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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 12/2551 

วันจันทรที่ 24 พฤศจิกายน  2551 
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร   กรรมการ   
5. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. นายวีรชัย พุทธวงศ หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   กรรมการ 
7. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    ลาราชการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยจัดการศึกษานานาชาติ  
3. นายวีรชัย พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   
4. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
5. นายปติ  ตรีสุกล  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
6. นางสาวพจมาลย  พูลมี  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 
7. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
8. นางสุวรรณี  ศรีนวล  หัวหนางานนโยบายและแผน   

เร่ิมประชุมเวลา  13.36 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานการประชุม ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    
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วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  
1.1 แนะนําผูบริหารใหม 

ประธานแนะนําหัวหนาหนวยงานใหม ซึ่งไดรับแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยแทนผูดํารงตําแหนงเดิมท่ี
ขอลาออก สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนง และตามโครงสรางโครงการจัดตั้งหนวยงานภายใน โดยจะดําเนินการประกาศให
เปนกรรมการและผูเขารวมประชุมในคณะกรรมการประจําคณะฯ เพิ่มเติม ดังนี้  

1. รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ   หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2551   

2. ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน  หัวหนาสายวชิาวิทยาศาสตร  ตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เปนตน
ไป โดยมีวาระ 4 ป 

3. อ.รามิล  กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2551 เปนตนไป โดยมีวาระ 
4 ป แทน อ.ดร.จารุพร พงษศิริเวทย ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงวันที่ 12 ธันวาคม 2551  

4. อ.ดร.วีรานุช หลาง  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวชิาจุลชีววิทยา  
5. อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยจัดการศึกษานานาชาติ 

(ศจศน.) 
6. ผศ.นพพร  รัตนชวง  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
7. อ.ประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
8. รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  
9. ผศ.วล ี สงสุวงค  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตร  
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

1.2 การพิจารณาเสนอ ชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2552 
  ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2552 
โดยขอใหสายวชิา/ประธานโครงการหลักสูตรตาง ๆ พิจารณาเสนอชื่อพรอมแนบประวัติและผลงาน ภายในวันที่ 11 
ธันวาคม 2551  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม รับทราบ  

1.3  การพิจารณาเสนอในระบบ Flas e-Office   
  ประธานแจงใหผูบริหารทุกระดับ แจงบุคลากรในสังกัดทราบ เกี่ยวกับการพิจารณาเสนอเรื่องทางราชการ
ใหเสนอตามลําดับชั้น คือ บุคลากรในสังกัดใดใหเสนอเรื่องพิจารณาผานผูประสานงาน หัวหนาสายวิชาตามลําดับ และจาก
สายวิชา/โครงการ โดยนําเสนอผานระบบสารบรรณกลาง เพื่อตรวจสอบและนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณา มิใช
นําเสนอคณบดีโดยตรง  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่11/2551  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันจันทรท่ี 27 ตุลาคม 2551  เพื่อรับรอง  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม    

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2551  

เนื่องจากรูปแบบการรายงานกิจกรรมประจําเดือนตาง ๆ ไมสามารถนําไปปรับใชประโยชน เพื่อการ
รายงานกิจกรรมไดครบถวนเทาท่ีควร ดังนั้นงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ จึงขอปรับปรุงแบบการรายงานให
ครอบคลุม 4 มติ และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551  เห็นชอบใหใชรายงาน
รูปแบบใหม ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 เปนตนไป  โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตาม
แบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม 2551 
รวม 3  ฝาย 5 หนวยงาน  4โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
2. ฝายกิจการนิสิต   
3. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
4. สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  
5. สายวิชาวิทยาศาสตร     
6. สายวิชาศิลปศาสตร  
7. สํานักงานเลขานุการ  
8. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
9. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
11. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ)  
12. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอยแลว   
นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 2 ฝาย 2 โครงการ ดังนี้  

1. ฝายบริหาร  
2. ฝายวิชาการ  
3. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  
4. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.2 ประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เร่ือง การแบงสวนราชการภายใน เพ่ิมเติม  
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 เห็นชอบใน
หลักการใหเสนอขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะ ประกอบดวยหนวยงานเดิม และหนวยงานใหม 
ดังนี้   

1. สํานักงานเลขานุการ  แบงเปน 4 งาน คือ  งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและ
แผน และงานอาคารสถานที่  

2. สวนงานจัดการศึกษา  แบงเปน 4 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิต 
และงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ  

3. สายวิชาวิทยาศาสตร แบงเปน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชีวเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชา
พฤกษศาสตร สาขาวิชาพันธุศาสตร และสาขาวิชาสัตววิทยา  

4. สายวิชาคณิตศาสตร แบงเปน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกต  

5. สายวิชาศิลปศาสตร แบงเปน 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษจีน สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  

6. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
7. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี แบงเปน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกส สาขาวิชาเคมีพอลิเมอร

และเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอินทรียเคมี สาขาวิชาอนินทรียเคมี สาขาวิชาเคมีวิเคราะห และสาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม 

8. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  แบงเปน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาฟสิกสประยุกต  

9. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร แบงเปน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาสถิติ  

10. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร แบงเปน 4 สาขาวิชา และ 1 หนวย คือ สาขาวิชางานสังคม ชีวิต
และความมั่นคง  สาขาวิชานิติรัฐ และนโยบายสาธารณะ  สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย จิตวิทยาสังคมและการพัฒนาตน 
สาขาวิชาการจัดการภาคสาธารณะ เมือง และภูมิภาค  และหนวยการเรียนรูการบริหารรัฐกิจในภูมิภาคตะวันตก  

11. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา    
12. ศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ  

  อนึ่ง มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ   ครั้งท่ี 11/2551 เห็นชอบในหลักการใหสาขาวิชา             
จุลชีววิทยา และวิทยาลัยนานาชาติ (นามพระราชทาน) นําเสนอโครงการเปน โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา และศูนย 
จัดการศึกษานานาชาติ โดยนําเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 12/2551 และเพื่อใหโครงการจัดตั้งดังกลาวขางตน 
ดําเนินงานเปนการภายในระหวางรอดําเนินการขออนุมัติปรับโครงสรางสวนราชการตอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน จึง
เห็นชอบใหจัดทําประกาศแบงสวนราชการภายในสําหรับหนวยงานเดิมท่ีมีการปรับ/เปลี่ยน และหนวยงานใหมตามที่ไดรับ
อนุมัติเปนโครงการจัดตั้ง รายละเอียดสามารถสืบคนในระบบ FLAS. Ku. e-Office อางถึง:[IE12ILDA] หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IE12PKP3.pdf 
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  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ   

