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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 11/2551 

วันจันทรท่ี 27 ตุลาคม  2551 
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ  
4. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
5. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  กรรมการ   
6. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน   แทนหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
7. นายวีรชัย พุทธวงศ หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี  กรรมการ 
8. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
3. นายวีรชัย พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   
4. นายปติ  ตรีสุกล  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
5. นายวิทยา  จาทอง  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
6. นางสาวพจมาลย  พูลมี  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 

เร่ิมประชุมเวลา  13.20 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานการประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

  1.1   แนะนําผูบริหารใหม  

ประธานแนะนําผูชวยคณบดี และหัวหนาหนวยงานใหม ซ่ึงแตงตั้งเพิม่ และอยูในระหวางรอคําสั่ง
แตงตั้งใหม โดยขอใหเขารวมประชุมในคณะกรรมการประจําคณะฯ เพิ่มเติม ดังนี้  
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1.  อ.ดร.ปติ   ตรีสุกล  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
2.  อ.ดร.พจมาลย พูลมี ประธานคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
3.  ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  หัวหนาสายวชิาวิทยาศาสตร   

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 10/2551  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 10/2551 เมื่อวันจันทรที่ 29 กันยายน 2551  เพื่อรับรอง  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ   
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2551  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คร้ังที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝาย
ตาง ๆ เปนประจําทุกเดือน และมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝาย
ตาง ๆ ปรับรูปแบบการรายงาน 4 ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม อ่ืน ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตาม
แบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน
กันยายน 2551 รวม 4  ฝาย 5 หนวยงาน  2 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ  
2. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
3. ฝายกิจการนิสิต   
4. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
5. สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  
6. สายวิชาวิทยาศาสตร     
7. สายวิชาศิลปศาสตร  
8. สํานักงานเลขานุการ  
9. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
10. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
11. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอย
แลว   นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 1 ฝาย 2 โครงการ ดังนี้  
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1. ฝายบริหาร  
2. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  
3. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  

 อนึ่ง ปงบประมาณ 2552 สํานักงานเลขานุการ ขอเปลี่ยนแบบฟอรมการรายงานกิจกรรมการ
ดําเนินงาน ประจําเดือน เพื่อสามารถใชประโยชนในดานการรายงานผลการดําเนินงานไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
จะนําขึ้นใหสามารถ down load ไดที่โฮมเพจคณะที่ http://www.flas.ku.ac.th   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.2 การจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ปงบประมาณ 2552 

ตามที่กองแผนงานแจงการจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2552 งบลงทุน โดยเปนครุภัณฑประกอบ
อาคารการเรียนรู (อาคาร 9) วงเงิน 4,423,000 บาท นั้น 

คณบดี ไดเชิญประชุมผูเกี่ยวของเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 และเห็นชอบใหจัดสรรงบประมาณ 
รายการงบลงทุนใหกับสายวิชา/สวนกลาง ตามบันทึกที่ ศธ 0513.204/1589 ลงวันที่ 19 กันยายน 2551 โดยแจงมติ 
ดังนี้  

1. จัดสรรแกสายวิชา 3 สายวิชา และสวนกลางในวงเงินหนวยงานละ 1,000,000 บาท  
2. จัดสรรใหศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ีเปนเงิน 200,000 บาท  
3. จัดสรรเพื่อเปนงบปรับปรุงหอง Sc9-105  วงเงิน 200,000 บาท  
4. ขอใหสายวิชา/ศูนย/และสํานักงานเลขานุการ จัดสงรายละเอียดประกอบดวย  ช่ือรายการ

ครุภัณฑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ (โดยสังเขป) ราคา พรอมใบเสนอราคา (ถามี) เหตุผล/คํา
ช้ีแจงประกอบรายการ      

5. ขอใหสายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกลาวโดยเนนเพื่อการจัดหาครุภัณฑ
ประกอบหองบรรยายกลาง รวมเครื่องมืออุปกรณสําหรับหองบรรยาย หองเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
นิสิต สําหรับอาคารปฏิบัติการ 1 – 5  เปนลําดับแรก    

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการใชหองประชุม SC9-105 เปนหองทํางานผูชวยคณบดีฝายกิจการนสิิต 
ดังนั้น งบตามมติขอ 3 จึงพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมใหศูนยสงเสริมการวิจัยฯ 150,000 บาท และสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
50,000 บาท และเงินเหลือจํานวน 23,700 บาท จัดสรรใหสํานักงานเลขานุการ   

