
1 

D:\My Documents\Faculty Report\REPORT 2551\รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 13_2551.doc   

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 13/2551 

วันจันทรที่ 22  ธันวาคม  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. 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. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ  
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. นายนพพร  รัตนชวง  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
8. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
9. นางสาวนันทนา  เลิศประสบสุข  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชา 
10. นางสุวรรณี  ศรีนวล  หัวหนางานนโยบายและแผน   

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

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

  ประธานแจงวาผูบริหารและเจาหนาท่ีจากสํานักงบประมาณ และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552 โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะ
ผูบริหารใหการตอนรับ และบรรยายสรุป และนําเสนอศักยภาพและผลการดําเนินงานของวิทยาเขตและหนวยงานระดับคณะ 
สํานัก และสถาบันตาง ๆ รวมถึงปญหา อุปสรรค และความตองการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาดานตาง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตรของวิทยาเขตฯ ในสวนของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดนําเสนอแผนความตองการงบประมาณเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนตามแผนครุภัณฑ ประจําป 2552 – 2554 และงบลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
(อาคาร 1 – 5) อัตรากําลังสายวิชาการ สายสนับสนุน และอาจารยชาวตางประเทศ  
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่12/2551  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 12/2551 เมื่อวันจันทรท่ี 22 พฤศจิกายน 2551  เพื่อรับรอง  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม    
วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 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 ประจําเดือนพฤศจิกายน 
2551 รวม 3  ฝาย 4 หนวยงาน 3 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
2. ฝายกิจการนิสิต   
3. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
4. สายวิชาคณิตศาสตร   
5. สายวิชาวิทยาศาสตร     
6. สํานักงานเลขานุการ  
7. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
8. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ)  
10. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  
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 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอยแลว   
นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 3  ฝาย 1  สายวิชา และ 10 โครงการ ดังนี้  

1. ฝายบริหาร  
2. ฝายวิชาการ  
3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
4. สายวิชาศิลปศาสตร 
5. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
6. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาเคมี  
7. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  
8. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
9. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาจุลชีวิทยา  
10. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาเคมี  
11. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
12. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  
13. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
14.  โครงการดําเนินงานจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ (ศจศน.) 

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 รับทราบประกาศ  ก .พ .อ .  เ ร่ือง  มาตรฐานการดํ า เนินการทางวินัยแกข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งพนจากราชการไปแลวอันมิใชเพราะเหตุตาย  

 ดวยคณะกรรมการการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพนจากราชการไปแลวตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพนจากราชการไปแลวอันมิใชเพราะเหตุตาย ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2550 นั้น  

 ในการนี้ ก.พ.อ.ในการประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 มีมติใหยกเลิกประกาศดังกลาว 
และใหใชประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพนจากราชการไป
แลวอันมิใชเพราะเหตุตาย ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 แทน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

 ขอ 3  กําหนดใหผูบังคับบัญชาของผูท่ีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงแมวาจะพนจากราชการไปแลวอันมิใช
เพราะเหตุตาย ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีตองดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูนั้นภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่พนจากราชการ      

 ขอ 4  กรณีท่ีขาราชการฯ ตามขอ 3 พนจากราชการเพราะเหตุถูกลงโทษไลออกจากจากราชการไปแลว ถา
ผลการสอบสวนพิจารณาจะลงโทษไมถึงไลออก หรือไลออกเพราะเหตุอื่นใดอันไมใชเพราะเหตุทุจริตผูบังคับบัญชาจะสั่งงด
โทษก็ได       
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 กรณีท่ีผลการสอบสวนฯ ไดความวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากระทําการทุจริต แตไดมี
คําสั่งลงโทษไลออกจากราชการโดยเหตุอื่นไปแลว ใหผูบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษเพราะเหตุอื่นเปนคําสั่งลงโทษ
ไลออกจากราชการเพราะทุจริต 

 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0509.6(2.1)/ว 1548  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551  หรือสืบคนที่ FLAS.Ku.e-
Office ท่ีอางถึง:[JC14YNYJ] หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/JC150VEJ.pdf 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 ประกาศ แตงต้ังประธานคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก (นายศิริ ชมชาญ) 

