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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ครั้งที่ 2/2551
วันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ  2551 

ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร


ผูมาประชุม 
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ  แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร   กรรมการ  
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ  
5. นางสาวศลยา  สุขสอาด หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ
6. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา   กรรมการ
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ     กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย ติดราชการ
ผูเขารวมประชุม 
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
3. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
4. นางสาววันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย รักษาการหัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน 
5. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน 
6. นางสาวณิชา กลิ่นขจร อาจารย 
7. นางสาวกมลพรรณ แจงอรุณ อาจารย 
8. นางสาวนิดา จําปาทิพย อาจารย 
9. นายทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข อาจารย 
10. นายอานนท ธรรมสิทธิรงค อาจารย 

เริ่มประชุมเวลา  09.45 น.
เรื่องที่ประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

-  
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2551  

ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันจันทรท่ี 7 มกราคม 2551 รายละเอียดดังเสนอใหกรรมการทราบแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 3 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 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 ประจําเดือนมกราคม 2551
รวม 4 ฝาย 3 หนวยงาน 2 โครงการ   ดังนี้  

1. ฝายบริหาร   
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
3. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 
5. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร 
6. สายวิชาศิลปศาสตร
7. สํานักงานเลขานุการ 
8. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ   

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

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 รายงานความกาวหนาการจัดซื้อครุภัณฑโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสู
ความเปนเลิศ

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

คณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ ไดดําเนินการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ โดยดําเนินการเสนอขออนุมัติจัดซื้อโดยวิธี  e-Auction  ปจจุบันผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ 

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

ผลการดําเนินงาน   ไดรับครุภัณฑครุภัณฑ และดําเนินการบริหารจัดการโดยอยูในความดูแลของศูนย
ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน และมีแผนการดําเนินงานโดยการจัดฝกอบรมใหแกคณาจารย นิสิต เพื่อ
สามารถใชประโยชนเครื่องมือดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ชุด Multimedia  1 ชุด 1,400,000 บาท 
ผลการดําเนินงาน  ดําเนินการปรับคุณลักษณะเฉพาะรายการใหม โดยปรับรายการชุดโปรแกรม

สําเร็จรูปทางภาษาอังกฤษ 1 ชุด วงเงิน 100,000 บาท คงเหลือวงเงิน 1,300,000 บาท ดําเนินการสอบราคา โดยมีเงื่อนไขตอง
ไดรับการเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ชุด Bio product  1 ชุด 600,000 บาท 
ผลการดําเนินงาน ยังไมสามารถดําเนินการจัดซื้อได ดังนั้นจึงขอปรับเปลี่ยนรายการใหม โดยแยกเปน 

รายการยอยจํานวน 3 รายการ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 แจงผลการศึกษาดูงาน University of Putra Malaysia และ Nan yang Polytechnic International 
ประเทศสิงคโปร 

ฝายวิเทศสัมพันธ แจงผลการศึกษา ดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ณ University of Putra Malaysia 
และ Nan yang Polytechnic International ประเทศสิงคโปร รายละเอียดดังเสนอกรรมการทุกทานทราบแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 รายงานงบการเงินโครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  

ดวยโครงการหลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอแจงการ
ตรวจสอบงบการเงิน ประจําป 2550  ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชี  และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
รับทราบเรียบรอยแลว โดยสรุปรายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  ดังนี้ 

รายไดรวม 8,702,511.67 บาท 
รายจายรวม 4,850,367.65 บาท
รายไดสูงกวารายจาย 3,852,144.02 บาท 
หัก เงินฝากที่มีภาระผูกพัน ประจําป 2550 3,270,000.00 บาท 
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คงเหลือเงินไดสุทธิ    582,144.02  บาท  

อนึ่ง เงินเหลือจายสุทธิ จํานวน  582,144.02 บาท คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะพิจารณาจัดสรร ให
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5 รายงานงบการเงินโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ดวยโครงการหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ขอแจงการจัดสรรเงินรายไดโครงการ ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชี  และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
เรียบรอยแลว โดยสรุปรายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  ดังนี้ 

รายไดรวม 7,390,363.61 บาท 
รายจายรวม 4,553,396.73 บาท
รายไดสูงกวารายจาย 2,836,966.88 บาท 
หัก เงินฝากที่มีภาระผูกพัน ประจําป 2550    800,000.00 บาท 
หัก เงินฝากคาประกันของเสียหาย ป 2550       65,000.00 บาท 
คงเหลือเงินไดสุทธิ 1,971,966.88  บาท  

 โครงการฯ ขออนุมัติจัดสรรเงินไดสุทธิ จํานวนเงิน 1,971,966.88 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการ ดังนี้ 

คณะฯ รอยละ  30 เปนเงิน 591,590.06 บาท
สายวิชาศิลปศาสตร   รอยละ  30 เปนเงิน 591,590.06 บาท 
โครงการฯ รอยละ  40 เปนเงิน 788,786.76 บาท 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 อัตราใหมที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  2552  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
จํานวน  16  อัตรา 

ดวยกองแผนงาน ขอใหคณะฯ ดําเนินการจัดทําคําชี้แจงขอรับการจัดสรรอัตราใหม จํานวนประมาณ  16 
อัตรา สําหรับปงบประมาณ 2552  สํานักงานเลขานุการ ไดดําเนินการโดยขออัตราใหมตามขอมูลสัดสวนจํานวนนิสิตเต็ม
เวลา ปการศึกษา 2550 เปนเกณฑ  

อนึ่ง จากคําของบประมาณ ประจําป 2552 สายวิชาศิลปศาสตร ขออัตราใหมตําแหนงอาจารย เพิ่มจํานวน 3 
อัตรา สายวิชาอื่น ๆ มิไดขอตั้งอัตราใหม ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ จึงขอสงคําชี้แจงคําขออัตราใหม จํานวน 16 อัตราให
กองแผนงาน  เนื่องจากเปนการติดตอทางโทรศัพท และกองแผนงานขอใหดําเนินการโดยมีระยะเวลาจํากัด ดังนั้นจึงขอแจง
ขอมูลที่ดําเนินการเรียบรอยแลวใหทราบตามเอกสาร ดังนี้ 
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1. อาจารย เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร/วรรณคดีอังกฤษ จํานวน 3 อัตรา 
คําชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีอัตราเดิม จํานวน 18 อัตรา ประกอบดวยขาราชการ/พนักงาน 
และลูกจางชาวตางประเทศ  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาภาษาอังกฤษใหแกนิสิต ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบดวย คณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
กําแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 จํานวน 1,200 คน 

3. สาขาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร เปดสอนภาคตนและภาคปลาย เฉลี่ย 25 รายวิชา จํานวนหมูที่เปด
สอนเฉลี่ย 93 หมู/ภาคการศึกษา ประกอบดวยรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร วรรณคดีอังกฤษ และผลิต
บัณฑิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ จํานวนนิสิตรับใหม ปละ 160 – 200 คน 
รวมถึงการมีสวนรวมใหบริการการสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตร ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

4. ปการศึกษา 2550 มีจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคตน = 633.88 ภาคปลาย =  575.82  เฉลี่ยรวมทั้งป = 604.85 
คิดเปนสัดสวน 1: 33.6 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 1 : 25 

5. ปการศึกษา 2552 – 2554 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีแผนการเปดหลักสูตรใหม ระดับปริญญาโท
และเอกสาขาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการ โดยกําหนดแผน
รับนิสิต ปการศึกษา 2552    

6. เนื่องจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจํานวนอาจารย จํานวน 18 อัตรา เมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตเต็มเวลา 
604.85 จึงควรมีอาจารยประจํา ตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวา 24 อัตรา มีอยูแลว 18 อัตรา ปงบประมาณ 
2552 จึงขอรับการจัดสรรอัตราใหม  จํานวน 3 อัตรา   

2. อาจารย เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางภาษาไทย จํานวน 2  อัตรา
คําชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาไทย มีอัตราเดิม จํานวน 3 อัตรา ประกอบดวยขาราชการ 1 อัตรา และ
พนักงาน 2 อัตรา  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาบูรณาการ
วิชา ไทยศึกษา และภาษาไทยเพื่อการศึกษา ใหแกนิสิต ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบดวย คณะเกษตร 
กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวนนิสิต
ใหม ปการศึกษา 2550 จํานวน 1,200 คน 

3. สาขาภาษาไทย สายวิชาศิลปศาสตร เปดสอนภาคตนและภาคปลาย เฉลี่ย 5 - 6 รายวิชา จํานวนหมูที่เปด
สอนเฉลี่ย 10 หมู/ภาคการศึกษา และรวมผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ทั้งภาคปกติ และภาค
พิเศษ โดยรับผิดชอบกลุมวิชาเอกภาษาไทย     

4. ปการศึกษา 2550 มีจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคตน = 184.06 ภาคปลาย =  171.71  เฉลี่ยรวมทั้งป = 177.88 
คิดเปนสัดสวน 1:59.29 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 1:25 
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5. ปการศึกษา 2552 – 2554 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีแผนการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต

ระหวางนิสิตหลักสูตรภาษาอังกฤษ กับมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนาน ดังนั้นจึงมีแผนงานการบริการการ
สอนวิชาภาษาไทยใหแกนักศึกษาตางชาติเพิ่มขึ้น     

6. เนื่องจากสาขาวิชาภาษาไทย มีจํานวนอาจารย จํานวน 3 อัตรา เมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตเต็มเวลา 177.88 จึง
ควรมีอาจารยประจํา ตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวา 7 อัตรา ดังนั้นเพื่อรองรับภาระงานที่มีอยู จึงขอรับ
สนับสนุนอัตราเพิ่มใหม จํานวน 2 อัตรา ในปงบประมาณ 2552    

3. อาจารย เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางสังคมศาสตร/รัฐศาสตร/นิติศาสตร  จํานวน 2 อัตรา 
คําชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตร มีอัตราเดิม จํานวน 2 อัตรา ประกอบดวยขาราชการ 1 อัตรา 
และพนักงาน  1 อัตรา  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาภาษาสังคมศาสตร ใหแกนิสิต 
ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบดวย คณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
กําแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 จํานวน 1,200 คน 

3. สาขาสังคมศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร เปดสอนภาคตนและภาคปลาย เฉลี่ย 6 รายวิชา ประกอบดวย
รายวิชาสังคมวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร นิติศาสตร และมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) กลุมวิชาเลือกทางสังคมศาสตร และการผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) สาขา
วิชาเอกบริหารรัฐกิจ ภาคพิเศษ จํานวนรับปละ 50 คน 

4. ปการศึกษา 2550 มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเฉพาะระดับปริญญาตรี  ภาคตน = 112.23 ภาคปลาย =  86.47  
เฉลี่ยรวมทั้งป = 99.35 คิดเปนสัดสวน 1 :  49.68 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 1 : 25  

5. ปการศึกษา 2552 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีแผนการเปดหลักสูตรใหม ระดับหลักสูตร รป.บ. 
ปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการ โดยกําหนดแผนรับนิสิต ปการศึกษา 2552 จํานวนรับ 50 คน    

6. เนื่องจากสาขาวิชาสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารย จํานวน 2 อัตรา เมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตเต็มเวลา 99.35 
จึงควรมีอาจารยประจํา ตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวา 4 อัตรา ดังนั้นจึงไดรับสนับสนุนอัตราเพิ่มใหม 
จํานวน 2 อัตรา เพื่อรองรับภาระงานและการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกชุมชน รวมทั้งการพัฒนา
ความเขมแข็งของผูบริหารระดับภูมิภาค  

4. อาจารย เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางบริหารธุรกิจ/บัญชี จํานวน 2 อัตรา 
คําชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มีอัตราเดิม จํานวน 3 อัตรา ประกอบดวย
ขาราชการ 1 อัตรา พนักงาน จํานวน 2 อัตรา  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร และทางดาน
บริหารธุรกิจ เนนการจัดการ การบัญชี การตลาด ใหแกนิสิต ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบดวย คณะ
เกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา กําแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร 
จํานวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 จํานวน 1,200 คน 
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3. สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สายวิชาศิลปศาสตร เปดสอนภาคตนและภาคปลาย เฉลี่ย 4 - 12 

รายวิชา โดยมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ กลุม
วิชาเลือกทางดานการจัดการ 

4. ปการศึกษา 2550 คณะฯ เปดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) โดยเริ่มรับนิสิตใหม ปละ 50 คน เนื่องจาก
การผลิตบัณฑิตสาขาดังกลาวเปนการเพิ่มและกระจายโอกาสใหแกนักเรียนในเขตพื้นที่และชุมชน
โดยรอบวิทยาเขตกําแพงแสน   

5. ปการศึกษา 2550 มีจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคตน = 64.23 ภาคปลาย =  136.94  เฉลี่ยรวมทั้งป = 100.59 คิด
เปนสัดสวน 1: 33.53 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน        1: 25 

6. เนื่องจากหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) มีนิสิตยังไมครบทุกชั้นป ดังนั้นภาระงานปการศึกษา 2551 – 2554  
จึงมีภาระการใหบริการการสอนนิสิตหลักสูตรดังกลาวเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงไดรับสนับสนุนอัตราเพิ่มใหม 
จํานวน 2 อัตราใน ปงบประมาณ 2552 

5. อาจารย เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโท หรือเอกทางบรรณารักษ หรือสารสนเทศศาสตร จํานวน 1 อัตรา
 คําชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร มีอัตราเดิม จํานวน 1 อัตรา ประกอบดวย พนักงานเงิน
งบประมาณ  1 อัตรา  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาบรรณรักษ ใหแกนิสิต ณ วิทยา
เขตกําแพงแสน ประกอบดวย คณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
กําแพงแสน จํานวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 จํานวน 1,200 คน  

3. สาขาบรรณารักษศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร เปดสอนภาคตนและภาคปลาย จํานวน 2 รายวิชา จํานวน 10 
– 16 หมู/ภาคการศึกษา   

4. ปการศึกษา 2550 มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเฉพาะระดับปริญญาตรี  ภาคตน = 42.76 ภาคปลาย =  29.35  
เฉลี่ยรวมทั้งป = 36.10 คิดเปนสัดสวน 1 : 36.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 1 : 25  

5. เนื่องจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร มีจํานวนอาจารย จํานวน 1 อัตรา เมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตเต็มเวลา 
36.10 จึงควรมีอาจารยประจํา ตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวา 2 อัตรา ดังนั้นจึงขอรับการสนับสนุนอัตรา
เพิ่มใหม จํานวน 1 อัตรา 

6. อาจารย เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางเคมี จํานวน 3 อัตรา 
คําชี้แจง   

1. สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร มีอัตราเดิม จํานวน 13 อัตรา ประกอบดวยขาราชการ 8 อัตรา พนักงาน
เงินงบประมาณ 4 อัตรา และพนักงานเงินรายได     1  อัตรา  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาทางเคมี ใหแกนิสิต ณ วิทยา
เขตกําแพงแสน ประกอบดวย คณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะวิทยาศาสตรการ
กีฬา กําแพงแสน จํานวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 จํานวน 1,200 คน 
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3. สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร เปดสอนภาคตนและภาคปลาย เฉลี่ย 11 - 14 รายวิชา โดยมีสวนรวมใน

การผลิตบัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 
4. สาขาวิชาเคมี เริ่มรับนิสิตใหม หลักสูตร วท.บ.(เคมี) โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 จํานวน ปละ 30 คน   
5. ปการศึกษา 2550 มีจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคตน = 530.24 ภาคปลาย = 200.88  เฉลี่ยรวมทั้งป = 365.56 

คิดเปนสัดสวน 1: 28.12 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน        1: 25 
6. เนื่องจากหลักสูตร วท.บ.(เคมี) มีนิสิตยังไมครบทุกชั้นป ดังนั้นภาระงานปการศึกษา 2551 – 2554  จึงมี

ภาระการใหบริการการสอนนิสิตหลักสูตรดังกลาวเพิ่มขึ้น และสาขาวิชาเคมี มีแผนการผลิตบัณฑิต
หลักสูตร วท.ม.(เคมี) ในปการศึกษา 2554  

7. เพื่อใหการพัฒนางานการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาดังกลาวขางตน และจากสัดสวน
อาจารยประจําตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา ควรจะมีอาจารย จํานวน 15 อัตรา ดังนั้นจึงขอรับการสนับสนุน
อัตราเพิ่มใหม จํานวน 2 อัตราใน ปงบประมาณ 2552 

7. อาจารย เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางฟสิกส/วัสดุศาสตร จํานวน 1 อัตรา 
คําชี้แจง   

1. สาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร มีอัตราเดิม จํานวน 8 อัตรา ประกอบดวยขาราชการ 3 อัตรา 
พนักงานเงินงบประมาณ 4 อัตรา และพนักงานเงินรายได     1  อัตรา 

2. ปงบประมาณ 2551 ไดรับอัตราเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน 
(นายศศิมณฑล  มวงศรีจันทร) จํานวน 1 อัตรา คาดวาจะจบการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2551    

3. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาทางฟสิกส ใหแกนิสิต ณ วิทยา
เขตกําแพงแสน ประกอบดวย คณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะวิทยาศาสตรการ
กีฬา กําแพงแสน จํานวนนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 จํานวน 1,200 คน 

4. สาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร เปดสอนภาคตนและภาคปลาย เฉลี่ย 12 -18 รายวิชา โดยมีสวนรวม
ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

5. สาขาวิชาฟสิกส เริ่มรับนิสิตใหม หลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2550 จํานวน ปละ 15 
คน   

6. ปการศึกษา 2550 มีจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคตน = 293.59 ภาคปลาย = 236.41  เฉลี่ยรวมทั้งป = 265.0 คิด
เปนสัดสวน 1: 33.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 1: 25 

7. เนื่องจากหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) มีนิสิตยังไมครบทุกชั้นป ดังนั้นภาระงานปการศึกษา 2551 – 2554  จึงมี
ภาระการใหบริการการสอนนิสิตหลักสูตรดังกลาวเพิ่มขึ้น  

8. เพื่อใหการพัฒนางานการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาดังกลาวขางตน และจากสัดสวน
อาจารยประจําตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา ควรจะมีอาจารย จํานวน 11 อัตรา ดังนั้นจึงขอรับการสนับสนุน
อัตราเพิ่มใหม จํานวน 1 อัตราใน ปงบประมาณ 2552 

8. อาจารย เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา 
คําชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน มีอัตราเดิม จํานวน 1 อัตรา  
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2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาเลือก ของหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเปนกลุมวิชา

เลือกภาษาตางประเทศภาษาที่สอง และเปนวิชาเลือกที่ปจจุบันไดรับความนิยมมาก ดังนั้น จึงมีนิสิตสนใจ
เลือกเรียนจํานวนมาก แตสาขาวิชาภาษาจีน ไมสามารถใหบริการได จําเปนตองจํากัดจํานวนผู เรียน 
เนื่องจากมีอาจารยประจําเพียง 1 อัตรา นอกจากนี้การจัดการสอน 1 วิชา 3 หนวยกิต แตจํานวนชั่วโมงสอน 
เทากับ 5 ชั่วโมง/สัปดาห ดังนั้นสาขาภาษาจีน จึงเปดสอนไดเพียง 2  รายวิชา/ภาคการศึกษา เทานั้น 

3. ปการศึกษา 2550 มีจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคตน = 12.88 ภาคปลาย =  7.59  เฉลี่ยรวมทั้งป = 10.24 คิดเปน
สัดสวน 1 :  10.24 ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากขอจํากัดที่จําเปนตองกําหนด ทําใหไมสามารถ
ใหบริการแกผูเรียนไดตามความตองการ 

4. ปการศึกษา 2552 – 2554 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีแผนการเปดหลักสูตรใหม ระดับปริญญาตรี 
สาขาภาษาจีน และมีแผนสรางคุณภาพบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญทางภาษาจีน จึงจัดทําโครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนาน และอื่น ๆ โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2550      

5. เพื่อรองรับแผนงานดังกลาว สาขาภาษาจีนจึงขอรับการสนับสนุนอัตราเพิ่มใหม จํานวน 1 อัตรา 
ปงบประมาณ 2552  

9. อาจารย เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางคอมพิวเตอร จํานวน 1  อัตรา 
คําชี้แจง   

1. สายวิชาคอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร มีอัตราเดิม จํานวน 7 อัตรา ประกอบดวย
ขาราชการ 4 อัตรา พนักงานเงินงบประมาณ 2 อัตรา และพนักงานเงินรายได   1 อัตรา 

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอรใหแกนิสิต ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบดวย คณะเกษตร กําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กําแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
กําแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวนนิสิตใหม ปการศึกษา  2550 จํานวน 1,200 คน 

3. สาขาคอมพิวเตอร เปดสอนภาคตนและภาคปลาย เฉลี่ย    รายวิชา จํานวนหมูที่เปดสอนเฉลี่ย 93 หมู/ภาค
การศึกษา และผลิตบัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ วท.บ.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ จํานวนนิสิตรับใหม ปละ 180 – 240 คน   

4. ปการศึกษา 2550 มีจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคตน = 199.76 ภาคปลาย =  249.18  เฉลี่ยรวมทั้งป = 224.47 
คิดเปนสัดสวน 1 :  32.07 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 1 : 25 

5. ปการศึกษา 2552 – 2554 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีแผนการเปดหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ภาคปกติ อยูในระหวางการดําเนินการ โดยกําหนดแผนรับนิสิต ปการศึกษา 2553    

6. เนื่องจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร มีจํานวนอาจารย จํานวน  7 อัตรา เมื่อเทียบกับจํานวนนิสิตเต็มเวลา 224.47 
จึงควรมีอาจารยประจํา ตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวา 9 อัตรา ดังนั้นจึงขอรับการสนับสนุนอัตราเพิ่ม
ใหม จํานวน 1 อัตรา ในปงบประมาณ 2552    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.7 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนระดับตําแหนง 
และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ใชเปนแนวทาง
ในการออกขอบังคับตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ ว 16 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.8 การกําหนดวิชาพื้นฐาน วิชาเรื่องเฉพาะทาง วิชาสัมมนา วิชาปญหาพิเศษ 

ดวยรองอธิการบดีฝายวิชาการ มอบใหกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงมติที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 เรื่อง การ
กําหนดวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะทาง วิชาสัมมนา วิชาปญหาพิเศษ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

1. การกําหนดวิชาพื้นฐาน ควรพิจารณาความจําเปนความเหมาะสมและความตอเนื่องของเนื้อหาวิชาที่
เปนรากฐานสําคัญในกระบวนการเรียนรู โดยอาจพิจารณาไมระบุวิชาที่เปนวิชาบังคับในหลักสูตรอยู
แลวเปนวิชาพื้นฐาน หรือใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนที่สามารถระบุไดวานิสิตควรมีพื้น
ฐานความรูดานใดบางสําหรับการเรียนวิชานั้น ๆ 

2. วิชาเรื่องเฉพาะทาง วิชาสัมมนา วิชาปญหาพิเศษ ซึ่งเปนวิชาเนนตามความสนใจเฉพาะสาขานั้น ๆ 
และมุงเนนใหนิสิตสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง เรียบเรียงเขียนเปนรายงานนําเสนอรายงานและ
อภิปรายได จึงควรกําหนดใหวิชาสัมมนาเปนวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรเพื่อใหนิสิตไดฝกทักษะ
ดังกลาวได และควรจัดวิชาเรื่องเฉพาะทาง และวิชาปญหาพิเศษเปนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรดวย 
เพื่อใหนิสิตมีความสนใจวิชาที่มีลักษณะคลายกัน สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติม ตลอดจนการกําหนด
จํานวนหนวยกิต 1-3 นั้น เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10106/0205 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.9 การแกปญหาแอดมิชชั่นส 

ดวยสํานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย มีหนังสือแจงมติที่ประชุมสามัญ ครั้งที่ 
6/2550 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 เรื่อง การพิจารณาแนวทางในการแกไขปญหาใหนักเรียนที่ไมมีคะแนน O-NET และ
นักเรียนที่มีคะแนน O-NET ไมตรงตามปที่จบการศึกษา ใหไดรับโอกาสในการสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Admission ดังนี้ 

1. การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2551-2552 ยังคงมีองคประกอบและ
คาน้ําหนักคงเดิมทุกประการ 
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2. ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบันเปดกวางคุณสมบัติในการรับตรงใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนที่ไมมีคะแนน 

O-NET ไดมีโอกาสสมัครเขารับการคัดเลือกในทุกสาขา 

3. ขอใหสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จัดสอบ O-NET ครั้งที่ 2 ใหนักเรียนที่
ประสบอุบัติเหตุ มีความเจ็บปวย หรือมีความจําเปนอื่นที่เปนเหตุใหไมสามารถมาสอบในวันที่กําหนดได

4. ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบันพิจารณาคุณสมบัติดานความดีประกอบการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ในปการศึกษา 2551 ดวย 

อนึ่ง เมื่อประธานที่ประชุม ทปอ. ไดแถลงขาวดังกลาวเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 แลว ก็ไดรับหนังสือ
คัดคานจากชมรมคานิยมเพื่อสรางชาติ รายละเอียดตามหนังสือที่ ทปอ. 51/023 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.10 การกําหนดกลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร และกลุมงานดานวิชาการไวในกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ 
ดวยหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง 

การกําหนดกลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร และกลุมงานดานวิชาการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดเสนอความเห็นในปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดกลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร และกลุมงานดาน
วิชาการไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว 105 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.11 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวน
พิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงเวียนประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551 มาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ รายละเอียด
สาระสําคัญตามเอกสารดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.12 เรื่องแจงจากฝายประกันคุณภาพ

ดวยรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ ไดเขารวมประชุม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 
2551 โดยรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ (รศ.ดร.กมลพรรณ  นามวงศพรหม) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 โดยมี
สาระสําคัญ จํานวน 6 ขอ ดังนี้ 
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1. คณะฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน (3-5 คน) ภายในตนเดือนมิถุนายน 2551 

เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยที่คณะเปนผูประสานงาน ติดตอ และเชิญกรรมการ และรับผิดชอบคาใชจายเอง

2. องคประกอบคณะกรรมการประเมิน ระดับคณะ (ทุกคนตองผานการอบรมหลักสูตรผูประเมินของ 
สกอ.)

1) ประธานคณะกรรมการประเมิน เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย

2) กรรมการเปนผูประเมินจากภายนอกคณะ หรือมหาวิทยาลัยก็ได 

3) เลขานุการคณะกรรมการประเมิน 2 คน เปนเจาหนาที่จากสํานักประกันคุณภาพ (คณะสามารถสง
ชื่อบุคลากรในสังกัดเขารวมเปนเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการได เพื่อชวยตรวจหนวยงานอื่น) 

องคประกอบคณะกรรมการประเมินหนวยงาน ระดับต่ํากวาคณะ (ทุกคนตองผานการอบรมหลักสูตร       
ผูประเมินของ สกอ.)

4) ประธานคณะกรรมการประเมิน เปนผูประเมินจากภายนอกหนวยงาน

5) กรรมการอยางนอย 3 คน 

3. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับการประเมิน 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2551 ( 3 วัน) 

4. ทุกหนวยงานตองสง SAR ภายใน 2 กรกฎาคม ของทุกป 

5. ขอมูล FTES จากกองแผนงานไมรวมนิสิตโครงการพิเศษ ดังนั้นคณะฯ ตองแจงขอมูลจํานวนนิสิต
โครงการพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา (ไมใชจํานวนนิสิตโครงการในหลักสูตรของคณะเองเทานั้น) ใหแกกองแผนงาน
เพื่อคํานวณคา FTES โดยไมใหคณะฯ คํานวณเอง 

6. แนวทางการประเมินโครงการพิเศษ ควรใชรูปแบบเดียวกับโครงการสหวิทยาการและโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขต คือ ประเมินคุณภาพหลักสูตรในประเด็น ตอไปนี้ 

1)  การบริหารหลักสูตร

2) การพัฒนาหลักสูตร

3) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

4) การสนับสนุนและการใหคําปรึกษาแนะนํานิสิต 

5) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

ตามที่ สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรอัตราใหม คุณวุฒิปริญญาเอก 
ปงบประมาณ 2551  ตําแหนง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จํานวน 1 อัตรา และไดดําเนินการตาม



13
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ เสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น สายวิชาวิทยาศาสตรฯ  จึงขออนุมัติบรรจุบุคคล นาย
อารม  อันอาตมงาม วุฒิ วท.บ.(เกษตรศาสตร) คะแนนเฉลี่ย 2.67 และ วท.ม.(เกษตรศาสตร) คะแนนเฉลี่ย 3.43 จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  Doctor  of Philosophy in Agricultural Science  จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุน 
คะแนนเฉลี่ย 4.0  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทาง Agricultural Science อัตราใหม ประจําป 2551 อัตราคาจาง 18,900 บาท 
ปฏิบัติงานประจําสาขาวิชาชีววิทยา 

อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการตําแหนง อาจารยดังกลาวไดดําเนินการตามขอปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 ไดรับ
ทราบและสรุปการวิเคราะหและติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯไดรายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ซึ่งแถลงนโยบายและ
วิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัย และมีผลการปฏิบัติงานครบรอบ 1 ป โดยพิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดดังแนบ 

