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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ครั้งที่ 4/2551
วันจันทรที่ 24 มีนาคม  2551 

ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร


ผูมาประชุม 
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร   กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ  แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ
5. นางสาวศลยา  สุขสอาด หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ
6. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา   กรรมการ
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ     กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ติดราชการ  
ผูเขารวมประชุม 
1. นางสิริภัทร พราหมณีย รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
3. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
5. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
6. นางสาววันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย รักษาการหัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน 

เริ่มประชุมเวลา  13.20 น.
เรื่องที่ประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
1.1 งบประมาณกองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ประธานแจงวาจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2551  พิจารณาเกี่ยวกับแหลงเงินงบประมาณรายรับของกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
และแนวทางการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนิสิต  ดังนี้ 

1. สวนแบงรอยละ 20 จากเงินคาธรรมเนียมพิเศษคณะฯ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อจัดสรรเปนทุนการศึกษา ประเภทตาง ๆ สําหรับนิสิตตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  อาทิ 
ทุนขัดสน ทุนเรียนดี ทุนทํางาน และอื่น ๆ เปนตน 
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2. สวนแบงกองทุนการศึกษา ซึ่งไดรับจากการจัดสรรของมหาวิทยาลัยฯ มาจากสวนแบงของคาหนวยกิต 

ที่ปรับเพิ่มขึ้น สัดสวน รอยละ 50 ของวงเงิน 50 บาทตอหนวยกิตที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน และนํามาจัดสรรคืนใหแกคณะฯ
ตนสังกัดนิสิต (คิดเฉล่ียประมาณ 25 บาท/หนวยกิต /จํานวนนิสิต 1 คน) โดยมีสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนหนวยงาน
ในการประมวลผลตามสูตร และโอนใหหนวยงานตนสังกัดพรอมกับสวนแบงคาธรรมเนียมการศึกษาอื่น 

งบประมาณรายรับทั้งสวนที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อใชจายเปนทุนการศึกษาและพัฒนานิสิตโดยมีกรอบ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1) นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคพิเศษ มีสิทธิขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาทุกประเภท 

2) งบประมาณที่ไดรับจากสวนที่  2 สวนแบงกองทุนการศึกษา ซึ่งมาจากนิสิตภาคปกติ ใหใชจายเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรม/โครงการของนิสิตภาคปกติ  สําหรับนิสิตภาคพิเศษ ใหโครงการภาคพิเศษ รับผิดชอบดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการเอง  (กรณีที่โครงการภาคพิเศษ พรอมที่จะสนับคาใชจายตามสูตรที่มหาวิทยาลัยคํานวณจัดสรรเปนสวน
แบงกองทุนการศึกษาใหสวนกลาง คณะฯ ยินดีใหนิสิตโครงการภาคพิเศษเขารวมกิจกรรม/โครงการได )

3) กิจกรรม/โครงการภาคบังคับที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะฯ กําหนด นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ
ตองเขารวมกิจกรรม/โครงการ โดยคณะฯ และโครงการภาคพิเศษรวมกันรับผิดชอบคาใชจาย และผูดําเนินงาน 

4) กิจกรรม/โครงการ เพื่อสรางความรัก สามัคคี หรือสมานฉันทระหวางนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ 
ประธานจะพิจารณาปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของโดยใชหลักการเดียวกัน คือโครงการภาคพิเศษตองมีสวนรวมสนับสนุน
คาใชจายและผูรับผิดชอบดําเนินการ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.2 การแตงตั้งผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ประธานแจงเรื่องการแตงตั้งทีมผูบริหาร ชวงที่ 2  โดยจะเสนอขอแตงตั้งใหม ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 
2551 เปนตนไป ดังนี้ 

1) อ.วุฒิพงษ   ศิลปวิศาล    รองคณบดีฝายบริหาร  
2) อ.เบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ  
3) รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  
4) รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
5) อ.ดร.อนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
6) อ.ดร.วีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต  
อนึ่งการมอบหมายงานสําหรับผูบริหารแตละตําแหนงประธานจะแจงใหทราบตอไป  นอกจากนี้ประธาน

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย  ที่ใหความรวมมือรับผิดชอบดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษามาดวยดี และเนื่องจาก 
ผศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย ภาระงานมาก และผลงานวิจัยที่โดดเดน มีความสามารถและไดรับรางวัลดานงานวิจัย คณะฯ จึง
มุงหวังใหอาจารยสรางความเขมแข็งและเครือขายงานวิจัยเพื่อสรางทีมงานวิจัยในโอกาสตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.3 การถวายความอาลัย และถวายพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ 

ประธานมอบใหฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ จัดทําโครงการเพื่อรวมถวายความอาลัย และถวายพวง
มาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยประสานงานแจง
ผูบริหาร บุคลากร และนิสิตเพื่อเขารวมกิจกรรมตามวันและเวลาที่เหมาะสม 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2551 และครั้งที่ 3/2551 

ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร และ
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ 2551  และ วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมแกไข 
วาระที่ 3 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2551 

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 ประจําเดือนกุมภาพันธ  
2551 รวม  6  ฝาย  3 หนวยงาน  2 โครงการ   ดังนี้  

1. ฝายบริหาร   
2. ฝายวิชาการ 
3. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
5. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
6. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
7. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร 
8. สายวิชาศิลปศาสตร
9. สํานักงานเลขานุการ 
10. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ   
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อนึ่งรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอยแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 รายงานความกาวหนาการจัดซื้อครุภัณฑโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสู
ความเปนเลิศ

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

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 

มีกําหนดโครงการฝกอบรมในวันที่ 25 – 26  มีนาคม 2551 กลุมเปาหมาย อาจารย นักวิจัย และนิสิต 
ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการเพื่อสามารถใชประโยชนเครื่องมือดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรับบริการ
วิเคราะหสารเพื่อจัดหารายได   

2. ชุด Multimedia  1 ชุด 1,400,000 บาท 
ผลการดําเนินงาน   
ชุด Multimedia  1 ชุด สอบราคาเรียบรอยแลว ในวงเงินประมาณ 1,101,900 บาท มีเงินเหลือจาย เปน

เงินประมาณ 198,100 บาท 
ชุดโปรแกรมสําเร็จรูปทางภาษาอังกฤษ 1 ชุด วงเงิน 100,000 บาท อยูในระหวางการดําเนินงานจัดซื้อ

โดยวิธีตกลงราคา   
3. ชุด Bio product  1 ชุด 600,000 บาท 

ผลการดําเนินงาน แยกเปน 3 รายการ  รายละเอียด ดังนี้ 
ชุดประมวลผลภาพดิจิตอลสําหรับกลองจุลทรรศน 1 ชุด  300,000 บาท อยูในระหวางดําเนินการ

ประกาศสอบราคา 
เครื่องเก็บขอมูลหลายฟงกชั่น (Data logger) พรอมชุดตรวจจับ 9 ชนิด จํานวน 1 ชุด 100,000 บาท 

ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา  
ชุดโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิทยาศาสตร  200,000 บาท ประกอบดวย 
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โปรแกรมสําหรับวิเคราะหความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ แจงหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร

และสาขาวิชา ปญหาอุปสรรค ตองจัดซื้อผานระบบเครือขาย โดยใชบัตรเครดิตเทานั้น 
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชสําหรับวิเคราะห  ผศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย ยังมิไดจัดสง

รายละเอียด และขอมูลการจัดซื้อ 
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชกับคอมพิวเตอรในการศึกษาระบบการจําแนกสิ่งมีชีวิต Numerical 

Taxonomy system   แจงหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชา ปญหาอุปสรรค ยังไมไดรับแจงขอมูลรายละเอียดเพื่อ
จัดซื้อ 

โปรแกรมการจําลองแบบชีวโมเลกุล  แจงหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชา 
ปญหาอุปสรรค ยังไมไดรับแจงขอมูลรายละเอียดเพื่อจัดซื้อ

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป 2552  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ตามที่คณะกรรมการประจําคณะคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ 2551 และ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 เห็นชอบอนุมัติคําของบประมาณ เงินรายได ประจําป 
2552 เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาอนุมัติ นั้น 

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดนําเสนอเอกสารคําขอทั้งในรูปแบบเอกสาร และการจัดสง
ขอมูลตามระบบงบประมาณสามมิติ e-Budgeting เรียบรอยแลว รายละเอียดดังนี้ 

ประมาณการรายได   (ภาคปกติ) รวม 39,814,840 บาท  100%

- เงินรายไดจากการจัดการศึกษา 36,106,834 บาท   90.69%
o เงินคาหนวยกิต 12,127,134 บาท
o เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 23,164,700 บาท 
o เงินจัดสรรผลประโยชนจากภาคพิเศษ     815,000 บาท