  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก โดยมี ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย เปน
ประธานกรรมการ นั้น  เนื่องจากไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.กําพล อดุลวิทย ดํารง
ตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ดังนั้นสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
10/2551 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงใหแตงตั้ง นายศิริ  ชมชาญ  เปนประธานคณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก สืบแทนตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 ประกาศสภา มก. เร่ือง ผูดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ศาสตราจารย ดร.นิวัติ 
เรืองพานิช)  

  ดวยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
เห็นชอบใหแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.นิวัติ  เรืองพานิช ดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ตั้งแตการประชุมครั้งท่ี 
10/2551 วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เปนตนไป  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 ชื่อเรียกที่ถูกตองของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสังกัด โครงการจัดต้ังศูนยการจัด
การศึกษานานาชาติ (ศจศน.)  

  ดวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ขอแจงช่ือเรียกที่ถูกตองของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ (ศจศน.) ดังนี้  

1.  หลักสูตรปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ   เปลี่ยนเปน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากล หลักสูตรนานาชาติ 

2. หลักสูตรปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ เปลี่ยนเปน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ 
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3. หลักสูตรปริญญาโท  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ   เปลี่ยนเปน ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากล หลักสูตรนานาชาติ  

4. หลักสูตรปริญญาเอก ปร.ด. ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ   เปลี่ยนเปน ปร.ด. ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากล หลักสูตรนานาชาติ  
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติรับโอนบุคคลเขารับราชการ ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาพฤกษศาสตร   

  ตามที่สาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติจัดสรรตําแหนงขาราชการ อัตราเลขที่ 507 
ข้ัน 33,540 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมปาไม คณะวนศาสตร ซึ่งวางอยู เพื่อรับโอนขาราชการวุฒิปริญญาเอกสาขาวิชา 
Plant Physiology นางสาวอุษาวดี  ชนสุต ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ข้ัน 20,520 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นั้น 

  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   จึงขออนุมัติรับโอนนางสาวอุษาวดี   ชนสุต  ตําแหนง  ผูชวย
ศาสตราจารย ระดับ 8 ข้ัน 20,520 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มาดํารงตําแหนง
เลขที่ 507 ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ข้ัน 20,520 บาท สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร 
รายละเอียดประวัติและผลงานดังแนบมาพรอมนี้  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมอบใหสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการประกาศรับโอนบุคคล
เขารับราชการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

4.2 โครงการจัดหาครุภัณฑเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554  

  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 12/2551 เมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เห็นชอบใหจัดลําดับความสําคัญของโครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 และมอบงานนโยบายและแผน สรุปและนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ
ในการประชุมครั้งตอไป นั้น  

  บัดนี้ งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดจัดทําเอกสารสรุปรายละเอียดโครงการจัดหาครุภัณฑ
เ พื่ อ ก า ร เ รี ยนก า รสอนและก ารวิ จั ย ในช ว งป ป ระจํ า ป  2 5 5 2  – 2 5 5 4  เ ส ร็ จ เ รี ยบร อ ยแล ว ร า ยละ เ อี ย ด ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IX0MQUU1.xls    

  อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายไดสวนกลาง มก. ประจําป 
2551 (กันเงินเหลื่อมปไวแลวจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552) รายการชุดศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1 ชุด 
วงเงิน 2,500,000 บาท (ลําดับที่ 1 ของโครงการจัดหาครุภัณฑฯ ปงบประมาณ 2552 วงเงินที่ขออนุมัติ 3,500,000 บาท) 
รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/J70VXZFU.PDF  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณา  
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  หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร แจงวาวงเงินที่นําเสนอขอรับการจัดสรรเปนวงเงินขั้นต่ําสุดท่ีสามารถจัดซื้อ
ไดครบถวนตามความตองการของสายวิชาแลว  ดังนั้นเพื่อประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน ประธานเสนอขอให
โครงการภาคพิเศษ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) อนุเคราะหจัดสรรงบประมาณสมทบในวงเงิน 1,000,000 บาท เพื่อใหจัดซื้อ
ครุภัณฑชุดศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไดครบถวนสมบูรณในวงเงินรวม 3,500,000 บาท และนิสิตท้ังภาค
ปกติและภาคพิเศษสามารถใชประโยชนไดรวมกัน อีกทั้งสามารถใหบริการนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษา เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพนิสิต บัณฑิตใหสามารถใชภาษาตางประเทศตาง ๆ ได โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 
พิจารณาจัดสรรเงินสมทบในวงเงิน 1,000,000 บาท และมอบสายวิชาศิลปศาสตร  จัดสงคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ 
เพื่อดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ไดตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