3.3 รับทราบขอหารือคุณสมบัติของขาราชการระดับ 8 ผูมีสิทธิไดรับการเสนอขอพระราชทานเครื่อง
อิสริยาภรณชั้นสายสะพาย  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง 
คุณสมบัติของขาราชการระดับ 8 ท่ีดํารงตําแหนงบังคับบัญชาในหนวยงานระดับใด และที่ดํารงตําแหนงตาม พ.ร.บ.
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประเภทผูบริหาร ตามมาตรา 18 
(ข) จะเปนตําแหนงบังคับบัญชา ท่ีจะอยูในเกณฑเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) 
ดวยหรือไม รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0513.10103/13006 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551  

บัดนี้ สกอ. แจงขอหารือจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ท่ี นร 0508/ท 6899 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2551 ซึ่งผลการพิจารณายืนยันวา  

1. ข า ร าชก า ร ระดั บ  8  ตํ า แหน ง  ผู บั ง คับบัญชาที่ อ ยู ใ น เ กณฑ เ สนอขอพระร าชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.) ตองเปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือเทียบเทา
กอง หรือสูงกวากอง ตามกฎหมายแบงสวนราชการนั้น ๆ 

2. ผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการ หรือผูชวยหัวหนาสวนราชการหรือเทียบเทากอง หรือสูง
กวากองตาม ตามกฎหมายแบงสวนราชการนั้น ๆ ไมใชผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชาตามนัยระเบียบฯ และหนังสือ สลค. 
ดังกลาว จึงไมอยูในเกณฑเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)  

 รายละเอียดสามารถสืบคนในระบบ FLAS.KU. e-Office อางถึง:[IJ0UQ79M] หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IJ0URZR9.pdf  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ   

3.4 คําสั่งแตงตั้งหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
สืบเนื่องจาก  อ .ดร .ศลยา  สุขสะอาด ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคําสั่งแตงตั้งให ผศ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทนหัวหนาสาย
วิชาวิทยาศาสตร  ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551  นั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งแตงตั้งให ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน ดํารงตําแหนงทางการบริหาร เปน
หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ตามคําสั่งท่ี 4764/2551 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 โดยมีวาระ 4 ป สามารถสืบคนที่ อาง
ถึง:[IK0UCSXW] หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IK0UELEI.pdf    รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ   
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3.5 การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจงหนงัสือท่ี ศธ 0508/ว 1435 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2551 

เรื่อง การลงโทษทางวินัย เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับเรื่องรองเรียนกรณีการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอยางไม
เหมาะสม กระทรวงจึงไดมรีะเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อดูแล
ปญหาดังกลาว ดังนั้น สกอ. จึงขอใหสถานศึกษาถือปฏิบัติ เพื่อมิใหเกิดปญหารองเรียนดังกลาวราย ละเอียดสามารถสืบคน
ในระบบ e-Office อางถึง:[IF0WPO2V] หรือที ่http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IF0WU6WR.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ   

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการตําแหนงอาจารย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 
ตามที่โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี (สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร) ไดรับจัดสรรอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย เพื่อบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี  จํานวน 1 อัตรา โดยดําเนินการประกาศรับ
สมัครและคัดเลือกตามกระบวนงานเสร็จเรียบรอยแลว นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จึงขออนุมัติบรรจุ น.ส.วีนาวรรณ  สมผล  คุณวุฒิ วท.บ.(เคมี)  คะแนน
เฉลี่ย 2.65  วท.ม(ชีวเคมี) คะแนนเฉลี่ย 3.57 และ ปร.ด.(ชีวเคมี)  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งเปนผูผานการ
คัดเลือก โดยขออนุมัติบรรจุในตําแหนงอาจารย ข้ัน 19,665 บาท รายละเอียดดังแนบ  

อนึ่งการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ จึงขอนําเสนอพิจารณาโดยนําเวียนคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2551 เพื่อสามารถดําเนินการและนําเสนอที่ประชุม อ.กม. ไดทันภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2551  ดังนั้น จึงนําเรียน
คณะกรรมการประจําคณะฯ ผานระบบ FLAS e-Office เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เพื่อใหความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษ 
และนําเสนอเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมปกติตอไป    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติประชุม เห็นชอบ    

4.2 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการตําแหนงอาจารย สังกัดสายวิชาศิลปศาสตร 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับแจงผลการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อทดแทนอัตราขาราชการวางโดยเหตุอื่น จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดตามบันทึก ศธ 
0513.10107/1379 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2550  นั้น  
 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุนายดํารงค ถาวร คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟสิกส คะแนนเฉลี่ย 2.71 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คะแนนเฉลี่ย 3.42 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหงเขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง อาจารย ข้ัน 14,550 บาท  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโทสาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
 อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2551  และเพื่อใหสามารถนําเขาวาราการประชุม      
อ.กม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดทัน ดังนั้น จึงนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ ผานระบบ FLAS e-Office เมื่อวันที่ 
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15 พฤศจิกายน 2551 เพื่อใหความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษ และนําเสนอเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ใน
การประชุมปกติตอไป    
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ    

4.3 ขอปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน เพ่ิมเติม  

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 เห็นชอบ
ในหลักการใหสาขาวิชาจุลชีววิทยา และวิทยาลัยนานาชาติ นําเสนอโครงการเพื่อปรับโครงสรางเปนสายวิชาจุลชีววิทยา 
และศูนยจัดการศึกษานานาชาติได โดยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ พิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งตอไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดการ ในการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 พิจารณาใหความ
เห็นชอบ การปรับโครงสรางสวนราชการ เพิ่มเติม จํานวน 2 หนวยงาน และสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
นําเสนอเพิ่มอีก 1 โครงการ รวมเปน 3 หนวยงาน  ดังนี้  

1. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา   
ผูประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยา นําเสนอโครงการจัดตังสาวิชาจุลชีววิทยา ซึ่งผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริหารและจัดการ  ครั้ง ท่ี  18/2551 เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน  2551 แลว  รายละเอียดสืบคนได ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IC0TLBIY.pdf  หรืออางถึง:[IC0TG1K8]     

2. ศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ (International Study Management Centre)    

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธฯ นําเสนอโครงการเดิมเปนวิทยาลัยนานาชาติ (นามพระราชทาน) ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการฯ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ใหปรับเปน ศูนยการจัดการศึกษา
น า น า ช า ติ  ก อ น  ดั ง นั้ น เ อ ก ส า ร ที่ ป รั บ ใ ห ม จ ะ นํ า เ ส น อ ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค น ไ ด ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IO0LZJMN.pdf หรืออางถึง:[IO0LVO7T]  

3. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  เสนอขอปรับโครงสรางหนวยงานภายในเพิ่มเติม โดยแจง

วัตถุประสงคเพื่อทําใหการบริหารงานในสวนของการพัฒนาทางวิชาการของสาขาวิชาเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน
ตามลําดับและทําใหการบริหารงานดานอื่น  ๆ  เกิดความคลองตัวมากขึ้น สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ น โ ยบ า ย ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง คณะ  ฯ  ใ น อน า ค ต  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง เ อ ก ส า ร สื บ ค น ไ ด ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/II0Y2S7O.pdf หรือ อางถึง:[II0XQWK2]  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.4 พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2551  

สืบเนื่องจาก ก.พ.อ. ไดประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกําหนดตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูง ข้ึน  ประกาศ  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ  2550 และ  มติ ท่ีประชุม  อ .ก .ม .
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติหลักการเห็นชอบ  (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2551 รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 4167 ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2551 แจงใหคณะ/สํานัก/สถาบัน นํากลับไปพิจารณา หากมีขอคิดเห็นนําเสนอกองการเจาหนาท่ีภายในวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2551 นั้น  

  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดนําเวียนผูบริหารทุกระดับ บุคลากรท่ีเกี่ยวของในระบบ e-Office 
แลว ผลการรวบรวมสรุปไดวาไมมีผูเสนอขอคิดเห็นเห็นเพิ่มเติมสวนใหญท่ีแจงตอบวาเนื้อหาตามรางครบถวน ครอบคลุม
แลวเอกสารอางถึง:[IE0MKBZW] หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IE0MN0W0.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม รับทราบ  

4.5 โครงการจัดหาครุภัณฑเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554  

ดวยกองแผนงานแจงนโยบายการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศง 2552 – 2554 ซึ่งผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ครั้งท่ี 14/2551 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 โดยมีสาระสําคัญของการกําหนดนโยบายเพื่อ
ตองการใหการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินไปในเชิงรุก มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดศึกษาทุก
ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายดังกลาวกําหนดใหภาควิชา/ฝาย/หนวยปฏิบัติการวิจัย รวมท้ังสํานัก/สถาบัน ซึ่งเปนหนวย
สนับสนุนการบริหารการศึกษา ตองกําหนดใหมีบัญชีครุภัณฑท่ีมีอยู แผนครุภัณฑท่ีคาดวาจําเปนตองมีในชวงระยะเวลา 3 
ป และแผนครุภัณฑทดแทนครุภัณฑเดิมในชวงระยะเวลา 3 ป เพื่อนําไปสูการสรางศักยภาพและความพรอมในการเรียนการ
สอน การวิจัย และการสรางผลงานทางวิชาการที่เปนเลิศ ตลอดจนสรางสรรคผลงานสูความเปนสากล นั้น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงขอใหหนวยงานจัดทําขอมูลตามแบบฟอรมแผนการจัดหาครุภัณฑเพื่อการ
เรียนการสอนและการวิจัย ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 พรอมจัดลําดับความสําคัญตามความจําเปนกอนหลัง โดย
แผนดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หรือท่ีประชุมภาควิชา/ฝาย หนวยปฏิบัติการวิจัย 
ตลอดจนคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน อยางชัดเจน ซึ่งแผนดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตามความจําเปน
ของหนวยงาน (ทุก 6 เดือน) แตตองไดรบความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดวยเชนกัน โดยขอใหจัดสง
จํานวน 1 ชุด พรอม CD ภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2551 รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/1224 โครงการจัดหา
ครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 อาง
ถึง:[HZ0ZUPBB] หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HZ0ZX7K0.pdf    

บัดนี้สายวิชา/โครงการจัดตั้ง/ศูนย ไดดําเนินการจัดสงแผนจัดหาครุภัณฑ เพื่อการเรียนการสอนและการ
วิจัย ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 แลว รายละเอียด จักนําเสนอในวันประชุม หรือทาง e-office  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแผนการจัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2554 ของสายวิชา/โครงการจัดตั้งตาง ๆ ซึ่งผานการพิจารณาจากที่ประชุมในระดับสายวิชา/โครงการจัดตั้งเรียบรอย
แลว โดยที่ประชุมพิจารณาจัดลําดับความสําคัญตามลําดับ และมอบงานนโยบายและแผนรวบรวมเพื่อนําเสนอวิทยาเขต
กําแพงแสน และกองแผนงาน และขอใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งตอไป  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ        
4.6 หารือการกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บขอสอบ และแนวทางการดําเนินงาน    

ดวยสายวิชาคณิตศาสตร ขอหารือเรื่องการจัดเก็บขอสอบ เนื่องจากประสบปญหาไมมีพื้นที่จัดเก็บขอสอบ
เกา ซึ่งเดิมการจัดเก็บระยะเวลา 5 ป สายวิชาจัดเก็บเอกสารขอสอบดังกลาว ประมาณ 5 ป เพื่อใหนิสิตจบการศึกษาแลว 
ดังนั้นจํานวนขอสอบจึงมีจํานวนมาก  