- เงินรายไดจากการบริการวิชาการ     74,370 บาท  0.19%

- เงินรายไดจากการบริหารงาน 91,956 บาท  0.23%

- เงินรายไดประเภทอื่น     3,541,320 บาท  8.89%

ประมาณการคาใชจาย (ภาคปกติ) รวม 33,842,229 บาท   85.0% 

- คาจางชั่วคราว   6,357,963 บาท 18.79% 

- งบดําเนินการ 10,880,240 บาท  32.15%
o คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   8,208,940 บาท
o คาสาธารณูปโภค   2,671,300 บาท

- งบลงทุน   4,923,649 บาท 14.55%
o คาครุภัณฑ   3,246,649 บาท
o คาที่ดินและสิ่งกอสราง   1,677,000 บาท 
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- งบอุดหนุน   5,393,982 บาท 15.94%

o คาใชจายเงินอุดหนุนหนวยงาน           416,682 บาท
o คาใชจายเงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม          150,000 บาท 
o คาใชจายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา     3,842,300 บาท
o คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร      900,000 บาท
o คาใชจายเงินอุดหนุนอื่น ๆ         85,000 บาท

- งบรายจายอื่น   5,195,625 บาท 15.35%
o คาใชจายอุดหนุนที่เสนอขออนุมัติตามรายการ

/โครงการเฉพาะกิจ   5,195,625 บาท * 
(*  สวนแบงกองทุนการศึกษา   1,784,200 บาท) 

- งบสํารองจาย  1,090,770 บาท 3.22% 
o งบกลาง  1,090,770 บาท

ประมาณการรายไดสูงกวาคาใชจาย (ภาคปกติ) รวม  5,972,251 บาท   15.0% 

ภาคพิเศษ 

ประมาณการรายได   (ภาคพิเศษ) รวม 32,654,900 บาท  100%

- เงินรายไดจากการจัดการศึกษา 32,654,900 บาท   
o คาธรรมเนียมใบสมัครและคาสมัครสอบ       101,300 บาท
o เงินคาบํารุงการศึกษา       534,600 บาท 
o คาหนวยกิต 22,305,000 บาท
o คาธรรมเนียมพิเศษ    8,191,000 บาท
o คาธรรมเนียมอื่น    1,523,000 บาท

ประมาณการคาใชจาย (ภาคพิเศษ) รวม 27,220,151 บาท   83.4% 

- คาจางชั่วคราว   1,140,541 บาท 4.19% 

- งบดําเนินการ 12,442,300 บาท  45.71%
o คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 12,327,300 บาท
o คาสาธารณูปโภค      115,000 บาท

- งบลงทุน      488,000 บาท 1.79%
o คาครุภัณฑ      488,000 บาท

- งบอุดหนุน   3,446,910 บาท 12.66%
o คาใชจายเงินอุดหนุนหนวยงาน           566,660 บาท
o คาใชจายอุดหนุนกิจกรรมนิสิต      915,250 บาท
o คาใชจายเงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม          105,000 บาท 
o คาใชจายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา        230,000 บาท
o คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร   1,500,000 บาท
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o คาใชจายเงินอุดหนุนอื่น ๆ       100,000 บาท
o คาใชจายอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการตาง ๆ         30,000 บาท 

- งบรายจายอื่น   8,602,400 บาท 31.60%
o คาใชจายอุดหนุนที่เสนอขออนุมัติตามรายการ

/โครงการเฉพาะกิจ   8,602,400 บาท

- งบสํารองจาย  1,100,000 บาท 4.04% 
o งบกลาง  1,100,000 บาท

ประมาณการรายไดสูงกวาคาใชจาย (ภาคพิเศษ) รวม  5,434,749 บาท  16.6% 

รายละเอียดประมาณการของหนวยงานภายใน/โครงการภาคพิเศษ ดังเสนอใหที่ประชุมทราบแลว 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 ระบบเช็คชื่อดวยลายนิ้วมือ   
สืบเนื่องจากบันทึกที่ ศธ 0513.10106/0169 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 เรื่อง ระบบเช็คชื่อดวยลายนิ้วมือ   