4.3 การจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ปงบประมาณ 2552    

  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ปงบประมาณ 2552 แลวมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหสายวิชาเดิม ท่ีมีการจัดสรรงบประมาณกลางไวท่ีธุรการสายวิชา/หรือยังมิไดจัดสรรงบประมาณให
แตละสาขาวิชาชัดเจน รวมถึงโครงการจัดตั้งสายวิชาใหมท่ีแยกจากสายวิชาเดิม ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และ
รายงานผลการพิจารณาจัดสรรใหคณะฯ ทราบ 

2. การใชจายงบประมาณ ขอใหทุกหนวยงานบริหารงบประมาณ งบดําเนินการ แตละไตรมาส ในสัดสวน
รอยละ 25   

3. มอบที่ประชุมพิจารณาเสนอแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรงบประมาณงบดําเนินการ ประจําป 
และนําเสนอคณบดีเพื่อหารือในการประชุมตอไป  

  ปจจุบันสายวิชาคณิตศาสตร และสายวิชาวิทยาศาสตร ไดแจงการจัดสรรงบประมาณตามขอ 1 และ 2 ให
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบแลว รายละเอียด ดังนี้  

  สายวิชาคณิตศาสตร  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IY0YBN14.xls  

  สายวิชาวิทยาศาสตร http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/JJ0ZXM67.pdf  
  สายวิชาศิลปศาสตร  
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณา  
  มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหสายวิชาศิลปศาสตร แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหแกสาขาวิชา
ตาง ๆ  และโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร และโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตรใหคณะฯ ทราบ
ตอไป  

4.4 การแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (อ.ประสงค กัลยาณะธรรม) 

  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับแจงใหเสนอแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (อ.ดร.ประสงค  กัลยาณะธรรม) โดยหลักเกณฑตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบดวย  
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1) คณบดีหรือผูอํานวยการเจาสังกัด   ประธานกรรมการ  
2) หัวหนาภาควิชาเจาสังกัดหรือเทียบเทา    กรรมการ 
3) กรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะ คัดเลือก 1 ทาน กรรมการ 

  สืบเนื่องจากคณะฯ มีการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งหนวยงานใหม จํานวน 
13 หนวยงาน ดังนั้น การเสนอชื่อแตงตั้งกรรมการลําดับท่ี 2) และ 3) เดิม จึงมีผลกระทบจากเดิมท่ีคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2543  เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2543  เห็นชอบใหเสนอชื่อผูประสานงานสาขาวิชาตนสังกัดเปน
กรรมการ ดังนั้นในกรณีปจจุบัน จักกองการเจาหนาท่ี จักมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ลําดับที่ 2 คือ หัวหนาสายวิชา
เจาสังกัดเดิม ลําดับที่ 3) จักคงใชผูประสานงานสาขาวิชาเดิม หรือจักเสนอแตงตั้งกรรมการลําดับท่ี 3 ใหม 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมพิจารณาแสดงความเห็นประเด็นการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล ในระหวางการปรับ
โครงสรางภายในหนวยงาน และสรุปได ดังนี้  
  มติที่ประชุม   

1. ใหเสนอแตงตั้งประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร เปนกรรมการ
ลําดับท่ี 2 แทนหัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร  

2. มอบใหผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนกรรมการลําดับที่ 3 แทนผูประสานงาน
สาขาวิชาตามมติท่ีประชุมเดิม  

3. มอบคณบดีดําเนินการเสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามขอ 1 และ 2 ในชวงระหวาง
ดําเนินการขอปรับโครงสรางหนวยงานภายในจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ และรายงานใหท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ  

4.5 รายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สวนที่ 2 สําหรับหนวยงาน/คณะทํางาน 

 ดวยคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลท่ีไดรับ
ท้ังหมด โดยแบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 ไดดําเนินการจัดสรรแลว ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 2268/2551 ลงวันที่ 19 
มิถุนายน 2551 ใหกับขาราชการและลูกจางประจําเทา ๆ กันทุกคน และสวนที่ 2 สําหรับหนวยงาน/คณะทํางาน นําไป
พิจารณาจัดสรรใหแกขาราชการ และลูกจางประจํา ท่ีมีสวนรวมในความสําเร็จของหนวยงาน  ปงบประมาณ 2550 คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรเปนเงินทั้งสิ้น 23,355.34 บาท โดยมีนางสุวรรณี  ศรีนวล เปนผูรับแทน  