จากผลการดําเนินงาน และรายงานสรุปการวิเคราะหและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ในการดําเนินงานครบรอบ 1 ป ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2549 ถึง 20 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ และแจงใหพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
และสรุปรายงานผลใหสภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบกอนหมดวาระการดํารงตําแหนง 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมอบใหประธาน (คณบดี)  นัดประชุมผูบริหารทุกทานเพื่อพิจารณาจัดทํา
แผนปรับปรุงการดําเนินงานในชวงระยะเวลาคงเหลือตามวาระตอไป 

4.3 เกณฑการใหคะแนนของรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 
ดวยรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการฝาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 และมติที่ประชุมคณะกรรมการฝายบริการ
วิชาการ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 เห็นชอบใหกําหนดแนวทางการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป ใน
สวนของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ จํานวน 5 คะแนน โดยขอกําหนดเกณฑการใหคะแนน รายละเอียด 
ดังนี้ 

1. พิจารณาจากการเขาประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานของฝาย ให 2 คะแนน หากกรรมการทานใดเขา
ประชุมไมครบ จะคิดลดลงตามสัดสวนจากจํานวนครั้งการประชุมทั้งหมด 

2. พิจารณาจาก 
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 การมีสวนรวมในการพัฒนาระบบงาน/สารสนเทศของคณะ ให 2 คะแนน หรือมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานสารสนเทศของคณะ ให 1 คะแนน 

 การใหบริการวิชาการ/พัฒนาวิชาการตามเกณฑการประกันคุณภาพ โดยมีหลักฐานการไดรับ
อนุมัติจากคณะ ให 2 คะแนน หรือมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริการวิชาการให 
1 คะแนน

3. การเขารวมอบรมในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานของฝาย โดยพิจารณาตามที่ฝายมอบหมาย
และมีการปฏิบัติงานเกิดขึ้น ให 2 คะแนน 

4. การใหคะแนนทั้งหมด เมื่อรวมแลวไมเกิน 5 คะแนน 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมมีขอสังเกตในประเด็น ดังนี้ 

1. การนับคะแนนการมีสวนรวมของกิจกรรม/โครงการตามขอ 2.2 คิดเปนตอละกิจกรรม/โครงการ หรือ
การคิดคะแนนโดยภาพรวมไมคิดแยกเปนตอกิจกรรม/โครงการ 

2. กรณีที่เปนวิทยากรในสวนของโครงการอบรมครูของฝายวิชาการ จะนับรวมอยูในขอ 2.2 ไดหรือไม 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ สําหรับประเด็นที่ เปนขอสังเกต เนื่องจากรองคณบดีฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดภารกิจอื่น ไมสามารถเขารวมประชุมได ดังนั้น จึงขอใหนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป    

4.4 หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายเกี่ยวกับนิสิตกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือถึงแกกรรมโดยใชเงินรายไดคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    

ดวยคณะกรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต เสนอขออนุมัติปรับปรุงประกาศคณะ
เกี่ยวกับ หลักเกณฑการใหทุนการศึกษา กองทุนพัฒนานิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และขออนุมัติเกณฑการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับนิสิตกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือถึงแกกรรมโดยใชเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ และ/หรือเงินรายไดคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 มีมติ
เห็นชอบแลว รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหจัดทําเปนประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

4.5 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับยกยองเปน “อาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท.” 

ดวยสภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงใหหนวยงานพิจารณาเสนอชื่ออาจารยจํานวนไมเกิน    
1 คน ใน 1 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาสังคมศาสตร และสาขา
มนุษยศาสตร ตามแบบฟอรม เพื่อใหคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกฯ ของสภาขาราชการเสนอชื่อไปยัง ปอมท. ภายในวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2551 นั้น 

สํานักงานเลขานุการ ไดแจงสายวิชาตาง ๆ ทราบแลว ปจจุบันไมมีสายวิชาใดพิจารณาเสนอชื่อ  
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบไมพิจารณาเสนอชื่อ และมอบ รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข และ ผศ.ดร.
ธนวรรณ  พาณิชพัฒน พิจารณาเสนอแนวทางโครงการ/กิจกรรมเพื่อกระตุนใหคณาจารยของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มีผลงานที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท. 

4.6 การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สวนที่ 2 สําหรับหนวยงาน/คณะทํางาน 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สวนที่ 2 

สําหรับหนวยงาน/คณะทํางาน ในแตละตัวชี้วัด ประเภทหนวยงานที่มีสวนรวมในผลงาน จํานวนเงินรวม 17,182.49 บาท 
เนื่องจากการจัดสรรเงินรางวัลสวนที่ 2 สําหรับหนวยงาน/คณะทํางาน มหาวิทยาลัยฯ แจงใหหนวยงานพิจารณาจัดสรรใหแก
ขาราชการและลูกจางประจําที่มีสวนรวมในความสําเร็จของหนวยงาน  โดยมอบหมายใหนางสุวรรณี  ศรีนวล เปนผูรับแทน 
โดยเงินรางวัลดังกลาวผูรับแทนตองเปนผูรับภาระในการนําไปคํานวณและเสียภาษีเงินได ประจําป ตามมาตรา 40(1) แหง
ประมวลรัษฎากร รายละเอียดดังแนบ 

อนึ่ง เงินรางวัลประจําปดังกลาว หากนํามาเฉลี่ยใหขาราชการ และลูกจางประจํา จํานวนรวม 65 คน จะ
ไดรับคนละ 237.88 บาท สําหรับปงบประมาณ 2548 เงินรางวัลไดรับเปนเงินประมาณ 8,000 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เห็นชอบใหนําเขากองทุนสวัสดิการคณะฯ และขออนุมัติใชเงินสวัสดิการสมทบเพื่อจัดทําเสื้อยืดโปโลสีเหลือง 
ในราคาตัวละ 150 บาท สําหรับแจกใหบุคลากรทุกคน (ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน และลูกจางชั่วคราว)      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบเลขานุการคณะฯ  ดําเนินการสํารวจความเห็นของขาราชการและ
ลูกจางประจําเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลสวนที่ 2  ตามแนวทางปฏิบัติเดิม คือ นําเขาสวัสดิการคณะฯ และจัดทําโครงการ
เพื่อซื้อ/จางทําของรางวัลสําหรับจัดสรรใหบุคลากรทุกคน (รวมถึงพนักงานและลูกจางชั่วคราว)  หรือ การจัดสรรใหเฉพาะ
ขาราชการและลูกจางประจําตามสิทธิ 

4.7 การรับยายนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร มาศึกษาในหลักสูตร วท.บ.
(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

ดวยนางสาววิลาวัลย  ผดุงศักดิ์สิน นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเอกวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร แจง
ความประสงคขอยายมาศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ซึ่งผูปกครอง อาจารยที่
ปรึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตรตนสังกัดพิจารณาไมขัดของ นั้น 

สายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาแลวไมขัดของในการรับ น.ส.วิลาวรรณ  ผดุงศักดิ์สิน มาศึกษาในหลักสูตร 
วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ได  รายละเอียดดังแนบ 

อนึ่ง การรับยายดังกลาวจะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหรับยายนิสิตตามขอเสนอของสายวิชาวิทยาศาสตร 
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4.8 ขอความรวมมือมหาวิทยาลัย/สถาบันในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา

(Admissions) 

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย มีมติใหการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา 
(Admissions) มีองคประกอบและคาน้ําหนัก ประกอบดวย (1) คะแนน GPAX 20%  (2) คะแนน O-NET 30%  และ (3)  
APTITUDE TEST 50% โดยคะแนน O-NET ที่นํามาใชเปนองคประกอบจะตองเปนคะแนนในปที่จบการศึกษาเทานั้น จาก
มติดังกลาวจึงทําใหนักเรียนที่ไมมีคะแนน O-NET หรือนักเรียนที่ไมมีคะแนน O-NET ตรงตามปที่จบการศึกษา และนักเรียน
ที่มีความประสงคจะเขารับการคัดเลือกใหมเพื่อเปลี่ยนสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน ไมสามารถเขาสูการคัดเลือกระบบ 
Admissions ได 

จากกรณีดังกลาวที่ประชุม ทปอ. ไดแจงความรวมมือตามรายละเอียดที่แจงในวาระที่ 3.9 แลว  ดังนั้นจึงขอ
ความรวมมือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ในป
การศึกษา 2551 ในทิศทางเดียวกัน  และสํานักทะเบียนและประมวลผลไดนําเสนอพิจารณาในประเด็นที่ขอความรวมมือ 3 
ประเด็น และปญหาในการปฏิบัติ รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหความรวมมือตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4.9 พิจารณาความเปนไปไดในการใชระบบเช็คชื่อนิสิตดวยลายนิ้วมือ  

ดวยกองบริการการศึกษา ไดรับแจงจากเลขานุการอธิการบดี (คุณชุติมา เทพเฉลิม) ในการตรวจสอบขอมูล
การเสนองานวิจัยภาคโปสเตอรในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46 เกี่ยวกับระบบเช็คชื่อนิสิตดวยลายนิ้วมือโดยขอใหนําเรียน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ และผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อนําเขาประชุมกรรมการที่เกี่ยวของ นั้น 

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ไดพิจารณาเสนอวาการตรวจสอบบุคคลโดยใชลายนิ้วมือนั้น 
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดทําทดสอบกับนิสิตชั้นปที่ 1 รหัส 50 จํานวนหนึ่ง เพื่อใชในการอนุญาตเขาสอบ วิจัย หรือหองที่
ตองการควบคุมผูมีสิทธิเขาอบรม แตการนําไปใชในการเช็คชื่อเขาชั้นเรียนยังไมมีการทดลองใช  

ปจจุบันขอบังคับปริญญาตรีฯ พ.ศ. 2548 ไมเนนการบังคับเขาเรียน 80%  แตขึ้นอยูกับอาจารยประจําวิชา
การเช็คชื่อมีในวิชาภาษาอังกฤษ พลศึกษา วิชาปฏิบัติการตาง ๆ โดยผูสอนเช็คเอง  สวนวิชาบรรยายกลุมใหญสวนใหญไมมี
การเช็คชื่อ จึงเห็นสมควรสอบถามวิชาตาง ๆ วาสนใจจะใชหรือไม ถามีผูสนใจตองการใช ปญหาที่มีอยูก็คือ เมื่อประทับ
ลายมือแลว ก็ออกจากหองเรียน ซึ่งตรวจสอบยาก 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอใหหนวยงานนําไปพิจารณาและแจงผลการพิจารณาภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 
2551  รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและยินดีใหความรวมมือ รวมเปนหนวยงานนํารองเพื่อใชระบบเช็ค ชื่อนิสิตดวย
ลายนิ้วมือหากมหาวิทยาลัยเปนผูลงทุนคาใชจาย และมอบหัวหนาสายวิชาตาง ๆ นําไปปรึกษาภายในสายวิชา และนําเสนอ
ขอมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551    
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4.10 การเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินรายได ประจําป 2551 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดประมาณการรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2551 

วงเงิน  25,476,591  บาท (ยี่สิบหาลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหารอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน) และ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
คณะฯ มีเงินยอดยกมา เปนเงิน 23,263,680 บาท  (ยี่สิบสามลานสองแสนหกหมื่นสามพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) นั้น 

เนื่องจากในปงบประมาณ  2551  คณะฯ มีคาใชจายที่เพิ่มตามนโยบายของคณบดี  ซึ่งเปนรายจายนอกแผน
งบประมาณ ประจําป 2551  เพื่อปรับฐานบัญชีเงินเดือน 4 % ของลูกจางชั่วคราวและพนักงานเงินรายได และการปรับปรุง
เพิ่มเติมงาน ชั้น 5 ของอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ชั้น 5 เพื่อประโยชนสําหรับการเรียนการสอน 
รองรับนิสิตที่เพิ่มขึ้นทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  

ดังนั้น คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จึงขออนุมัติเพิ่มแผนการใชเงินรายไดประจําป 2551 โดยขอใช
ทุนสะสมของคณะฯ 20 % จากยอดยกมา เปนเงิน 4,730,736 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน) เพื่อ
โอนเขาตามหมวดรายจายตางๆ ดังนี้

1. งบบุคลากร (สวนกลาง) เปนเงิน 287,632 บาท
2. งบบุคลากร (สายวิชาวิทยาศาสตร) เปนเงิน 499,169 บาท
3. งบบุคลากร  (สายวิชาศิลปศาสตร) เปนเงิน  12,303  บาท 
4. งบดําเนินการ (สวนกลาง)  เปนเงิน  2,084,192  บาท    
5. งบลงทุน (สวนกลาง) เปนเงิน 1,847,440 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,730,736 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดรอยสามสิบหกบาทถวน)  และหลังการอนุมัติยอดยกมา มีเงิน
คงเหลือ 18,922,944  บาท (สิบแปดลานเกาแสนสองหมื่นสองพันเการอยสี่สิบสี่บาทถวน )  

นอกจากการปรับแผนเงินรายได จํานวน 4,730,736 บาท แลว คณะฯ ยังคงมีรายจายที่ตองปรับแผน
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีอาคาร 9 ชั้น 5 และการจัดซื้อครุภัณฑประกอบอาคาร รวมเปนเงิน 1,808,880 บาท  ขอมูล ณ วันที่  
22  กุมภาพันธ  2551  ดังนี ้

1. งบประมาณ เพื่อสมทบการติดตั้งระบบเครือขายอาคารการเรียนรู คณะฯ (อาคาร 9 ) เพิ่มเติมจากที่ 
มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรใหแลว 1,000,000 บาท เปนเงิน 950,000 บาท รวมเปนเงิน 1,950,000 บาท

2. งบประมาณคาครุภัณฑสําหรับหองประชุมใหญ  อาคารการเรียนรู (อาคาร 9 ) เปนเงินประมาณ 
400,000 บาท  

3. งบประมาณครุภัณฑรายการเครื่องปรับอากาศ หองทํางานอาจารยสายวิชาศิลปศาสตร และสายวิชา
คณิตศาสตร ฯ ที่สวนกลางเปนผูรับผิดชอบ เปนเงินประมาณ  458,880  บาท  จํานวน 16 เครื่อง (สายวิชาศิลปศาสตร 10 
เครื่อง สายวิชาคณิตศาสตร 6 เครื่อง)

การปรับแผนเงินรายไดดังกลาว คณะฯ มีงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากเงินสวนแบงโครงการพิเศษ และ
เงินเหลือจายจากการจัดซื้อครุภัณฑ ที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ยอดเงิน
ประมาณการ ดังนี้   

1. โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  เปนเงิน 591,590.06  บาท
2. โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  เปนเงิน 176,133.80  บาท
3. โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  เปนเงิน 25,953.90 บาท
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4. เงินเหลือจายจากงบเงินอุดหนุน ยอด 6,682,660 บาท ไดดําเนินการไปแลว เปนเงิน  4,349.408.20  