โดยกองบริการการศึกษา แจงวามหาวิทยาลัยขอใหหนวยงานพิจารณาเสนอการนําระบบเช็คชื่อดวยลายนิ้วมือใชภายใน
คณะฯ และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2551  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 พิจารณาแลวเห็นวาการเช็คชื่อ
นิสิตเขาชั้นเรียนในปจจุบันอยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําวิชาเปนผูดําเนินการเองกรณีที่รายวิชาที่มีนิสิตจํานวนนอย 
รายวิชาปฏิบัติการ และสําหรับรายวิชาที่มีจํานวนนิสิตมากบางรายวิชา จะมีการเช็คชื่อนิสิตเขาชั้นเรียน อาทิ รายวิชาแคลคูลัส 
โดยอาจารยประจําวิชาจะมอบหมายใหเจาหนาที่ชวยงานดังกลาว ดังนั้น ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงทุนเพื่อใช
ระบบการเช็คชื่อนิสิตดวยลายนิ้วมือ  จึงมีมติเห็นชอบ และขอใหสายวิชาตาง ๆ นําเสนอความเห็นเพื่อแจงมหาวิทยาลัยทราบ 
โดยสรุปความเห็นจากสายวิชา และแจงขอพิจารณาเสนอ ดังนี้ 

1. เห็นชอบในการใชงานระบบเช็คชื่อนิสิตดวยลายนิ้วมือ ซึ่งจะมีประโยชนตอคณาจารย และ
ผูเกี่ยวของทั้งดานฐานขอมูลตามบทคัดยอ และสามารถใชทดแทนการมอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติ ทําใหเจาหนาที่สามารถลด
ภาระงาน และประหยัดเวลาเพื่อปฏิบัติงานอื่น ๆ ไดมากขึ้น 

2. คณะฯ มีความสนใจและยินดีใหความรวมมือ โดยรวมเปนหนวยงานนํารองเพื่อใชระบบเช็ค ชื่อนิสิต
ดวยลายนิ้วมือหากมหาวิทยาลัยเปนผูลงทุนคาใชจายสําหรับรายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนจํานวนมากกวา 100 คนขึ้นไป  

3. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งระบบดังกลาวที่อาคารศูนยเรียนรวมของทุกวิทยาเขต  
4. ควรมีวิธีการปองกันหรือเพื่อตรวจสอบไดในกรณีนิสิตเขาเรียนเช็คชื่อแลวออกจากหองเรียนกอน

เวลา   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน จํานวน
ผูมีสิทธิ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ 
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ 2552 
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ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงใหหนวยงานพิจารณากําหนดงานหรือสาขาขาดแคลนสําหรับ

บุคลากรสายวิชาการ เพื่อดําเนินการประกาศกําหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังสวน
ราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ 2552  ดังนี้ 

สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร 
- สาขาวิชาสถิติ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

สายวิชาวิทยาศาสตร 
- สาขาวิชาฟสิกส 

สายวิชาศิลปศาสตร 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาสังคมศาสตร 
- สาขาวิชาภาษาจีน 
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการสํารวจ และแจงกําหนดงาน และสาขาวิชาชีพขาดแคลน
เรียบรอยแลว และมหาวิทยาลัยฯ ไดมีประกาศเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน จํานวนผูมี
สิทธิ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอน
กําหนด) ปงบประมาณ 2552 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551  เรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 รับทราบรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดย
คณะวิทยาศาสตร 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยมาเปนระบบแอดมิชชั่นส (Admissions) ตั้งแตปการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พบวาคุณภาพของผูไดรับการคัดเลือกเขามาศึกษาตอมีคุณภาพถดถอยอยางมีนัยสําคัญ สงผลกระทบใหนิสิตงดเรียนและสอบ
ไมผานในรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานมากขึ้น คณะวิทยาศาสตร จึงมอบหมายใหภาควิชาสถิติทําการวิจัย การศึกษา
เปรียบเทียบระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เพื่อจะไดนําผลการวิจัยมาใชประโยชนในการบริหาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  นั้น 

บัดนี้ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ไดดําเนินการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว และคณะวิทยาศาสตรได
นําเสนอรายงานผลงานวิจัยดังกลาวแจงใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทราบเพื่อใชประโยชนตอไป รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.7 รับทราบการขออนุมัติไมสะสมเงินออมรอยละ 15 ของเงินรายได ปงบประมาณ 2552 สายวิชา

วิทยาศาสตร 

ดวยสายวิชาวิทยาศาสตร ประมาณการรายรับเงินรายได ปงบประมาณ 2552 เปนเงิน 3,248,340 บาท และ
มีประมาณการคาใชจายเปนงบบุคลากร 2,256,850 บาท ทําใหคงเหลือเงินเปนงบดําเนินการและงบลงทุนเพียง 991,490 บาท 
หากตองหักเงินสะสมรอยละ 15 จํานวน 487,251 บาท จะทําใหเหลือจายเพียง 504,239 บาท ไมเพียงพอในการบริหารจัดการ
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20404/0285 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ดังแนบ 

สายวิชาวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติไมสะสมเงินออมรอยละ 15 ของเงินรายไดปงบประมาณ 2552 ซึ่งการ
ไมขอออมดังกลาว จะไมกระทบตอภาพรวมของแผนการใชเงินและการออมเงินรอยละ 15 ของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  ซึ่งคณบดีไดเห็นชอบอนุมัติเรียบรอยแลว 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.8 การอนุมัติปรับโครงสรางศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับโครงสรางและเปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ ศูนย
ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน เปน ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี กําแพงแสน โดยแบงเปน 
3 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย และงานบริการและถายทอดเทคโนโลยี นั้น 

ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน เปน ศูนย
สงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี โดยใหยังคงสถานภาพเดิม และเมื่อศูนยฯ ดําเนินการไปประมาณ 2 ป ใหมีการนํา
สรุปผลการดําเนินงานของศูนยฯ มาพิจารณาตอไป 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 พิจารณา
แลวมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน เปนศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน โดยใหยังคงสถานภาพเดิม รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 
0513.10102/4211 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา  

4.1 การพิจารณาจัดสรรอัตราขาราชการสายวิชาการ ปงบประมาณ 2551 จํานวน 1 อัตรา 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรอัตราใหม ประจําป 2551 จํานวน 2 อัตรา  โดย 1 
อัตรา เปนอัตราเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย ดังนั้นจึงสามารถจัดสรรอัตราใหมเพื่อบรรจุบุคลากร
สายวิชาการได 1 อัตรา และไดแจงสายวิชาตาง ๆ ทราบ เพื่อเสนอขอมูลเพื่อรับการจัดสรร โดยมีสายวิชา/สาขาวิชาตาง ๆ ซึ่ง
มีอัตราจางพนักงานเงินรายได ตําแหนงอาจารย เสนอขอรับการพิจารณาจัดสรร  ดังนี้ 



10
สายวิชาศิลปศาสตร

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1  อัตรา  

- มีอัตราจาง น.ส.ปวีณัย   บุญปก  ตําแหนง อาจารย พนักงานเงินรายได

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ จํานวน 1  อัตรา 

- เสนอขอรับการจัดสรรอัตราใหม เนื่องจากมีอัตรากําลังเพียง 3 อัตรา ไมเพียงพอกับ
การบริหารจัดการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) รายละเอียดดังแนบ  

สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

- มีอัตราจาง น.ส.นิลุบล  คุรุบรรเจิดจิต ตําแหนง อาจารย พนักงานเงินรายได  

สายวิชาวิทยาศาสตร 

- สาขาวิชาเคมี 

- มีอัตราจาง น.ส.สิริพร  บุญพา  ตําแหนง อาจารย พนักงานเงินรายได  

- สาขาวิชาฟสิกส 

- มีอัตราจาง นายประธาน   ประจวบโชค  ตําแหนง อาจารย พนักงานเงินรายได  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ อยางหลากหลาย อาทิ สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาระ
งานสอน จํานวนอาจารยที่มีอยูเดิม และอื่น ๆ ที่ประชุมพิจารณาใหลงคะแนนเพื่อจัดสรรอัตราใหสาขาวิชาที่มีความจําเปน 
โดยสรุป 2 สาขา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ กับ สาขาวิชาฟสิกส  ผลคะแนน 5 : 2        

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรอัตราใหสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  เนื่องจากมีสัดสวนภาระ
งานสูงกวาเกณฑ และรับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ซึ่งเปดรับนิสิตใหม ภาคปกติ ปการศึกษา 2550 จึงมีแนวโนมที่
สัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาสูงกวาเกณฑ และมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมครบ 5 คน  

4.2 การพิจารณาตั้งชื่อหองประชุมใหญ อาคารการเรียนรู (อาคาร 9) 

ดวยฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0131 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ขอ
อนุญาตตั้งชื่อหองประชุมใหญ ณ อาคารการเรียนรู (อาคาร 9) เพื่อเปนการประกาศเกียรติภูมิ ใหเกียรติอดีตคณบดีของคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรที่ผานมา โดยขอใชชื่อหองประชุมใหมวา “หองแสงสุรีย  สินธุวณิก”  เนื่องจาก มีวาระการดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นานกวาทานอดีตคณบดีอีก 2 ทาน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาหองประชุมดังกลาวยังมิไดดําเนินการปรับปรุง ภาพลักษณของหองประชุมยัง
ไมชัดเจน ดังนั้นจึงเห็นควรถอนเรื่อง ชะลอการพิจารณาไวกอน  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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4.3 การพิจารณาสรรหา/แตงตั้งผูประสานงานสาขาจุลชีววิทยา 