 อนึ่ง การจัดสรรเงินรางวัลดังกลาวในปงบประมาณ 2548 และ 2549 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได
มีการสํารวจความคิดเห็น และบุคลากรสวนใหญเห็นชอบใหนําเขากองทุนสวัสดิการ และขอใชเงินสวัสดิการสมทบอีกสวน
หนึ่ง เพื่อจัดทําของรางวัลมอบใหขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน และลูกจางชั่วคราวทุกคนที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณ
ดังกลาว เนื่องจากทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ปงบประมาณ 2548 จัดทําเสื้อยืดสีเหลือง ปงบประมาณ 2549 
จัดทํารมเขียว-เทา   

 ดังนั้น เพื่อใหการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สวนที่ 2 จํานวนเงิน 23,355.34 บาท 
ซึ่งนางสุวรรณี  ศรีนวล เปนผูรับแทน และตองเปนผูรับภาระคาโอนและภาษีเงินไดประจําป ดังนั้นเห็นควรหักคาโอนและ
ภาษี จากจํานวนเงินดังกลาวกอนพิจารณาจัดสรรตอไป  รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/JA1A93LJ.pdf    
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 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา      
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหสํานักงานเลขานุการ สํารวจความคิดเห็นจากขาราชการและลูกจางประจํา 

และสรุปผลตามความคิดเห็นของบุคลากรสวนใหญ  

4.6 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัล "นักวิทยาศาสตรรุนใหม" ประจําป พ.ศ. 2552  

  ตามที่มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดใหมีรางวัล “นักวิทยาศาสตร
รุนใหม” ตั้งแตป พ.ศ. 2534 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน นั้น  

  บัดนี้ คณะกรรมการฯ กําลังจะพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป 
พ.ศ. 2552 ดังนั้น จึงขอใหหนวยงานพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัล “นักวิทยาศาสตรรุนใหม” ตามแบบฟอรมการ
เสนอชื่อท่ีแนบมา ท้ังนี้สามารถเสนอชื่อมากกวา 1 ช่ือ หรือเสนอเฉพาะชื่อโดยไมมีรายละเอียดก็ได  โดยการเสนอชื่อภายใน
วันศุกรท่ี 30 มกราคม 2552  รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/J70VVH18.PDF  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
  มติที่ประชุม มอบที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัล "นักวิทยาศาสตรรุนใหม" 
ประจําป พ.ศ. 2552 พรอมนําเสนอแบบประวัติและผลงาน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2552 วันที่ 26 มกราคม 2552   

4.7 ขออนุมัติปริญญา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2551 (คร้ังที่ 1)  
  ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/736 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
แจงรรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมี
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคตน ปการศึกษา 
2551 รวม 13 คน นั้น  

  งานบริการการศึกษา โครงการจัดตั้งสวนการจัดการศึกษา ไดตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
อนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมมี
หนี้สินกับคณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/J70NKU81.pdf  

  อนึ่ง การขออนุมัติปริญญาตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

       มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป  

4.8 การเสนอขออนุมัติแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย)     

  ดวย ดร.ฐิติยา  แซปง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้งสาย
วิชาเคมี มีบันทึกที่ ศธ 05132.20411/0070 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง ขอประเมินผลการสอนเพื่อดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  นั้น  

 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ช่ัวโมงสอน แตยังมิไดลงนามรับรองในสวนที่ 2 
ของ ก.พ.อ.03 โดยจัดสงเอกสารแบบ ก.พ.อ. 03 (http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/JF19FHYK.doc) และเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาเคมีอินทรีย II (728224) บรรยายและปฏิบัติการ พรอมแผนการสอน ถึงสํานักงานเลขานุการ เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2551 นั้น  
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  สํานักงานเลขานุการ ไดตรวจสอบแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ และพิจารณาเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ซึ่งประกอบดวย หัวหนาภาควิชาหรือ
เทียบเทา เปนประธาน (โดยตําแหนง) และกรรมการอีก 2 ทาน โดยการคัดเลือกจากบัญชีรายช่ือผูประเมินผลการสอนที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการอนุมัติไวแลว โดยบัญชีรายช่ือสาขาวิชาเคมี  จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย  