บาท มีเงินคงเหลือ 211,491.80 บาท และยังไมดําเนินการ  2,121,760 บาท 
รวมเปนเงิน 1,005,169.56 บาท  รายจายที่ตองใชปรับแผน เปนเงิน 1,808,880 บาท วงเงินที่ยังขาดอยู 

803,710.44 บาท  (ยังไมรวมงบประมาณสําหรับจัดทําระบบไฟฟา ชั้น 5 อาคารการเรียนรู (อาคาร 9 ) ซึ่งยังไมไดรับแจง
ประมาณการวงเงินคาใชจาย)      

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับแผนการใชเงินรายได สําหรับวงเงินสวนที่ขาด ประธานขอหารือกับ
หัวหนาสายวิชาตาง ๆ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง 

4.11 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

สืบเนื่องจากคณบดีไดหารือกับทานอธิการบดี เกี่ยวกับคณาจารยของคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มี
ความพรอมในการศึกษาตอตางประเทศ แตขาดทุนการศึกษา และทานอธิการบดี แจงใหคณะฯ จัดทําโครงการยืมเงินเพื่อเปน
ทุนการศึกษานําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  นั้น  

คณบดีไดมอบใหรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ สํารวจและนําเสนอขอมูลเพื่อเสนอขอ
อนุมัติโครงการยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ซึ่งจากผลการสํารวจความตองการรับทุน ดังกลาว มีคณาจารยแจง
ความประสงคขอรับทุน 5 ราย  โดยมีใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ และเรียงลําดับตามอายุราชการ ดังนี้ 

1. อ.ณิชา  กลิ่นขจร พนักงานมหาวิทยาลัย บรรจุเมื่อ  3  มิถุนายน 2545 
2. อ.นิดา  จําปาทิพย พนักงานมหาวิทยาลัย บรรจุเมื่อ  12  มิถุนายน 2546
3. อ.กมลพรรณ  แจงอรุณ พนักงานมหาวิทยาลัย บรรจุเมื่อ  3  พฤษภาคม 2547 
4. อ.ทรงธรรม  เรืองชัยทวีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย บรรจุเมื่อ  24  ธันวาคม 2547 
5. อ.อานนท  ธรรมสิทธิรงค พนักงานมหาวิทยาลัย บรรจุเมื่อ  1  มีนาคม  2549 

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0130 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ดังแนบ  

ที่ประชุมพิจารณาจากขอเสนอโครงการ และพิจารณากําหนดเงื่อนไขโครงการ และเกณฑการพิจารณา
คัดเลือกผูขอรับทุน ดังนี้ 

เงื่อนไขโครงการ  

1. เปนโครงการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ยืมเงิน
ไปศึกษาตอตางประเทศระดับปริญญาเอก 

2. การชดใชทุนคืนแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหผูรับทุนฯ ชดใชทุนโดยกลับมาปฏิบัติราชการ ณ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระยะเวลาเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

3. กรณีที่ผูรับทุนไมปฏิบัติตามขอ 2 ผูรับทุนตองชดใชทุนคืนใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามระเบียบ
ทางราชการ   

4. ระยะเวลาการรับทุนใหเปนไปตามระเบียบสํานักงาน ก.พ. โดยอนุโลม   
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คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือก 

1. ตองเปนบุคลากรสายวิชา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

2. เปนผูที่ไดรับตอบรับเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตางประเทศ
เรียบรอยแลว และสอบผานภาษาตางประเทศโดยไมมีเงื่อนไข  (เปนมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่ สํานักงาน ก.พ. 
รับรอง)  

3. การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ   

3.1 เปนผูที่ไมไดรับทุนจากภายในประเทศ 

3.2 อายุราชการ    

ดังนั้น เพื่อพิจารณาดําเนินการตามเงื่อนไข คุณสมบัติ และแนวทางที่กําหนดขางตน ประธานจึงขอใหที่
ประชุมพิจารณา โดยเชิญคณาจารยทั้ง 5 ราย เขารวมประชุม และใหขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของเพิ่มเติม 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้ 

1. เห็นชอบตามเงื่อนไข แนวทางและเกณฑการพิจารณาขางตน  

2. มอบรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ดําเนินการเสนอโครงการ เปน  2 โครงการ โดย
โครงการแรก เสนอผูขอรับทุน จํานวน 3 ราย โดยเรียงลําดับความสําคัญตามเงื่อนไข ดังนี้ 

1)  อ.ณิชา กลิ่นขจร 

2)  อ.กมลพรรณ  แจงอรุณ 

3)  อ.อานนท ธรรมสิทธิรงค 

อนึ่ง  อ.กมลพรรณ แจงอรุณ ขอใหพิจารณายกเวนเรื่องอายุราชการ เนื่องจากใบตอบรับจาก
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งไดเลื่อนระยะเวลามาหลายครั้งแลว ครั้งนี้เปนครั้งสุดทายหากไมสามารถไปศึกษาตามกําหนดตอบรับจะ
ไมไดรับใหเขาศึกษาตอไดอีก  ดังนั้น ที่ประชุมเห็นชอบใหจัดเรียงลําดับความสําคัญเปนกรณีพิเศษ และ อ.ณิชา  กลิ่นขจร 
ยินยอมให อ.กมลพรรณ  แจงอรุณ อยูในลําดับที่ 1 แทน 

3. โครงการที่ 2 ใหนําเสนอโครงการเมื่อ คณาจารยที่เหลืออีก 2 ทาน มีหลักฐานและคุณสมบัติพรอมตาม
เงื่อนไข     

4. ใหผูขอรับทุนนําเสนอเรียงความเกี่ยวกับแผนการศึกษาและแนวทางการพัฒนาคณะฯ จัดสงรอง
คณบดีฝายวิเทศสัมพันธ ภายในวันศุกรที่ 29 กุมภาพันธ 2551 

4.12 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป 2552
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงใหหนวยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2552  ตามนโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําป นั้น 
บัดนี้ งานนโยบายและแผน ไดรวบรวมขอมูลประมาณการรายรับ – รายจาย ของหนวยงานภายใน/

โครงการภาคพิเศษ เรียบรอยแลว โดยสรุป ดังนี้ 
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ประมาณการรายรับรวม 39,916,225 บาท

1. เงินไดจากการบริหารงาน 155,800 บาท

    - คาเชาพื้นที่รานถายเอกสาร อัตราคาเชา 3,200 บาท 12 เดือน 38,400 บาท

   -  คาเชาพื้นที่จําหนายอาหารวาง เบเกอรี่ชนิดตางๆ และเครื่องดื่ม อัตราคาเชา 3,200 บาท 12 เดือน 38,400 บาท

   - คาเชาพื้นที่จําหนายอาหารกลองแบบสําเร็จรูปและเครื่องดื่มชนิดขวด อัตราคาเชา 1,500  บาท 12 เดือน 18,000 บาท

   -  การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร 15,000 บาท

   -  การบริการวิเคราะห ทดสอบ 6,000 บาท

   -  การประชุมวิชาการสัมมนา 40,000 บาท

รวมเงิน 155,800 บาท

2. คาธรรมเนียมการศึกษา 35,291,834 บาท

    คาหนวยกิต 12,127,134 บาท

    คาธรรมเนียมพิเศษคณะ 14,235,500 บาท

    คาธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,680,000 บาท

    คาธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขารัฐศาสตร 350,000 บาท

    คาธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 1,680,000 บาท

    คาธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ 1,881,000 บาท

    สวนแบงคาหนวยกิตรายวิชาพื้นฐาน 554,000 บาท

    สวนแบงกองทุนการศึกษาฯ 1,784,200 บาท

รวมเงิน 35,291,834 บาท

3. เงินไดโครงการพัฒนาวิชาการ 3,800 บาท

คาอํานวยการ 10 %
ชื่อโครงการ

หนวยงานที่ขอใช
บริการ

ประมาณการ
รายรับ รวม ศูนยฯ  60% คณะ 20%

สวนกลาง
20%

1. ผลิตแอลกอฮอลจากพืชสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ

บุคคลทั่วไป 20,000 2,000 1,200 400 400

2. การใชซอฟตแวรแบบจําลองโมเลกุลขั้น
พื้นฐานเพื่อเสริมสรางความเขาใจในเรื่อง
โครงสรางและอันตรกิริยาระหวางอนุภาค

นิสิต / บุคลากร / 
บุคคลทั่วไป

15,000 1,500 900 300 300

3. การจัดทําสื่อการเรียนการสอนดวย
โปรแกรมภูมิสารสนเทศ Google Earth 4.2

นิสิต / บุคลากร / 
บุคคลทั่วไป

15,000 1,500 900 300 300

4. การบริหารความปลอดภัยของอาหาร
ภายใตมาตรฐาน ISO 22000

กลุมอุตสาหกรรม
อาหาร

50,000 5,000 3,000 1,000 1,000

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห
เชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ

กลุมอุตสาหกรรม
อาหาร

60,000 6,000 3,600 1,200 1,200
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คาอํานวยการ 10 %
ชื่อโครงการ

หนวยงานที่ขอใช
บริการ

ประมาณการ
รายรับ รวม ศูนยฯ  60% คณะ 20%

สวนกลาง
20%

6. การอบรมศิลปะภาคฤดูรอน นักเรียน / บุคคล
ทั่วไป

30,000 3,000 1,800 600 600

รวม 190,000 19,000 11,400 3,800 3,800

4. เงินอื่น ๆ (ถามี) 4,464,791 บาท

1. เงินรายไดโครงการสอนนิสิตวิศวกรรมศาสตรภาคพิเศษ 3,039,791 บาท

 2. เงินไดโครงการเปดใชหองปฏิบัติการภาษา 100,000 บาท

 3. เงินรายไดจากการจัดสรรโครงการมหาบัณฑิต รัฐศาสตร 120,000 บาท

 4. เงินไดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 500,000 บาท

 5. เงินไดโครงการวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ 25,000 บาท

 6. เงินไดโครงการภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 170,000 บาท

 7. เงินจัดสรรจากการสอนคณิตศาสตรภาคพิเศษ 2500*5 12,500 บาท

 8. เงินจัดสรรจากการสอนคอมพิวเตอรภาคพิเศษ 2500*7 17,500 บาท

 9. เงินไดจากโครงการภาคพิเศษ (CS + IT) 480,000 บาท

ประมาณการยอดยกมา               10,000,000 บาท

ประมาณการรายรับ 39,916,225 บาท

 1) จัดสรรเปนเงินสะสมไมนอยกวา รอยละ 15  ของรายรับรวม 5,987,434 บาท

คงเหลือ 85 % 33,928,791 บาท

 2) จัดสรรเปนคาใชจายประจําสวนกลางไมนอยกวารอยละ 50 ของรายรับรวม 16,964,396 บาท

 3) จัดสรรใหสายวิชาตางๆ รอยละ 35 ของรายรับรวม 11,875,077 บาท

 4) จัดสรรเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ไมนอยกวารอยละ 2.5 ของรายรับรวม 848,220 บาท

 5) จัดสรรเปนคาใชจายเพื่อกิจกรรมการเสนอผลงานทางวิชาการและ/หรืองบกลาง 848,220 บาท

       ไมนอยกวารอยละ 2.5 ของรายรับรวม

  คงเหลือเปนประมาณการคาใชจาย  (หัก 1) 33,928,791 บาท 85.00%

ประมาณการรายจาย 33,925,313 บาท 84.99%

งบบุคลากร 62 6,338,735 บาท 18.68%

1 คาจางชั่วคราว 14 อัตรา 910,560 บาท

1.1 อัตราเดิม 14 910,560 บาท 14.37%

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 9 อัตรา 589,560 บาท 9.30%

สายวิชาวิทยาศาสตร 4 อัตรา 254,640 บาท 4.02%

สายวิชาศิลปศาสตร 1 อัตรา 66,360 บาท 1.05%
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2 สัญญาจางพนักงานเงินรายได 48 4,900,548 บาท 77.31%

อัตราเดิม 45 4,567,068 บาท 72.05%

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 23 อัตรา 2,174,760 บาท 34%

สายวิชาวิทยาศาสตร 16 อัตรา 1,720,584 บาท 27%

สายวิชาศิลปศาสตร 2 อัตรา 209,004 บาท 3%

สายวิชาคณิตศาสตรฯ 4 อัตรา 462,720 บาท 7.30%

อัตราใหม 3 333,480 บาท 5.26%

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 2 อัตรา 238,200 บาท 3.76%

สายวิชาวิทยาศาสตร 1 อัตรา 95,280 บาท 2%

1.4 เงินขึ้นขั้น + คาประกันสังคม 527,627 บาท 8.32%

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 270,227 บาท 4.26%

สายวิชาคณิตศาสตรฯ 46,272 บาท 0.73%

สายวิชาวิทยาศาสตร 186,345 บาท 2.94%

สายวิชาศิลปศาสตร 24,783 บาท 0%

2 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 7,988,864 บาท 23.55%

2.1 คาตอบแทน 3,938,540 บาท 49.30%

คณะ ฯ สวนกลาง 2,198,940 บาท 27.53%

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 1,116,000 บาท 13.97%

สายวิชาคณิตศาสตรฯ 9,500 บาท 0.12%

สายวิชาวิทยาศาสตร 90,600 บาท 1.13%

สายวิชาศิลปศาสตร 523,500 บาท 6.55%

2.2 คาใชสอย 2,591,094 บาท 32.43%

คณะ ฯ สวนกลาง 317,000 บาท 3.97%

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 1,505,700 บาท 18.85%

สายวิชาคณิตศาสตรฯ 250,000 บาท 3.13%

สายวิชาวิทยาศาสตร 132,394 บาท 1.66%

สายวิชาศิลปศาสตร 386,000 บาท 4.83%

2.3 คาวัสดุ 1,459,230 บาท 18.27%

คณะ ฯ สวนกลาง 116,000 บาท 1.45%

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 790,000 บาท 9.89%

สายวิชาคณิตศาสตรฯ 70,000 บาท 0.88%

สายวิชาวิทยาศาสตร 70,410 บาท 0.88%

สายวิชาศิลปศาสตร 412,820 บาท 5.17%
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3 คาสาธารณูปโภค 2,539,000 บาท 31.78%

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 2,539,000 บาท

4 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 5,130,649 บาท 15.12%

4.1 คาครุภัณฑ 3,453,649 บาท

คณะ ฯ สวนกลาง 1,914,700 บาท

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 247,840 บาท

สายวิชาคณิตศาสตรฯ 565,000 บาท

สายวิทยาศาสตร 473,109 บาท

สายวิชาศิลปศาสตร 253,000 บาท

4.2 คาสิ่งกอสราง 1,677,000 บาท

คณะ ฯ สวนกลาง 1,677,000 บาท

5 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,343,960 บาท 15.75%

คณะ ฯ สวนกลาง 5,188,960 บาท 15.30%

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 155,000 บาท 0.46%

6 รายจายอื่น 5,572,105 บาท 16.42%

คณะ ฯ สวนกลาง 4,408,400 บาท 12.99%

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 250,680 บาท 0.74%

สายวิชาคณิตศาสตรฯ 266,000 บาท 0.78%

สายวิชาวิทยาศาสตร 359,555 บาท 1.06%

สายวิชาศิลปศาสตร 287,470 บาท 0.85%

7 งบกลาง 1,012,000 บาท 2.98%

คณะ ฯ สวนกลาง 420,000 บาท 1.24%

สํานักงานเลขานุการ (สวนกลาง) 200,000 บาท 0.59%

สายวิชาศิลปศาสตร 392,000 บาท 1.16%

ประมาณการรายรับทั้งหมด 39,916,225 บาท

ประมาณการรายจาย 33,925,313 บาท

ผลตาง 5,990,912 บาท

ประมาณการรายรับ - เงินสะสม 15 % 33,928,791 บาท

ประมาณการรายจาย 33,925,313 บาท

ผลตาง 3,478 บาท

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
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ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2552 โดยพิจารณาใหความเห็นชอบในสวนของสายวิชา/

โครงการ ที่ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณในสวนของรายไดในสัดสวนรอยละ 60 ของงบประมาณที่ไดรับ และมีรายจาย
ไมเกินรอยละ 85 โดยมีเงินสะสมคงเหลือไมนอยกวารอยละ 15    

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบตามคําของบประมาณ ประจําป 2552 ของสายวิชาศิลปศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ

และคอมพิวเตอร 
2. เลื่อนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในสวนของโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ คณะฯ (สวนกลาง) ใน

สวนงานจัดการเรียนการสอน งานบริหารทั่วไป  ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  และสายวิชาวิทยาศาสตร โดย
นัดประชุมพิจารณา วาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2551 เวลา 10.00 น.   

วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ   (ถามี)
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมกราคม  2551 

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  

รายละเอียดดังเสนอใหที่ประชุมทราบแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมกราคม  2551 

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้ 
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนธันวาคม  2550 – มกราคม 2551 
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนธันวาคม  2550 – มกราคม 2551 

จําแนกตามมิเตอร และคาใชจาย 
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนธันวาคม 2550 – มกราคม 2551 จําแนกตามปริมาณ

และคาใชจาย

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2551 

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมที่กําหนดทุกวันจันทรที่ 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งที่ 3/2551 วันที่  24  มีนาคม 2551 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันที่ 17  มีนาคม 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น.  

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์)

กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 2/2551

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์  2551 

ณ ห้อง Sc1-104 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(((((((((

ผู้มาประชุม 

1. นายชานันก์
สุดสุข
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการ

2. นางสาวเบญจมาศ  
แก้วนุช 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

3. นายวุฒิพงษ์
ศิลปวิศาล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
กรรมการ  

4. นายวิรัตน์ 
สุวรรณาภิชาติ
หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
กรรมการ  

5. นางสาวศลยา  
สุขสอาด 
หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ 
กรรมการ

6. นางสาวจารุพร
พงษ์ศิริเวทย์
หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์
กรรมการ

7. นางสาวนันทนา
เลิศประสบสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารย์ประจำ   
กรรมการ

8. นางวรรณวิมล
ศรีประเสริฐศักดิ์
เลขานุการคณะฯ 
    
กรรมการและเลขานุการ 


ผู้ไม่มาประชุม

1. นางสาวธนวรรณ
พาณิชพัฒน์
ผู้แทนคณาจารย์
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางจิตราภรณ์
ธวัชพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นายอนามัย
ดำเนตร
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

3. นางวีรานุช
หลาง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 

4. นางสาววันเพ็ญ
เหล่าศรีไพบูลย์ 
รักษาการหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กำแพงแสน 

5. นางสุวรรณี
ศรีนวล
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

6. นางสาวณิชา
กลิ่นขจร
อาจารย์ 

7. นางสาวกมลพรรณ
แจ้งอรุณ
อาจารย์ 

8. นางสาวนิดา
จำปาทิพย์ 
อาจารย์ 

9. นายทรงธรรม
เรืองชัยทวีสุข
อาจารย์ 

10. นายอานนท์ 
ธรรมสิทธิรงค์ 
อาจารย์ 

เริ่มประชุมเวลา  09.45 น.


เรื่องที่ประชุม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประธานการประชุม เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

วาระที่
1 
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 




-  

วาระที่ 
2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2551  



ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2551 รายละเอียดดังเสนอให้กรรมการทราบแล้ว   



ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 



มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 
3
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 รายงานกิจกรรมการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม 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 ประจำเดือนมกราคม  2551รวม 4 ฝ่าย 3 หน่วยงาน 2 โครงการ   ดังนี้  

1. ฝ่ายบริหาร   

2. ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

3. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 

5. สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 

6. สายวิชาศิลปศาสตร์

7. สำนักงานเลขานุการ 

8. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ   


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


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.2 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   ได้รับครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ และดำเนินการบริหารจัดการโดยอยู่ในความดูแลของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กำแพงแสน และมีแผนการดำเนินงานโดยการจัดฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ นิสิต เพื่อสามารถใช้ประโยชน์เครื่องมือดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ชุด Multimedia  1 ชุด 1,400,000 บาท 




ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการปรับคุณลักษณะเฉพาะรายการใหม่ โดยปรับรายการชุดโปรแกรมสำเร็จรูปทางภาษาอังกฤษ 1 ชุด วงเงิน 100,000 บาท คงเหลือวงเงิน 1,300,000 บาท ดำเนินการสอบราคา โดยมีเงื่อนไขต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ชุด Bio product  1 ชุด 600,000 บาท 







ผลการดำเนินงาน ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ ดังนั้นจึงขอปรับเปลี่ยนรายการใหม่ โดยแยกเป็น รายการย่อยจำนวน 3 รายการ    




ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.3 แจ้งผลการศึกษาดูงาน University of Putra Malaysia และ Nan yang Polytechnic International ประเทศสิงค์โปร์ 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งผลการศึกษา ดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ณ University of Putra Malaysia และ Nan yang Polytechnic International ประเทศสิงค์โปร์ รายละเอียดดังเสนอกรรมการทุกท่านทราบแล้ว  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.4 รายงานงบการเงินโครงการรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ  

ด้วยโครงการหลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2550  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี  และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ รับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปรายงานงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550  ดังนี้ 

รายได้รวม



8,702,511.67
บาท 

รายจ่ายรวม



4,850,367.65
บาท


รายได้สูงกว่ารายจ่าย


3,852,144.02
บาท 


หัก เงินฝากที่มีภาระผูกพัน ประจำปี 2550
3,270,000.00
บาท 

คงเหลือเงินได้สุทธิ 


   582,144.02  
บาท 



 


อนึ่ง เงินเหลือจ่ายสุทธิ  จำนวน  582,144.02 บาท คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะพิจารณาจัดสรร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป    


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.5 รายงานงบการเงินโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

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

รายได้รวม



7,390,363.61
บาท 

รายจ่ายรวม



4,553,396.73
บาท


รายได้สูงกว่ารายจ่าย


2,836,966.88
บาท 

หัก เงินฝากที่มีภาระผูกพัน ประจำปี 2550
   800,000.00
บาท 


หัก เงินฝากค่าประกันของเสียหาย ปี 2550
      65,000.00
บาท 

คงเหลือเงินได้สุทธิ 


1,971,966.88  
บาท 



 
 
โครงการฯ ขออนุมัติจัดสรรเงินได้สุทธิ จำนวนเงิน 1,971,966.88 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ดังนี้ 

คณะฯ 


ร้อยละ  30 
เป็นเงิน

591,590.06 
บาท

สายวิชาศิลปศาสตร์   
ร้อยละ  30
เป็นเงิน

591,590.06 
บาท 

โครงการฯ 

ร้อยละ  40
เป็นเงิน

788,786.76
บาท 


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.6 อัตราใหม่ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  2552  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน  16  อัตรา 

ด้วยกองแผนงาน ขอให้คณะฯ ดำเนินการจัดทำคำชี้แจงขอรับการจัดสรรอัตราใหม่ จำนวนประมาณ  16 อัตรา สำหรับปีงบประมาณ 2552  สำนักงานเลขานุการ ได้ดำเนินการโดยขออัตราใหม่ตามข้อมูลสัดส่วนจำนวนนิสิตเต็มเวลา ปีการศึกษา 2550 เป็นเกณฑ์  

อนึ่ง จากคำของบประมาณ ประจำปี 2552 สายวิชาศิลปศาสตร์ ขออัตราใหม่ตำแหน่งอาจารย์ เพิ่มจำนวน 3 อัตรา สายวิชาอื่น ๆ มิได้ขอตั้งอัตราใหม่ ดังนั้น สำนักงานเลขานุการ จึงขอส่งคำชี้แจงคำขออัตราใหม่ จำนวน 16 อัตราให้กองแผนงาน  เนื่องจากเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์ และกองแผนงานขอให้ดำเนินการโดยมีระยะเวลาจำกัด ดังนั้นจึงขอแจ้งขอมูลที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ทราบตามเอกสาร ดังนี้ 

1. อาจารย์ เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/วรรณคดีอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา 

คำชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีอัตราเดิม จำนวน 18 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ/พนักงาน และลูกจ้างชาวต่างประเทศ  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1,200 คน 

3. สาขาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนภาคต้นและภาคปลาย เฉลี่ย 25 รายวิชา จำนวนหมู่ที่เปิดสอนเฉลี่ย 93 หมู่/ภาคการศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ และผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ จำนวนนิสิตรับใหม่ ปีละ 160 – 200 คน รวมถึงการมีส่วนร่วมให้บริการการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตร ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

4. ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนนิสิตเต็มเวลา ภาคต้น = 633.88 ภาคปลาย =  575.82  เฉลี่ยรวมทั้งปี = 604.85 คิดเป็นสัดส่วน 1: 33.6 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 : 25 


5. ปีการศึกษา 2552 – 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโทและเอกสาขาภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยกำหนดแผนรับนิสิต ปีการศึกษา 2552    

6. เนื่องจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจำนวนอาจารย์ จำนวน 18 อัตรา เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตเต็มเวลา 604.85 จึงควรมีอาจารย์ประจำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 24 อัตรา มีอยู่แล้ว 18 อัตรา ปีงบประมาณ 2552 จึงขอรับการจัดสรรอัตราใหม่  จำนวน 3 อัตรา   


2. อาจารย์ เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางภาษาไทย จำนวน 2  อัตรา

คำชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มีอัตราเดิม จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ 1 อัตรา และพนักงาน 2 อัตรา  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาบูรณาการวิชา ไทยศึกษา และภาษาไทยเพื่อการศึกษา ให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1,200 คน 

3. สาขาภาษาไทย สายวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนภาคต้นและภาคปลาย เฉลี่ย 5 - 6 รายวิชา จำนวนหมู่ที่เปิดสอนเฉลี่ย 10 หมู่/ภาคการศึกษา และร่วมผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยรับผิดชอบกลุ่มวิชาเอกภาษาไทย     

4. ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนนิสิตเต็มเวลา ภาคต้น = 184.06 ภาคปลาย =  171.71  เฉลี่ยรวมทั้งปี = 177.88 คิดเป็นสัดส่วน 1:59.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1:25 


5. ปีการศึกษา 2552 – 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีแผนการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างนิสิตหลักสูตรภาษาอังกฤษ กับมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนาน ดังนั้นจึงมีแผนงานการบริการการสอนวิชาภาษาไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น      

6. เนื่องจากสาขาวิชาภาษาไทย มีจำนวนอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตเต็มเวลา 177.88 จึงควรมีอาจารย์ประจำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 7 อัตรา ดังนั้นเพื่อรองรับภาระงานที่มีอยู่ จึงขอรับสนับสนุนอัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 2 อัตรา ในปีงบประมาณ 2552    


3. อาจารย์ เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา 

คำชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีอัตราเดิม จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ 1 อัตรา และพนักงาน  1 อัตรา  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาภาษาสังคมศาสตร์ ให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1,200 คน 

3. สาขาสังคมศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนภาคต้นและภาคปลาย เฉลี่ย 6 รายวิชา ประกอบด้วยรายวิชาสังคมวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มวิชาเลือกทางสังคมศาสตร์ และการผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) สาขาวิชาเอกบริหารรัฐกิจ ภาคพิเศษ จำนวนรับปีละ 50 คน 

4. ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนนิสิตเต็มเวลาเฉพาะระดับปริญญาตรี  ภาคต้น = 112.23 ภาคปลาย =  86.47  เฉลี่ยรวมทั้งปี = 99.35 คิดเป็นสัดส่วน 1 :  49.68 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 : 25  


5. ปีการศึกษา 2552 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับหลักสูตร รป.บ. ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยกำหนดแผนรับนิสิต ปีการศึกษา 2552 จำนวนรับ 50 คน    

6. เนื่องจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตเต็มเวลา 99.35 จึงควรมีอาจารย์ประจำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 4 อัตรา ดังนั้นจึงได้รับสนับสนุนอัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 2 อัตรา เพื่อรองรับภาระงานและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริหารระดับภูมิภาค  


4. อาจารย์ เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางบริหารธุรกิจ/บัญชี จำนวน 2 อัตรา 

คำชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีอัตราเดิม จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ 1 อัตรา พนักงาน จำนวน 2 อัตรา  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ และทางด้านบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการ การบัญชี การตลาด ให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1,200 คน 

3. สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สายวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนภาคต้นและภาคปลาย เฉลี่ย 4 - 12 รายวิชา โดยมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ กลุ่มวิชาเลือกทางด้านการจัดการ 

4. ปีการศึกษา 2550 คณะฯ เปิดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) โดยเริ่มรับนิสิตใหม่ ปีละ 50 คน เนื่องจากการผลิตบัณฑิตสาขาดังกล่าวเป็นการเพิ่มและกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่และชุมชนโดยรอบวิทยาเขตกำแพงแสน   

5. ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนนิสิตเต็มเวลา ภาคต้น = 64.23 ภาคปลาย =  136.94  เฉลี่ยรวมทั้งปี = 100.59 คิดเป็นสัดส่วน 1: 33.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน        1: 25 


6. เนื่องจากหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) มีนิสิตยังไม่ครบทุกชั้นปี ดังนั้นภาระงานปีการศึกษา 2551 – 2554  จึงมีภาระการให้บริการการสอนนิสิตหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงได้รับสนับสนุนอัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 2 อัตราใน ปีงบประมาณ 2552 

