
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 10/2551 

วันจันทรท่ี 29 กันยายน 2551 
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร   กรรมการ   
5. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รักษาการหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
3. นายวีรชัย พุทธวงศ  หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  
4. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต   
5. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานการประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

  ไมมี   

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 9/2551  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 9/2551 เมื่อวันจันทรที่ 25 สิงหาคม 2551  เพื่อรับรอง  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้  
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 หนา 2 วาระที่ 3.1 จากเดิม   "5. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา” แกไขเปน "5. ฝายวางแผนและประกัน
คุณภาพ"  

 หนา 8 วาระที่ 4.1 มติที่ประชุม จากเดิม "...ที่ฝายประกันคุณภาพ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
2550 - 2554" แกไขเปน "...ที่ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2551- 2554" 

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ   

3.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2551 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คร้ังที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชาและฝายตาง ๆ เปน
ประจําทุกเดือน และมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหปรับรูปแบบการรายงาน เปน
รายงานใน 4 ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจ
เสริมอื่นๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น 

บัดนี้ สํานักงานเลขานุการ รวบรวมรายงานกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2551 รวม 4 ฝาย 5 หนวยงาน 
2 โครงการ ดังนี้ 

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายวิเทศสัมพนัธและกจิการพิเศษ 
3. ฝายกิจการนิสิต 
4. ฝายวางแผนและประกันคณุภาพ 
5. สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร 
6. สายวิชาวิทยาศาสตร 
7. สายวิชาศิลปศาสตร 
8. สํานักงานเลขานุการ 
9. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี
10. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคพิเศษ   
11. โครงการปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 

รายงานดังกลาวนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th เรียบรอยแลว นอกจากนี้มีหนวยงานและ
ฝายที่ยังมิไดนําเสนอ ดังนี้  

1. ฝายบริหาร 
2. ฝายกิจการนิสิต  
3. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 
4. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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3.2 สรุปขาวความกังวลของผูบรหิารการศึกษาท่ีมีตอการควบคุมคุณภาพทางการศึกษาไทย 

กองวิเทศสัมพันธ จัดสงสรุปขาวที่ถอดความจากหนังสือพิมพ The Nation ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม 
2551 เร่ือง Educators worry over lack of quality control มาเพื่อประกอบการดําเนินงานของคณะ/วิทยาลัย 
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10109/ว.4287 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.3 ปฏิทินการเสนอขออนุมัติเปดสอนโครงการภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ไดมี
มติอนุมัติใหออกประกาศฯ เร่ืองปฏิทินการเสนอขออนุมัติเปดสอนโครงการภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ตามสําเนาที่แนบมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.4 การเทียบการศึกษาใหเทียบเทาระดับปริญญาตรีตามโครงการความรวมมือ MOU กับราชอาณาจักร
ภูฏาน 

ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10106/ 10495 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเสนอให
มีการเทียบการศึกษาใหเทียบเทาระดับปริญญาตรีสําหรับบุคลากรจากราชอาณาจักรภูฏานที่มีความประสงคจะเขา
ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยขออนุมัติหลักการใหพิจารณาเทียบการศึกษาไดจาก
พื้นฐานรายวิชาที่ศึกษาจาก สภามหาวิทยาลัยราชอาณาจักรภูฏานรวมทั้งประสบการณทํางานหรือประสบการณ
วิชาชีพใหเทียบเทาการศึกษาระดับปริญญาตรี นั้น 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการเชิงรุกที่จะพัฒนาความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับราชอาณาจักรภูฏาน โดยเฉพาะการสนับสนุนดานการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปสู
การทําวิจัยในอนาคตและตามนโยบายการศึกษาของชาติในปจจุบันไดมีการพิจารณาพระราชบัญญัติสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลบังคับใชแลว ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ สามารถใชเปนเกณฑเพื่อ
พิจารณาเทียบการศึกษาได ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบในหลักการเทียบการศึกษาและประสบการณใหเทากับระดับ
ปริญญาตรีไดโดยใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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3.5 สรุปสาระสําคญัการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