ปจจุบันสายวิชา ศูนย และสวนกลาง ไดดําเนินการจัดสงรายการครุภัณฑใหงานนโยบายและแผน 
เพื่อนําเสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณ ประจําป 2552 เมื่อไดรับแจงรหัสครุภัณฑแผนเดิมตามระบบ
งบประมาณเรียบรอยแลว จักดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการตอไป    
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อนึ่ง รายการครุภัณฑที่หนวยงานแจงขอเปลี่ยนแปลง นั้น ขอใหเตรียมกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ  ใบเสนอราคา เพื่อเตรียมการจัดซื้อ/จางตามแผนไว โดยจัดสงหนวยพัสดุได แตยังไมสามารถ     
กอหนี้ผูกพันได  นอกจากนี้รายการครุภัณฑที่นําเสนอขอเปลี่ยนแปลงบางรายการจัดเปนวัสดุ (ครุภัณฑต่ํากวา
เกณฑ) เนื่องจากราคาไมเกิน 5,000 บาท และปจจุบันบางหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร และเปนชวงของการ
ปรับปรุงพื้นที่ที่ไดรับจัดสรรใหม ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นสมควรใหแจงขอมูลใหสายวิชาตาง ๆ พิจารณายืนยันขอมูล
รายการครุภัณฑเพื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือทบทวนรายการใดจักไดดําเนินการกอนเสนอ
มหาวิทยาลัย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบใหสํานักงานเลขานุการ แจงขอมูลยอนกลับใหหนวยงาน
พิจารณาทบทวนและยืนยันขอมูลกอนนําเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการตอไป  

3.3 แนวทางการดําเนินการระบบสํานักงานอัตโนมัติ (FLAS.KU.e-Office) 

ดวยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดซื้อโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติ (โปรแกรม AMS 
e-Office version 5.2) เพื่อใชงานดานเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ซ่ึงแนวคิดของการพัฒนาโปรแกรม 
(โดย ผศ.  สิชล  สงคศิริ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูพัฒนาโปรแกรม) ดังนี้  

• งายตอการใชงาน  
• ทํางานไดทุกเวลา และทุกสถานที่  
• ทําใหระบบงานมีความโปรงใสและตรวจสอบได  
• ติดตามและสบืคนงานไดอยางรวดเร็ว  
• ลดการใชกระดาษ  
• มีระบบรักษาความปลอดภยั  
• มีการขยายการเชื่อมตอไปยังหนวยงานอืน่ที่อยูในระบบได  

ปจจุบันโปรแกรม AMS e-Office มีการใชงานภายในสวนราชการตาง ๆ กวา 60 แหง อาทิ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดแจงแนวทางการดําเนินงานระบบสํานักงานอัตโนมัติ และจัด
ฝกอบรมการใชงานใหแกบุคลากรเมื่อวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม 2551 จํานวน 2 รุน โดยมีผศ.สิชล สงคศิริ เปน
วิทยากร มีบุคลากรสนใจเขารวมโครงการ จํานวน 80 คน   

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงกําหนดการใชงานระบบสํานักงานอัตโนมัติจริงตั้งแตวันที่ 
20 ตุลาคม 2551 โดยดําเนินการคูขนานกับระบบเดิมไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 จะใชงานระบบสํานักงาน
อัตโนมัติอยางสมบูรณ  

สํานักงานเลขานุการ ไดแจงเวียนบันทึกที่ ศธ 0513.204/ว 1557 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 เพื่อ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกทานทราบและถือปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอใหผูบริหารทุกระดับ บุคลากรทุกทานทราบ และ
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ปฏิบัติตามขอกําหนดการใชงานที่ขอความรวมมือถือปฏิบัติ คือ ขอใหบุคลากรทุกทาน login เขาสูระบบ FLAS.KU. 
e-Office ไดท่ีURL http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_login หรือที่ www.flas.ku.ac.th เลือก click ที่ 
e-Office เพื่อรับทราบ/พิจารณา/ดําเนินการใน หนาจอ "งานรอคุณ" และหนังสือเวียน  อยางนอยวันละ 1 คร้ัง    

อนึ่ง บุคลากรที่ไมไดเขารวมโครงการฝกอบรม สํานักงานเลขานุการจะจัดสงคูมือการใชงานให 
โปรดศึกษาจากคูมือ กรณีที่ไมสามารถใชงานได สํานักงานเลขานุการ จะจัดฝกอบรมใหโดยเจาหนาที่ของคณะฯ   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 รายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 รอบ 12 เดือน 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดสงแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2551 
และทานอธิการบดีลงนามคํารับรองของหนวยงานเรียบรอยแลว ปจจุบันสํานักงาน ก.พ.ร. มก. แจงใหหนวยงาน
จัดสงรายงานผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.2551 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 13 
ตุลาคม 2551 นั้น 

งานนโยบายและแผน แจงประสานงานขอใหฝาย/สายวิชา และผูเกี่ยวของทราบเพื่อจัดสงรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่กําหนดแลว มีหนวยงานที่รายงานขอมูลแลวแตยังไมครบถวน จึงขอแจงเพื่อ
เรงรัดการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานโดยดวนเนื่องจากเลยกําหนดสงแลว 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 การนับประสบการณการปฏิบัติงานที่เก่ียวของเพื่อการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงตอบขอหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เกีย่วกบั
มาตรฐานกําหนดตําแหนงในประเด็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้ 