 อนึ่ง คณะฯ เคยมีขอหารือเพื่อสอบถามอายุการจัดเก็บไปยังสํานักทะเบียนและประมวลผล(สทป.) ซึ่ง
สทป. ตอบขอหารือวาไมมีเอกสารระบุอายุการจัดเก็บขอสอบไวชัดเจน แตแนะนําวาควรจัดเก็บเปนเวลา 5 ป  

 ดังนั้น เพื่อบริหารจัดการเอกสารขอสอบของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการกําหนดอายุการจัด
ขอสอบชัดเจน และมีหลักเกณฑ วิธีการเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติภายในหนวยงาน โดยเฉพาะกรณีท่ีพื้นที่จัดเก็บไมเพียงพอ
สําหรับการจัดเก็บเอกสารขอสอบเกา ตามที่ปฏิบัติเดิม คือ 5 ป เพื่อรอใหนิสิตจบการศึกษา  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบใหกําหนดเวลาอายุการจัดเก็บเอกสาร เปนเวลาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ขอใหอาจารย
ประจําวิชาแจงใหนิสิต และผูเกี่ยวของทราบ กรณีท่ีนิสิตหรือผูเกี่ยวของตองการทักทวง หรือขอตรวจสอบขอมูลใหดําเนิน
เนินการภายใน 1 ภาคการศึกษา เมื่อพนกําหนดแลวใหดําเนินการขออนุมัติทําลายตามระเบียบทางราชการ 

2. มอบสํานักงานเลขานุการ จัดทําประกาศคณะฯ แจงใหหนวยงาน และอาจารยท่ีปรึกษา และผูเกี่ยวของ
ทราบตอไป     

4.7 แผนการจัดต้ังพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรชีวภาพ 
ดวยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) สายวิชาวิทยาศาสตร นําเสนอ

แผนการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ประจําป 2552 – 2554 โดยขอบรรจุเปนแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2550- 2554) รายละเอียดโครงการ และแผนงานงบประมาณ เอกสารสืบคนไดในระบบ e-Office ท่ีอาง
ถึง:[II0M9Q35] หรือรายละเอียดโครงการที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/II0ME8CC.doc และแผนงบประมาณ
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรชีวภาพไดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/II0ME8CE.doc 

สายวิชาวิทยาศาสตร เสนอขอหารือวาควรดําเนินการอยางไร หรือใหพิพิธภัณฑนั้นควรจะอยูในความดูแล
และใชงบประมาณสวนกลางของคณะ เนื่องจากสายวิทยาศาสตรมีงบประมาณที่จํากัด กอปรกับมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
อีกมากมายหลายสาขาที่ตองดูแล และพิพิธภัณฑก็ถือวาเปนหนาตาของคณะ นั้น  

  สํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบขอมูลตามแผนการจัดสรรพื้นที่ คณะฯ พิจารณาจัดสรรพื้นที่อาคาร 1 หอง
ทํางานงานบริการการศึกษาเดิม และหองงานประกันคุณภาพเดิม เพื่อเปนพิพิธภัณฑพืช (สาขาพฤกษศาสตร) และพิพิธภัณฑ
สัตว (สาขาสัตววิทยา) โครงการที่นําเสนอหากจะบรรจุเขาแผนพัฒนาการศึกษาฯ  ควรนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการ และนําเสนอขอแผนจัดหาครุภัณฑ 4 ป แทน สวนงบบุคลากร และงบดําเนินการนําเสนอขอ
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ประจําป ดังนั้นคณบดีพิจารณาสั่งการใหนําเสนอวาระพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
จัดการ ในการประชุมครั้งท่ี 19/2551 เพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาตอไป  
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อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ขอแจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2552  สวนของ
งบดําเนินการไดรับอนุมัติหลักการจัดสรรตามฐานเดิม สวนงบเงินรายได สวนกลางมีภาระที่ตองใชจายงบประมาณตามแผน 
และนอกแผนซึ่งจําเปนตองปรับแผน ดังนี้   

1.  จัดทําโรงจอดรถยนต และลานจอดรถ  ประมาณ  1,500,000  บาท 

2.  ปรับปรุงบานพักสําหรับคณาจารย        ประมาณ  1,100,000  บาท 

3.  ซอมบํารุงหองสุขานิสิต-อาจารย และระบบสาธารณูปโภค อาคาร 1-5  ประมาณ 1,000,000  บาท 

4.   จัดสรรใหสายวิทยาศาสตรปรับปรุงหองสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 หอง 350,000  บาท  
รวมเปนเงิน  3,950,000  บาท  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
  มติที่ประชุม เห็นชอบใหสายวิชาวิทยาศาสตรปรับโครงการดังกลาวเขาแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ประจําป 2552 – 2554  

4.8 การรวมสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ป 2552  

  ตามที่ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นําเสนอพิจารณา เรื่อง การรวมสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ป 2552   เปนโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต ของ สกว. บริหารงานโดยทีมงานอาจารยสังกัดสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง  นับเปนโครงการที่มีประโยชนอยางมากตอนิสิตบัณฑิตศึกษา  

  โครงการดังกลาวเปนโครงการรวมทุนสนับสนุนการวิจัย ลักษณะการรวมทุนแบบ Window II  คือ สกว. 
จะใหทุน 1 แสนบาท  คณะตองสนับสนุนสมทบอีก 1 แสนบาท หากคณะฯ ประสงคจะรวมทุน ตองแจงให สกว. ทราบวา
ตองการรวมทุน และจํานวนทุนที่จะสนับสนุน ท้ังนี้ ในปงบประมาณ 2552 ศวท ตั้งงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยแบบ
ท่ัวไปเพียง 500,000 บาท โดยงบประมาณดังกลาว ศวท  มีภาระตองจัดสรรทุนใหคณาจารย/นักวิจัยท่ีผานการคัดเลือกและ
ไดรับทุนจาก สวพ : ศวท สัดสวนรอยละ 75 : 25  และ ศสวท ตองบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการวิจัย โดยจัดสรรทุนให
ไดตาม KPI ท่ีตั้งไวในปงบประมาณ 2552  เชน โครงการยุววิจัย(นิสิตปริญญาตรี) ทุนระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ทุนละ
ประมาณ 2 หมื่นบาท) และทุนสนับสนุนการวิจัยแบบทั่วไป(สนับสนุนบุคลากร) อีกจํานวนหนึ่ง  

