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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ครั้งที่ 1/2551
วันจันทรที่ 7 มกราคม  2551

ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร


ผูมาประชุม 
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมณฑน บุญมาก แทน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ  
4. นายปติ  ตรีสุกล แทน หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ
5. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ
6. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา   กรรมการ
7. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ     กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร   ลาราชการ  
2. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย ติดราชการ
ผูเขารวมประชุม 
1. นางสิริภัทร พราหมณีย รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
2. น.ส.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 
3. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
5. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 

เริ่มประชุมเวลา  09.15 น.
เรื่องที่ประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

-

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน 2550 รายละเอียดดังเสนอใหกรรมการทราบแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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วาระที่ 3 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2550

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ เปน
ประจําทุกเดือน และมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ ปรับรูปแบบ
การรายงาน 4 ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม 
อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
นั้น 

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2550 รวม 7 ฝาย 4 หนวยงาน 2 โครงการ   ดังนี้  

1. ฝายบริหาร   
2. ฝายวิชาการ
3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
4. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
5. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
6. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
7. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 
8. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร 
9. สายวิชาวิทยาศาสตร 
10. สายวิชาศิลปศาสตร
11. สํานักงานเลขานุการ 
12. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ   

อนึ่ง รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอย
แลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู 1 

หลัง งบประมาณ 50 ลานบาท ไดดําเนินการประกวดราคากอสราง และไดมีบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น 
จํากัด เปนผูรับจางตามสัญญาจางเลขที่ 76/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ในวงเงิน 49,999,000 บาท ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 545 วัน แบงงวดเปน 12 งวด กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 10 พ.ย. 2550 โดยไดรับงบประมาณ
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ประจําป 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ 2550–2551 เปนเงิน 39,999,000 บาท โดยวาจางนายวุฒิพงษ 
ประคองวิทยา และคณะ เปนที่ปรึกษาและควบคุมงานกอสราง นั้น 

จากรายงานความกาวหนางานกอสราง (ครั้งที่ 18 ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม 2550  – 14 พฤศจิกายน 2550)        
ผูควบคุมงานสรุปผลการดําเนินงานควบคุมงาน โดยสังเขป ดังนี้ 

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ   49,999,000 บาท
- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ 545 วัน
- ระยะเวลาการกอสรางที่ผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549) 545 วัน
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  - วัน
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนด คิดเปนรอยละ 100 %
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ 95.67 % 
- ชากวากําหนดการ คิดเปนรอยละ 4.33 % (25 วัน)
- จํานวนแรงงานเฉล่ียตอวันในรอบเดือนที่ผานมา  40.90     คน
- เครื่องจักร -   รถปนจั่น   1 ตัว

-   รถขุด (Backhoes)  1 ตัว
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 1 เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2549  รับงานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 2 เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2549   รับงานเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 3 เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2549 รับงานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 4 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2549 รับงานเม่ือวันที่  30 พฤศจิกายน 2549
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 5 เมื่อวันที่  10 มกราคม 2550 รับงานเมื่อวันที่  10 มกราคม 2550 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 6 เมื่อวันที่   8 มีนาคม 2550 รับงานเมื่อวันที่  14 มีนาคม 2550 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 7 เมื่อวันที่   8 เมษายน 2550 รับงานเมื่อวันที่  10 เมษายน 2550 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 8 เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2550 รับงานเมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2550 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 9 เมื่อวันที่   7 กรกฎาคม 2550 รับงานเมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2550 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 10 เมื่อวันที่  17 กันยายน 2550 รับงานเมื่อวันที่  25 กันยายน  2550 
- สงงานการกอสราง งวดที่ 11 เมื่อวันที่   1 พฤศจิกายน 2550  รับงานเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550  
- สงงานการกอสราง งวดที่ 12 เมื่อวันที่   7 ธันวาคม  2550  รับงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 รายงานความกาวหนาการจัดซื้อครุภัณฑโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสู
ความเปนเลิศ 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขอรับการสนับสนุนงบลงทุน(ครุภัณฑ) เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ ปงบประมาณ 2550 เปนเงิน 6,000,000 บาท และมหาวิทยาลัยฯ แจงวงเงิน
งบประมาณที่จัดสรรใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนเงิน 6,000,000 บาท ตามบันทึกที่  ศธ 0513.10107/0597        
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 นั้น  
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คณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ ไดดําเนินการกําหนด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ โดยดําเนินการเสนอขออนุมัติจัดซื้อโดยวิธี  e-Auction  ปจจุบันผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ 

1. รายการชุดแยกและวิเคราะหสารโดยหลักการแยกสารที่สมรรถนะสูง (High Performance Liquid 
Chromatograph, HPLC) 1 ชุด 4,000,000 บาท  

ผลการดําเนินงาน   สงมอบครุภัณฑเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550  โดยติดตั้งประจําที่อาคาร 
5  หอง Sc5-102 และอยูในระหวางการทดสอบการใชงาน และรออุปกรณสําหรับติดตั้งเครื่องมือ 

2. ชุด Multimedia Bio product 1 ชุด 2,000,000 บาท 

ผลการดําเนินงาน  ประกวดราคาแบบ e-Auction ไมเปนผล จึงดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามคุณ
ลักษณะเฉพาะรายการเดิม แตก็ไมเปนผล เนื่องจากไมมีผูเสนอราคา ปจจุบันจึงดําเนินการขออนุมัติแยกรายการ เปน 2 ชุด คือ 
1) Multimedia 1 ชุด เปนเงิน 1,400,000 บาท และ 2) Bio product 1 ชุด 600,000 บาท และอยูในระหวางสอบราคาใหม  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 การจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประจําป 2551 ของสายวิชาวิทยาศาสตร
และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2550 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 มีมติ
เห็นชอบใหสายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร พิจารณาจัดสรร และแจงขอมูลการจัดสรร
งบประมาณ ปงบประมาณ 2551 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ใหแกสาขาวิชาในสังกัด ในการประชุมครั้งตอไป นั้น  

บัดนี้ สายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร นําเสนอขอมูลการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ใหสาขาวิชาตาง ๆ เรียบรอยแลว 
รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5 แจงผลการประเมินโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศ 

ตามที่ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานและจัดการองคกรดวยกระบวนการเทคนิค SWOT Analysis ระหวางวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 
2550  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จ.พระนครศรีอยุธยา และโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศ ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อวันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2550 โดยมีผูบริหารและบุคลากร จํานวน 46 คน ศึกษาดูงาน
แยกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

ผูบริหาร และบุคลากรสํานักงานเลขานุการ ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานอธิการบดี 

ผูบริหาร และบุคลากรสายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ศึกษาดูงาน ณ 
คณะวิทยาศาสตร 
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ผูบริหารและบุคลากรสายวิชาศิลปศาสตร ศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร  

ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ไดประเมินผลการดําเนินงานโครงการ เรียบรอยแลว โดยมีผลการ
ประเมิน รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้ 

สรุปประเมินผลการศึกษา ดูงาน  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
วันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2550


จํานวนผูที่เขารวมโครงการ      46       คน
จํานวนผูที่ตอบแบบประเมิน     39       คน  คิดเปนรอยละ   84.78 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
งบประมาณที่ไดรับ 16,000.00- บาท
งบประมาณที่ใชจริง 18,560.00.- บาท
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลสวนบุคคล

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ

จํานวนผูเขารวม
โครง ชาย หญิง รวม รอยละ

 ผูบริหารคณะฯ 5 1 4 5 100.0
 ผูประสานงานสาขาวิชา/อาจารย 24 2 15 17 70.83
 บุคลากร  9 1 8 9 100.0
 เจาหนาที่ 8 6 2 8 100.0

รวม 46 10 29 39 84.78
เกณฑการประมวลผล

การประเมินผลความพึงพอใจแบงออกเปน  5  ระดับ  คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, นอย, นอยที่สุด  และมีระดับ
คะแนนตั้งแต 5 – 1  สามารถคํานวณแบงชวงระดับความพึงพอใจในแตละตัวแปรดังนี้ 

อันตรภาคชั้น =
ดะแนนทั้งหมจํานวนชวงค

ดคะแนนต่ําสุดคะแนนสูงสุ 
    

อันตรภาคชั้น =
5

15
       =  0.80

ดังนั้น  ชวงคะแนนเฉลี่ยเทากับ  0.80  จึงกําหนดเกณฑพิจารณาระดับความคิดเห็นไดดังนี้
ระดับคะแนน 4.21 – 5.00 แสดงวามีระดับ มากที่สุด

3.41 – 4.20 แสดงวามีระดับ มาก
2.61 – 3.40 แสดงวามีระดับ ปานกลาง
1.81 – 2.60 แสดงวามีระดับ นอย
1.00 – 1.80 แสดงวามีระดับ นอยที่สุด