1.  การนับระยะเวลาดํารงตําแหนง กรณีที่ผูดํารงตําแหนงในสายงานที่ใชคุณวุฒิต่ํากวาปริญญา 
หากศึกษาไดรับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้น และมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดกรอบตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ
ปริญญาแลว ก็อาจพิจารณาเปลี่ยนเปนตําแหนงในสายงานที่วุฒิปริญญา โดยใหนับระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในสาย
งานเดิมกับตําแหนงสายงานใหมรวมกันได 

2.  การนับประสบการณการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกรณีผูที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่ใชคุณวุฒิต่ํา
กวาปริญญาหากศึกษาไดวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้นและมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดกรอบตําแหนงสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับปริญญาแลว ก็อาจพิจารณาเปลี่ยนเปนตําแหนงในสายงานที่วุฒิปริญญา โดยใหนับประสบการณการทํางานที่
เกี่ยวของตั้งแตวันที่ไดรับการเปลี่ยนตําแหนงในสายงานที่ใชคุณวุฒิปริญญา  

นอกจากนี้ สกอ. แจงเพิ่มเติมวาบางกรณีสถาบันอุดมศึกษาอาจมีเหตุผลความจําเปนในการมีคําสั่ง
มอบหมายงานของตําแหนงในสายงานที่เร่ิมใชคุณวุฒิปริญญาซึ่งเปนตําแหนงที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนด
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กรอบตําแหนงไวแลวใหผูที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่ใชคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาแตมีคุณวุฒิปริญญาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงดังกลาวเปนผูปฏิบัติงาน ในกรณีดังกลาวอาจนับประสบการณการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับตําแหนงในสายงานที่ใชคุณวุฒิปริญญาเพื่อการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นไดตั้งแตวันที่
ขาราชการผูนั้นไดรับคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติงานของตําแหนงในสายงานของตําแหนงในสายงานที่ใชคุณวุฒิ
ปริญญาดังกลาว รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0509(4)/ว 1355 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 หรือ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HR0ZDAG0.pdf 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวา ก.พ.อ. มีมติใหแกไขประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

1.  ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 
8 พฤษภาคม 2550  

2.  ตัดความในขอ 6 เร่ือง โทษทางจรรยาบรรณ ออก 

3.  ตัดขอ 5(2) เร่ือง การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณออก เนื่องจากตัดเรื่องโทษทาง
จรรยาบรรณออกแลวเพื่อใหสอดคลองกัน  

ทั้งนี้ ประกาศ ก.พ.อ. ที่มีการแกไขแลว เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2551 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 125 ตอนพิเศษ 141 ง ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551 เรียบรอยแลว รายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0509.6(2.4)/ว 1282 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 ดังแนบ http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/psdttj/BMW967.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 การจัดสรรเงินประจํางวด ปงบประมาณ 2552  

ตามที่กองคลังแจงวา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
ประกาศใชไมทันปงบประมาณ 2552   สํานักงบประมาณ จึงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชจายเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปพลางกอน   

   ดังนั้น  กองคลังจึงไดแจงผลการจัดสรรเงินประจํางวด ปงบประมาณ 2552 โดยใชหลักเกณฑและ
เงื่อนไขของปงบประมาณ 2551 ใหทราบ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอสรุปแจงแนวทางการดําเนินงานใหสายวิชา/สาขา และหนวยงานที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ ประจําป 2552 โดยใชฐานวงเงินเดิม ดังนี้  
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1. งบดําเนินการ (ตอบแทนใชสอยและวัสดุ) อนุโลมใชวงเงินที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 
2551 เนื่องจากไมไดรับจัดสรรยอดเงินเพิ่ม (แจงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการแลว) ในสัดสวนรอยละ 
25 สําหรับงวดที่ 1  

2. งบลงทุน (คาครุภัณฑ) ซ่ึงคณะฯ จัดสรรใหสายวิชาละ 1 ลานบาท งานนโยบายและแผนอยูใน
ระหวางการขอเปลี่ยนแปลงรายการ ขอใหเตรียมกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ กรณีสอบราคา (เกิน 1 แสนบาท ไมเกิน 
2 ลานบาท)  หรือเตรียมใบเสนอราคา (กรณีตกลงราคา) ไมเกิน 1 แสนบาท ไวเทานั้น ยังไมสามารถดําเนินการอื่น ๆ 
ไดจนกวาจะไดรับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ และเงินประจํางวดแลว รายละเอียดตามบันทึกกองคลังที่ ศธ 
0513.10105/17359 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551 หรือ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HR0YE2DE.pdf  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

ตามที่ไดมีการออกพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 และตามมาตรา 4 วรรค 2 แหง พ.ร.บ. นี้ กําหนดใหเพื่อประโยชนในการรักษา
มาตรฐานและคุณภาพในการจัดตั้งสวนงานภายใน คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไข
ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติก็ได นั้น  

   ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออกประกาศ  เร่ือง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 แลว จึงขอแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบและถือ
ป ฏิ บั ติ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม ห นั ง สื อ ที่  ศ ธ  0 5 0 3 ( 3 ) / ว  1 3 0 7  ล ง วั น ที่  6  ต . ค .  2 5 5 1 ห รื อ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HR0YKT39.pdf 

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.9 แจงผลการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราใหมใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้  

1. ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน  1  อัตรา  
2. ตําแหนงนักวิทยาศาสตร จํานวน  1  อัตรา  
3. ตําแหนงบุคลากร จํานวน  1 อัตรา  
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ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยฯ มีมติใหหนวยงานที่ไดรับ
จัดสรรอัตรากําลัง ดําเนินการ ดังนี้   

1. ขอใหเรงรัดการดําเนินการบรรจุ โดยสามารถบรรจุไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
2. พิจารณาปรับลดการจางลูกจางชั่วคราว หรือพนักงานเงินรายไดลงโดยใหนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใหควบคุมกรอบอัตรากําลัง
ของหนวยงานมิใหเพิ่มขึ้น  

รายละเอียดบันทึกที่ ศธ 0513.10107/1234 ลว 17 ต.ค. 2551หรือ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HR0YT87L.pdf 

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบสํานักงานเลขานุการ ดาํเนินการตอไป  

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการ   

ตามที่โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี (สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร) ไดรับจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย เพื่อบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี  จํานวน 1 อัตรา โดยดําเนินการ
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกตามกระบวนงานเสร็จเรียบรอยแลว นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จึงขออนุมัติบรรจุ น.ส.กมลทิพย  ขัตติยะวงศ  คุณวุฒิ วท.บ.
(เคมี)  คะแนนเฉลี่ย 2.65  วท.ม(ชีวเคมี) คะแนนเฉลี่ย 3.57 และ ปร.ด.(ชีวเคมี)  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปน
ผูผานการคัดเลือก โดยขออนุมัติบรรจุในตาํแหนงอาจารย ขั้น 19,665 บาท รายละเอียดดังแนบ 

อนึ่งการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนั้นหนวยการเจาหนาที่ งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ จึงขอนําเสนอ
พิจารณา 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบสํานักงานเลขานุการดําเนินการตอไป  

4.2 ขอทบทวนการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน 

ตามที่สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาคอมพิวเตอร ซ่ึงขออนุมัติแยกจากสายวิชาวิทยาศาสตร และสาย
วิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ตามลําดับ และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2551 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551 เห็นชอบในหลักการ โดยใหดําเนินการเสนอขออนุมัติจัดตั้งสายวิชาใน
ระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2553 ภายในเดือนธันวาคม 2552 นั้น  

เนื่องจากสาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาคอมพิวเตอร ขอใหพิจารณาทบทวนโดยยืนยันขอปรับ
โครงสรางในระยะที่ 1 พรอมกับสาขาวิชาเคมี และสวนงานจัดการศึกษา ภายในปงบประมาณ 2552 ภายในเดือน
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ธันวาคม 2551 พรอมนี้ไดนําเสนอทบทวนในคณะกรรมการบริหารและจัดการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 แลว 
โครงสรางภายในสาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาคอมพิวเตอร ประกอบดวย  

สายวิชาฟสิกส หรือ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HU0XHRQT.pdf  

1. สาขาวิชาวัสดุศาสตร 
2. สาขาวิชาฟสิกสสภาวะแวดลอมทางการเกษตร 
3. สาขาวิชาฟสิกสของอุปกรณและเครื่องมือวัด 
4. สาขาวิชาเลเซอรเชิงฟสิกส  
5. สาขาวิชาการประยุกตทางดานไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร  

สายวิชาคอมพิวเตอร หรือ  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HV0ULDH3.pdf 
1.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  สาขาวิชาสถิติ 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือ  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HS0YQA3C.pdf 

แจงขอชะลอการเสนอปรับโครงสราง เนื่องจากผูประสานงานไปราชการตางประเทศ และ
คณาจารยในสาขาวิชาไมอยูหลายทาน    

สาขาวิชาสังคมศาสตร 

ขออนุมัตินําเสนอโครงการปรับโครงสราง โดยแบงสวนราชการภายใน ดังนี้  
1. สาขาวิชางานสังคม  ชีวิต และความมั่นคง  (Social Work ,Life and Security) 
2. สาขาวิชานิติรัฐ และนโยบายสาธารณะ  (Legal  State  and Public Policy) 
3. สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย จิตวิทยาสังคม และการพัฒนาตน (Human Resources Management 

,Social Psychology and  Self Development) 

4. สาขาวิชาการจัดการภาคสาธารณะ เมืองและภูมิภาค (Public, Urban and Regional Management) 
5. หนวยเรียนรูการบริหารรัฐกิจในภูมิภาคตะวันตก (Learning Unit of Public Administration  in 