  การจะรวม window II  นั้น ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จําเปนตองขอจัดสรรงบประมาณจากคณะเพิ่มเติม 
โดยมีความเห็นวาในเบื้องตน ศวท ควรแจงความจํานงในการรวมสนับสนุนกอน จํานวน 3 ทุน คิดเปนจํานวนเงิน 300,000 
บาท เพื่อสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในปจจุบันจํานวน  3 หลักสูตรคือ วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ)  วท.ม.(วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)  และ วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) รายละเอียดสืบคนที่ อางอิง:[II0Y4QIV] หรือหนังสือ
สํานักงานประสานงานชุดโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี คทวท 338/74/2551 ลง
วันที่ 12  พ.ย. 2551 http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/II0Y8KRL.pdf  

  ดังนั้นคณบดีพิจารณาสั่งการใหนําเสนอวาระพิจารณาในคณะกรรมการบริหารจัดการ ในการประชุมครั้ง
ท่ี 19/2551 คณบดีใหนําเขาคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อกลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะตอไป 

  เนื่องจากคณะกรรมการบริหารและจัดการเลื่อนการประชุม ดังนั้นจึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณา โดยผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา แจงวาการรวมทุนดังกลาวเมื่อตอบรับแลว จะตอง
ดําเนินการสนับสนุนตอเนื่องทุกป โดยเปนทุนสนับสนุนดังกลาวมอบใหอาจารยท่ีปรึกษา และมีนิสิตในปรึกษาเปนผูชวย
วิจัย สําหรับเกณฑของ สกว. นิสิตจะไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน ทุนที่สนับสนุน สูงสุดคือ 200,000 บาท (สัดสวน 50 : 
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50) คือ สกว. สนับสนุน 100,000 บาท คณะฯ สนับสนุน 100,000 บาท และผลที่ไดรับสามารถตอบสนอง KPI ของ
มหาวิทยาลัยฯ สกอ. และ ก.พ.ร. ได 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
 มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบใหคณะฯ รวมทุนได โดยมอบฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดทําแผนงบประมาณรองรับ ตั้งแต
ปงบประมาณ 2553 เปนตนไป  

2. ใหสนับสนุนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรละ 1 ทุน  

4.9 หารือ เร่ือง การออกประกาศหลักเกณฑการใหการสนับสนุนทุนวิจัย/การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนวิจัย และการแตงตั้งกรรมการพัฒนาการวิจัยของคณะ โดยควบกับตําแหนงกรรมการประจํา ศสวท.   
ดวยฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ขอหารือ เรื่อง การออกประกาศหลักเกณฑการใหการสนับสนุนทุนวิจัย  

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย และการแตงตั้งกรรมการพัฒนาการวิจัยของคณะ โดยควบกับตําแหนงกรรมการ
ประจํา ศสวท. ซึ่งผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี (ศสวท) 
ครั้งท่ี 1/2551 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 แลว ท้ังนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป รายละเอียด ดังนี้   

1. หลักเกณฑการใหการสนับสนุนทุนวิจัย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร บริหารจัดการโดย ศูนย
สงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 รายละเอียด ดังนี้  

1) ทุนยุววิจัย ศวท จํานวน 20 ทุน วงเงินสนับสนุน ทุนละ 5,000 บาท   
วัตถุประสงค :   

 เพื่อสมทบการสนับสนุนอาจารยท่ีปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 4 ทุกสาขา ท่ีนิสิตผาน
การอนุมัติใหทําปญหาพิเศษในระดับการศึกษาชั้นปท่ี 4 (Senior Project) 

 คุณสมบัติ :   
 เปนอาจารยสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และเปนอาจารยท่ีปรึกษานิสิตปญหาพิเศษ

ในระดับการศึกษาชั้นปท่ี 4 (Senior Project) 
 การสนับสนุน :   
 ทุนสมทบสนับสนุนงานวิจัย 5,000 บาท   
 เงื่อนไข :   
 อาจารยผูผานการพิจารณาใหไดรับทุน ตองใหนิสิตนําผลงานเสนอในการประชุมวิชาการทุก

ระดับ หรือการประชุมวิชาการประจําปของคณะแบบบรรยายหรือโปสเตอร   
ประกาศรับขอเสนอโครงการ :  
 สงขอเสนอโครงการตามรายละเอียดแนบ ถึง ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ศวท 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

2) ทุนบัณฑิตศึกษา ศวท จํานวน 10 ทุน วงเงินสนับสนุน ทุนละ 20,000 บาท 
วัตถุประสงค : เพื่อสมทบการสนับสนุนอาจารยท่ีปรึกษานิสิตระดับปริญญาโท-เอก โดยนิสิต
ผานการอนุมัติใหทําวิทยานิพนธแลว (เสนอโครงรางวิทยานิพนธ) 
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 คุณสมบัต ิ:  เปนอาจารยสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 

  การสนับสนุน :  ทุนสมทบสนับสนุนงานวิจัย 20,000 บาท  
 เงื่อนไข :  อาจารยผูผานการพิจารณาใหไดรับทุน ทําสัญญารับทุน และตองใหนิสิตนํา

ผลงานเสนอในการประชุมวิชาการทุกระดับ หรือการประชุมวิชาการประจําปของคณะ แบบบรรยาย หรือโปสเตอร  
ประกาศรับขอเสนอโครงการ : สงขอเสนอโครงการตามรายละเอียดแนบ ถึง ศูนยสงเสริมการ

วิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ศวท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

3) ทุนวิจัยทั่วไป ศวท จํานวน 10 ทุน วงเงินสนับสนุน ทุนละ 20,000 บาท 
วัตถุประสงค : เพื่อสนับสนุนอาจารยทุกสาขาวิชา ทําวิจัยภายในคณะทุกรูปแบบ 
คุณสมบัติ :  เปนอาจารยสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และไมติดคางหรืออยู