6

ตอนที่  2 ตารางความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุดรายการประเมิน

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % X SD

1. ความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานเหมาะสม 3 7.7 32 82.1 3 7.7 1 2.6 - - 3.95 .510
2. การตอนรับและดูแลอํานวยความสะดวกในการ
เขาชมหนวยงานเปนอยางดี

14 35.9 22 56.4 3 7.7 - - - - 4.28 .605

3. ทานคิดวาสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับปรุง
และพัฒนางานของทานได

4 10.3 26 66.7 7 17.9 1 2.6 1 2.6 3.79 .767

4. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 2 5.1 19 48.7 8 20.5 8 20.5 2 5.1 3.28 1.025
5. สถานที่การศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 7 17.9 29 74.4 2 5.1 1 2.6 - - 4.08 .580
6. ยานพาหนะในการเดินทางมีความเหมาะสม 9 23.1 29 74.4 1 2.6 - - - - 4.21 .469
7. อาหารวางและอาหารกลางวันมีคุณภาพ 4 10.3 21 53.8 13 33.3 1 2.6 - - 3.69 .766
8. ผลการจัดงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 4 10.3 25 64.1 9 23.1 1 2.6 - - 3.79 .732

เฉลี่ยรวม 3.88 .463

ผลการประเมินโครงการ
1 ผลการประเมินในรายการที่  1  คิดเปนคาเฉลี่ย    3.95   อยูในระดับ        มาก    
2 ผลการประเมินในรายการที่  2  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.28   อยูในระดับ        มากที่สุด    
3 ผลการประเมินในรายการที่ 3  คิดเปนคาเฉลี่ย    3.79   อยูในระดับ        มาก    
4 ผลการประเมินในรายการที่ 4  คิดเปนคาเฉลี่ย    3.28   อยูในระดับ        ปานกลาง    
5 ผลการประเมินในรายการที่ 5  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.08   อยูในระดับ        มาก    
6 ผลการประเมินในรายการที่  6  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.21   อยูในระดับ        มากที่สุด    
7 ผลการประเมินในรายการที่  7  คิดเปนคาเฉลี่ย    3.69   อยูในระดับ        มาก    
8 ผลการประเมินในรายการที่  3  คิดเปนคาเฉลี่ย    3.79   อยูในระดับ        มาก    

สรุปคาเฉลี่ยของระดับผลการประเมินในรายการที่ 1-8  คิดเปนคาเฉลี่ย    3.88   อยูในระดับ        มาก    

ความเห็นและขอเสนอแนะ
1. ระยะเวลาดูงานนอย
2. ควรกําหนดเปาหมายการศึกษาดูงานเพื่อนํามาใชปรับปรุงหนวยงานตนเอง
3. ควรเพิ่มเวลาการศึกษาดูงานใหมากขึ้นกวานี้เปนทั้งวัน โดยชวงเชาเขาฟงบรรยายจากหนวยงาน    

พูด-คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวงบายเยี่ยมชมตามสถานที่หองเรียน หองปฏิบัติการ จะไดขอมูลที่
สมบูรณมากขึ้น 

4. ควรจัดอีกและติดตามผลอยางตอเนื่อง
5. ควรใหสํานักงานเลขานุการ ศึกษาดูงานในระดับคณะ ไมใชสํานักงานอธิการบดี 
6. อยากใหมีการดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ใชเกี่ยวกับการบริหารจัดการใหมากขึ้น 
7. ดีมาก ไดรับความรูจากหนวยงานอื่น ๆ 
8. สถานที่ทานอาหารกลางวันไมคอยสะดวกในการทาน แตรสชาติพอใชได 
9. รานเคียงน้ําอาหารไมอรอย 
10. ควรมีบอย ๆ ถามีงบประมาณเพียงพอ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 



7
3.6 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตรฯ 

ดวยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ มีหนังสือที่ สวท. 226/2550 ลงวันที่ 20 
ธันวาคม 2550 แจง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตรฯ จากเดิม มีรองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุ
มณฑา พรหมบุญ ดํารงตําแหนงนายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ ประจําป พ.ศ. 2549 – 2550 ซึ่งจะสิ้นสุดวาระ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 นั้น 

สมาคมฯ ไดแจงการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงนายกสมาคมวิทยาศาสตรฯ ในวาระใหม ประจําป พ.ศ. 
2551 – 2552 เปน ศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน  โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  2551 เปนตนไป 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการเพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 

ดวยกองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
เพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่  19 ธันวาคม 2550 ดังแนบมาพรอมนี้ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.8 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 
สําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 เห็นชอบให
โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ขออนุมัติปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 
จากเดิมตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท  เปนภาคการศึกษาละ  3,700 บาท ตั้งแต ภาคปลาย ป
การศึกษา 2550 เปนตนไป นั้น 

 บัดนี้ ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบอนุมัติ
กําหนดคาธรรมเนียมดังกลาว รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจาย สําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.9 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 

สําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ 2) 
สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 

สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 และ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม 
คาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษฯ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2550 มีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม และการเบิกคาใชจายที่โครงการฯ ดําเนินการแตกตางไปจากประกาศที่ไดรับอนุมัติ 
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติเห็นชอบให
โครงการฯ ถอนเรื่องกลับไปเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบกอน และนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งตอไป นั้น 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบรอยแลว โดยเสนอขอปรับแกไขขอ 1.4.1 จากเดิมเปน “1.4.1  คาสมนาคุณผูสอนไมเกิน 
800 บาทตอ 1 ชั่วโมงบรรยาย และไมเกิน 400 บาทตอ 1 ชั่วโมงปฏิบัติการ” และที่ประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งที่ 
15/2550 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย สําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (ฉบับที่ 2) ดังแนบ       

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.10 ขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีบันทึกที่ ศธ 0509(4)/ว 1618 ลงวันที่  20 ธันวาคม 2550 แจง
วา กรมบัญชีกลาง ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิการไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐวา ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติม มาตรา 9 บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้นมีสิทธิหรือไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตคารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะไดรับตามตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เฉพาะสวนที่ขาดอยู”  ซึ่งบทบัญญัติมีเจตนารมณไมใหมีการใชสิทธิซ้ําซอนกับสิทธิตามกฎหมายอื่น และไดตอบขอหารือ
โดยสรุป ดังนี้  “หากมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจัดสวัสดิการดานรักษาพยาบาลใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพ
เปนผูรับบํานาญและบุคคลในครอบครัวของผูนั้น ใหใชสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยกอน และหากสิทธิที่
ไดรับต่ํากวาสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ ก็ใหมีสิทธิที่ไดรับเงินคารักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ขาดอยู  และจะตองไมเกิน
จํานวนที่ไดจายไปจริง แตหากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสภาพเปนผูรับบํานาญเปนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
และมหาวิทยาลัยมิไดจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลใหกับบุคคลในครอบครัวของผูนั้น  พนักงานมหาวิทยาลัยจะตอง
ใชสิทธิเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม  สวนบุคคลในครอบครัวหากไมมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาล
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จากหนวยงานอื่นใด ยอมสามารถใชสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลในฐานะบุคคลในครอบครัวของผูรับบํานาญตามพระราช
กฤษฎีกาฯ ได”   รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.11 เรื่องแจงเพื่อทราบของฝายวิชาการ

1) มหาวิทยาลัยอนุมัติเปดรายวิชาใหม 

ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  2550 มีมติอนุมัติใหหนวยงาน
ตาง ๆ  ปรับปรุงรายวิชา เปดรายวิชาใหม ปรับปรุงหลักสูตร และอื่น ๆ โดยขอนําเสนอเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของกับคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตร  ปรับปรุงรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร วท.บ.(พันธุศาสตร) จํานวน 1 วิชา  และ
เปดรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตร วท.ม.(พันธุศาสตร) จํานวน 2  วิชา ดังนี้  

416454    ชีวสารสนเทศเบื้องตน  
416525   อันตรกิริยาระหวางพืชกับจุลินทรียในระดับโมเลกุล 
416558 การวิเคราะหหนาที่และการแสดงออกของยีน 

คณะบริหารธุรกิจ   เปดรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา จํานวน 2 วิชา ดังนี้ 
140390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
140490 สหกิจศึกษา

2) สรุปผลการประเมินโครงการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการจัดการแขงขัน
ตอบปญหาทางวิชาการ งานวันเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2550 ระหวางวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2550 โดยฝายวิชาการ รวมกับ
สายวิชาวิทยาศาสตร รับผิดชอบจัดการแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ในวันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ หอง SC5-301 
และไดดําเนินการสรุปประเมินผลการดําเนินงาน โดยภาพรวม คาเฉลี่ย 4.06 อยูในระดับ มาก รายละเอียดดังเสนอใหที่
ประชุมทราบดวยแลว 

3) สรุปผลการประเมินคายวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2550 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โครงการหองเรียนอัจฉริยะโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

ตามที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ขอใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการจัดคาย
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2550 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โครงการหองเรียนอัจฉริยะโรงเรียนกรรณ
สูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนเขารวมกิจกรรม รวม 85 คน ฝายวิชาการไดสรุปผลการประเมินโครงการ คาเฉลี่ยใน
ภาพรวม เทากับ 4.10 อยูในระดับดี รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา  

4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

ตามที่ สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรอัตราใหม คุณวุฒิปริญญาเอก 
ปงบประมาณ 2551  ตําแหนง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จํานวน 2 อัตรา และไดดําเนินการตาม
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ เสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น สายวิชาวิทยาศาสตรฯ  จึงขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการ ดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย  พุทธวงศ  วุฒิ วท.บ.(เคมี) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คะแนนเฉลี่ย 
3.32  วท.ม.(เคมี) คะแนนเฉลี่ย 3.95 และ วท.ด.(เคมี) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  อัตราเงินเดือน 20,520 บาท 
เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางเคมี อัตราใหม ประจําป 2551 ปฏิบัติงานประจําสาขาวิชาเคมี 

เนื่องจาก ผศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ ปฏิบัติงานในตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ประจําคณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยแมโจ  ตั้งแต วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ถึงปจจุบัน รวมมีประสบการณสอนหลังจบการศึกษาปริญญาเอก เปน
เวลา  5  ป 8 เดือน  ดังนั้น จึงขอบรรจุสูงกวาวุฒิ โดยขออนุมัติปรับเพิ่มประสบการณ จํานวน 5 ขั้น  และเงินประจําตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย อัตรา 5,600 บาท ดังนั้นจึงขอจางในอัตรา 24,105 บาท รายละเอียดดังแนบ   

2. นางสาวจุฑาทิพย  โพธิ์อุบล วุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) คะแนนเฉลี่ย 3.11 จากมหาวิทยาลัย
สยาม, คหกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คะแนนเฉลี่ย 2.36  วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
คะแนนเฉลี่ย 3.77 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี Doctor of Engineering (Biotechnological Science) จาก 
Kinki University ประเทศญี่ปุน คะแนนเฉลี่ย 4.0  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทาง Agricultural Science อัตราใหม ประจําป 
2551 อัตราคาจาง 18,900 บาท ปฏิบัติงานประจําสาขาวิชาจุลชีววิทยา

อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการตําแหนง อาจารยดังกลาวไดดําเนินการตามขอปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติปริญญา ภาคตน ปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 2) 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ที่ ศธ 0513.20103(3)/ 618 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  2550 แจง
รายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 2) หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร) รวม 4 คน  

งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดประสานงานตรวจสอบ
คุณสมบัติ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบ
มีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหน้ีสินกับคณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ   
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อนึ่ง เพื่อใหดําเนินการไดรวดเร็ว เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงนําเสนอเวียนขอมติที่ประชุม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ใหทันตามระยะเวลาการดําเนินงานแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินรายได ประจําป 2551 

ตามที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สายวิชาศิลปศาสตร ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินรายได  หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑรายการเครื่องพิมพเลเซอร 1 เครื่อง วงเงิน 14,400 บาท เพื่อใชในการ
จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุน และเนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงแผนดังกลาวเปนการเปลี่ยนขามหมวด
รายจาย ตามมติที่ประชุมผูบริหาร ใหคณบดีนําเสนอที่ประชุมผูบริหารใหความเห็นชอบ นั้น 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.4 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา รายงานสรุปภาระงานอาจารย 

ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลภาระงานดานตาง ๆ ของคณาจารย จาก
รายงานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนขอมูลเตรียมรับการประเมินคุณภาพ ประจําป 2551  นั้น

ฝายประกันคุณภาพ ขอสงรายงานสรุปภาระงานอาจารย โดยขอรายงานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
มาเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหัวหนาสายวิชาดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินการเกลี่ยภาระงานและ/หรือกระตุนใหคณาจารย ที่มีภาระงานต่ํากวาเกณฑ ในปการศึกษา 2550 
ใหมีภาระงานไดตามเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา 

2. ตรวจสอบขอมูลงานวิจัย/งานบริการวิชาการ เพื่อนําเสนอขอมูลผาน web site 

4.5 แผนปฏิบัติการสงเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติแกอาจารย และใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหมี
การสงเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยดวย นั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดแผนปฏิบัติการสงเสริม สนับสนุนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย เพื่อแจงใหคณะฯ ทราบและดําเนินการ รายละเอียดดังแนบ 

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่  5/2550 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2550 เห็นชอบใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทําหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และมอบหมายใหคณาจารยรายงานขอมูลโครงการ/กิจกรรมใหสายวิชาทราบ และใหสายวิชา
รวบรวมและนําเสนอรายงานตอคณบดี รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10106/08318 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550 นั้น 
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นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 

พิจารณาแลว มีความเห็นวาเพื่อใหคณะฯ สามารถรวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามขอกําหนด 
จึงขอใหสายวิชา/โครงการตาง ๆ พิจารณาติดตามขอมูลจากคณาจารย และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เปน
ประจําเดือน หรือภาคการศึกษา หรือประจําป เพื่อนําเสนอรายงานมหาวิทยาลัยทราบ และสําหรับแบบการรายงานผลการ
ประเมิน ไดมอบหมาย ดังนี้ 

1. มอบรองคณบดีฝายวิชาการ และหัวหนาสายวิชาตาง ๆ ติดตามรายงานผลการประเมินตามแบบฟอรม
ที่ 1 การประเมินอาจารยโดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน   

2. มอบผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต ติดตามผลการประเมินตาม
แบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินอาจารยโดยนิสิตที่อยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหผูเกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน       

4.6 รายงานผลการตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเงินรายได 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายใหผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ดําเนินการตรวจสอบ
ภายในหนวยงาน โดยเบื้องตนมุงเนนในการตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเงินรายได และไดเชิญเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในจากสํานักตรวจสอบภายในมาดําเนินการประเมินตรวจสอบการควบคุมภายใน รวมกับผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน เมื่อวันท่ี 28 – 30 พฤศจิกายน 2550  ผลการตรวจสอบพบวา 

1. การควบคุมภายในดานการเงิน บัญชี ยังไมเพียงพอและเหมาะสม ควรปรับปรุงแกไข 

2. ความครบถวน ถูกตองของเงินรายได ไมสามารถรับรองความครบถวน ถูกตองได  

รายละเอียดดังแนบ  

ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในจากสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูตรวจสอบ
ภายในประจําคณะฯ จึงขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะ และจะเขามาตรวจสอบเอกสารและระบบ
อีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 

สํานักงานเลขานุการ พิจารณาแลวเห็นวาควรปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยการเงินและบัญชี ดังนี้ 

1. ปรับปรุงการมอบหมายงานนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา ใหมีหนาที่เกี่ยวกับการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน เงินรายไดจายใหเจาหนี้ และผูมีสิทธิ  และจางนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราใหม 1 อัตรา  คุณวุฒิ บัญชีบัณฑิต 
เพื่อปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินรายไดใหครบถวน ถูกตอง

2. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งปฏิบัติงานการรับเงินของสายวิชา/โครงการตาง ๆ เพื่อ
ดําเนินการใหครบถวน ถูกตองตามระเบียบ 

3. มอบนักวิชาการเงินและบัญชี หนวยการเงิน ดําเนินการตามความเห็นและขอเสนอแนะของเจาหนาที่
ตรวจสอบ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2551 เพื่อประสานงานกับสํานักงานตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบ
ภายในหนวยงาน ตรวจสอบขอมูลอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551   
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 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ       

4.7 ขอแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตและอาจารยประจําหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม)  จํานวน 4 ราย 

ดวยประธานโครงการหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) สายวิชาวิทยาศาสตร ขอ
อนุมัติแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิต หลักสูตรเพิ่มเติม จํานวน 4 ราย ดังนี้ 

1. อ.ดร.แตงออน  พรหมมิ    

2. อ.ดร.ฐิติยา  แซปง  

3. อ.ดร.เครือมาศ   สมัครการ 

4. อ.ดร.ประภา  โซะสลาม 

อนึ่ง การเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 
ระเบียบวาดวยอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ตามขอ 5.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาวุฒิ
ปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงรองศาสตราจารย และตามขอ 8 กําหนดใหผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนผูเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตอคณบดีเพื่อขึ้นทะเบียนเปนอาจารยบัณฑิต
วิทยา  ดังนั้นอาจารยทั้ง 4 ราย มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 5.1 และไดนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียน
ขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7, 13 และ 14 ธันวาคม 2550 เพื่อนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยไปกอนแลว ดังนั้น จึงขอนําเรียนใน
วาระเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  พรอมนี้ไดแนบแบบประวัติอาจารยประจํา มาดวยแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบใหดําเนินการเสนอแตงตั้งเปนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยสิ่งแวดลอม) 