Western Region : LUPAW) 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายนําเสนอความเห็นในประเด็นตาง ๆ  อาทิ การนําเสนอโดยมิไดผาน
ที่ประชุมของหนวยงานตนสังกัด เอกสารที่นําเสนอยังไมครบถวน และในสวนของวิทยาลัยนานาชาติ (นาม
พระราชทาน)  มิไดแจงเสนอโครงการในการประชุมครั้งนี้   เปนตน ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการขอปรับโครงสราง
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการตอไปได จึงมีมติ ดังนี้      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการ  ดังนี้  
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1. ใหมีการดําเนินงานเปนการภายในสําหรับสายวิชาที่ไดรับความเห็นชอบในหลักการโดยใช
องคประกอบเดียวกับคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   

2.   เห็นชอบในหลักการใหปรับสาขาวิชาฟสิกส เปนสายวิชาฟสิกส แยกจากสายวิชาวิทยาศาสตร
โดยขอใหสงรายละเอียดตามแบบฟอรมการขอปรับโครงสรางสวนราชการ และเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
โครงการจัดตั้งตามมติที่ประชุมขอ 1  

3. เห็นชอบในหลักการใหสาขาวิชาคอมพิวเตอรและสาขาวิชาสถิติ เปนสายวิชาคอมพิวเตอร แยก
จากสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  โดยขอใหนําโครงการเสนอพิจารณาผานที่ประชุมคณะกรรมการสาย
วิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับอัตราบุคลากร งบประมาณ และพ้ืนที่การใช
ประโยชน และนําเสนอแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งตามมติที่ประชุมขอ 1  

4. เห็นชอบในหลักการใหสาขาสังคมศาสตร เปนสายวิชาสังคมศาสตร โดยแยกจากสายวิชาศิลป
ศาสตร และนําเสนอแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งตามมติที่ประชุมขอ 1 

5. เห็นชอบในหลักการใหสาขาวิชาจุลชีววิทยา และวิทยาลัยนานาชาติ นําเสนอโครงการเพื่อปรับ
โครงสรางเปนสายวิชาจุลชีววิทยา และศูนยจัดการศึกษานานาชาติได โดยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดการ พิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังตอไป  

6. เห็นชอบใหหนวยงานตนสังกัดเดิมพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดินใหโครงการจัดตั้งสาย
วิชาตาง ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบในหลักการแลวตามฐานวงเงินเดิมที่ไดรับประจําป พ.ศ. 2551 และจัดสรร
งบประม าณ เ งิ น ร า ย ได  ประจํ า ป  2 5 5 2  ต ามแผนงบประม าณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ า กที่ ป ร ะชุ มสภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนงบประมาณคาใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ขอใหโครงการจัดตั้งดําเนินการจัดทําแผนคําของบประมาณประจําปทั้งเงินงบประมาณและเงินรายไดแยกจาก
สังกัดเดิม    

4.3 การจัดสรรเงินเขากองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะฯ ตั้งแตป พ.ศ.2547 เปนตนมา 

ปจจุบันคณะฯ ไดดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาจัดตั้ง
เปนเงินทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรสายวิชาการเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ สําหรับ
ทุนการศึกษาตอในประเทศระดับปริญญาเอกสําหรับบุคลากรสายวิชาการ และระดับปริญญาอื่นในประเทศสําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน ยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติ  

ดังนั้นเพื่อใหกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีวงเงินเพิ่มขึ้นสามารถสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรและอื่น ๆ  ได  คณะฯ จึงพิจารณาเห็นวาวงเงินสวนที่ไดรับจากสวนแบงกําไรสุทธิประจําป ซ่ึง
คณะฯ ไดรับจัดสรรในสัดสวนรอยละ 30 และเงินโอนคาใชจายจากการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจากโครงการ
วิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ ซ่ึงจะมีเหลือจายเมื่อหักจายคาดําเนินการ (คาสอนและคาตอบแทนอื่นๆ) แลวทั้งหมดให
โอนเขากองทุนพัฒนาคณะฯ  
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อนึ่ง การใชจายเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนตามระเบียบฯ ดัง
แนบ ทั้งนี้ใหคณะกรรมการกองทุนฯ จัดทําแผนงาน/แผนการใชจายเงิน ประจําป และผลการดําเนินงานเพื่อรายงาน
ใหคณะ และมหาวิทยาลัยทราบ  

นอกจากนี้ประธานแจงขอมูลเพิ่มเติมวา คณะฯ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
คณะฯ และคณะอนุกรรมการกองทุนฝายพัฒนาบุคลากร และฝายพัฒนานิสิต เรียบรอยแลว รายละเอียดนําเวียนใน
ระบบหนังสือเวียนแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหนําเงินสวนแบงกําไรสุทธิที่ไดรับจัดสรรจากโครงการหลักสูตรภาคพิเศษทุกโครงการเขาเปน
รายไดกองทุนพัฒนาคณะฯ  ตั้งแตรอบบัญชีปงบประมาณ 2551   