ระหวางการรับทุนของคณะในปงบประมาณอื่นๆ ไมติดคางการสงรายงานการวิจัยท่ีไดรับทุนจากคณะฉบับสมบูรณ 
การสนับสนุน :  ทุนสมทบสนับสนุนงานวิจัย 20,000 บาท  
เงื่อนไข :  อาจารยผูผานการพิจารณาใหไดรับทุน ทําสัญญารับทุน และตองนําผลงาน

เสนอในการประชุมวิชาการทุกระดับ หรือการประชุมวิชาการประจําปของคณะ แบบบรรยาย หรือโปสเตอร  
ประกาศรับขอเสนอโครงการ : สงขอเสนอโครงการตามรายละเอียดแนบ ถึง ศูนยสงเสริมการ

วิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ศวท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
รายละเอียดขอเสนอโครงการ : สง 5 ชุด เนื้อหาแตละชุดไมควรเกิน 10 แผน ประกอบดวย ช่ือ

โครงการ, ช่ือหัวหนาโครงการ หนวยงานที่สังกัด, ช่ือนิสิตผูชวยนักวิจัย (กรณีทุนขอ 1 และ 2), คําหลัก (keyword)  ของ
โครงการวิจัย (3 – 5 คํา), ระยะเวลาดําเนินงาน, ปญหาที่ทําการวิจัยและความสําคัญของปญหา, วัตถุประสงค, ระเบียบวิธีวิจัย
หรือแผนงานวิจัย, ผลท่ีคาดวาจะไดรับ, รายละเอียดงบประมาณ, เอกสารอางอิง, ประวัติผูวิจัย  

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ตามประกาศหลักเกณฑการใหการสนับสนุนทุนวิจัย คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร บริหารจัดการโดย ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2552   ประกอบดวย 

1) คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีปรึกษา 
2) รองศาสตราจารย ดร.วรีชัย  พุทธวงศ ท่ีปรึกษา 
3) อ.ดร.วันเพ็ญ  เหลาศรีไพบูลย ประธานกรรมการ  
4) รองศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ  เอี่ยมธรรม รองประธานกรรมการ 
5) กรรมการพัฒนาการวิจัย บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
6) กรรมการพัฒนาการวิจัย บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 
7) นางสาว นันทิดา วิทยาศาสตร กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

3. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการวิจัย บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร และปฏิบัติหนาท่ี กรรมการประจําศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ประกอบดวย  

1) คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีปรึกษา 
2) หัวหนาศูนยสงเสริมการวจิัยและถายทอดเทคโนโลย ี ประธานกรรมการ 
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3) รองหวัหนาศูนยฝายสงเสริมการวิจัย  รองประธานกรรมการ  
4) รองหวัหนาศูนยฝายบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี  รองประธานกรรมการ  
5) อ.ดร.อรวรรณ  ชุณหชาติ กรรมการ    
6) อ.ดร.ฐิติยา  แซปง กรรมการ 
7) อ.ดร.ปติ  ตรีสุกล กรรมการ 
8) อ.ดร.พัชนี  วิชิตพันธุ กรรมการ 
9) อ.ดร.วรีมลล  ไวลิขิต กรรมการ   
10) อ.ดร.พริมา  พิริยางกูร กรรมการ   
11) อ.กมลพรรณ  แจงอรุณ กรรมการ   
12) อ.เพ็ญสินี  กิจคา กรรมการ   
13) อ.ดร.อารม  อันอาตมงาม กรรมการ   
14) อ.ดร.จิรายุ  ทัพพุม กรรมการ   
15) อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ กรรมการ   
16) อ.ดร.เครือมาศ  สมัครการ กรรมการ   
17) อ.ดร.รัชพล  พะวงศรัตน กรรมการ   
18) อ.ดร.แตงออน  พรหมม ิ กรรมการ   
19) อ.นิดา  จําปาทิพย กรรมการ   
20) อ.ดร.สุทธิชา  ณ  ระนอง กรรมการ   
21) นางสาววิมล  ดวงแกว กรรมการและเลขานุการ 
22) นางสาว นันทิดา วิทยาศาสตร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

รายละเอียดสืบคนที่อางถึง: [IL1B3Y9O] หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IL1B9CHI.doc  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

1. ใหจัดสรรทุนเพื่อการวิจัยตามขอ 1  รวม  3 ประเภท  

2. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามขอ 2 และ 3 โดยคณะกรรมการตามขอ 2 ขอใหแตงตั้ง
ตามชื่อตําแหนงทางบริหารแทนการใชช่ือบุคคล และคณะกรรมการตามขอ 3 ขอใหมีผูแทนใหครบทุกหนวยงาน/โครงการ
ภายใน ซึ่งแบงสวนราชการภายในทั้งดาน ศิลปศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

3. อนุมัติหลักการใหกําหนดงบประมาณประจําปสําหรับการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการวิจัยใน
ภาพรวม สัดสวนรอยละ 6 ตอป โดยคํานวณจากฐานวงเงินรายรับประจําป หลังหักสวนแบงกองทุนการศึกษา และสวนแบง
ของสายวิชา/โครงการ และกองทุนตาง ๆ เรียบรอยแลว   

4. เงื่อนไขการรับทุนใหปรับเปลี่ยนจากการนําเสนอการประชุมวิชาการของคณะ เปนระดับชาติหรือ
นานาชาติ ซึ่งสามารถตอบสนองดัชนีการประกันคุณภาพได   

4.10 แผนพัฒนาปรับปรุง ประจําป 2552   
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สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2551 มอบใหผูเกี่ยวของดําเนินการและแจงขอมูลแผนพัฒนาปรับปรุง ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2551  นั้น  

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ไดสอบถามขอมูลจากผูเกี่ยวของเพิ่มเติมและสรุปเปนแผนพัฒนา
ปรับปรุงคณะลาสุด รายละเอียดตามอางถึง:[II0Y4RGJ] หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/II0YQL8G.xls ดัง
เอกสารที่แนบ จึงใครขอใหท่ีประชุมพิจารณากอนที่จะนําสงวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหผูบริหารท่ีเกี่ยวของพิจารณา กรณีมีขอแกไข และเพิ่มเติมขอใหแจง
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551   

4.11 การจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ปงบประมาณ 2552 
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อ