2. ในกรณีที่หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสิ่งแวดลอม) มีอาจารยประจําหลักสูตรครบตาม
จํานวน 5 คน แลว ขอใหพิจารณาเสนอแตงตั้งเปนอาจารยสนับสนุนหลักสูตรแทน    

4.8 ขอแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตและอาจารยประจําหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ)  
จํานวน 2 ราย

ดวยประธานโครงการหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) สายวิชาวิทยาศาสตร ขอ
อนุมัติแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิต หลักสูตรเพิ่มเติม จํานวน 2 ราย ดังนี้ 

1. อ.ดร.สุทธิชา  ณ ระนอง     

2. อ.ดร.อรวรรณ  ชุณหชาติ  

อนึ่ง การเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 
ระเบียบวาดวยอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ตามขอ 5.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาวุฒิ
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ปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงรองศาสตราจารย และตามขอ 8 กําหนดใหผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนผูเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตอคณบดีเพื่อขึ้นทะเบียนเปนอาจารยบัณฑิต
วิทยา  ดังนั้นอาจารยทั้ง 4 ราย มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 5.1 และไดนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียน
ขอความเห็นชอบ  เพื่อนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยไปกอนแลว ดังนั้น จึงขอนําเรียนในวาระเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  พรอมนี้ได
แนบแบบประวัติอาจารยประจํา มาดวยแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบใหดําเนินการเสนอแตงตั้งเปนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

2. ในกรณีที่หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) มีอาจารยประจําหลักสูตรครบตาม
จํานวน 5 คน แลว ขอใหพิจารณาเสนอแตงตั้งเปนอาจารยสนับสนุนหลักสูตรแทน

4.9 การจัดสรรเงินรายไดของโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  และรายงานงบการเงิน 

ดวยโครงการหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอแจง
การจัดสรรเงินรายไดโครงการ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชี  และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เรียบรอย
แลว โดยสรุปรายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  ดังนี้ 

รายไดรวม 2,820,860.00 บาท 
รายจายรวม 1,294,997.32 บาท
รายไดสูงกวารายจาย 1,525,862.68 บาท 
หัก เงินฝากที่มีภาระผูกพัน ประจําป 2550    353,750.00 บาท 
หัก เงินฝากคาประกันของเสียหาย ป 2550       85,000.00 บาท 
หัก เงินทดรองจายหมุนเวียน    500,000.00 บาท 
คงเหลือเงินไดสุทธิ    587,112.68  บาท  

 โครงการฯ ขออนุมัติจัดสรรเงินไดสุทธิ จํานวนเงิน 587,112.68 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการ ดังนี้ 

คณะฯ รอยละ  30 เปนเงิน 176,133.80 บาท
สายวิชาศิลปศาสตร   รอยละ  30 เปนเงิน 176,133.80 บาท 
โครงการฯ รอยละ  40 เปนเงิน 234,845.00 บาท 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.10 รายงานงบการเงินโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ

ดวยโครงการหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ขอแจงการจัดสรรเงินรายไดโครงการ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชี  โดยสรุปรายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 
กันยายน 2550  ดังนี้ 
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รายไดรวม 1,358,000.00 บาท 

รายจายรวม     740,487.00 บาท

รายไดสูงกวารายจาย     617,513.00 บาท 

หัก เงินฝากคาประกันของเสียหาย ป 2550       31,000.00 บาท 

หัก เงินทดรองจายหมุนเวียน    100,000.00 บาท 

หักหนี้สิน    400,000.00 บาท

คงเหลือเงินไดสุทธิ    86,513.00  บาท  
 ดังนั้น โครงการจึงมียอดคงเหลือสามารถจัดสรรเงินไดสุทธิ จํานวนเงิน  86,513.00 บาท  หากจัดสรรตาม

มติที่ประชุมผูบริหาร ซึ่งกําหนดสัดสวน 30 : 30 : 40 ไดดังนี้ 

คณะฯ รอยละ  30 เปนเงิน  25,953.90 บาท

สายวิชาคณิตศาสตรฯ   รอยละ  30 เปนเงิน  25,953.90 บาท 

โครงการฯ รอยละ  40 เปนเงิน  34,605.20 บาท 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหนําเสนอผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดวย 

4.11 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.ม.สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคําสั่งที่ 1504/2550 แตงตั้งคณะกรรมการโครงการศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เนื่องจากโครงการหลักสูตร ศศ.ม. รัฐศาสตร ภาค
พิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติแตงตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพิ่มเติม  และขอ
เปลี่ยนแปลงกรรมการดําเนินงานโครงการ เนื่องจากคณะสังคมศาสตร มีบันทึกขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารของคณะสังคมศาสตร บางเขน  นั้น 

โครงการฯ จึงขออนุมัติแตงตั้งที่ปรึกษา และเปลี่ยนแปลงกรรมการดําเนินงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 
ดังนี้  

1. รองศาสตราจารยวินัย  อาจคงหาญ เปนที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  

2. รองศาสตราจารย ดร.มนฤตยพล  อุรบุญนวลชาติ  แทน รองศาสตราจารยจตุพร  บานชื่น 

3. รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ  ลําพาย  แทน รองศาสตราจารยเชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกูล     

รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ   (ถามี)

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม – ธันวาคม  2550 

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550 ประกอบดวย 

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนตุลาคม - ธันวาคม  

2550
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550

3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550

4. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ
4.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ
4.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ
4.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2

5. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2 

6. รายงานสถานภาพการเงินโครงการภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2551

8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2551  

รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2550

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน 
และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใชพลังงานของชาติ 
นั้น 
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สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้ 
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2550
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2550 จําแนก

ตามมิเตอร และคาใชจาย 
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2550 จําแนกตามปริมาณและ

คาใชจาย

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2551 

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมที่กําหนดทุกวันจันทรที่ 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งที่ 2/2551 วันที่  25  กุมภาพันธ 2551 เวลา 9.00 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันที่ 18  กุมภาพันธ 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.4 การพิจารณาตําแหนงและแบบกอสรางแทนวางศิลาฤกษ 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดจัดทําแผนศิลาฤกษ อาคาร 9 โดยมอบใหหนวยกองอาคาร
สถานที่ฯ ออกแบบแทนวางศิลาฤกษ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 9 รายละเอียดดังเสนอใหที่ประชุมทราบแลว นั้น 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมไดพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับแบบ จุดที่ตั้ง และอื่น ๆ พอสมควร และสรุป
ใหรองคณบดีฝายบริหาร หัวหนาสายวิชา และเลขานุการคณะฯ นํากลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

5.5 ภาพรวมการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่ง SAR

ประธานนําเสนอผังการดําเนินงานภาพรวมการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่ง SAR เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเปน
แนวทางการจัดเก็บขอมูล ตามความรับผิดชอบของฝาย สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ รายละเอียดดังเสนอใหที่ประชุม 
เรียบรอยแลว นั้น 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
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ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาตามแบบผังการดําเนินงานดังกลาว ฝายประกันคุณภาพการศึกษา มี

คณะกรรมการดําเนินงานฯ และอยูในระหวางการประชุมเพื่อใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับทราบ และแบงภาระงานในการ
จัดเก็บ รวมรวม และนําเสนอขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการประเมินหนวยงาน (SAR) อยูดวยแลว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหฝายประกันคุณภาพการศึกษานําไปพิจารณาเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

5.6 แบบโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนานิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประจําป  2552

ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต นําเสนอแบบโครงการเพื่อของบประมาณกองทุนพัฒนา
นิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับใหหนวยงานภายในเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต ปงบประมาณพ.ศ. 
2552 เปนตนไป  รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายไดประชุม ทั้งสวนของกองทุน และเงินรายไดอื่น ๆ ควรปรับใชในรูปแบบที่คลายคลึงกัน โดยมีลําดับขอ และขอมูลที่
ตองนําเสนอประกอบการพิจารณาจัดสรร โดยปรับเปลี่ยนใหสอดคลองประเภทงบประมาณ และการดําเนินงานตองสามารถ
ตอบสนองดัชนีประเมิน และ/หรือแผนยุทธศาสตรของคณะ/มหาวิทยาลัยอยางใดอยางหนึ่งได  

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยใหแกไขเพิ่มเติมขอมูล ดังนี้ 

1. ขอที่ 2 ประเภทโครงการ กรณีโครงการเดิมที่มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง ขอใหแนบแบบ
ประเมินผลโครงการเชิงวิเคราะห ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับปงบประมาณตอไป 

2. ขอที่ 4 วัตถุประสงค  ใหระบุวัตถุประสงคของโครงการใหชัดเจน  เนื่องจากวัตถุประสงคของกองทุน
พัฒนานิสิตฯ สามารถใชจายเพื่อเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการพัฒนานิสิตเทานั้น 

3. ขอที่ 5 ตัวชี้วัด ใหระบุทั้งเชิงปริมาณ และ/หรือเชิงคุณภาพใหชัดเจน 

4. กรณีโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ขอใหปรับแบบใหมีลําดับขอเชนเดียวกับ
โครงการเพื่อของบประมาณกองทุน โดยเพิ่มเติมขอ 3 เสริมดัชนีประเมิน และแผนยุทธศาสตรฯ คณะเพิ่มเติมดวย 

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.  