ตามที่นางวีรานุช หลาง ผูประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอพนจากตําแหนงผูประสานงานฯ และสาย
วิชาไดดําเนินการสรรหาโดยใหผูสิทธิเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อ
เสนอแตงตั้งเปนผูประสานงานสาขาจุลชีววิทยาแทนนางวีรานุช  หลาง นั้น 

สายวิชาวิทยาศาสตร สรุปผลการดําเนินการสรรหาผูประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยาแลว ผลปรากฏวา 
นางวีรานุช หลาง ไดรับการเสนอชื่อสนับสนุนจากผูมีสิทธิเสนอชื่อสวนใหญ ดังนั้น สายวิชาวิทยาศาสตร จึงมีความเห็นให
นางวีรานุช  หลาง ดํารงตําแหนงผูประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยาตอไป 

จากกรณีดังกลาว คณบดีไดปรึกษากับนางวีรานุช  หลาง ซึ่งแจงยืนยันขอพนจากตําแหนงผูประสานงาน
สาขาวิชา เนื่องจากไมพรอมที่จะรับหนาที่ดังกลาวได และตองการทําหนาที่ในดานกิจการนิสิต  ดังนั้น ประธานจึงขอให
หนวยการเจาหนาที่ยกรางคําสั่งแตงตั้ง นางสาวอรวรรณ  ชุณหชาติ ทําหนาที่ผูประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยา แลว
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา 

อนึ่ง นางสาวอรวรรณ  ชุณหชาติ ไดมีบันทึกแจงไมขอรับการแตงตั้งเปนผูประสานงานสาขาวิชา  
รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวของ ดังแนบ                              

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณา อภิปรายใหความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการแตงตั้งผูประสานงาน การเปลี่ยนแปลงมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2548 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 ซึ่งจัดทําเปนประกาศคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการสรรหาผูประสานงาน  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548  และอื่น ๆ และ
สรุปผลการพิจารณาวาควรดําเนินการสรรหาตามประกาศคณะฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยใหตัดชื่อ อ.ดร.วีรานุช หลางจากบัญชี
รายชื่อผูมีคุณสมบัติดํารงตําแหนงผูประสานงานสาขาวิชา เนื่องจากขอพนจากตําแหนง และปฏิบัติหนาที่ผูชวยคณบดีอยูดวย
แลว 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ดําเนินการสรรหาผูประสานงานสาขาวิชา    
จุลชีววิทยา อีกครั้งหนึ่ง โดยตัดชื่อ อ.ดร.วีรานุช  หลาง ออก และใหเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวนและไดรับคะแนน
สูงสุด ขอใหเสียสละเพื่อปฏิบัติงานใหสาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดย
ดํารงตําแหนงผูประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

4.4 ผลการสํารวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สวนที่ 2 สําหรับ
หนวยงาน/คณะทํางาน 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2551 เห็นชอบสอบถามความเห็นของขาราชการและลูกจางประจําเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป 2549 
สวนที่ 2  สําหรับหนวยงานที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ของ ก.พ.ร. เปนเงิน 16,323.37 บาท จะดําเนินตามแนว
ปฏิบัติเดิม หรือ ดําเนินการจัดสรร ดังนั้น จึงขอสํารวจความเห็นจากขาราชการ และลูกจางประจํา ดังนี้   

1. นําเขากองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรทั้งหมด และมอบคณะกรรมการสวัสดิการ
คณะฯ พิจารณาจัดทําโครงการเพื่อขอใชเงินรางวัลสมทบกับเงินสวัสดิการเพื่อจัดซื้อ/จางทําของรางวัลมอบใหแกบุคลากร
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ทุกคน (ป 2548 ไดรับประมาณ 8,000 บาท นํามาดําเนินการจัดซื้อเสื้อยืด (สีเหลือง) มอบใหแกบุคลากรทุกคน ในอัตราตัวละ 
150 บาท) 

2. จัดสรรเงินรางวัลดังกลาวใหเฉพาะขาราชการ และลูกจางประจํา เฉลี่ยคนละประมาณ 240 บาท 