วันที่ 27 ตุลาคม 2551 เห็นชอบในหลักการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2552  งบดําเนินการ เฉพาะคาตอบแทน 
ใชสอยและวัสดุ ซึ่งไดรับจัดสรรรวมทั้งสิ้น เปนเงิน 7,120,400 บาท ไมรวมคาสาธารณูปโภค เปนเงิน  1,295,000 บาท นั้น   
 เนื่องจากงบดําเนินการไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2551เปนเงิน 148,800 
บาท คิดเปนรอยละ 1.94 ดังนั้นจึงปรับลดงบประมาณจากฐานเดิม รอยละ 1.94 (รวมงบในสวนคาวัสดุหนังสือแลว) 
รายละเอียด ดังนี้   

หนวยงาน งบประมาณ
ไดรับ ป 2551 

งบประมาณ
จัดสรรป 2552 

+เพิ่มขึ้น/-
ลดลง 

รอยละ ปรับลด 
รอยละ 1.94 

ไดรับ  7,261,200 7,120,400 -140,800  -1.94%   

1.  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร     2,957,928.00     2,900,571.60    -57,356.40 -57,356.40  

2.  สํานักงานเลขานุการ             95,806.90           71,580.29    -1,857.77  -1,857.77  

3.  สวนงานจัดการศึกษา                          -             22,368.84        

4.  สายวิชาคณติศาสตร          406,194.40         398,317.99    -7,876.41  -7,876.41  

5.  สายวิชาศิลปศาสตร          350,795.00         343,992.83    -6,802.17  -6,802.17  
ธุรการสายวิชา         107,628.80         105,541.80    -2,087.00  -2,087.00  
สาขาวิชาภาษาไทย           12,466.60           12,224.86    -241.74  -241.74  
สาขาวิชาภาษาจนี           12,466.60           12,224.86    -241.74  -241.74  
สาขาวิชาภาษาญีปุ่น           21,566.60           21,148.41    -418.19  -418.19  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ         159,266.60         156,178.30    -3,088.30  -3,088.30  
สาขาวิชาภาษาฝรัง่เศส           12,466.60           12,224.86    -241.74  -241.74  
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา           12,466.60           12,224.86    -241.74  -241.74  
สาขาวิชาภาษาบรรณารักษศาสตร           12,466.60           12,224.86    -241.74  -241.74  

6. สายวิชาวทิยาศาสตร      1,874,175.72      1,837,834.08    -36,341.64  -36,341.64  
ธุรการสายวิชา         597,129.48         585,550.70    -11,578.78  -11,578.78  
หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ             97,000.00           95,119.10    -1,880.90  -1,880.90  
หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวผลิตภณัฑ         194,000.00         190,238.20    -3,761.80  -3,761.80  
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หนวยงาน งบประมาณ
ไดรับ ป 2551 

งบประมาณ
จัดสรรป 2552 

+เพิ่มขึ้น/-
ลดลง 

รอยละ ปรับลด 
รอยละ 1.94 

สาขาวิชาชีววิทยา         300,647.50         294,817.72    -5,829.78  -5,829.78  
สาขาวิชาพฤกษศาสตร         229,313.74         224,867.18    -4,446.56  -4,446.56  
สาขาวิชาชีวเคม ี         157,980.00         154,916.65    -3,063.35  -3,063.35  
สาขาวิชาพนัธุศาสตร         211,458.75         207,358.41    -4,100.34  -4,100.34  
สาขาวิชาสัตววทิยา           86,646.25           84,966.12    -1,680.13  -1,680.13  

7.  โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี         824,787.43         808,794.20    -15,993.23  -15,993.23  

8.  โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส          317,601.88         311,443.35    -6,158.53  -6,158.53  

9.  โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา          291,676.87         286,021.04    -5,655.83  -5,655.83  

10. โครงการจัดตัง้สายวิชาสังคมศาสตร            21,566.60           21,148.41    -418.19  -418.19  

11. โครงการจัดตัง้สายวิชาบริหารธุรกิจฯ          120,667.20         118,327.37    -2,339.83  -2,339.83  

12. ศูนยสงเสริมการวิจัยฯ (ศสวท.)                             -    -     0.00  

13. ศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ (ศจศน.)                         -    -       0.00  
รวมเปนเงิน      7,261,200.00      7,120,400.00    -140,800.00  -   140,800.00  

อนึ่ง ตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ กําหนดใหใชจายงบประมาณ งบดําเนินการ ในสัดสวนรอยละ 25 
ในแตละไตรมาส ดังนั้น จึงขอใหทุกหนวยงานดําเนินการบริหารงบประมาณ โดยใชจายงบประมาณ ดังนี้  

หนวยงาน ไตรมาสที่ 1    ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3    ไตรมาสที่ 4    รวม 4 ไตรมาส 
 25% 25% 25% 25% 100% 

1.  คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร     725,142.90    725,142.90     725,142.90     725,142.90   2,900,571.60  

2.  สํานักงานเลขานุการ     17,895.07      17,895.07       17,895.07      17,895.07       71,580.29  

3.  สวนงานจัดการศึกษา        5,592.21       5,592.21        5,592.21        5,592.21       22,368.84  

4.  สายวิชาคณติศาสตร      99,579.50      99,579.50       99,579.50      99,579.50      398,317.99  

5.  สายวิชาศิลปะศาสตร      85,998.21      85,998.21       85,998.21      85,998.21      343,992.83  
ธุรการสายวิชา     26,385.45      26,385.45       26,385.45      26,385.45      105,541.80  
สาขาวิชาภาษาไทย       3,056.22       3,056.22        3,056.22        3,056.22       12,224.86  
สาขาวิชาภาษาจนี       3,056.22       3,056.22        3,056.22        3,056.22       12,224.86  
สาขาวิชาภาษาญีปุ่น       5,287.10       5,287.10        5,287.10        5,287.10       21,148.41  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     39,044.58      39,044.58       39,044.58      39,044.58      156,178.30  
สาขาวิชาภาษาฝรัง่เศส       3,056.22       3,056.22        3,056.22        3,056.22       12,224.86  
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา       3,056.22       3,056.22        3,056.22        3,056.22       12,224.86  
สาขาวิชาภาษาบรรณารักษศาสตร       3,056.22       3,056.22        3,056.22        3,056.22       12,224.86  