2. ใหนําเงินเหลือจายทั้งหมดหลังหักคาตอบแทนการสอน และคาตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการ
วิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษเขาบัญชีกองทุนพัฒนาคณะฯ  ตั้งแตปงบประมาณ 2551 เปนตนไป  

3. มอบงานการเงินและบัญชี  สํานักงานเลขานุการ สรุปรายงานการเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ  และ
เงินคงเหลือจากเงินโอนโครงการวิศวกรรมศาสตรภาคพิเศษนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป   

4.4 การจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ปงบประมาณ 2552 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2552 รวมทั้งสิ้น 
3,235,432,800 บาท โดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น เปนเงิน 33,588,000 บาท 
ประกอบดวย  

งบบุคลากร                               รวมเปนเงิน       20,748,900   บาท 
• เงินเดือน                                     เปนเงิน       17,545,300   บาท  
• คาจางประจํา                               เปนเงิน             1,594,200   บาท  
• คาจางชั่วคราว                             เปนเงิน          1,609,400   บาท  
งบดําเนนิการ                            รวมเปนเงนิ           8,415,400   บาท  
• คาตอบแทน                                เปนเงิน              749,200   บาท  
• คาใชสอย                                    เปนเงิน                71,500   บาท  
• คาวัสด ุ                                       เปนเงิน            6,299,700  บาท  
• คาสาธารณูปโภค                        เปนเงิน            1,295,000    บาท  
งบลงทุน                                รวมเปนเงิน      4,423,700  บาท 
• คาครุภัณฑ                                 เปนเงิน              4,423,700   บาท  
                                         รวมเปนเงินท้ังสิน้      33,588,000   บาท      

งบดําเนินการที่ไดรับจัดสรร เปนเงิน 8,415,400  บาท เทากับปงบประมาณ 2551 การพิจารณาจัดสรร
งบดําเนินการ ปงบประมาณ 2552 รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพพิจารณาใหใชยอดเงินจัดสรรตามวงเงิน
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เ ดิ ม  ส รุ ป ร า ย ง า น ก า ร ใ ช จ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  ป ร ะ จํ า ป  2 5 5 1  ห รื อ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HT1ERE95.pdf 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําป 2552  งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ) ตามฐานวงเงินเดิมที่ไดรับจัดสรรประจําป 2551 เนื่องจากคณะฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามวงเงินเดิม โดย
ไมรวมยอดงบประมาณที่จัดสรรเปนคาวัสดุหนังสือ   

2. มอบสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการแจงยอดงบประมาณที่จัดสรรตามขอ 1 ใหหนวยงานตาง ๆ 
ทราบ  

3. งบประมาณสวนของคาวัสดุหนังสือเดิมใหนําเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

4.5 แนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต 
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต และมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551
เห็นชอบใหหนวยงานนําขอปฏิบัติดังกลาวไปพิจารณาและแจงใหกองบริการการศึกษา(กําแพงแสน) ภายในวันที่ 6 
ตุลาคม 2551 นั้น 

ฝายวิชาการ ไดพิจารณาแลว ขอเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดย
นิสิต ดังนี้ 

1.  ประกาศใหอาจารยแตละทานดูผลการประเมินการสอนของตนเอง 
2.  เมื่อทราบผลการประเมินแลว ใหอาจารยแตละทานนําขอคิดเห็นที่ไดรับจากการประเมินโดย

นิสิตนั้น พิจารณาแลวเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง มอบใหผูประสานงาน
สาขาวิชารวบรวม 

3.  ผูประสานงานสาขาวิชา เมื่อรวบรวมขอมูลจากอาจารยภายในสาขาวิชาครบทุกทานแลว ให
นําเสนอแกหัวหนาสายวิชาตนสังกัด 

4.  หัวหนาสายวิชา ติดประกาศแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหนิสิตทราบ 
5.  หัวหนาสายวิชา มอบขอมูลใหแกรองคณบดีฝายวิชาการ เพื่อที่จะไดรายงานผลการประเมินนสิติ

ประเมินอาจารย/รายวิชา ภาคตน ปการศึกษา 2551 ใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบผลการดําเนินการตอไป  
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

  มติที่ประชุม    
1. มอบรองคณบดีฝายวิชาการ ประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอร เพื่อใหหัวหนาสายวิชา

สามารถดําเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  และติดตามการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติขอ 1  - 5  เพื่อ
รายงานผลใหคณบดีทราบเปนเรื่องลับ   

2. มอบผูเกี่ยวของตามขอ 3 - 5 รายงานผลใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  
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4.6 หลักเกณฑการใหรางวัลผลงานวิจัยและการใหเงินสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงาน
ตางประเทศโดยใชเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2552 