5. อาจารย์ เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโท หรือเอกทางบรรณารักษ์ หรือสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 คำชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มีอัตราเดิม จำนวน 1 อัตรา ประกอบด้วย พนักงานเงินงบประมาณ  1 อัตรา  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาบรรณรักษ์ ให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1,200 คน  

3. สาขาบรรณารักษศาสตร์ สายวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนภาคต้นและภาคปลาย จำนวน 2 รายวิชา จำนวน 10 – 16 หมู่/ภาคการศึกษา   

4. ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนนิสิตเต็มเวลาเฉพาะระดับปริญญาตรี  ภาคต้น = 42.76 ภาคปลาย =  29.35  เฉลี่ยรวมทั้งปี = 36.10 คิดเป็นสัดส่วน 1 : 36.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 : 25  


5. เนื่องจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตเต็มเวลา 36.10 จึงควรมีอาจารย์ประจำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 2 อัตรา ดังนั้นจึงขอรับการสนับสนุนอัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 1 อัตรา 


6. อาจารย์ เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางเคมี จำนวน 3 อัตรา 

คำชี้แจง   

1. สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร์ มีอัตราเดิม จำนวน 13 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ 8 อัตรา พนักงานเงินงบประมาณ 4 อัตรา และพนักงานเงินรายได้     1  อัตรา  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาทางเคมี ให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1,200 คน 

3. สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดสอนภาคต้นและภาคปลาย เฉลี่ย 11 - 14 รายวิชา โดยมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

4. สาขาวิชาเคมี เริ่มรับนิสิตใหม่ หลักสูตร วท.บ.(เคมี) โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จำนวน ปีละ 30 คน   

5. ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนนิสิตเต็มเวลา ภาคต้น = 530.24 ภาคปลาย = 200.88  เฉลี่ยรวมทั้งปี = 365.56 คิดเป็นสัดส่วน 1: 28.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน        1: 25 


6. เนื่องจากหลักสูตร วท.บ.(เคมี) มีนิสิตยังไม่ครบทุกชั้นปี ดังนั้นภาระงานปีการศึกษา 2551 – 2554  จึงมีภาระการให้บริการการสอนนิสิตหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มขึ้น และสาขาวิชาเคมี มีแผนการผลิตบัณฑิตหลักสูตร วท.ม.(เคมี) ในปีการศึกษา 2554  

7. เพื่อให้การพัฒนางานการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และจากสัดส่วนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนิสิตเต็มเวลา ควรจะมีอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา ดังนั้นจึงขอรับการสนับสนุนอัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 2 อัตราใน ปีงบประมาณ 2552 

7. อาจารย์ เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 

คำชี้แจง   

1. สาขาวิชาฟิสิกส์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ มีอัตราเดิม จำนวน 8 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ 3 อัตรา พนักงานเงินงบประมาณ 4 อัตรา และพนักงานเงินรายได้     1  อัตรา 

2. ปีงบประมาณ 2551 ได้รับอัตราเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน (นายศศิมณฑล  ม่วงศรีจันทร์) จำนวน 1 อัตรา คาดว่าจะจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2551    

3. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาทางฟิสิกส์ ให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1,200 คน 

4. สาขาวิชาฟิสิกส์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดสอนภาคต้นและภาคปลาย เฉลี่ย 12 -18 รายวิชา โดยมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

5. สาขาวิชาฟิสิกส์ เริ่มรับนิสิตใหม่ หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จำนวน ปีละ 15 คน   

6. ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนนิสิตเต็มเวลา ภาคต้น = 293.59 ภาคปลาย = 236.41  เฉลี่ยรวมทั้งปี = 265.0 คิดเป็นสัดส่วน 1: 33.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1: 25 


7. เนื่องจากหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) มีนิสิตยังไม่ครบทุกชั้นปี ดังนั้นภาระงานปีการศึกษา 2551 – 2554  จึงมีภาระการให้บริการการสอนนิสิตหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มขึ้น  

8. เพื่อให้การพัฒนางานการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และจากสัดส่วนอาจารย์ประจำต่อจำนวนนิสิตเต็มเวลา ควรจะมีอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา ดังนั้นจึงขอรับการสนับสนุนอัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 1 อัตราใน ปีงบประมาณ 2552 

8. อาจารย์ เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 

คำชี้แจง   

1. สายวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มีอัตราเดิม จำนวน 1 อัตรา  

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาเลือก ของหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาเลือกภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง และเป็นวิชาเลือกที่ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ดังนั้น จึงมีนิสิตสนใจเลือกเรียนจำนวนมาก แต่สาขาวิชาภาษาจีน ไม่สามารถให้บริการได้ จำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เรียน เนื่องจากมีอาจารย์ประจำเพียง 1 อัตรา นอกจากนี้การจัดการสอน 1 วิชา 3 หน่วยกิต แต่จำนวนชั่วโมงสอน เท่ากับ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนั้นสาขาภาษาจีน จึงเปิดสอนได้เพียง 2  รายวิชา/ภาคการศึกษา เท่านั้น 

3. ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนนิสิตเต็มเวลา ภาคต้น = 12.88 ภาคปลาย =  7.59  เฉลี่ยรวมทั้งปี = 10.24 คิดเป็นสัดส่วน 1 :  10.24 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากข้อจำกัดที่จำเป็นต้องกำหนด ทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้เรียนได้ตามความต้องการ 

4. ปีการศึกษา 2552 – 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน และมีแผนสร้างคุณภาพบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทางภาษาจีน จึงจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัย ณ มณฑลยูนนาน และอื่น ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550      

5. เพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว สาขาภาษาจีนจึงขอรับการสนับสนุนอัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ 2552  


9. อาจารย์ เงื่อนไขการบรรจุ ปริญญาโทหรือเอกทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1  อัตรา 

คำชี้แจง   

1. สายวิชาคอมพิวเตอร์ สายวิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ มีอัตราเดิม จำนวน 7 อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ 4 อัตรา พนักงานเงินงบประมาณ 2 อัตรา และพนักงานเงินรายได้   1 อัตรา 

2. ภาระงานรับผิดชอบการบริการการสอนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกอบด้วย คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา  2550 จำนวน 1,200 คน 

3. สาขาคอมพิวเตอร์ เปิดสอนภาคต้นและภาคปลาย เฉลี่ย    รายวิชา จำนวนหมู่ที่เปิดสอนเฉลี่ย 93 หมู่/ภาคการศึกษา และผลิตบัณฑิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ จำนวนนิสิตรับใหม่ ปีละ 180 – 240 คน   

4. ปีการศึกษา 2550 มีจำนวนนิสิตเต็มเวลา ภาคต้น = 199.76 ภาคปลาย =  249.18  เฉลี่ยรวมทั้งปี = 224.47 คิดเป็นสัดส่วน 1 :  32.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 : 25 


5. ปีการศึกษา 2552 – 2554 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีแผนการเปิดหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคปกติ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยกำหนดแผนรับนิสิต ปีการศึกษา 2553    

6. เนื่องจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีจำนวนอาจารย์ จำนวน  7 อัตรา เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตเต็มเวลา 224.47 จึงควรมีอาจารย์ประจำ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 9 อัตรา ดังนั้นจึงขอรับการสนับสนุนอัตราเพิ่มใหม่ จำนวน 1 อัตรา ในปีงบประมาณ 2552    


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.7 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ ว 16 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.8 การกำหนดวิชาพื้นฐาน วิชาเรื่องเฉพาะทาง วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ 

ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบให้กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 เรื่อง การกำหนดวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะทาง วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

1. การกำหนดวิชาพื้นฐาน ควรพิจารณาความจำเป็นความเหมาะสมและความต่อเนื่องของเนื้อหาวิชาที่เป็นรากฐานสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ โดยอาจพิจารณาไม่ระบุวิชาที่เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรอยู่แล้วเป็นวิชาพื้นฐาน หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนที่สามารถระบุได้ว่านิสิตควรมีพื้นฐานความรู้ด้านใดบ้างสำหรับการเรียนวิชานั้น ๆ 

2. วิชาเรื่องเฉพาะทาง วิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นวิชาเน้นตามความสนใจเฉพาะสาขานั้น ๆ และมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียบเรียงเขียนเป็นรายงานนำเสนอรายงานและอภิปรายได้ จึงควรกำหนดให้วิชาสัมมนาเป็นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรเพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะดังกล่าวได้ และควรจัดวิชาเรื่องเฉพาะทาง และวิชาปัญหาพิเศษเป็นวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรด้วย เพื่อให้นิสิตมีความสนใจวิชาที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติม ตลอดจนการกำหนดจำนวนหน่วยกิต 1-3 นั้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการหลักสูตร  

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10106/0205 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.9 การแก้ปัญหาแอดมิชชั่นส์ 

ด้วยสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 เรื่อง การพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้นักเรียนที่ไม่มีคะแนน O-NET และนักเรียนที่มีคะแนน O-NET ไม่ตรงตามปีที่จบการศึกษา ให้ได้รับโอกาสในการสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Admission ดังนี้ 

1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551-2552 ยังคงมีองค์ประกอบและค่าน้ำหนักคงเดิมทุกประการ 

2. ขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบันเปิดกว้างคุณสมบัติในการรับตรงให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่ไม่มีคะแนน O-NET ได้มีโอกาสสมัครเข้ารับการคัดเลือกในทุกสาขา 

3. ขอให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสอบ O-NET ครั้งที่ 2 ให้นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ มีความเจ็บป่วย หรือมีความจำเป็นอื่นที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถมาสอบในวันที่กำหนดได้

4. ขอให้มหาวิทยาลัย/สถาบันพิจารณาคุณสมบัติด้านความดีประกอบการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2551 ด้วย 

อนึ่ง เมื่อประธานที่ประชุม ทปอ. ได้แถลงข่าวดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 แล้ว ก็ได้รับหนังสือคัดค้านจากชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ รายละเอียดตามหนังสือที่ ทปอ. 51/023 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.10 การกำหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานด้านวิชาการไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานด้านวิชาการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานด้านวิชาการไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว 105 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.11 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551 

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งเวียนประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551 มาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ รายละเอียดสาระสำคัญตามเอกสารดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.12 เรื่องแจ้งจากฝ่ายประกันคุณภาพ

ด้วยรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2551 โดยรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (รศ.ดร.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีสาระสำคัญ จำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

1. คณะฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน (3-5 คน) ภายในต้นเดือนมิถุนายน 2551 เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยที่คณะเป็นผู้ประสานงาน ติดต่อ และเชิญกรรมการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

2. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ระดับคณะ (ทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.) 


1) ประธานคณะกรรมการประเมิน เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย

2) กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะ หรือมหาวิทยาลัยก็ได้ 

3) เลขานุการคณะกรรมการประเมิน 2 คน เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักประกันคุณภาพ (คณะสามารถส่งชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการได้ เพื่อช่วยตรวจหน่วยงานอื่น) 

องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน ระดับต่ำกว่าคณะ (ทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตร       ผู้ประเมินของ สกอ.)

4) ประธานคณะกรรมการประเมิน เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหน่วยงาน

5) กรรมการอย่างน้อย 3 คน 

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับการประเมิน 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2551 ( 3 วัน) 

4. ทุกหน่วยงานต้องส่ง SAR ภายใน 2 กรกฎาคม ของทุกปี 

5. ข้อมูล FTES จากกองแผนงานไม่รวมนิสิตโครงการพิเศษ ดังนั้นคณะฯ ต้องแจ้งข้อมูลจำนวนนิสิตโครงการพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา (ไม่ใช่จำนวนนิสิตโครงการในหลักสูตรของคณะเองเท่านั้น) ให้แก่กองแผนงานเพื่อคำนวณค่า FTES โดยไม่ให้คณะฯ คำนวณเอง 

6. แนวทางการประเมินโครงการพิเศษ ควรใช้รูปแบบเดียวกับโครงการสหวิทยาการและโครงการจัดตั้งวิทยาเขต คือ ประเมินคุณภาพหลักสูตรในประเด็น ต่อไปนี้ 

1)  การบริหารหลักสูตร

2) การพัฒนาหลักสูตร

3) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

4) การสนับสนุนและการให้คำปรึกษาแนะนำนิสิต 

5) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

วาระที่
4 
เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา  

4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 


ตามที่ สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รับจัดสรรอัตราใหม่ คุณวุฒิปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2551  ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สายวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  จึงขออนุมัติบรรจุบุคคล นายอาร์ม  อันอาตม์งาม วุฒิ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) คะแนนเฉลี่ย 2.67 และ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) คะแนนเฉลี่ย 3.43 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Doctor  of Philosophy in Agricultural Science  จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น คะแนนเฉลี่ย 4.0  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทาง Agricultural Science อัตราใหม่ ประจำปี 2551 อัตราค่าจ้าง 18,900 บาท ปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาชีววิทยา 



อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ดังกล่าวได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ   



ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 ได้รับทราบและสรุปการวิเคราะห์และติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯได้รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ซึ่งแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย และมีผลการปฏิบัติงานครบรอบ 1 ปี โดยพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังแนบ 

จากผลการดำเนินงาน และรายงานสรุปการวิเคราะห์และติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2549 ถึง 20 พฤษภาคม 2550 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และแจ้งให้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงานและสรุปรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่ง 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
 เห็นชอบ โดยมอบให้ประธาน (คณบดี)  นัดประชุมผู้บริหารทุกท่านเพื่อพิจารณาจัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาคงเหลือตามวาระต่อไป 

4.3 เกณฑ์การให้คะแนนของรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 

ด้วยรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 และมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 เห็นชอบให้กำหนดแนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี ในส่วนของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ จำนวน 5 คะแนน โดยขอกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 

1. พิจารณาจากการเข้าประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานของฝ่าย ให้ 2 คะแนน หากกรรมการท่านใดเข้าประชุมไม่ครบ จะคิดลดลงตามสัดส่วนจากจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด 

2. พิจารณาจาก 

· การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงาน/สารสนเทศของคณะ ให้ 2 คะแนน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานสารสนเทศของคณะ ให้ 1 คะแนน 

· การให้บริการวิชาการ/พัฒนาวิชาการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยมีหลักฐานการได้รับอนุมัติจากคณะ ให้ 2 คะแนน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการให้  1 คะแนน

3. การเข้าร่วมอบรมในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่าย โดยพิจารณาตามที่ฝ่ายมอบหมายและมีการปฏิบัติงานเกิดขึ้น ให้ 2 คะแนน 

4. การให้คะแนนทั้งหมด เมื่อรวมแล้วไม่เกิน 5 คะแนน 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมมีข้อสังเกตในประเด็น ดังนี้ 

1. การนับคะแนนการมีส่วนร่วมของกิจกรรม/โครงการตามข้อ 2.2 คิดเป็นต่อละกิจกรรม/โครงการ หรือการคิดคะแนนโดยภาพรวมไม่คิดแยกเป็นต่อกิจกรรม/โครงการ 

2. กรณีที่เป็นวิทยากรในส่วนของโครงการอบรมครูของฝ่ายวิชาการ จะนับรวมอยู่ในข้อ 2.2 ได้หรือไม่ 

 มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ สำหรับประเด็นที่เป็นข้อสังเกต เนื่องจากรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดภารกิจอื่น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้น จึงขอให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป    

4.4 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนิสิตกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือถึงแก่กรรมโดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    

ด้วยคณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต เสนอขออนุมัติปรับปรุงประกาศคณะเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา กองทุนพัฒนานิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และขออนุมัติเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนิสิตกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือถึงแก่กรรมโดยใช้เงินกองทุนพัฒนาคณะฯ และ/หรือเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิตฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 มีมติเห็นชอบแล้ว รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบ และให้จัดทำเป็นประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

4.5 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท.” 