  ตามที่สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การระดมความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียกับแผนยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม" เมื่อวันจันทรที่ 25 สิงหาคม 2551 ณ หองอยุธยา 3 
โรงแรมเซ็นจูร่ีพารค ถนนราชปรารภ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํา
ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอสงสรุปสาระสําคัญของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯมาเพื่อใหหนวยงานไดรับทราบและใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของ รายละเอียดตามบันทึกที่ 
ศธ 0513.10107/1039 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 แนวปฏิบตัิเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสติ  

ตามที่นิสิตชมรมชาวตึกชาวหอเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินการสอนของอาจารยผูสอน เนื่องจากนิสิตไมมีความมั่นใจวาจะไดรับความสนใจจากผูเกี่ยวของและเกรงวา
การประเมินจะเปนการสูญเปลา นั้น 

ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันจันทรที่ 4 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบกําหนด
แนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  ขอใหทุกคณะ/วิทยาลัยประชุมชี้แจงใหภาควิชาในสังกัดเขมงวดเรื่องการประเมินการสอนของ
อาจารยและใหอาจารยผูสอนนําขอคิดเห็นที่ไดรับจากการประเมินโดยนิสิตมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใน
รายวิชานั้น ๆ 

2.  ขอใหกรรมการวิชาการของแตละคณะเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและสรุปผลการประเมินการสอน
ของอาจารยรวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารยในแตละรายวิชา และใหภาควิชาติด
ประกาศใหนิสิตไดรับทราบการปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมินในทุกภาคการศึกษา 

ขอใหทุกคณะ/วิทยาลัยถือปฏิบัติตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป และรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
ผลการดําเนินการดังกลาวดวย 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

3.7 สงแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป (พ.ศ.2551 - 2554) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2551 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 - 2554) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว ดังนั้นกองแผนงาน จึง
ขอสงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ดังกลาวมาใหหนวยงานทราบ และขอใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  ตาม
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แบบฟอรมพรอมรายละเอียด ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 พรอมนี้ไดจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของมาเพื่อใชประโยชน
ดวยแลว รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/952 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

วาระท่ี  4 เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  

4.1 ขออนุมัติโครงการกอสรางอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ดวยโครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุมัติโครงการกอสรางอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ช้ันโดยใชเงินรายไดโครงการฯ วงเงิน
ประมาณ 5.2 ลานบาท เพื่อใชเปนพื้นที่ใหบริการการเรียนการสอน การวิจัยสําหรับนิสิตของโครงการ  พื้นที่
กอสรางบริเวณทิศตะวันออกของอาคาร 9 รายละเอียดรูปแบบรายการจักนําเสนอในการประชุม 

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการให
ความเห็นชอบแลว 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ ดังนี้   

1. ขอใหโครงการฯ จัดทําแบบแสดงผังบริเวณที่จะกอสรางเพื่อตรวจสอบแนวตนไมที่จะมี
ผลกระทบเพิ่มเติม  กรณีบริเวณกอสรางมีแนวตนไม ซ่ึงจําเปนตองตัดออก ขอใหพิจารณาปลูกทดแทนดวย  

2. ใหแจงประชาสัมพันธใหโครงการภาคพิเศษอื่น ที่ประสงคจะขอพื้นที่กอสรางอาคาร ขอให
ดําเนินการในรูปแบบเดียวกันในลักษณะแบบอาคารแฝด 

4.2 การปรับโครงสรางคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2551 

  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัติแบงสวนราชการภายใน โดยนําเสนอ
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี สวนงานจัดการศึกษา ปจจุบันกองแผนงานไดตรวจสอบและมีความเห็นวา คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ควรนําเสนอปรับโครงสรางคณะฯในภาพรวมแทนการเสนอขอแบบแยกสวน กอปรกับ
สํานักงานเลขานุการ ยังมิไดเสนอขออนุมัติการแบงสวนราชการภายในจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และการ
นําเสนอขอมูลเพิ่มเติมจากสายวิชาเคมียังมิไดจัดสง ดังนั้น จึงเสนอแนะใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ดําเนินการเสนอโครงการปรับโครงสรางคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในภาพรวมตอไป  