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์)

กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2551

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม  2551

ณ ห้อง Sc1-104 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(((((((((

ผู้มาประชุม 

1. นายชานันก์
สุดสุข
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการ

2. นางสาวชุติมณฑน์
บุญมาก
แทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

3. นายวิรัตน์ 
สุวรรณาภิชาติ
หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
กรรมการ  

4. นายปิติ  
ตรีสุกล 
แทน หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ 
กรรมการ

5. นางสาวจารุพร
พงษ์ศิริเวทย์
หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์
กรรมการ

6. นางสาวนันทนา
เลิศประสบสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารย์ประจำ   
กรรมการ

7. นางวรรณวิมล
ศรีประเสริฐศักดิ์
เลขานุการคณะฯ 
    
กรรมการและเลขานุการ 


ผู้ไม่มาประชุม

1. นายวุฒิพงษ์
ศิลปวิศาล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
ลาราชการ  

2. นางสาวธนวรรณ
พาณิชพัฒน์
ผู้แทนคณาจารย์
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสิริภัทร์
พราหมณีย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

2. น.ส.ศิริภัทรา
เหมือนมาลัย 
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 

3. นางจิตราภรณ์
ธวัชพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

4. นายอนามัย
ดำเนตร
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

5. นายวิทยา
จ่าทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

เริ่มประชุมเวลา  09.15 น.


เรื่องที่ประชุม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประธานการประชุม เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

วาระที่
1 
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 




-  

 วาระที่ 
2
รับรองรายงานการประชุม 



ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2550 รายละเอียดดังเสนอให้กรรมการทราบแล้ว   



ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 



มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 
3
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 รายงานกิจกรรมการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2550

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 มอบให้สายวิชา/ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ รายงานกิจกรรมการดำเนินงานของสายวิชา และผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน และมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 เห็นชอบให้สายวิชาและฝ่ายต่าง ๆ ปรับรูปแบบการรายงาน 4 ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอให้ทุกฝ่าย/หน่วยงานจัดส่งรายงานกิจกรรมประจำเดือนตามแบบฟอร์มใหม่ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น 

บัดนี้ ฝ่าย/สายวิชา และสำนักงานเลขานุการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2550 รวม 7 ฝ่าย 4 หน่วยงาน 2 โครงการ   ดังนี้  

1. ฝ่ายบริหาร   

2. ฝ่ายวิชาการ

3. ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

4. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

5. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

6. ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 

7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 

8. สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 

9. สายวิชาวิทยาศาสตร์  


10. สายวิชาศิลปศาสตร์

11. สำนักงานเลขานุการ 

12. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ   


อนึ่ง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ได้นำเสนอบนเครือข่าย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบร้อยแล้ว   


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  


มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 




ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ 1 หลัง งบประมาณ 50 ล้านบาท ได้ดำเนินการประกวดราคาก่อสร้าง และได้มีบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ 76/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ในวงเงิน 49,999,000 บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน 545 วัน แบ่งงวดเป็น 12 งวด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 10 พ.ย. 2550 โดยได้รับงบประมาณประจำปี 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปีงบประมาณ 2550–2551 เป็นเงิน 39,999,000 บาท โดยว่าจ้างนายวุฒิพงษ์ ประคองวิทยา และคณะ เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง นั้น 






จากรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง (ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2550  – 14 พฤศจิกายน 2550)        ผู้ควบคุมงานสรุปผลการดำเนินงานควบคุมงาน โดยสังเขป ดังนี้  


· งบประมาณค่างานก่อสร้างตามรูปแบบรายการ 
  49,999,000
บาท

· ระยะเวลาก่อสร้าง ตามสัญญาฯ 


545
วัน

· ระยะเวลาการก่อสร้างที่ผ่านมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549)
545
วัน

· คงเหลือระยะเวลาการก่อสร้าง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)
 -
วัน

· ความก้าวหน้าของงานตามแผนงานฯ ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ
100
%


· ความก้าวหน้าของงานที่ทำได้จริง คิดเป็นร้อยละ

95.67
% 


· ช้ากว่ากำหนดการ คิดเป็นร้อยละ


4.33
% (25 วัน)

· จำนวนแรงงานเฉลี่ยต่อวันในรอบเดือนที่ผ่านมา  

40.90     คน

· เครื่องจักร 
-   รถปั้นจั่น 
  
1
ตัว


-   รถขุด (Backhoes)  
1
ตัว

· ส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 1 เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2549  
รับงานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 

· ส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 2 เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2549   
รับงานเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549



· ส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 3 เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2549 
รับงานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549

· ส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 4 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2549 รับงานเมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2549

· ส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 5 เมื่อวันที่  10 มกราคม 2550 
รับงานเมื่อวันที่  10 มกราคม 2550 

· ส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 6 เมื่อวันที่   8 มีนาคม 2550 
รับงานเมื่อวันที่  14 มีนาคม 2550 

· ส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 7 เมื่อวันที่   8 เมษายน 2550 
รับงานเมื่อวันที่  10 เมษายน 2550 

· ส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 8 เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2550 
รับงานเมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2550 

· ส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 9 เมื่อวันที่   7 กรกฎาคม 2550 
รับงานเมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2550 

· ส่งมอบงานก่อสร้าง งวดที่ 10 เมื่อวันที่  17 กันยายน 2550 
รับงานเมื่อวันที่  25 กันยายน  2550 

· ส่งงานการก่อสร้าง งวดที่ 11 เมื่อวันที่   1 พฤศจิกายน 2550  รับงานเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550  

· ส่งงานการก่อสร้าง งวดที่ 12 เมื่อวันที่   7 ธันวาคม  2550  รับงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.3 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอขอรับการสนับสนุนงบลงทุน(ครุภัณฑ์) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2550 เป็นเงิน 6,000,000 บาท และมหาวิทยาลัยฯ แจ้งวงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 6,000,000 บาท ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0597        ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 นั้น  

คณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ โดยดำเนินการเสนอขออนุมัติจัดซื้อโดยวิธี  e-Auction  ปัจจุบันผลการดำเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ 

1. รายการชุดแยกและวิเคราะห์สารโดยหลักการแยกสารที่สมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) 1 ชุด 4,000,000 บาท  




ผลการดำเนินงาน   ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550  โดยติดตั้งประจำที่อาคาร 5  ห้อง Sc5-102 และอยู่ในระหว่างการทดสอบการใช้งาน และรออุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่องมือ 

2. ชุด Multimedia Bio product 1 ชุด 2,000,000 บาท 




ผลการดำเนินงาน  ประกวดราคาแบบ e-Auction ไม่เป็นผล จึงดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามคุณลักษณะเฉพาะรายการเดิม แต่ก็ไม่เป็นผล เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ปัจจุบันจึงดำเนินการขออนุมัติแยกรายการ เป็น 2 ชุด คือ 1) Multimedia 1 ชุด เป็นเงิน 1,400,000 บาท และ 2) Bio product 1 ชุด 600,000 บาท และอยู่ในระหว่างสอบราคาใหม่    




ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.4 การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประจำปี 2551 ของสายวิชาวิทยาศาสตร์และสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2550 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบให้สายวิชาวิทยาศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ พิจารณาจัดสรร และแจ้งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2551 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ให้แก่สาขาวิชาในสังกัด ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น  


บัดนี้ สายวิชาวิทยาศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ นำเสนอข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ให้สาขาวิชาต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.5 แจ้งผลการประเมินโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศ 

ตามที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและจัดการองค์กรด้วยกระบวนการเทคนิค SWOT Analysis ระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2550  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา และโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2550 โดยมีผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 46 คน ศึกษาดูงานแยกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานอธิการบดี 

ผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาวิทยาศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปศาสตร์  