3. ดําเนินการตามขอ 1 โดยใหบุคลากรเสนอความคิดเห็นวาบุคลากรมีความประสงคตองการใหจัดทํา
ของรางวัลประเภทใด แลวมอบคณะกรรมการสวัสดิการดําเนินการ โดยของรางวัลควรมีมูลคาไมต่ํากวา 200 บาทขึ้นไปเพื่อ
มอบใหแกบุคลากรทุกคน   

4. อื่น ๆ   
จากผลการสํารวจความคิดเห็นจากขาราชการ และลูกจางประจําทุกทาน ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2551 สรุป

ได ดังนี้
จํานวนขาราชการและลูกจางประจํา รวม 66 คน (รวมจํานวนผูลาศึกษาตอ)     
จํานวนผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 57.58
จํานวนผูเลือกตอบขอ 1 จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 68.42 
จํานวนผูเลือกตอบขอ 2 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.26 
จํานวนผูเลือกตอบขอ 3 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 21.05 

- ไมระบุประเภทของรางวัล  7 คน, 
- ระบุรางวัล เปน เสื้อสีดํา 1 ตัว   1  คน 

จํานวนผูเลือกตอบขอ 4  จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.26
- บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกคน จึงเห็นดวยที่คณะกรรมการประจําคณะฯจะใหรางวัล

กับทุกคน สวนรางวัลจะเปนอะไรก็แลวแตความเหมาะสม
- นําเขากองทุนสวัสดิการคณะฯ กองทุนฯจะนําไปใชอยางไรใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการ

กองทุน ซึ่งอยากขอใหทุกคน (ขาราชการ, ลูกจางประจํา, ลูกจางชั่วคราว) ไดรับประโยชนโดยทั่วถึงกัน และเสมอกัน เพราะ
ทุกคนในคณะมีสวนรวมในการดําเนินตามตัวชี้วัดของ กพร. (ปล. หากคนสวนใหญมีความเห็นแบบขอ 2 ขอมอบสวนของ
ตนเองแกคณะเพื่อทําประโยชนตอไปตามที่เห็นสมควร)

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบใหนําเงินรางวัลสวนที่ 2 จํานวน 16,323.37 บาท เขากองทุนสวัสดิการคณะศิลปะศาสตรและ
วิทยาศาสตร และมอบคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ จัดสรรเงินสวัสดิการฯ อีกสวนหนึ่งสมทบ และพิจารณาจัดทําของ
รางวัลฯ ตามมูลคาที่เหมาะสมมอบใหแกบุคลากรทุกคน   

4.5 รายงานผลการตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเงินรายได 

สืบเนื่องจากผลการตรวจสอบภายในโดยเจาหนาที่จากหนวยตรวจสอบภายใน รวมกับผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2550 และแนวทางการแกไขปรับปรุง ซึ่งแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 ทราบเรียบรอยแลว นั้น 



13
จากการติดตามผลการดําเนินงาน ในสวนของแนวทางการปรับปรุง  แกไข  ขอมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 

2551 ประมวลได ดังนี้  

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

ผลการดําเนินงาน อัตราใหม อยูในระหวางการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก 

2. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งปฏิบัติงานการรับเงินของสายวิชา/โครงการตาง ๆ เพื่อ
ดําเนินการใหครบถวน ถูกตองตามระเบียบ 

ผลการดําเนินงาน ประสานงานแจงเพื่อใหปฏิบัติงานใหถูกตอง แตยังมิไดมีการประชุมใน
ภาพรวม  

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

ผลการดําเนินงาน มอบหมายเจาหนาที่ใหดําเนินการตรวจสอบ และบันทึกขอมูลใหถูกตอง โดย
เชิญประชุมนักวิชาการเงินทั้ง 3 คน และผูตรวจสอบภายในประจําคณะฯ เลขานุการคณะฯ และคณบดี เปนประธานการ
ประชุม โดยมอบใหเจาหนาที่ดําเนินการจัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก จํานวน 2 บัญชี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 (ครั้ง
ที่ 1) และวันที่ 1 มีนาคม 2551 (ครั้งที่ 2) และเชิญเจาหนาที่จากงานคลังและพัสดุ กองธุรการ(กําแพงแสน) มาชวยราชการ
นอกเวลา ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 – 1 มีนาคม 2551 ผลการดําเนินงานยังไมสัมฤทธิ์ผลเนื่องจากยอดเงินตามบัญชียัง
ตรวจสอบไมสมบูรณ ตองขอหลักฐานจากธนาคารทหารไทย สํานักงานใหญ เนื่องจากเปนขอมูลยอนหลัง อยางไรก็ตาม
หนวยงานเงินสามารถกระทบยอดใหเปนปจจุบันไดตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2551 สําหรับขอมูลยอนหลังจะตรวจสอบและ
ยืนยันความครบถวน ถูกตอง เพื่อแจงหนวยตรวจสอบ และผูตรวจสอบภายในคณะฯ มาดําเนินการตรวจสอบ รับรอง
รายละเอียดขอมูลจะนําเสนอตอไป 