อนึ่ง เพื่อใหการดําเนินการปรับโครงสรางเปนไปในคราวเดยีวกัน สําหรับป 2551 จึงขออนุมัติปรับ
โครงสรางภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนี้ 

1.  สํานักงานเลขานุการ โดยแบงสวนราชการภายใน ประกอบดวย 4 งาน ดังนี ้
         1.1  งานบริหารและธุรการ 
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     1.2  งานคลังและพัสด ุ 
     1.3  งานนโยบายและแผน  
     1.4  งานอาคารสถานที่  

2.  สวนงานจดัการศึกษา โดยแบงสวนราชการภายใน ประกอบดวย 4 งาน ดังนี ้
      2.1  งานบริหารและธุรการ 
      2.2  งานบริการการศึกษา 
      2.3  งานกจิการนิสิต 
      2.4  งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ   

3.  สายวิชาเคมี โดยแบงสวนราชการภายใน ประกอบดวย 6 สาขาวิชา ดังนี ้
     3.1  สาขาวิชาเคมีโพลิเมอร 
     3.2  สาขาวิชาเคมีฟสิกส 
     3.3  สาขาวิชาเคมีส่ิงแวดลอม 
     3.4  สาขาวิชาเคมอิีนทรีย 
     3.5  สาขาวิชาเคมีอนินทรยี 
     3.6  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ ดังนี้   

1.  ใหปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ จํานวน 3 หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการ  สวนงานจัด
การศึกษา และสายวิชาเคมี 

2.  ใหดําเนินการเปนการภายใน โดยจัดทําเปนประกาศคณะฯ เปนโครงการจัดตั้งสวนงานจัด
การศึกษา และโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้ง ดังนี้ 

      2.1  คณะกรรมการโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา ประกอบดวย 
             รองคณบดีฝายวิชาการ                                        เปน         ประธานคณะกรรมการ 
             ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต                                เปน         กรรมการ 
             ผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ     เปน         กรรมการ 
             เลขานุการคณะฯ                                                  เปน         กรรมการ 
             หัวหนางานบริการการศึกษา                               เปน         กรรมการและเลขานุการ 

    2.2   คณะกรรมการโครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี  ประกอบดวย 
             ผูประสานงานสาขาวิชาเคม ี                                เปน         ประธานคณะกรรมการ 
             หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร                               เปน         กรรมการ 
             ผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ    เปน         กรรมการ 
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             ผูแทนบุคลากรสาขาวิชาเคม ี                               เปน         กรรมการ 
             บุคลากรที่ผูประสานงานสาขาวิชาเคมีเสนอชื่อ    เปน         กรรมการและเลขานุการ 

4.3  ขออนุมัติจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 

 ดวยสาขาวิชาคอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร เสนอขออนุมัติแบงสวน
ราชการภายในโดยยกฐานะสาขาวิชาคอมพิวเตอร เปนสายวิชาคอมพิวเตอร พรอมนี้ไดเสนอรางโครงการจัดตั้งสาย
วิชาคอมพิวเตอร มาดวยแลว 

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ ดังนี้   

1. ใหดําเนินการเสนอขออนุมัติจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร ในระยะที่ 2 ของการปรับโครงสราง
คณะฯ ในป พ.ศ. 2552 

2. การแบงสาขาวิชาภายในสายวิชาคอมพิวเตอร โดยมีสาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาสถิติ ขอให
ประชุมปรึกษาหารือในสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร   

4.4 ขออนุมัติดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี

ตามที่สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร เสนอโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี โดยยกฐานะจากสายวิชา
วิทยาศาสตร ปจจุบันโครงการอยูในระหวางการวิเคราะหจากกองแผนงาน และจัดสงเอกสารคืนเพื่อใหเพิ่มเติม
ขอมูลบางสวน และจากคําแนะนําจากกองแผนงานใหนําเสนอปรับโครงสรางในภาพรวมของคณะฯ นั้น  