ตามที่ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพิจารณารางระเบียบวาดวยหลักเกณฑการให
รางวัลผลงานวิจัยและการใหเงินสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานตางประเทศโดยใชเงินรายไดประจําป
งบประมาณ 2552 คราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 มีมติเห็นชอบใหนําเสนอรางหลักเกณฑ
ดังกลาวเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะฯ และนําเสนอเปนประกาศคณะฯ เพื่อใชเปนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
สําหรับปงบประมาณ 2552 รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20406/153 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2551 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ พิจารณาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 แลวมีมติเห็นชอบราง 
และใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาตอไป   รายละเอียดรางประกาศหลักเกณฑใหรางวัล
ผลงานวิจัยและการใหเงินสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานตางประเทศโดยใชเงินรายไดประจําปงบประมาณ 
2552 หรือ  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HU0S6H7G.doc 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหจัดทําเปนประกาศคณะฯ เพื่อใชสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

4.7 การรับบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปการศึกษา 2553 

ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล แจงวาที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดประกาศ
ปรับเปลี่ยนองคประกอบในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซ่ึงจะเริ่ม
ใชในปการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดองคประกอบ และคาน้ําหนัก ดังนี้  

1. ผลการเรียนเฉลี่ย ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)   20% 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติพื้นฐาน (O-NET)  30% 
3. ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test: GAT) 10 – 50% 
4. ผลการทดสอบวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพ/วิชาการ (Professional Aptitude Test : PAT)          

0–40%  

สํานักทะเบยีนและประมวลผลไดจัดทําขอมูลรายละเอียดองคประกอบ และคารอยละของคณะ/
สาขาวิชา ตามรูปแบบที่ สกอ. จัดทําเปน 9 กลุม เพื่อใหคณะพจิารณาตรวจสอบ กรณปีระสงคจะแกไขหรือเพิ่มเตมิ 
จะตองจดัทําในรูปแบบ 9 กลุมตามที่ สกอ. จัดทําไวแลว  และแจงสํานกัทะเบยีนและประมวลผล ภายในวันที่ 31 
ตุลาคม 2551 รายละเอยีดตามบันทึกที่ ศธ 0513.131/2720 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2551 หรือ  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HR0XL9T0.pdf 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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4.8 แผนพัฒนาปรับปรุง ประจําป 2552 
จากผลการประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําป 2551 (ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 2550 1 : 1 มิถุนายน 2550- 31 พฤษภาคม 2551) และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรตองจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ฝายวางแผนและประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารางของ
แผนพัฒนาปรับปรุงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  มอบผูเกี่ยวของดําเนินการและแจงขอมูลภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 และ
ประธานจะติดตามผลในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการครั้งตอไป  

4.9 การเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ (การเสนอผลงานทาง
วิชาการ) 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปน
เลิศ ดวยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานแกหนวยงานและสนับสนุนใหแตละคณะเรง
สรางจุดแข็งทางวิชาการใหมีความชัดเจน ตามแผนปฏิบัติราชการชวงปงบประมาณ 2550 – 2554 อยางตอเนื่องตาม
ความจําเปน และศักยภาพความพรอมดานงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ คือ 
หนวยงานมีการพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการที่สามารถมุงเนนภารกิจไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม 
รวมถึงมีการใชทรัพยากรดานการเรียนการสอนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และทุกวิทยาเขตมีการพัฒนาการเรียน
การสอนที่มีมาตรฐานเดียวกัน  
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากรายไดสวนกลาง งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อการ
ดําเนินงาน คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร รายการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
ปงบประมาณ 2552 เพื่อสนับสนุนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนเงิน 181,800 บาท เพื่อใชในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ ของบุคลากรตามที่เห็นสมควร โดยขอใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ ภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (มีนาคม 2552 และ กันยายน 2552)  
 อนึ่ง จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวม 181,800 บาท มาจากฐานจํานวนคณาจารย รวม 101 
คน เฉลี่ยคนละ 1,800 บาท ฐานขอมูลกองการเจาหนาที่ ณ เดือน กันยายน 2551 ดังนี้  
 สายวิชาศิลปศาสตร  จํานวน 29 คน 
 สายวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน 45 คน 
 สายวิชาคณิตศาสตรฯ  จํานวน  14 คน 
 สายวิชาเคมี จํานวน 13 คน 
  รวม 101 คน 
รายละเอียดบันทึกที่ ศธ 0513.10107/1241 ลงวันที่ 20 ต.ค. 2551 หรือ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HS0Z7F2A.pdf 

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังนี้  
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1. จัดสรรรอยละ 50 เปนเงิน 90,900 บาท สมทบกับงบประมาณเดิมของฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
เพื่อสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศ รวมเปนเงิน 490,900 บาท ตามประกาศคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร เร่ือง หลักเกณฑการใหรางวัลผลงานวิจัยและการใหเงินสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงาน
ตางประเทศโดยใชเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2552 

2. จัดสรรรอยละ 50 ใหแตละสายวิชา/โครงการ เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการเผยแพรและ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ตามสัดสวนบุคลากร ดังนี้  