1) ผศ.ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์  
2) ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล 
3) รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
 มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบ และใหเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้  
1) ดร.พจมาลย พูลมี อาจารย  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
2) นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล ผูชวยศาสตราจารย   โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
3) ดร.วีรชัย พุทธวงศ  รองศาสตราจารย   โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   

2. การพิจารณาเสนอขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการของขาราชการและพนักงานสายวิชาการใน
โอกาสตอไป  ขอใหสายวิชา/โครงการ นําเสนอผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําสายวิชา/โครงการพิจารณากลั่นกรองแบบ 
ก.พ.อ. 03 และเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน กอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ  

3. การพิจารณาประเมินผลการสอนขอใหคณะกรรมการประเมินผลการสอน ดําเนินการประเมินและแจง
ผลใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา  1 เดือน นับตั้งแตไดรับแจงการอนุมัติแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย  

4.9 ขออนุมัติแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร  

  ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร ขอเสนอแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิต จํานวน 3 ราย (แบบประวัติ
ตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย จะนําเสนอในวันประชุม) ดังนี้  

1) อ.ดร.โชติมา แกวกอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชา
สังคมศาสตร เปน อาจารยประจําบัณฑิต หลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ  

2) อ.ดร.ประสงค  กัลยาณะธรรม  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชา
สังคมศาสตร เปน อาจารยประจําบัณฑิต หลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ  

3) อ.ดร.สุรางค  ณรงคศักดิ์สกุล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย สังกัด
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร เปน อาจารยประจําบัณฑิต หลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ  

  อนึ่ง การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ และอาจารยประจําบัณฑิตท้ัง 3 ทานดังกลาว จะมีนิสิตในความรับผิดชอบตามหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 
รุนที่ 3 และ 4 ซึ่งอยูในระหวางรอการแตงตั้ง  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  
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4.10 การพิจารณาคําของบประมาณแผนดิน ประจําป 2553  

ตามที่ฝาย สายวิชา และโครงการตาง ๆ นําเสนอคําของบประมาณ เพื่อขอรับการจัด ประจําปงบประมาณ  
2553 นั้น  

งานนโยบายและแผน  สํานักงานเลขานุการ ไดรวบรวมอกสารคําขอ ประกอบดวย เอกสารคําขอ
งบประมาณ รวม 5 ชุด ดังนี้  

1. การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2. โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร (อาคาร 1 – 5)  
3. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  
4. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  ศวท.  
5. เปาหมายการใหบริการของหนวยงาน  
6. ความเชื่อมโยงแผนงานกับเปาหมาย  
7. แผนคําของบประมาณ ตามแผน ICT  (เฉพาะสายวิชาวิทยาศาสตร และสวนกลาง)  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม    

1. ใหจัดลําดับความสําคัญของงบลงทุน รายการครุภัณฑ  ใหเปนไปตามแผนการจัดหาครุภัณฑประจําป 
2552 – 2554 (เฉพาะป 2552 – 2553) ซึ่งนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว รายการครุภัณฑทดแทน กรณีท่ีไมอยูในแผน
จัดหาฯ ใหจัดลําดับตอจากแผนจัดหาครุภัณฑประจําป 2553  

2.  การปรับปรุงสิ่งกอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร (อาคาร 1 – 5 )   

3. งบบุคลากร อัตราใหมเปนไปตามเอกสารที่แจงสํานักงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551  

4. ใหทุกหนวยงานจัดสงเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน และความเชื่อมโยงแผนงานกับเปาหมาย 
ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2552  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน 2551  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551  ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551   
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พฤศจิกายน 2551 
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 
1.5 สรุปงบรายรบั-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 
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3. รายงานเงินคงเหลือ ประจําวันที่ 31 พฤศจิกายน 2551 

4. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2   

5. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2552     

รายละเอียดดังแนบ    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนพฤศจิกายน  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 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายละเอียด      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่1/2552  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 1/2552 ประจําเดือนมกราคม 2552 วันที่ 26 มกราคม 2552 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอ
วาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  19 มกราคม 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  


