพ่ิมใหมในขณะนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    
มติที่ประชุม เห็นชอบใหใชหองประชุมคณะฯ เปนหองสัมมนาสําหรับจัดการเรียนการสอน

ดังกลาวได  และขอใหรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดทําแผนการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโท-เอก ภาค
ปลาย ปการศึกษา 2550 ใหคณบดีเพ่ือใชประกอบการพิจารณา 

4.12 สาขาวิชาชีววิทยาของบประมาณสนับสนุนการจัดซ้ือครุภัณฑ กลองจุลทรรศน 40 ตัว 2,400,000 บาท  
ดวย ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน  ผูประสานงานสาขาวิชาชีววิทยา เสนอขอใหพิจารณางบประมาณ

แผนดิน ประจําป 2551 เรื่องการจัดซ้ือครุภัณฑ  เนื่องจาก  
1. นิสิตมีจํานวนมากในปการศึกษาหนา และขาดแคลนครุภัณฑท่ีจะใชในหองปฏิบัติการใหมท่ีได ทํา

ใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดเปนปกติ  
2. กลองจุลทรรศนท่ีใชในหองปฏิบัติการมีความจําเปนตองขอจัดซ้ือใหเพียงพอตอจํานวนนิสิตท่ี

เพิ่มข้ึน และไมสามารถขอยืมจากสาขาอื่นใดไดเลย 
3. ขอจัดซ้ือกลองจุลทรรศนเพิ่ม 40 ตัว ตัวละ 60,000 บาท เปนเงิน 2,400,000 บาท  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

เนื่องจากสาขาวิชาชีววิทยา ไมมีการนําเสนอขอมูลในเชิงวิเคราะหประกอบการตัดสินใจ ท่ีประชุมจึง
ขอใหสายวิชาวิทยาศาสตรนํากลับไปวิเคราะหขอมูล และนําเสนอผานท่ีประชุมคณะกรรมการสายวิชาวิทยาศาสตรให
ความเห็นประกอบการพิจารณากอนนําเสนอใหม    
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 มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.13 ขอความเห็นกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติลาทําวิจัยหลังปริญญาเอก  

ตามท่ี น.ส.จินตนาถ  วงศชวลิต  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ตําแหนง อาจารย สังกัดสาขาวิชา
จุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติใหบรรจุโดยเริ่มรับราชการต้ังแตวันท่ี 17 กันยายน 2550 แจงวา
ไดรับทุน JSPS เพื่อปฏิบัติงานวิจัยหลังปริญญาเอก ต้ังแตวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป เปนระยะเวลา 2 ป นั้น  

เนื่องจาก น.ส.จินตนาถ วงศชวลิต อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ เปนเวลา 1 ป ดังน้ัน การลา
ดังกลาวตามระเบียบสามารถดําเนินการได  โดยขออนุมัติพนจากการทดลองปฏิบัติราชการกอน และมีสิทธิลาโดยไดรับ
เงินเดือนเปนเวลา 2 ป เม่ือกลับมาปฏิบัติงานจึงทดลองปฏิบัติราชการตอใหครบ 1 ป ได  

จากขอมูลความคิดเห็นของคณาจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/1187   ลงวันท่ี 7 
กันยายน 2550 รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

เนื่องจาก อ.จินตนาถ  วงศชวลิต ยังไมไดรายงานตัวเขารับราชการ ดังน้ันจึงขอใหชะลอการพิจารณาไว
กอน  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

4.14 ขอเปดวิชาเอกเลือกในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ  

ดวยสาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม เพื่อเปนวิชาเอกเลือก สําหรับ
หลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) หรือวิชารองสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ รหัสวิชา 740561 ช่ือวิชา 
วิสาหกิจทางวิทยาศาสตรขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Scientific Enterprises) โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) เรียบรอยแลว   

อนึ่ง  คณะกรรมการฝายวิชาการ กําหนดประชุมหลังการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และการเสนอ
พิจารณามิไดผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการฝายบัณฑิตศึกษา   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
หรือคณะกรรมการฝายบัณฑิตศึกษากอนนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยฯ  

4.15 ขอเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินรายได  
ดวยฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา แจงขอเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินรายได จากเงินเหลือจายจาก 
1. หมวดเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนวิจัยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และทุนอุดหนุนวิจัย

สถาบัน/วิจัยท่ัวไป และวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งไดรับจัดสรรเปนเงิน 350,000 บาท และ 50,000 บาท รวม 400,000 บาท ใชไป 
384,800 บาท คงเหลือ 15,200 บาท  

2. หมวดรายจายอื่น โครงการจัดประชุมปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท (3 หลักสูตร) ไดรับ 3,750 บาท ใชไป 
1,130 บาท คงเหลือ 2,620 บาท  

รวม 2 รายการ คงเหลือเปนเงิน 17,820 บาท  รายละเอียดดังแนบ  
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  ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ประสงคจะขอใชเงินเหลือจายดังกลาวเพื่อจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร 1 เครื่อง 
เปนเงิน 17,800 บาท   
  อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการขามหมวดรายจาย และใกลสิ้นปงบประมาณ เลยกําหนดระยะเวลาท่ี
คณะฯ กําหนดใหจัดซ้ือ/จาง ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2550 แลว  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

    มติที่ประชุม ไมเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงิน    

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2550  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2550 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2550 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรกฎาคม – สิงหาคม  2550 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  

2550 
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2550 
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2550 

3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  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 ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2550 

รายละเอียดดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
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5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนกรกฎาคม – สิงหาคม  2550 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ต้ังแตเดือน
สิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน 
และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใชพลังงานของชาติ 
นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังน้ี  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2550 
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมิถุนายน 2550 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย  
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเช้ือเพลิง ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2550  จําแนกตามปริมาณและ

คาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่8/2550   

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังน้ันการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังน้ันเพ่ือใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 8/2550 วันท่ี 24 กันยายน 2550 เวลา 13.00 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันท่ี 17 กันยายน 2550   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหเลขานุการท่ีประชุม นัดหมายกรรมการทุกทานเพ่ือประชุมในชวงเดือน
ตุลาคม 2550 แทน   

เลิกประชุมเวลา  11.20 น.   

 
 

 

 

  

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