6. สายวิชาวทิยาศาสตร     459,458.52    459,458.52     459,458.52     459,458.52   1,837,834.08  
ธุรการสายวิชา    146,387.68    146,387.68     146,387.68     146,387.68      585,550.70  
หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ     23,779.77      23,779.77       23,779.77      23,779.77       95,119.10  
หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวผลิตภณัฑ     47,559.55      47,559.55       47,559.55      47,559.55      190,238.20  
สาขาวิชาชีววิทยา     73,704.43      73,704.43       73,704.43      73,704.43      294,817.72  
สาขาวิชาพฤกษศาสตร     56,216.79      56,216.79       56,216.79      56,216.79      224,867.18  
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หนวยงาน ไตรมาสที่ 1    ไตรมาสที่ 2    ไตรมาสที่ 3    ไตรมาสที่ 4    รวม 4 ไตรมาส 
สาขาวิชาชีวเคม ี     38,729.16      38,729.16       38,729.16      38,729.16      154,916.65  
สาขาวิชาพนัธุศาสตร     51,839.60      51,839.60       51,839.60      51,839.60      207,358.41  
สาขาวิชาสัตววทิยา     21,241.53      21,241.53       21,241.53      21,241.53       84,966.12  

7.  โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี    202,198.55    202,198.55     202,198.55     202,198.55      808,794.20  

8.  โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส      77,860.84      77,860.84       77,860.84      77,860.84      311,443.35  

9.  โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา      71,505.26      71,505.26       71,505.26      71,505.26      286,021.04  

10. โครงการจัดตัง้สายวิชาสังคมศาสตร        5,287.10       5,287.10        5,287.10        5,287.10       21,148.41  

11. โครงการจัดตัง้สายวิชาบริหารธุรกิจฯ      29,581.84      29,581.84       29,581.84      29,581.84      118,327.37  

12. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี                 -                   -                    -                    -                     -    

13. ศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ                  -                   -                    -                    -                     -    
รวมเปนเงิน  1,780,100.00  1,780,100.00  1,780,100.00  1,780,100.00  7,120,400.00 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม เห็นชอบ  
1. ใหจัดสรรงบประมาณงบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ) แกหนวยงานตาง ๆ ตามฐาน

งบประมาณ ประจําป 2551 โดยปรับลดรอยละ 1.94 ยกเวนสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร และสายวิชาศิลป
ศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร และโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ใหปรับลดสัดสวน 
1.94 จากสวนกลางคณะฯ แทน ดังนี้ 

1) สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  จัดสรรให 406,000 บาท 
2) สายวิชาศิลปศาสตร   จัดสรรให   350,000 บาท 
3) สายวิชาสังคมศาสตร   จัดสรรให   21,560 บาท 
4) สายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร จัดสรรให 120,600 บาท    
สําหรับสายวิชาวิทยาศาสตร ปรับลดลงรอยละ 1.94 เนื่องจากฐานงบประมาณเดิม ปงบประมาณ 

2551 ไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) วท.ม.(วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) วท.ม.
(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) และ ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) หลักสูตรละ 100,000 บาท อยูดวยแลว   

2. ใหจัดสรรใหหนวยงานใหม โดยแบงจากสวนกลางคณะฯ สําหรับหนวยงาน ดังนี้  
1) ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี จัดสรรให 20,000 บาท 
2) ศูนยจัดการศึกษานานาชาติ   จัดสรรให 20,000 บาท 

3. มอบสายวิชาเดิม ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณกลางไวท่ีธุรการสายวิชา/หรือยังมิไดจัดสรรงบประมาณ
ใหแตละสาขาวิชาชัดเจน รวมถึงโครงการจัดตั้งสายวิชาใหมท่ีแยกจากสายวิชาเดิม ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
และรายงานผลการพิจารณาจัดสรรใหคณะฯ ทราบ  

4. การใชจายงบประมาณ ขอใหทุกหนวยงานบริหารงบประมาณ งบดําเนินการ แตละไตรมาส ในสัดสวน
รอยละ 25   

5. มอบที่ประชุมพิจารณาเสนอแนวทาง  หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรงบประมาณงบดําเนินการ 
ประจําป และนําเสนอคณบดีเพื่อหารือในการประชุมตอไป  
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4.12 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551  2554) 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงใหหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 
2554)  และกําหนดจัดสงกองแผนงาน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2551 ซึ่งระยะเวลาจัดสงลวงเลยมาแลวนั้น  

บัดนี้ งานนโยบายและแผน ไดรวบรวมจากการประชุมสัมมนาแผนฯ เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2551 
และเมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2551  และรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากฝาย และหนวยงานตาง ๆ เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอเสนอ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) รายละเอียด ดังนี้  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IP0OD9NL.pdf 

ตารางที่ 1 http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IP0OD9O0.pdf 

ตารางที่ 2 http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IP0OD9O2.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.13 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) สําหรับตัวชี้วัดที่เปนเชิง
ปริมาณ 

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงขอใหหนวยงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดท่ีเปนเชิงปริมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 
12 เดือน กําหนดสงภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551  

 บัดนี้ งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดรวบรวมขอมูล ตรวจสอบ และจัดทํารายงานเสร็จ
เรียบรอยแลว จงึขอเสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการดังกลาว รายละเอียด 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IP0O9SWH.pdf   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม 2551  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนตุลาคม 2551  ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนตุลาคม 2551   
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนตุลาคม 2551 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตุลาคม 2551 
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนตุลาคม 2551 
1.5 สรุปงบรายรบั-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนตุลาคม 2551 
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3. รายงานเงินคงเหลือ ประจําวันที่ 31 ตุลาคม 2551  

4. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2   

5. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2551    

รายละเอียดดังแนบ    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนตุลาคม  2551 

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนตุลาคม 2551 
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนตุลาคม 2551 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2551 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IP0NWDPL.xls    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
    มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่12/2551  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 13/2551 ประจําเดือนธันวาคม 2551 วันที่ 22 ธันวาคม 2551 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอ
วาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  15 ธันวาคม 2551   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชมุเวลา 16.30 น. 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 