ด้วยสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งให้หน่วยงานพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์จำนวนไม่เกิน    1 คน ใน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์ ตามแบบฟอร์ม เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกฯ ของสภาข้าราชการเสนอชื่อไปยัง ปอมท. ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 นั้น 

สำนักงานเลขานุการ ได้แจ้งสายวิชาต่าง ๆ ทราบแล้ว ปัจจุบันไม่มีสายวิชาใดพิจารณาเสนอชื่อ  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบไม่พิจารณาเสนอชื่อ และมอบ รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข และ ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน์ พิจารณาเสนอแนวทางโครงการ/กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลงานที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. 

4.6 การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ส่วนที่ 2 สำหรับหน่วยงาน/คณะทำงาน 

ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ส่วนที่ 2 สำหรับหน่วยงาน/คณะทำงาน ในแต่ละตัวชี้วัด ประเภทหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในผลงาน จำนวนเงินรวม 17,182.49 บาท เนื่องจากการจัดสรรเงินรางวัลส่วนที่ 2 สำหรับหน่วยงาน/คณะทำงาน มหาวิทยาลัยฯ แจ้งให้หน่วยงานพิจารณาจัดสรรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของหน่วยงาน  โดยมอบหมายให้นางสุวรรณี  ศรีนวล เป็นผู้รับแทน โดยเงินรางวัลดังกล่าวผู้รับแทนต้องเป็นผู้รับภาระในการนำไปคำนวณและเสียภาษีเงินได้ ประจำปี ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดดังแนบ 

อนึ่ง เงินรางวัลประจำปีดังกล่าว หากนำมาเฉลี่ยให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวนรวม 65 คน จะได้รับคนละ 237.88 บาท สำหรับปีงบประมาณ 2548 เงินรางวัลได้รับเป็นเงินประมาณ 8,000 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เห็นชอบให้นำเข้ากองทุนสวัสดิการคณะฯ และขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการสมทบเพื่อจัดทำเสื้อยืดโปโลสีเหลือง ในราคาตัวละ 150 บาท สำหรับแจกให้บุคลากรทุกคน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว)      

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบมอบเลขานุการคณะฯ  ดำเนินการสำรวจความเห็นของข้าราชการและลูกจ้างประจำเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลส่วนที่ 2  ตามแนวทางปฏิบัติเดิม คือ นำเข้าสวัสดิการคณะฯ และจัดทำโครงการเพื่อซื้อ/จ้างทำของรางวัลสำหรับจัดสรรให้บุคลากรทุกคน (รวมถึงพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว)  หรือ การจัดสรรให้เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำตามสิทธิ 

4.7 การรับย้ายนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาศึกษาในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

ด้วยนางสาววิลาวัลย์  ผดุงศักดิ์สิน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเอกวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งความประสงค์ขอย้ายมาศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้นสังกัดพิจารณาไม่ขัดข้อง นั้น 

สายวิชาวิทยาศาสตร์ พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องในการรับ น.ส.วิลาวรรณ  ผดุงศักดิ์สิน มาศึกษาในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ได้  รายละเอียดดังแนบ 

อนึ่ง การรับย้ายดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้รับย้ายนิสิตตามข้อเสนอของสายวิชาวิทยาศาสตร์ 

4.8 ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/สถาบันในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(Admissions) 


ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) มีองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก ประกอบด้วย (1) คะแนน GPAX 20%  (2) คะแนน O-NET 30%  และ (3)  APTITUDE TEST 50% โดยคะแนน O-NET ที่นำมาใช้เป็นองค์ประกอบจะต้องเป็นคะแนนในปีที่จบการศึกษาเท่านั้น จากมติดังกล่าวจึงทำให้นักเรียนที่ไม่มีคะแนน O-NET หรือนักเรียนที่ไม่มีคะแนน O-NET ตรงตามปีที่จบการศึกษา และนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกใหม่เพื่อเปลี่ยนสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน ไม่สามารถเข้าสู่การคัดเลือกระบบ Admissions ได้  


จากกรณีดังกล่าวที่ประชุม ทปอ. ได้แจ้งความร่วมมือตามรายละเอียดที่แจ้งในวาระที่ 3.9 แล้ว  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ในปีการศึกษา 2551 ในทิศทางเดียวกัน  และสำนักทะเบียนและประมวลผลได้นำเสนอพิจารณาในประเด็นที่ขอความร่วมมือ 3 ประเด็น และปัญหาในการปฏิบัติ รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบ และให้ความร่วมมือตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

4.9 พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบเช็คชื่อนิสิตด้วยลายนิ้วมือ   


ด้วยกองบริการการศึกษา ได้รับแจ้งจากเลขานุการอธิการบดี (คุณชุติมา เทพเฉลิม) ในการตรวจสอบข้อมูลการเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46 เกี่ยวกับระบบเช็คชื่อนิสิตด้วยลายนิ้วมือโดยขอให้นำเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อนำเข้าประชุมกรรมการที่เกี่ยวข้อง นั้น 

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้พิจารณาเสนอว่าการตรวจสอบบุคคลโดยใช้ลายนิ้วมือนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำทดสอบกับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 50 จำนวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการอนุญาตเข้าสอบ วิจัย หรือห้องที่ต้องการควบคุมผู้มีสิทธิเข้าอบรม แต่การนำไปใช้ในการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนยังไม่มีการทดลองใช้  

ปัจจุบันข้อบังคับปริญญาตรีฯ พ.ศ. 2548 ไม่เน้นการบังคับเข้าเรียน 80%  แต่ขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจำวิชา การเช็คชื่อมีในวิชาภาษาอังกฤษ พลศึกษา วิชาปฏิบัติการต่าง ๆ โดยผู้สอนเช็คเอง  ส่วนวิชาบรรยายกลุ่มใหญ่ส่วนใหญ่ไม่มีการเช็คชื่อ จึงเห็นสมควรสอบถามวิชาต่าง ๆ ว่าสนใจจะใช้หรือไม่ ถ้ามีผู้สนใจต้องการใช้ ปัญหาที่มีอยู่ก็คือ เมื่อประทับลายมือแล้ว ก็ออกจากห้องเรียน ซึ่งตรวจสอบยาก 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้หน่วยงานนำไปพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551  รายละเอียดดังแนบ 


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
 เห็นชอบและยินดีให้ความร่วมมือ ร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องเพื่อใช้ระบบเช็ค ชื่อนิสิตด้วยลายนิ้วมือหากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่าย และมอบหัวหน้าสายวิชาต่าง ๆ นำไปปรึกษาภายในสายวิชา และนำเสนอข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551    

4.10 การเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินรายได้ ประจำปี 2551 

ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2551 วงเงิน  25,476,591  บาท (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) และ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 คณะฯ มีเงินยอดยกมา เป็นเงิน 23,263,680 บาท  (ยี่สิบสามล้านสองแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) นั้น 

เนื่องจากในปีงบประมาณ  2551  คณะฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มตามนโยบายของคณบดี  ซึ่งเป็นรายจ่ายนอกแผนงบประมาณ ประจำปี 2551  เพื่อปรับฐานบัญชีเงินเดือน 4 % ของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานเงินรายได้ และการปรับปรุงเพิ่มเติมงาน ชั้น 5 ของอาคารการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 เพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน รองรับนิสิตที่เพิ่มขึ้นทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  



ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จึงขออนุมัติเพิ่มแผนการใช้เงินรายได้ประจำปี 2551 โดยขอใช้ทุนสะสมของคณะฯ 20 % จากยอดยกมา เป็นเงิน 4,730,736 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) เพื่อโอนเข้าตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้

1. งบบุคลากร (ส่วนกลาง) เป็นเงิน 287,632 บาท

2. งบบุคลากร (สายวิชาวิทยาศาสตร์) เป็นเงิน 499,169 บาท

3. งบบุคลากร  (สายวิชาศิลปศาสตร์) เป็นเงิน  12,303  บาท 

4. งบดำเนินการ (ส่วนกลาง)  เป็นเงิน  2,084,192  บาท    

5. งบลงทุน (ส่วนกลาง) เป็นเงิน 1,847,440 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,730,736 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)  และหลังการอนุมัติยอดยกมา มีเงินคงเหลือ 18,922,944  บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน )  



นอกจากการปรับแผนเงินรายได้ จำนวน 4,730,736 บาท แล้ว คณะฯ ยังคงมีรายจ่ายที่ต้องปรับแผนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคาร 9 ชั้น 5 และการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร รวมเป็นเงิน 1,808,880 บาท  ข้อมูล ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์  2551  ดังนี้ 

1. งบประมาณ เพื่อสมทบการติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารการเรียนรู้ คณะฯ (อาคาร 9 ) เพิ่มเติมจากที่ มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้แล้ว 1,000,000 บาท เป็นเงิน 950,000 บาท  รวมเป็นเงิน 1,950,000 บาท

2. งบประมาณค่าครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมใหญ่  อาคารการเรียนรู้ (อาคาร 9 ) เป็นเงินประมาณ 400,000 บาท  

3. งบประมาณครุภัณฑ์รายการเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานอาจารย์สายวิชาศิลปศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ ฯ ที่ส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นเงินประมาณ  458,880  บาท  จำนวน 16 เครื่อง (สายวิชาศิลปศาสตร์ 10 เครื่อง สายวิชาคณิตศาสตร์ 6 เครื่อง)  


การปรับแผนเงินรายได้ดังกล่าว คณะฯ มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินส่วนแบ่งโครงการพิเศษ และเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดเงินประมาณการ ดังนี้  
 




 


1. โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  เป็นเงิน 591,590.06  บาท

2. โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  เป็นเงิน 176,133.80  บาท

3. โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ  เป็นเงิน 25,953.90 บาท

4. เงินเหลือจ่ายจากงบเงินอุดหนุน ยอด 6,682,660 บาท ได้ดำเนินการไปแล้ว เป็นเงิน  4,349.408.20  บาท มีเงินคงเหลือ 211,491.80 บาท และยังไม่ดำเนินการ  2,121,760 บาท  


รวมเป็นเงิน 1,005,169.56 บาท  รายจ่ายที่ต้องใช้ปรับแผน เป็นเงิน 1,808,880 บาท วงเงินที่ยังขาดอยู่ 803,710.44 บาท  (ยังไม่รวมงบประมาณสำหรับจัดทำระบบไฟฟ้า ชั้น 5 อาคารการเรียนรู้ (อาคาร 9 ) ซึ่งยังไม่ได้รับแจ้งประมาณการวงเงินค่าใช้จ่าย)      

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบการปรับแผนการใช้เงินรายได้ สำหรับวงเงินส่วนที่ขาด ประธานขอหารือกับหัวหน้าสายวิชาต่าง ๆ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง 

4.11 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

สืบเนื่องจากคณบดีได้หารือกับท่านอธิการบดี เกี่ยวกับคณาจารย์ของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความพร้อมในการศึกษาต่อต่างประเทศ แต่ขาดทุนการศึกษา และท่านอธิการบดี แจ้งให้คณะฯ จัดทำโครงการยืมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษานำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  นั้น  

คณบดีได้มอบให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สำรวจและนำเสนอข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งจากผลการสำรวจความต้องการรับทุน ดังกล่าว มีคณาจารย์แจ้งความประสงค์ขอรับทุน 5 ราย  โดยมีใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และเรียงลำดับตามอายุราชการ ดังนี้ 

1. อ.ณิชา  กลิ่นขจร 

พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรจุเมื่อ  3  มิถุนายน 2545 

2. อ.นิดา  จำปาทิพย์ 

พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรจุเมื่อ  12  มิถุนายน 2546

3. อ.กมลพรรณ  แจ้งอรุณ 
พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรจุเมื่อ  3  พฤษภาคม 2547 

4. อ.ทรงธรรม  เรืองชัยทวีสุข
พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรจุเมื่อ  24  ธันวาคม 2547 

5. อ.อานนท์  ธรรมสิทธิรงค์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรจุเมื่อ  1  มีนาคม  2549 

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0130 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ดังแนบ   


ที่ประชุมพิจารณาจากข้อเสนอโครงการ และพิจารณากำหนดเงื่อนไขโครงการ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุน ดังนี้ 

เงื่อนไขโครงการ  

1. เป็นโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ยืมเงินไปศึกษาต่อต่างประเทศระดับปริญญาเอก 

2. การชดใช้ทุนคืนแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ผู้รับทุนฯ ชดใช้ทุนโดยกลับมาปฏิบัติราชการ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

3. กรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนคืนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามระเบียบทางราชการ   

4. ระยะเวลาการรับทุนให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงาน ก.พ. โดยอนุโลม   

คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือก 

1. ต้องเป็นบุคลากรสายวิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

2. เป็นผู้ที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว และสอบผ่านภาษาต่างประเทศโดยไม่มีเงื่อนไข  (เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง)  

3. การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ   

3.1 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนจากภายในประเทศ 

3.2 อายุราชการ    

ดังนั้น เพื่อพิจารณาดำเนินการตามเงื่อนไข คุณสมบัติ และแนวทางที่กำหนดข้างต้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเชิญคณาจารย์ทั้ง 5 ราย เข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ดังนี้ 

1. เห็นชอบตามเงื่อนไข แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาข้างต้น  

2. มอบรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ดำเนินการเสนอโครงการ เป็น  2 โครงการ โดยโครงการแรก เสนอผู้ขอรับทุน จำนวน 3 ราย โดยเรียงลำดับความสำคัญตามเงื่อนไข ดังนี้ 