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมิน รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้  

สรุปประเมินผลการศึกษา ดูงาน  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2550

(((((((((((((

จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ      46       คน

จำนวนผู้ที่ตอบแบบประเมิน     39       คน  คิดเป็นร้อยละ   84.78 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

งบประมาณที่ได้รับ

16,000.00-
บาท

งบประมาณที่ใช้จริง
18,560.00.- 
บาท

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่  1
ข้อมูลส่วนบุคคล


		สถานภาพ

		จำนวนผู้เข้าร่วมโครง

		จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม



		

		

		ชาย

		หญิง

		รวม

		ร้อยละ



		( ผู้บริหารคณะฯ

		5

		1

		4

		5

		100.0



		( ผู้ประสานงานสาขาวิชา/อาจารย์

		24

		2

		15

		17

		70.83



		( บุคลากร  

		9

		1

		8

		9

		100.0



		( เจ้าหน้าที่

		8

		6

		2

		8

		100.0



		รวม

		46

		10

		29

		39

		84.78





เกณฑ์การประมวลผล


การประเมินผลความพึงพอใจแบ่งออกเป็น  5  ระดับ  คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด  และมีระดับคะแนนตั้งแต่ 5 – 1  สามารถคำนวณแบ่งช่วงระดับความพึงพอใจในแต่ละตัวแปรดังนี้ 




อันตรภาคชั้น
=


ด


ะแนนทั้งหม


จำนวนช่วงค


ด


คะแนนต่ำสุ


ด


คะแนนสูงสุ


-


    





อันตรภาคชั้น
=


5


1


5


-


       =  
0.80



ดังนั้น  ช่วงคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  0.80  จึงกำหนดเกณฑ์พิจารณาระดับความคิดเห็นได้ดังนี้ 



ระดับคะแนน
4.21 – 5.00
แสดงว่ามีระดับ
มากที่สุด





3.41 – 4.20
แสดงว่ามีระดับ
มาก





2.61 – 3.40
แสดงว่ามีระดับ
ปานกลาง





1.81 – 2.60
แสดงว่ามีระดับ
น้อย





1.00 – 1.80
แสดงว่ามีระดับ
น้อยที่สุด

ตอนที่  2
ตารางความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ

		รายการประเมิน

		มากที่สุด

		มาก

		ปานกลาง

		น้อย

		น้อยที่สุด

		

X




		SD



		

		จำนวน

		%

		จำนวน

		%

		จำนวน

		%

		จำนวน

		%

		จำนวน

		%

		

		



		1. ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเหมาะสม

		3

		7.7

		32

		82.1

		3

		7.7

		1

		2.6

		-

		-

		3.95

		.510



		2. การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้าชมหน่วยงานเป็นอย่างดี

		14

		35.9

		22

		56.4

		3

		7.7

		-

		-

		-

		-

		4.28

		.605



		3. ท่านคิดว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนางานของท่านได้

		4

		10.3

		26

		66.7

		7

		17.9

		1

		2.6

		1

		2.6

		3.79

		.767



		4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม

		2

		5.1

		19

		48.7

		8

		20.5

		8

		20.5

		2

		5.1

		3.28

		1.025



		5. สถานที่การศึกษาดูงานมีความเหมาะสม

		7

		17.9

		29

		74.4

		2

		5.1

		1

		2.6

		-

		-

		4.08

		.580



		6. ยานพาหนะในการเดินทางมีความเหมาะสม

		9

		23.1

		29

		74.4

		1

		2.6

		-

		-

		-

		-

		4.21

		.469



		7. อาหารว่างและอาหารกลางวันมีคุณภาพ

		4

		10.3

		21

		53.8

		13

		33.3

		1

		2.6

		-

		-

		3.69

		.766



		8. ผลการจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

		4

		10.3

		25

		64.1

		9

		23.1

		1

		2.6

		-

		-

		3.79

		.732



		เฉลี่ยรวม

		3.88

		.463





ผลการประเมินโครงการ

1 ผลการประเมินในรายการที่  1  คิดเป็นค่าเฉลี่ย    3.95   อยู่ในระดับ        มาก    
 


2 ผลการประเมินในรายการที่  2  คิดเป็นค่าเฉลี่ย    4.28   อยู่ในระดับ        มากที่สุด    


3 ผลการประเมินในรายการที่  3  คิดเป็นค่าเฉลี่ย    3.79   อยู่ในระดับ        มาก
   


4 ผลการประเมินในรายการที่  4  คิดเป็นค่าเฉลี่ย    3.28   อยู่ในระดับ        ปานกลาง    
 

5 ผลการประเมินในรายการที่  5  คิดเป็นค่าเฉลี่ย    4.08   อยู่ในระดับ        มาก    



6 ผลการประเมินในรายการที่  6  คิดเป็นค่าเฉลี่ย    4.21   อยู่ในระดับ        มากที่สุด    


7 ผลการประเมินในรายการที่  7  คิดเป็นค่าเฉลี่ย    3.69   อยู่ในระดับ        มาก
   


8 ผลการประเมินในรายการที่  3  คิดเป็นค่าเฉลี่ย    3.79   อยู่ในระดับ        มาก
   



สรุปค่าเฉลี่ยของระดับผลการประเมินในรายการที่ 1-8  คิดเป็นค่าเฉลี่ย    3.88   อยู่ในระดับ        มาก    



ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ระยะเวลาดูงานน้อย

2. ควรกำหนดเป้าหมายการศึกษาดูงานเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงหน่วยงานตนเอง

3. ควรเพิ่มเวลาการศึกษาดูงานให้มากขึ้นกว่านี้เป็นทั้งวัน โดยช่วงเช้าเข้าฟังบรรยายจากหน่วยงาน    พูด-คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วงบ่ายเยี่ยมชมตามสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น 

4. ควรจัดอีกและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

5. ควรให้สำนักงานเลขานุการ ศึกษาดูงานในระดับคณะ ไม่ใช่สำนักงานอธิการบดี 

6. อยากให้มีการดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ใช้เกี่ยวกับการบริหารจัดการให้มากขึ้น 

7. ดีมาก ได้รับความรู้จากหน่วยงานอื่น ๆ 

8. สถานที่ทานอาหารกลางวันไม่ค่อยสะดวกในการทาน แต่รสชาติพอใช้ได้ 

9. ร้านเคียงน้ำอาหารไม่อร่อย 

10. ควรมีบ่อย ๆ ถ้ามีงบประมาณเพียงพอ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.6 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหนังสือที่ สวท. 226/2550 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 แจ้ง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จากเดิม มีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2549 – 2550 ซึ่งจะสิ้นสุดวาระในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 นั้น 

สมาคมฯ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ในวาระใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2551 – 2552 เป็น ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2551 เป็นต้นไป 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.7 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11 

ด้วยกองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11 ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่  19 ธันวาคม 2550 ดังแนบมาพร้อมนี้ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.8 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 เห็นชอบให้โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย จากเดิมตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท  เป็นภาคการศึกษาละ  3,700 บาท ตั้งแต่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป นั้น 

 บัดนี้ ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบอนุมัติกำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.9 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ 2) 

สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 และ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษฯ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และการเบิกค่าใช้จ่ายที่โครงการฯ ดำเนินการแตกต่างไปจากประกาศที่ได้รับอนุมัติ และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติเห็นชอบให้โครงการฯ ถอนเรื่องกลับไปเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เรียบร้อยแล้ว โดยเสนอขอปรับแก้ไขข้อ 1.4.1 จากเดิมเป็น “1.4.1  ค่าสมนาคุณผู้สอนไม่เกิน 800 บาทต่อ 1 ชั่วโมงบรรยาย และไม่เกิน 400 บาทต่อ 1 ชั่วโมงปฏิบัติการ” และที่ประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งที่ 15/2550 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ 2) ดังแนบ       

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.10 ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีบันทึกที่ ศธ 0509(4)/ว 1618 ลงวันที่  20 ธันวาคม 2550 แจ้งว่า กรมบัญชีกลาง ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐว่า ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 9 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นมีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่”  ซึ่งบทบัญญัติมีเจตนารมณ์ไม่ให้มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิตามกฎหมายอื่น และได้ตอบข้อหารือโดยสรุป ดังนี้  “หากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจัดสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพเป็นผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น ให้ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยก่อน และหากสิทธิที่ได้รับต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ ก็ให้มีสิทธิที่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ และจะต้องไม่เกินจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่หากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสภาพเป็นผู้รับบำนาญเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมและมหาวิทยาลัยมิได้จัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น  พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคม  ส่วนบุคคลในครอบครัวหากไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นใด ย่อมสามารถใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในฐานะบุคคลในครอบครัวของผู้รับบำนาญตามพระราชกฤษฎีกาฯ ได้”   รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบของฝ่ายวิชาการ

1) มหาวิทยาลัยอนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 

ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  2550 มีมติอนุมัติให้หน่วยงานต่าง ๆ  ปรับปรุงรายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร และอื่น ๆ โดยขอนำเสนอเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้  

คณะวิทยาศาสตร์  ปรับปรุงรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร วท.บ.(พันธุศาสตร์) จำนวน 1 วิชา  และเปิดรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตร วท.ม.(พันธุศาสตร์) จำนวน 2  วิชา ดังนี้  

416454    ชีวสารสนเทศเบื้องต้น  

416525 
  อันตรกิริยาระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล  


416558
การวิเคราะห์หน้าที่และการแสดงออกของยีน 



คณะบริหารธุรกิจ   เปิดรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา จำนวน 2 วิชา ดังนี้ 


140390
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 


140490
สหกิจศึกษา

2) สรุปผลการประเมินโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ งานวันเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2550 โดยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสายวิชาวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ ห้อง SC5-301 และได้ดำเนินการสรุปประเมินผลการดำเนินงาน โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับ มาก รายละเอียดดังเสนอให้ที่ประชุมทราบด้วยแล้ว 

3) สรุปผลการประเมินค่ายวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2550 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

ตามที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ขอให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2550 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวม 85 คน ฝ่ายวิชาการได้สรุปผลการประเมินโครงการ ค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับดี รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแล้ว 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

วาระที่
4 
เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา  

4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 


ตามที่ สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รับจัดสรรอัตราใหม่ คุณวุฒิปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2551  ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา และได้ดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สายวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  จึงขออนุมัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้  


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  พุทธวงศ์  วุฒิ วท.บ.(เคมี) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คะแนนเฉลี่ย 3.32  วท.ม.(เคมี) คะแนนเฉลี่ย 3.95 และ วท.ด.(เคมี) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อัตราเงินเดือน 20,520 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางเคมี อัตราใหม่ ประจำปี 2551 ปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาเคมี 


เนื่องจาก ผศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ์ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2541 ถึงปัจจุบัน รวมมีประสบการณ์สอนหลังจบการศึกษาปริญญาเอก เป็นเวลา  5  ปี 8 เดือน  ดังนั้น จึงขอบรรจุสูงกว่าวุฒิ โดยขออนุมัติปรับเพิ่มประสบการณ์ จำนวน 5 ขั้น  และเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตรา 5,600 บาท ดังนั้นจึงขอจ้างในอัตรา 24,105 บาท รายละเอียดดังแนบ   

2. นางสาวจุฑาทิพย์  โพธิ์อุบล วุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) คะแนนเฉลี่ย 3.11 จากมหาวิทยาลัยสยาม, คหกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คะแนนเฉลี่ย 2.36  วท.ม.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) คะแนนเฉลี่ย 3.77 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Doctor of Engineering (Biotechnological Science) จาก Kinki University ประเทศญี่ปุ่น คะแนนเฉลี่ย 4.0  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทาง Agricultural Science อัตราใหม่ ประจำปี 2551 อัตราค่าจ้าง 18,900 บาท ปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา



อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ดังกล่าวได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ   



ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติปริญญา ภาคต้น ปีการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 2) 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กำแพงแสน ที่ ศธ 0513.20103(3)/ 618 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  2550 แจ้งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอบไล่ได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามความต้องการของหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในข่ายที่ควรสำเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 2) หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) รวม 4 คน  

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้มีรายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา กำแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีหนี้สินกับคณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ   

อนึ่ง เพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็ว เลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ จึงนำเสนอเวียนขอมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้ทันตามระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   


มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินรายได้ ประจำปี 2551 

ตามที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สายวิชาศิลปศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินรายได้  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง วงเงิน 14,400 บาท เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนข้ามหมวดรายจ่าย ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร ให้คณบดีนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารให้ความเห็นชอบ นั้น 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

4.4 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รายงานสรุปภาระงานอาจารย์  


ตามที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาระงานด้านต่าง ๆ ของคณาจารย์ จากรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลเตรียมรับการประเมินคุณภาพ ประจำปี 2551  นั้น

ฝ่ายประกันคุณภาพ ขอส่งรายงานสรุปภาระงานอาจารย์ โดยขอรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะมาเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบหัวหน้าสายวิชาดำเนินการ  ดังนี้ 

1. ดำเนินการเกลี่ยภาระงานและ/หรือกระตุ้นให้คณาจารย์ ที่มีภาระงานต่ำกว่าเกณฑ์ ในปีการศึกษา 2550 ให้มีภาระงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ 

2. ตรวจสอบข้อมูลงานวิจัย/งานบริการวิชาการ เพื่อนำเสนอข้อมูลผ่าน web site 

4.5 แผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่อาจารย์ และให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามแนะมาเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ 




























ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ด้วย นั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ เพื่อแจ้งให้คณะฯ ทราบและดำเนินการ รายละเอียดดังแนบ 

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่  5/2550 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เห็นชอบให้คณะกรรมการประจำคณะฯ ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และมอบหมายให้คณาจารย์รายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรมให้สายวิชาทราบ และให้สายวิชารวบรวมและนำเสนอรายงานต่อคณบดี รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10106/08318 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550 นั้น 

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเพื่อให้คณะฯ สามารถรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามข้อกำหนด จึงขอให้สายวิชา/โครงการต่าง ๆ พิจารณาติดตามข้อมูลจากคณาจารย์ และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นประจำเดือน หรือภาคการศึกษา หรือประจำปี เพื่อนำเสนอรายงานมหาวิทยาลัยทราบ และสำหรับแบบการรายงานผลการประเมิน ได้มอบหมาย ดังนี้ 

1. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสายวิชาต่าง ๆ ติดตามรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่ 1 การประเมินอาจารย์โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน    

2. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต ติดตามผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่ 2 แบบประเมินอาจารย์โดยนิสิตที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา    

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน       

4.6 รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบภายในหน่วยงาน โดยเบื้องต้นมุ่งเน้นในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ และได้เชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจากสำนักตรวจสอบภายในมาดำเนินการประเมินตรวจสอบการควบคุมภายใน ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2550  ผลการตรวจสอบพบว่า 

1. การควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี ยังไม่เพียงพอและเหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไข 

2. ความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ ไม่สามารถรับรองความครบถ้วน ถูกต้องได้  

รายละเอียดดังแนบ  



ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ตรวจสอบภายในประจำคณะฯ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะ และจะเข้ามาตรวจสอบเอกสารและระบบอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 



สำนักงานเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยการเงินและบัญชี ดังนี้ 

1. ปรับปรุงการมอบหมายงานนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เงินรายได้จ่ายให้เจ้าหนี้ และผู้มีสิทธิ  และจ้างนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราใหม่ 1 อัตรา  คุณวุฒิ บัญชีบัณฑิต เพื่อปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินรายได้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

2. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานการรับเงินของสายวิชา/โครงการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ 

3. มอบนักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยการเงิน ดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2551 เพื่อประสานงานกับสำนักงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551   

 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบ       

4.7 ขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  จำนวน 4 ราย 

ด้วยประธานโครงการหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) สายวิชาวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจำบัณฑิต หลักสูตรเพิ่มเติม จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

1. อ.ดร.แตงอ่อน
 พรหมมิ    

2. อ.ดร.ฐิติยา  แซ่ปัง  

3. อ.ดร.เครือมาศ   สมัครการ 

4. อ.ดร.ประภา  โซ๊ะสลาม 

อนึ่ง การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ตามข้อ 5.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และตามข้อ 8 กำหนดให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อคณบดีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยา  ดังนั้นอาจารย์ทั้ง 4 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5.1 และได้นำเรียนคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยการเวียนข้อความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7, 13 และ 14 ธันวาคม 2550 เพื่อนำเสนอบัณฑิตวิทยาลัยไปก่อนแล้ว ดังนั้น จึงขอนำเรียนในวาระเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  พร้อมนี้ได้แนบแบบประวัติอาจารย์ประจำ มาด้วยแล้ว  
 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม


1. เห็นชอบให้ดำเนินการเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสิ่งแวดล้อม) 

2. ในกรณีที่หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสิ่งแวดล้อม) มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามจำนวน 5 คน แล้ว ขอให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์สนับสนุนหลักสูตรแทน    

4.8 ขอแต่งตั้งอาจารย์ประจำบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.และ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)  จำนวน 2 ราย

ด้วยประธานโครงการหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) สายวิชาวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจำบัณฑิต หลักสูตรเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. อ.ดร.สุทธิชา  ณ ระนอง     