เพื่อเตรียมความพรอมดานการบริหารและจัดการสายวิชาเคมี ระหวางนําเสนอขออนุมัติจัดตั้งจาก
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเคมี จึงขออนุมัติดําเนินการบริหารโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมีเปนการภายใน ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม  2551 เปนตนไปจนกวาจะได รับอนุมัติการแบงสวนราชการภายในจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตามมติที่ประชุม วาระที่ 4.2  

4.5 ขออนุมัติดําเนินงานโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา   

ตามนโยบายคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใหยกฐานะงานบริการการศึกษา และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสวนงานบริการการศึกษา โดยมีฐานะเทียบเทาสํานักงานเลขานุการ ปจจุบันอยูใน
ระหวางขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และเนื่องจากกองแผนงานตรวจสอบแลววาการแบงสวนโครงสรางภายใน
สํานักงานเลขานุการ ยังไมไดรับอนุมัติและประกาศแบงสวนอยางเปนทางการจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น
เห็นควรสงเรื่องคืนเพื่อใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาทบทวนโครงสรางของคณะในภาพรวม พรอม
กับการจัดตั้งสายวิชาเคมีที่อยูระหวางการจัดทําขอมูลเพิ่มเติมของคณะ  โดยขอใหนําเสนอขออนุมัติปรับโครงสราง
พิจารณาเปนภาพรวมในคราวเดียวกัน 
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ดังนั้น เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ งานบริการการศึกษา และ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอดําเนินงานบริหารเปนโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา ระหวางรอการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตามมติที่ประชุม วาระที่ 4.2  

4.6 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส 

ดวยสาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัติดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชา
ฟสิกส และเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงานโครงการจัดตั้ง จึงขออนุมัติแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดตั้ง
สายวิชาฟสิกส รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยดําเนินการเสนอขออนุมัติจัดตั้งสายวิชาฟสิกส ในระยะ
ที่ 2 ในการปรับโครงสรางคณะฯ ในป พ.ศ. 2552 

4.7 ขออนุมัติแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ตามที่สํานักงานเลขานุการ ไดดําเนินการแบงสวนราชการภายในและดําเนินงานเปนการภายในตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยแบงสวนราชการเปน 5 งาน ประกอบดวย 

1.  งานบริหารและธุรการ 
2.  งานคลังและพัสด ุ
3.  งานบริการการศึกษา 
4.  งานนโยบายและแผน 
5.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปจจุบัน การแบงสวนราชการภายในดังกลาวยังมิไดนําเสนอขออนุมัติและประกาศแบงสวน
ราชการภายในจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอปรกับคณะฯ มีนโยบายจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา
ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ พิจารณาแลวจึงขออนุมัติปรับและแบงสวนราชการภายใน เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย เปน 
4 งาน ดังนี้ 

1.  งานบริหารและธุรการ 
2.  งานคลังและพัสด ุ
3.  งานนโยบายและแผน 
4.  งานอาคารสถานที่ 

สําหรับงานบริการการศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ มีนโยบายใหปรับเปลี่ยนเปน
สวนงานจัดการศึกษา โดยมีฐานะเทียบเทาสํานักงานเลขานุการ  และงานอาคารสถานที่ สํานักงานเลขานุการ ขอ
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ปรับแยกจากงานบริหารและธุรการ เพื่อใหสัดสวนของงานและบุคลากรมีความเหมาะสมในการดําเนินงาน โดย
งานอาคารสถานที่ มีภาระงานหลักดานการบริการ บํารุงรักษาดานอาคารสถานที่ การบริการและบํารุงรักษาดาน
ยานพาหนะ  และงานดานสวัสดิการ 