1)  อ.ณิชา
กลิ่นขจร 

2)  อ.กมลพรรณ  
แจ้งอรุณ 

3)  อ.อานนท์
ธรรมสิทธิรงค์ 

อนึ่ง  อ.กมลพรรณ แจ้งอรุณ ขอให้พิจารณายกเว้นเรื่องอายุราชการ เนื่องจากใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้เลื่อนระยะเวลามาหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหากไม่สามารถไปศึกษาตามกำหนดตอบรับจะไม่ได้รับให้เข้าศึกษาต่อได้อีก  ดังนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดเรียงลำดับความสำคัญเป็นกรณีพิเศษ และ อ.ณิชา  กลิ่นขจร ยินยอมให้ อ.กมลพรรณ  แจ้งอรุณ อยู่ในลำดับที่ 1 แทน 

3. โครงการที่ 2 ให้นำเสนอโครงการเมื่อ คณาจารย์ที่เหลืออีก 2 ท่าน มีหลักฐานและคุณสมบัติพร้อมตามเงื่อนไข     

4. ให้ผู้ขอรับทุนนำเสนอเรียงความเกี่ยวกับแผนการศึกษาและแนวทางการพัฒนาคณะฯ จัดส่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 

4.12 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2552

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งให้หน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552  ตามนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี นั้น 

บัดนี้ งานนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลประมาณการรายรับ – รายจ่าย ของหน่วยงานภายใน/โครงการภาคพิเศษ เรียบร้อยแล้ว โดยสรุป ดังนี้ 

		ประมาณการรายรับรวม

		

		

		

		

		39,916,225

		บาท



		1. เงินได้จากการบริหารงาน

		

		

		

		

		155,800

		บาท



		    - ค่าเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร อัตราค่าเช่า 3,200 บาท 12 เดือน

		

		

		

		38,400

		บาท



		   -  ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารว่าง เบเกอรี่ชนิดต่างๆ และเครื่องดื่ม อัตราค่าเช่า 3,200 บาท 12 เดือน

		38,400

		บาท



		   - ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารกล่องแบบสำเร็จรูปและเครื่องดื่มชนิดขวด อัตราค่าเช่า 1,500  บาท 12 เดือน

		18,000

		บาท



		   -  การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

		

		

		

		

		15,000

		บาท



		   -  การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ

		

		

		

		

		6,000

		บาท



		   -  การประชุมวิชาการสัมมนา

		

		

		

		

		40,000

		บาท



		

		

		รวมเงิน

		

		

		155,800

		บาท



		2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

		

		

		

		

		35,291,834

		บาท



		    ค่าหน่วยกิต

		

		

		

		

		12,127,134

		บาท



		    ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ

		

		

		

		

		14,235,500

		บาท



		    ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

		2,680,000

		บาท



		    ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขารัฐศาสตร์

		

		

		350,000

		บาท



		    ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

		

		1,680,000

		บาท



		    ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ 

		

		

		1,881,000

		บาท



		    ส่วนแบ่งค่าหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน

		

		

		

		

		554,000

		บาท



		    ส่วนแบ่งกองทุนการศึกษาฯ 

		

		

		

		

		1,784,200

		บาท



		

		

		รวมเงิน

		

		

		35,291,834

		บาท



		3. เงินได้โครงการพัฒนาวิชาการ

		

		

		

		

		3,800

		บาท



		ชื่อโครงการ

		หน่วยงานที่ขอใช้บริการ

		ประมาณการรายรับ

		ค่าอำนวยการ 10 %



		

		

		

		รวม

		ศูนย์ฯ  60%

		คณะ 20%

		ส่วนกลาง 20%



		1. ผลิตแอลกอฮอล์จากพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

		บุคคลทั่วไป

		20,000

		2,000

		1,200

		400

		400



		2. การใช้ซอฟต์แวร์แบบจำลองโมเลกุลขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างและอันตรกิริยาระหว่างอนุภาค

		นิสิต / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

		15,000

		1,500

		900

		300

		300



		3. การจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ Google Earth 4.2

		นิสิต / บุคลากร / บุคคลทั่วไป

		15,000

		1,500

		900

		300

		300



		4. การบริหารความปลอดภัยของอาหารภายใต้มาตรฐาน ISO 22000

		กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

		50,000

		5,000

		3,000

		1,000

		1,000



		5. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์

		กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

		60,000

		6,000

		3,600

		1,200

		1,200





		ชื่อโครงการ

		หน่วยงานที่ขอใช้บริการ

		ประมาณการรายรับ

		ค่าอำนวยการ 10 %



		

		

		

		รวม

		ศูนย์ฯ  60%

		คณะ 20%

		ส่วนกลาง 20%



		6. การอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน

		นักเรียน / บุคคลทั่วไป

		30,000

		3,000

		1,800

		600

		600



		รวม

		 

		190,000

		19,000

		11,400

		3,800

		3,800



		4. เงินอื่น ๆ (ถ้ามี) 

		

		

		

		4,464,791

		บาท

		



		1. เงินรายได้โครงการสอนนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ

		

		

		3,039,791

		บาท

		



		 2. เงินได้โครงการเปิดใช้ห้องปฏิบัติการภาษา 

		

		

		100,000

		บาท

		



		 3. เงินรายได้จากการจัดสรรโครงการมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์

		

		

		120,000

		บาท

		



		 4. เงินได้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

		

		

		500,000

		บาท

		



		 5. เงินได้โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

		

		

		25,000

		บาท

		



		 6. เงินได้โครงการภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

		

		

		170,000

		บาท

		



		 7. เงินจัดสรรจากการสอนคณิตศาสตร์ภาคพิเศษ 

		

		2500*5

		12,500

		บาท

		



		 8. เงินจัดสรรจากการสอนคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ

		

		2500*7

		17,500

		บาท

		



		 9. เงินได้จากโครงการภาคพิเศษ (CS + IT)

		

		

		480,000

		บาท

		



		ประมาณการยอดยกมา

		

		

		              10,000,000 

		บาท

		



		 ประมาณการรายรับ

		

		

		39,916,225

		บาท

		



		 1) จัดสรรเป็นเงินสะสมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15  ของรายรับรวม

		

		5,987,434

		บาท

		



		

		

		

		

		คงเหลือ 85 %

		33,928,791

		บาท

		



		 2) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำส่วนกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายรับรวม

		16,964,396

		บาท

		



		 3) จัดสรรให้สายวิชาต่างๆ ร้อยละ 35 ของรายรับรวม

		

		11,875,077

		บาท

		



		 4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของรายรับรวม

		848,220

		บาท

		



		 5) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมการเสนอผลงานทางวิชาการและ/หรืองบกลาง

		848,220

		บาท

		



		       ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของรายรับรวม

		

		

		

		

		



		

		

		  คงเหลือเป็นประมาณการค่าใช้จ่าย  (หัก 1) 

		

		33,928,791

		บาท

		85.00%



		ประมาณการรายจ่าย

		

		

		33,925,313

		บาท

		84.99%



		งบบุคลากร

		62

		

		6,338,735

		บาท

		18.68%



		1

		ค่าจ้างชั่วคราว

		14

		อัตรา

		910,560

		บาท

		



		

		1.1

		อัตราเดิม

		14

		

		910,560

		บาท

		14.37%



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		9

		อัตรา

		589,560

		บาท

		9.30%



		

		

		สายวิชาวิทยาศาสตร์

		4

		อัตรา

		254,640

		บาท

		4.02%



		

		

		สายวิชาศิลปศาสตร์

		1

		อัตรา

		66,360

		บาท

		1.05%



		2

		สัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้

		48

		

		4,900,548

		บาท

		77.31%



		

		

		อัตราเดิม

		45

		

		4,567,068

		บาท

		72.05%



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		23

		อัตรา

		2,174,760

		บาท

		34%



		

		

		สายวิชาวิทยาศาสตร์

		16

		อัตรา

		1,720,584

		บาท

		27%



		

		

		สายวิชาศิลปศาสตร์

		2

		อัตรา

		209,004

		บาท

		3%



		

		

		สายวิชาคณิตศาสตร์ฯ

		4

		อัตรา

		462,720

		บาท

		7.30%



		

		

		อัตราใหม่

		3

		

		333,480

		บาท

		5.26%



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		2

		อัตรา

		238,200

		บาท

		3.76%



		

		

		สายวิชาวิทยาศาสตร์

		1

		อัตรา

		95,280

		บาท

		2%



		

		1.4

		เงินขึ้นขั้น + ค่าประกันสังคม

		

		

		527,627

		บาท

		8.32%



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		

		

		270,227

		บาท

		4.26%



		

		

		สายวิชาคณิตศาสตร์ฯ

		

		

		46,272

		บาท

		0.73%



		

		

		สายวิชาวิทยาศาสตร์

		

		

		186,345

		บาท

		2.94%



		

		

		สายวิชาศิลปศาสตร์

		

		

		24,783

		บาท

		0%



		2

		ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

		

		

		7,988,864

		บาท

		23.55%



		

		2.1

		ค่าตอบแทน

		

		

		3,938,540

		บาท

		49.30%



		

		

		คณะ ฯ ส่วนกลาง

		

		

		2,198,940

		บาท

		27.53%



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		

		

		1,116,000

		บาท

		13.97%



		

		

		สายวิชาคณิตศาสตร์ฯ

		

		

		9,500

		บาท

		0.12%



		

		

		สายวิชาวิทยาศาสตร์

		

		

		90,600

		บาท

		1.13%



		

		

		สายวิชาศิลปศาสตร์

		

		

		523,500

		บาท

		6.55%



		

		2.2

		ค่าใช้สอย

		

		

		2,591,094

		บาท

		32.43%



		

		

		คณะ ฯ ส่วนกลาง

		

		

		317,000

		บาท

		3.97%



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		

		

		1,505,700

		บาท

		18.85%



		

		

		สายวิชาคณิตศาสตร์ฯ

		

		

		250,000

		บาท

		3.13%



		

		

		สายวิชาวิทยาศาสตร์

		

		

		132,394

		บาท

		1.66%



		

		

		สายวิชาศิลปศาสตร์

		

		

		386,000

		บาท

		4.83%



		

		2.3

		ค่าวัสดุ

		

		

		1,459,230

		บาท

		18.27%



		

		

		คณะ ฯ ส่วนกลาง

		

		

		116,000

		บาท

		1.45%



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		

		

		790,000

		บาท

		9.89%



		

		

		สายวิชาคณิตศาสตร์ฯ

		

		

		70,000

		บาท

		0.88%



		

		

		สายวิชาวิทยาศาสตร์

		

		

		70,410

		บาท

		0.88%



		

		

		สายวิชาศิลปศาสตร์

		

		

		412,820

		บาท

		5.17%



		3

		ค่าสาธารณูปโภค

		

		

		2,539,000

		บาท

		31.78%



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		

		

		2,539,000

		บาท

		



		4

		ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

		

		

		5,130,649

		บาท

		15.12%



		

		4.1

		ค่าครุภัณฑ์

		

		

		3,453,649

		บาท

		



		

		

		คณะ ฯ ส่วนกลาง

		

		

		1,914,700

		บาท

		



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		

		

		247,840

		บาท

		



		

		

		สายวิชาคณิตศาสตร์ฯ

		

		

		565,000

		บาท

		



		

		

		สายวิทยาศาสตร์

		

		

		473,109

		บาท

		



		

		

		สายวิชาศิลปศาสตร์

		

		

		253,000

		บาท

		



		

		4.2

		ค่าสิ่งก่อสร้าง

		

		

		1,677,000

		บาท

		



		

		

		คณะ ฯ ส่วนกลาง

		

		

		1,677,000

		บาท

		



		5

		เงินอุดหนุนทั่วไป

		

		

		5,343,960

		บาท

		15.75%



		

		

		คณะ ฯ ส่วนกลาง

		

		

		5,188,960

		บาท

		15.30%



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		

		

		155,000

		บาท

		0.46%



		6

		รายจ่ายอื่น 

		

		

		5,572,105

		บาท

		16.42%



		

		

		คณะ ฯ ส่วนกลาง

		

		

		4,408,400

		บาท

		12.99%



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		

		

		250,680

		บาท

		0.74%



		

		

		สายวิชาคณิตศาสตร์ฯ

		

		

		266,000

		บาท

		0.78%



		

		

		สายวิชาวิทยาศาสตร์

		

		

		359,555

		บาท

		1.06%



		

		

		สายวิชาศิลปศาสตร์

		

		

		287,470

		บาท

		0.85%



		7

		งบกลาง

		

		

		1,012,000

		บาท

		2.98%



		

		

		คณะ ฯ ส่วนกลาง

		

		

		420,000

		บาท

		1.24%



		

		

		สำนักงานเลขานุการ (ส่วนกลาง)

		

		

		200,000

		บาท

		0.59%



		

		

		สายวิชาศิลปศาสตร์

		

		

		392,000

		บาท

		1.16%



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		ประมาณการรายรับทั้งหมด

		

		

		39,916,225

		บาท

		



		

		

		ประมาณการรายจ่าย

		

		

		33,925,313

		บาท

		



		

		

		

		

		ผลต่าง

		5,990,912

		บาท

		



		

		

		ประมาณการรายรับ - เงินสะสม 15 % 

		

		33,928,791

		บาท

		



		

		

		ประมาณการรายจ่าย

		

		

		33,925,313

		บาท

		



		

		

		

		

		ผลต่าง

		3,478

		บาท

		





ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2552 โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบในส่วนของสายวิชา/โครงการ ที่ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณในส่วนของรายได้ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับ และมีรายจ่ายไม่เกินร้อยละ 85 โดยมีเงินสะสมคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15    


มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบตามคำของบประมาณ ประจำปี 2552 ของสายวิชาศิลปศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 

2. เลื่อนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนของโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ คณะฯ (ส่วนกลาง) ในส่วนงานจัดการเรียนการสอน งานบริหารทั่วไป  ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  และสายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยนัดประชุมพิจารณา วาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 น.   

วาระที่  
5 
เรื่องอื่น ๆ   (ถ้ามี)

5.1 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม  2551 


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   


รายละเอียดดังเสนอให้ที่ประชุมทราบแล้ว   



ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

5.2 รายงานการใช้สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจำเดือนมกราคม  2551 

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

สำนักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข้อมูล ดังนี้ 

1. สรุปรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนธันวาคม  2550 – มกราคม 2551 

2. การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ประจำเดือนธันวาคม  2550 – มกราคม 2551 จำแนกตามมิเตอร์ และค่าใช้จ่าย 


3. รายงานสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวาคม 2550 – มกราคม 2551 จำแนกตามปริมาณและค่าใช้จ่าย


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2551 

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนผู้บริหารระดับคณะ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมที่กำหนดทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน จึงตรงกับกำหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย


 ดังนั้นเพื่อให้การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สามารถกำหนดได้ล่วงหน้า จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ ครั้งที่ 3/2551 วันที่  24  มีนาคม 2551 เวลา 9.30 น. กำหนดเสนอวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดภายในวันที่ 17  มีนาคม 2551  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  14.00 น.  

 


 










� 


(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์)


กรรมการและเลขานุการ


ผู้จดรายงานการประชุม
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