2.1  สายวิชาศิลปศาสตร  เปนเงิน   26,100 บาท 
2.2 สายวิชาวิทยาศาสตร  เปนเงิน  40,500 บาท 
2.3 สายวิชาคณิตศาสตรฯ   เปนเงิน  12,600 บาท 
2.4 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี เปนเงิน  11,700 บาท 

4.10 การคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะจัดงานยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยในงาน

สังสรรคประจําปในเดือนธันวาคมของทุกป และเพื่อใหการดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของหาวิทยาลัย
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาบุคลากร นั้น  

ฝายวิชาการ จึงแจงคณะ/วิทยาเขต พิจารณาดําเนินการประชาสัมพันธการคัดเลือกบุคลากรดีเดน
สายวิชาการ โดยดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง การคัดเลือกบุคลกรดีเดนสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 และจัดสงใหกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ตาม
แบบฟอรมดังแนบ  

บัดนี้ สํานักงานเลขานุการ ไดรวบรวมขอมูลสรุป ดังนี้  
1. สายวิชาวิทยาศาสตร  ไมพิจารณาเสนอ  
2. สายวิชาคณิตศาสตร ไมพิจารณาเสนอ 
3. สายวิชาศิลปศาสตร เสนอชื่อ   

  กลุมอายุต่ํากวา  35  ป 
ดานกิจการนิสิต     อ.กมลพรรณ แจงอรุณ 

  กลุมอายุตั้งแต 35  ปขึ้นไป 
ดานบริการวิชาการ    ผศ.ดร.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ  

4. ฝายวิชาการ     เสนอชื่อ 
   กลุมอายุต่ํากวา  35  ป 
  ดานการเรียนการสอน  อ.กมลพรรณ   แจงอรุณ 
  กลุมอายุตั้งแต  35 ปขึ้นไป  

  ดานการเรียนการสอน   อ.ดรรชนีย   เกษสังข  
  ดานบริการวิชาการ    ผศ.อรพรรณ   ศังขจันทรานนท  
 5. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ    เสนอชื่อ  
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  กลุมอายุตั้งแต  35 ปขึ้นไป  
  ดานการเรียนการสอน   อ.ดรรชนีย   เกษสังข  
  ดานบริการวิชาการ    ผศ.เบญจมาศ แกวนุช 
  ดานการวิจัย  รศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย  
  ดานคุณธรรมจริยธรรมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผศ.ดร.มาลี  ศรีสดสุข  
  ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต  ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพจิารณา  

มติท่ีประชุม  มอบคณะกรรมการบริหารและจัดการพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอ
คณบดีพิจารณาตอไป   

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ   (ถามี) 
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนกันยายน 2551  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกันยายน 2551  ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนกันยายน 2551   
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนกันยายน 2551 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กันยายน 2551 
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนกันยายน 2551 
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนกันยายน 2551 
3. รายงานเงินคงเหลือ ประจําวันที่ 30 กันยายน 2551  
4. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
5. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2551    

รายละเอียดดังแนบ    

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกันยายน  2551 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 

ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ



 

D:\My Documents\Faculty Report\REPORT 2551\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 11_2551.doc 

17 

ประหยัดพลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใชพลังงานของชาติ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกันยายน 2551 
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกันยายน 2551 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย 
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกันยายน 2551 จําแนกตามปริมาณและ

คาใชจาย 
 รายงาน http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HU0YI5GK.xls  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 12/2551  
เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ 

กลุมสาขาสังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดิมที่กําหนดทุกวันจันทรที่ 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ คร้ังที่ 12/2551 วันที่ 24 พฤศจิกายน  2551 เวลา 13.00 น. กําหนดเสนอวาระการ
ประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  17 พฤศจิกายน  2551   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.4 การคิดภาระงานวิจัยยอนหลัง 

ดวย อ.ดร.เครือมาศ  สมัครการ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร แจงขออนุมัติคิดภาระ
งานวิจัยยอนหลัง โดยสรุปขอมูลงานวิจัย ดังกลาวไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยและนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา 
ณ ตางประเทศ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 เรียบรอยแลว นั้น  

อนึ่ง การคิดภาระงานวิจัย มีสัดสวนการคิดภาระงานตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ กําหนดไวชัดเจน  
การคิดภาระงานดังกลาวสามารถดําเนินการได แตจะไมมีผลกระทบตอการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป 
2552 เนื่องจากไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยใชขอมูลภาระงานตามชวงเวลา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 
2551 หรือชวงภาคปลายปการศึกษา 2550 – ภาคตน ปการศึกษา 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมอบใหฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบ
และนําเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดการ    
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5.5 รายงาน งผง.02 และ งผง.03 

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ขอติดตามการสงรายงานตามแบบฟอรม งผง. 02 และ 
งผง.03 ซ่ึงมีหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงใหฝายประกันคุณภาพ  

ประธานจึงขอใหทุกหนวยงาน (ฝาย สายวิชา และโครงการ) ที่ยังมิไดดําเนินการจัดสงรายงาน
ดังกลาว ดําเนินการจัดสงภายในวันที่  28 ตุลาคม 2551 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 