ทั้งนี้ สํานักงานเลขานุการ จะนําเสนอโครงการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ในภาพรวม ซ่ึงประกอบดวยการจัดตั้งสายวิชาเคมี สวนงานจัดการศึกษา และสํานักงาน
เลขานุการ ตามคําแนะนําของกองแผนงานตอไป 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยขอใหนําเสนอการแบงสวนราชการระดับหนวยให
ชัดเจนในการประชุมครั้งตอไป 

4.8 ทบทวนแนวปฏิบัติโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คร้ังที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติการการรับทุนโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ   
ดังนี้ 

1.  ใหจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ปละ 1,000,000 
บาท โดยจัดสรรเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ปละ 4 ทุน ๆ ละ 250,000 บาท สําหรับสายวิชา
คณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร 1 ทุน สายวิชาวิทยาศาสตร 2 ทุน และสายวิชาศิลปศาสตร 1 ทุน กรณีที่สายวชิาใด
ไมมีผูเสนอขอรับทุน อาจจัดสรรใหสายวิชาอื่นแทนได 

2.  ระยะเวลารบัทุน ไมเกนิ 3 ป 

3.  ทุนการศึกษาดังกลาว เมื่อจัดสรรใหบุคลากรแตละสายวิชาแลว จะผูกพันเปนเวลา 3 ป ตามขอ 2 
และจะพิจารณาจัดสรรใหใหมเมื่อผูรับทุนเดิมจบการศึกษา หรือเกินระยะเวลารับทุนตามขอ 2 แลว 

4.  หลักเกณฑการรับทุน หรือแนวทางปฏบิัติใหอนุโลมตามกฎ ก.พ. 

รองคณบดีฝายวิชาการ เสนอขอใหพิจารณาทบทวนเงื่อนไขตามขอ 1 ซ่ึงกําหนดใหจัดสรรทุน
สําหรับบุคลากรไดรับทุน ปละ 250,000 บาท ระยะเวลา 3 ป เปน 1 ทุน ทุนละ 750,000 บาท โดยเบิกจายเพียงงวด
เดียว นั้น  

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจดัการ คร้ังที่ 14/2551 เมื่อวันที ่8 กันยายน 2551 เห็นชอบ
และใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ตอไป 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังนี ้ 
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ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 26 

พฤษภาคม 2551 ดังนี้ 

1.  ใหจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ปละ 1,000,000 
บาท โดยจัดสรรเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ปละ 4 ทุน สําหรับสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและ
คอมพิวเตอร 1 ทุน สายวิชาวิทยาศาสตร 2 ทุน และสายวิชาศิลปศาสตร 1 ทุน กรณีที่สายวิชาใดไมมีผูเสนอขอรับทุน 
อาจจัดสรรใหสายวิชาอื่นแทนได 

2.  ระยะเวลารับทุน ไมเกิน 3 ป   

3.  การรับทุน ปละ 250,000 บาท กรณีเบิกจาย 3 งวด หรือ 750,000 บาท กรณีเบิกจายงวดเดียว  

4.  ทุนการศึกษาดังกลาว เมื่อจัดสรรใหบุคลากรแตละสายวิชาแลว จะผูกพันเปนเวลา 3 ป ตามขอ 2 
และจะพิจารณาจัดสรรใหใหมเมื่อผูรับทุนเดิมจบการศึกษา หรือเกินระยะเวลารับทุนตามขอ 2 แลว 

5.  หลักเกณฑการรับทุน หรือแนวทางปฏิบัติใหอนุโลมตามกฎ ก.พ. 

4.9 การปรับอัตราคาจางพนักงานเงินรายได ประจําป 2551 

ดวยประธานเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  4  กันยายน 2551 เปนวาระพิเศษ 
เพื่อพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติการปรับคาจางพนักงานเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2551 ดังนี้  

1.  เงินเพิ่มคาจางจากฐานคาจางที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2551 ไมเกินรอยละ 4  

2.  พิจารณา 1 ขั้น เทากับรอยละ 4   

3.  พิจารณาเงินเพิ่มคาจางสําหรับลูกจางชั่วคราวเดิมที่ปรับเปลี่ยนเปนพนักงานเงินรายได ดังนี้ 