2. อ.ดร.อรวรรณ  ชุณหชาติ  

อนึ่ง การเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ตามข้อ 5.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และตามข้อ 8 กำหนดให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อคณบดีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์บัณฑิตวิทยา  ดังนั้นอาจารย์ทั้ง 4 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5.1 และได้นำเรียนคณะกรรมการประจำคณะฯ โดยการเวียนข้อความเห็นชอบ  เพื่อนำเสนอบัณฑิตวิทยาลัยไปก่อนแล้ว ดังนั้น จึงขอนำเรียนในวาระเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  พร้อมนี้ได้แนบแบบประวัติอาจารย์ประจำ มาด้วยแล้ว  
 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม


1. เห็นชอบให้ดำเนินการเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  

2. ในกรณีที่หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) มีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบตามจำนวน 5 คน แล้ว ขอให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์สนับสนุนหลักสูตรแทน

4.9 การจัดสรรเงินรายได้ของโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  และรายงานงบการเงิน 

ด้วยโครงการหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งการจัดสรรเงินรายได้โครงการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี  และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปรายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  ดังนี้ 

รายได้รวม



2,820,860.00
บาท 

รายจ่ายรวม



1,294,997.32
บาท


รายได้สูงกว่ารายจ่าย


1,525,862.68
บาท 

หัก เงินฝากที่มีภาระผูกพัน ประจำปี 2550
   353,750.00
บาท 


หัก เงินฝากค่าประกันของเสียหาย ปี 2550
      85,000.00
บาท 

หัก เงินทดรองจ่ายหมุนเวียน 

   500,000.00
บาท 

คงเหลือเงินได้สุทธิ 


   587,112.68  
บาท 



 
 
โครงการฯ ขออนุมัติจัดสรรเงินได้สุทธิ จำนวนเงิน 587,112.68 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ดังนี้ 

คณะฯ 


ร้อยละ  30 
เป็นเงิน

176,133.80 
บาท

สายวิชาศิลปศาสตร์   
ร้อยละ  30
เป็นเงิน

176,133.80 
บาท 

โครงการฯ 

ร้อยละ  40
เป็นเงิน

234,845.00
บาท 


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 


มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

4.10 รายงานงบการเงินโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ด้วยโครงการหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งการจัดสรรเงินรายได้โครงการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี  โดยสรุปรายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  ดังนี้ 

รายได้รวม



1,358,000.00
บาท 

รายจ่ายรวม



    740,487.00
บาท

รายได้สูงกว่ารายจ่าย


    617,513.00
บาท 


หัก เงินฝากค่าประกันของเสียหาย ปี 2550
      31,000.00
บาท 

หัก เงินทดรองจ่ายหมุนเวียน 

   100,000.00
บาท 

หักหนี้สิน



   400,000.00
บาท

คงเหลือเงินได้สุทธิ 


   86,513.00  
บาท 



 
 
ดังนั้น โครงการจึงมียอดคงเหลือสามารถจัดสรรเงินได้สุทธิ จำนวนเงิน  86,513.00 บาท  หากจัดสรรตามมติที่ประชุมผู้บริหาร ซึ่งกำหนดสัดส่วน 30 : 30 : 40 ได้ดังนี้ 

คณะฯ 


ร้อยละ  30 
เป็นเงิน

 25,953.90 
บาท

สายวิชาคณิตศาสตร์ฯ   
ร้อยละ  30
เป็นเงิน

 25,953.90 
บาท 

โครงการฯ 

ร้อยละ  40
เป็นเงิน

 34,605.20
บาท 


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 



มติที่ประชุม
เห็นชอบ และให้นำเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ด้วย 

4.11 ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ศศ.ม.สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคำสั่งที่ 1504/2550 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากโครงการหลักสูตร ศศ.ม. รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพิ่มเติม  และขอเปลี่ยนแปลงกรรมการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์ มีบันทึกขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ บางเขน  นั้น 

โครงการฯ จึงขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษา และเปลี่ยนแปลงกรรมการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์วินัย  อาจคงหาญ เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤตย์พล  อุรบุญนวลชาติ  แทน รองศาสตราจารย์จตุพร  บานชื่น 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  ลำพาย  แทน รองศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  อาศุวัฒนกูล     

รายละเอียดดังแนบ 



ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 



มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

วาระที่  
5 
เรื่องอื่น ๆ   (ถ้ามี)

5.1 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม  2550 


สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550 ประกอบด้วย 

1. เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

1.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550

1.2 บัญชีคู่ฝากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550

1.3 สรุปรายรับ-รายจ่ายจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550

1.4 กองทุนพัฒนา ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550

1.5 สรุปงบรายรับ-รายจ่าย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  


1.6 สรุปงบรายรับ-รายจ่าย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550

3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2550

4. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ

4.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ

4.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ

4.3 รายงานเอกสารส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2


5. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2 


6. รายงานสถานภาพการเงินโครงการภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

7. รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2551

8. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2551   


รายละเอียดดังแนบ  



ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 



มติที่ประชุม
รับทราบ 

5.2 รายงานการใช้สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2550

ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 ต่อปี และปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช้พลังงานของชาติ นั้น 

สำนักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข้อมูล ดังนี้ 


1. สรุปรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2550

2. การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2550 จำแนกตามมิเตอร์ และค่าใช้จ่าย 


3. รายงานสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2550 จำแนกตามปริมาณและค่าใช้จ่าย


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 



มติที่ประชุม
รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2551 

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนผู้บริหารระดับคณะ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมที่กำหนดทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน จึงตรงกับกำหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย


 ดังนั้นเพื่อให้การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สามารถกำหนดได้ล่วงหน้า จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ ครั้งที่ 2/2551 วันที่  25  กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 9.00 น. กำหนดเสนอวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดภายในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2551  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 



มติที่ประชุม
รับทราบ 

5.4 การพิจารณาตำแหน่งและแบบก่อสร้างแท่นวางศิลาฤกษ์ 

ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้จัดทำแผ่นศิลาฤกษ์ อาคาร 9 โดยมอบให้หน่วยกองอาคารสถานที่ฯ ออกแบบแท่นวางศิลาฤกษ์ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 9 รายละเอียดดังเสนอให้ที่ประชุมทราบแล้ว นั้น 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมได้พิจารณา และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับแบบ จุดที่ตั้ง และอื่น ๆ พอสมควร และสรุปให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสายวิชา และเลขานุการคณะฯ นำกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

5.5 ภาพรวมการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง SAR

ประธานนำเสนอผังการดำเนินงานภาพรวมการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง SAR เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ตามความรับผิดชอบของฝ่าย สายวิชา และสำนักงานเลขานุการ รายละเอียดดังเสนอให้ที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว นั้น 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าตามแบบผังการดำเนินงานดังกล่าว ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการดำเนินงานฯ และอยู่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับทราบ และแบ่งภาระงานในการจัดเก็บ รวมรวม และนำเสนอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินหน่วยงาน (SAR) อยู่ด้วยแล้ว 

 มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษานำไปพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 


5.6 แบบโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนานิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี  2552

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต นำเสนอแบบโครงการเพื่อของบประมาณกองทุนพัฒนานิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับให้หน่วยงานภายในเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ ปีงบประมาณพ.ศ. 2552 เป็นต้นไป  รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าแบบเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประชุม ทั้งส่วนของกองทุน และเงินรายได้อื่น ๆ ควรปรับใช้ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน โดยมีลำดับข้อ และข้อมูลที่ต้องนำเสนอประกอบการพิจารณาจัดสรร โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องประเภทงบประมาณ และการดำเนินงานต้องสามารถตอบสนองดัชนีประเมิน และ/หรือแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งได้  

มติที่ประชุม
เห็นชอบโดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อที่ 2 ประเภทโครงการ กรณีโครงการเดิมที่มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ขอให้แนบแบบประเมินผลโครงการเชิงวิเคราะห์ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับปีงบประมาณต่อไป 

2. ข้อที่ 4 วัตถุประสงค์  ให้ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน  เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนานิสิตฯ สามารถใช้จ่ายเพื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการพัฒนานิสิตเท่านั้น 

3. ข้อที่ 5 ตัวชี้วัด ให้ระบุทั้งเชิงปริมาณ และ/หรือเชิงคุณภาพให้ชัดเจน 

4. กรณีโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ขอให้ปรับแบบให้มีลำดับข้อเช่นเดียวกับโครงการเพื่อของบประมาณกองทุน โดยเพิ่มเติมข้อ 3 เสริมดัชนีประเมิน และแผนยุทธศาสตร์ฯ คณะเพิ่มเติมด้วย 

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.  

 


 







� 


(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์)


กรรมการและเลขานุการ


ผู้จดรายงานการประชุม
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