3.1 อายุงานลูกจางชั่วคราวเดิม ตั้งแต 1 ป 6 เดือนขึ้นไป ปรับคาจางไมเกินรอยละ 5 

3.2 อายุงานลูกจางชั่วคราวเดิม ตั้งแต 2 ป 6 เดือนขึ้นไป ปรับคาจางไมเกินรอยละ 6 

3.3 อายุงานลูกจางชั่วคราวเดิม ตั้งแต 3 ป 6 เดือนขึ้นไป ปรับคาจางไมเกินรอยละ 7 

3.4 อายุงานลูกจางชั่วคราวเดิม ตั้งแต 4  ป 6 เดือนขึ้นไป ปรับคาจางไมเกินรอยละ 8 

3.5 อายุงานลูกจางชั่วคราวเดิม ตั้งแต 5 - 10  ป  ปรับคาจางไมเกินรอยละ 9 

3.6 อายุงานลูกจางชั่วคราวเดิม ตั้งแต 10  ปขึ้นไป  ปรับคาจางไมเกินรอยละ 10 

3.7 พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และตนสังกดันําเสนอขอปรับคาจางตามความเหมาะสม 
และอยูในฐานเงินเดือนของตนสังกัด 

4.  เงินเพิ่มคาจางดังกลาวใหใชงบประมาณรายไดของแตละหนวยงานภายใน กรณีที่เงินเพิ่มคาจาง
ตามขอ 3.1 - 3.6 ไมเพียงพอสําหรับการปรับคาจาง ประจําปงบประมาณ 2551  ใหยืมจากสวนกลาง 
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5.  กรณีเงินเพิ่มคาจางตามขอ 3.1 - 3.7 เกินกวาฐานคาจางรอยละ 4 ตามขอ 1 ใหปรับลดตาม

ความเหมาะสมโดยอยูในสัดสวนเดียวกัน 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังนี ้ 

1.  ใหปรับอัตราคาจางพนักงานเงินรายได ประจําป 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) ตาม
เสนอ 

2.  ใหหนวยงานตนสังกัด ดําเนินงานจัดทํารายละเอียดลักษณะงานที่รับผิดชอบ (Job Description) 
และมอบหมายงาน (Job Assignment) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ไดอยางชัดเจน 
โปรงใส และเปนธรรม  

3.  การประเมินผลสําหรับพนักงานเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 
กันยายน 2552) ใหดําเนินการ ปละ 2 คร้ัง เชนเดียวกับขาราชการ 

4.  ควรมีแนวทางการกําหนดเงินเดือนหรือคาจางขั้นต่ํา -ขั้นสูงเพื่อใชเปนเกณฑการพิจารณาปรับ
คาจางพนักงานเงินรายได 

5.  การขอกรอบอัตราพนักงานเงินรายได ฐานคาจาง 1.5 เทาของขาราชการ ตั้งแตปงบประมาณ 
2551ไมพิจารณาใหดําเนินการ 

4.10 การปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว ประจําป 2551 

ดวยประธานเสนอแนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางชั่วคราวเงินรายได  จํานวน 14 
คน  ประจําป 2551 ดังนี้ 

1.  กําหนดฐานรอยละ 6 ของคาจางที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2551 

2.  ปรับคาจาง 1.5 ขั้น สําหรับลูกจางชั่วคราวที่มีอายุงานตั้งแต 4 - 10 ปขึ้นไป  มีจํานวน  9 คน 

3.  ปรับคาจาง 1 ขั้น สําหรับลูกจางชั่วคราวที่มีอายุงานไมเกิน 4  ป  มีจํานวน  2  คน 

4.  ปรับคาจาง 0.5 ขั้น สําหรับลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 เดือน  จํานวน 1 คน  

5. ไมปรับคาจาง เนื่องจากทํางานไมครบ 8 เดือน จํานวน 2 คน 

ทั้งนี้โดยใชเงินรายไดของแตละหนวยงานภายใน กรณีไมเพียงพอใหยืมจากสวนกลาง และเปน
แนวปฏิบัติเฉพาะปงบประมาณ 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังนี ้ 
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1.  ใหปรับอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวเงินรายได ประจําป 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 

2551) ตามเสนอ 

2.  ใหหนวยงานตนสังกัด ดําเนินงานจัดทํารายละเอียดลักษณะงานที่รับผิดชอบ (Job Description) 
และมอบหมายงาน (Job Assignment) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ไดอยางชดัเจน 
โปรงใส และเปนธรรม  

3.  การประเมินผลสําหรับลูกจางชั่วคราวเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 
กันยายน 2552) ใหดําเนินการ ปละ 2 คร้ัง เชนเดียวกับลูกจางประจํา 

4.11 การเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิต 

ดวยสายวิชาวิทยาศาสตร ขอเสนอแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิต จํานวน 2 ราย ดังนี้  

1.  อ.ดร.วีรมลล  ไวลิขิต ตําแหนง อาจารย สังกัดสาขาวิชาเคมี เปนอาจารยประจําบัณฑิต หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

2.  อ.ดร.พริมา  พิริยางกูร  ตําแหนง อาจารย สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี เปนอาจารยประจําบัณฑิต 
หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) และ ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) 

ทั้งนี้ไดแนบประวัติตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัยมาดวยแลว 

อนึ่ง การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ดังนี้  

1.  ใหเสนอขออนุมัติแตงตั้ง อ.ดร.วีรมลล  ไวลิขิต และ อ.ดร.พริมา  พิริยางกูร เปนอาจารยประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย 

2.  ในการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยในคราวตอไป ขอใหประธาน
หลักสูตร หรือหัวหนาสายวิชาที่เกี่ยวของพิจารณากลั่นกรองการเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑติวทิยาลยั 
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือรายงานการคนควาอิสระ เมื่อมีนิสิตในความรับผิดชอบ  

3.  กรณีที่ขึ้นทะเบียนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยแลว แตไมมีนิสิตในความรับผิดชอบติดตอกัน
เกิน 3 ป ใหพิจารณาทบทวนปรับฐานขอมูลอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อมิใหมีผลกระทบกับผลการประเมิน
ดัชนีที่ 2.10  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  (ดัชนี สกอ. 2.13)  

4.12 การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย 

สายวิชาศิลปศาสตร ไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวน 3 อัตรา โดยดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
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1. นางสุรางค  ณรงคศักดิ์สกุล  คุณวุฒิ รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรและการสอน )  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั ย  และ  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรั ฐกิ จ )จาก
มห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศ าสต ร  ข า ร า ช ก า ร ในสถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ตํ า แหน ง  นั ก วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการ โดยประสงคจะขอรับโอนมารับราชการ ณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ทั้งนี้ไดแจงมหาวิทยาลัยเพื่อขอสงวนอัตราขาราชการจากหนวยงานอื่น เพื่อรับโอนโดยใชอัตราที่ไดรับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยทดแทน  

2. นายประสงค  กัลยาณะธรรม  ปจจุบันเปนขาราชการพลเรือนในตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน สํานักพัฒนาขอมูล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคุณวุฒิ ศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยขอนแกน คะแนนเฉลี่ย 2.61 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารสังคม จาก NIDA คะแนนเฉลี่ย 3.43  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
คะแนนเฉลี่ย 3.43 และ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 
3.80  โดยอนุมัติบรรจุในตําแหนง อาจารย ขั้น 19,665 บาท    

3. น.ส.โชติมา  แกวกอง คุณวุฒิ วท.บ.(สถิติ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คะแนนเฉลี่ย 2.46   พัฒ
นบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จาก NIDA คะแนนเฉลี่ย 3.24 และ สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(การบริหารสังคม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คะแนนเฉลี่ย 3.57 โดยอนุมัติบรรจุในตําแหนง อาจารย ขั้น 19,665 
บาท 

เนื่องจากการบรรจุขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.13 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับความเห็นชอบจากคณะวิทยาศาสตรใชหลักสูตร 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552  โดยเริ่มรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป จํานวนรับปละ 30 
คน ตามแผนการรับนิสิตซึ่งไดรับความเห็นชอบจากวิทยาเขตกําแพงแสน และที่ประชุมคณบดีเห็นชอบเรียบรอย
แลว นั้น  

บัดนี้คณะทํางานเตรียมความพรอมการเปดสอนหลักสูตรจัดทํารายละเอียดตามแบบเสนอขออนุมัติ
โครงการเปดสอนหลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ  และเนื่องจากแผนการรับนิสิตใหม ไดแจง
จํานวนรับนิสิตตั้งแต ปการศึกษา 2552 และกําหนดการเสนอขออนุมัติโครงการเปดสอนหลักสูตรกําหนดใหเสนอ
มหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคมของทุกป  ทั้งนี้รองคณบดีฝายวิชาการ ไดพิจารณานําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
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มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหนําเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยตอไป    

4.14 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) โดย
ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ใหใชหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) เรียบรอยแลว โดย
เร่ิมรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2552 จํานวนรับปละ 10 คน    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหนําเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยตอไป   

4.15 ติดตามการเสนอแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

สืบเนื่องจากฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ดําเนินการจัดทําโครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และขอใหผูเขารวมสัมมนาเมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน 2551 ที่
โรงแรมโกลเดนบีชชะอํา จ.เพชรบุรี นําเสนอรายละเอียดที่กําหนดเปาหมาย ตัวช้ีวัดของโครงการ หรือกิจกรรมตาม
แผนยุทธศาสตรที่กําหนด เนื่องจากตองจัดสงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 นั้น 

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ แจงวาไดรับขอมูลโครงการ หรือกิจกรรมตามแผนที่
ระบุรายละเอียด เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิตเพียง 1 ฝายเทานั้น ดังนั้นจึงขอใหทุกฝาย/สายวิชา/โครงการ พิจารณา
จัดสงขอมูลรายละเอียดดวน หรือขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาดําเนินการรวมกัน โดยเรียนเชิญผูที่เขารวมสัมมนาเมื่อ
วันที่ 20 - 21 กันยายน 2551 และผูที่เกี่ยวของแตไมไดเขารวมสัมมนาดวย 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยขอนัดประชุมในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2551 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ 
หองประชุม 9-110 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

วาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ  

5.1 รายงานสถานภาพการเงิน ประจําเดือนสิงหาคม 2551  

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน ประจําเดือน
สิงหาคม 2551 ประกอบดวย 

1.  เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
      1.1  งบรายรับ - รายจาย ประจําเดือนสิงหาคม 2551 
      1.2  บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร ประจําเดือนสิงหาคม 2551 
      1.3  สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนสิงหาคม 

2551 

2.   กองทุนสวสัดิการคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนสิงหาคม 2551 
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3.   กองทุนพฒันาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนสิงหาคม 2551 
      3.1  บัญชีกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ผศ.แสงสุรีย  สินธุวณิก) 
      3.2  บัญชีกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (คุณครูศรีชุมแสง  สินธุวณกิ) 
      3.3  บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

4.  รายงานเงินทดรองราชการ 

5.  สรุปรายรับ - รายจายเงินโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค ประจําเดือนสิงหาคม 2551 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1 - 2  อาคาร 3 -4  และ
อาคาร 5 ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคาใชจายคาสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  

1.  สรุปรายงานการใชกระแสไฟฟา ประจาํเดือนสิงหาคม 2551  

2.  สรุปรายงานการใชประปา และโทรศัพท ประจําเดือนสิงหาคม 2551  

3.  สรุปรายงานการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง ประจําเดือนสิงหาคม 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 11/2551 

ประธานขอนดัประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คร้ังที่ 11/2551 
ประจําเดือนตลุาคม 2551 ในวันที ่ 27 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 น. โดยกําหนดใหเสนอวาระการประชุมภายในวนัที่ 
20 ตุลาคม 2551 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา 14.45 น. 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 