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม มอบรองคณบดีฝายบริหาร และเลขานุการคณะฯ พิจารณาตรวจสอบ และติดตามผลการ
ดําเนินงานเพื่อใหครบถวน  ถูกตอง และเปนปจจุบัน

4.6 แผนพัฒนาปรับปรุงจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2 (สมศ) 

ดวยรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2 (สมศ) ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสร็จเรียบรอย
แลว รายละเอียดตามแบบ สปค.01 ดังเสนอมาพรอมนี้ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้ 
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1. จากขอเสนอแนะขอ 1  ใหตัดกิจกรรมตามสดมภที่ 4.2 กิจกรรมที่สอดคลองกับโครงการ ขอ 1 

โครงการอบรมการเขียนผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ และปรับชื่อกิจกรรมขอ 2 เปนกระตุน/สรางแรงจูงใจการ
ใหรางวัลผูมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน เปนชวงเดือน สิงหาคม 2551

2.  ขอเสนอแนะที่ 2 กําหนดวงเงินงบประมาณตามแผน 500,000 บาท 

3. ขอเสนอแนะที่ 4  ตัดกิจกรรมตามสดมภที่ 4.2  เดิม และเปลี่ยนเปน ศึกษาความเปนไปไดในการสราง
หลักสูตรบูรณาการ 

4. ขออื่น ๆ มอบฝายประกันคุณภาพฯ ใหเพิ่มการดําเนินการวิเคราะหตนเอง 

4.7 การคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตรดีเดน 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงสําเนาหนังสือสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ ที่ สคว 5/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตรดีเดน พรอมรายละเอียด
โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 251 โดยขอใหหนวยงานแจงใหครูผูสอนวิทยาศาสตร ที่มีผลงาน
ดีเดน สงงานเพื่อการคัดเลือกเปนครูวิทยาศาสตรดีเดน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 นั้น 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขอแจงใหสายวิชา/โครงการที่เกี่ยวของทราบ และพิจารณาเสนอชื่อผู
มีคุณสมบัติตามโครงการ จัดสงประวัติและผลงานเพื่อเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกครูวิทยาศาสตรดีเดน ภายในวันที่  17 
เมษายน 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม มอบสายวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาในสังกัดพิจารณาคัดเลือกและนําเสนอชื่อ
อาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนครูสอนวิทยาศาสตรดีเดน ภายในวันที่  17 เมษายน 2551 

4.8 รายงานผลการปฏิบัติการสงเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีประกาศจรรยาบรรณอาจารย และมีการปรับปรุงแกไข และ
กําหนดใหมีมาตรการสงเสริม และกํากับ ดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีการกําหนดมาตรการ
ดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใหทุกคณะ/วิทยาเขตดําเนินการ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 
0513.10106/08318 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550 และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 
23 กรกฎาคม 2550 มีมติเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  

1. ใหคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และรวบรวมและจัดทํารายงานประจําปโดยมีสาระสําคัญตาม
ขอ 2.1 ถึง 2.6  เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย   

2. ใหคณาจารยทุกทานรายงานผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
เปนประจําทุกเดือน หรือทุกภาคการศึกษา ตอสายวิชา/โครงการ   
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3. ใหสํานักงานเลขานุการ ติดตั้งกลองรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากบุคลากรและนิสิต ตาม

จุดที่เหมาะสมเพื่อรับฟงปญหาอุปสรรค ขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยในระดับคณะ 
และรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ   

4. มอบฝายกิจการนิสิต จัดทํา รวบรวมและประเมินผลตามแบบประเมินอาจารยโดยนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียน (เอกสารแนบหมายเลข 1) และแบบประเมินอาจารยโดยนิสิตที่อยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา (เอกสารแนบ
หมายเลข 2) และรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ 

5. มอบสายวิชา/โครงการ และงานบริการการศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลตามขอ 2 และรายงานขอมูล
การดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การสงคะแนนลาชา การไดรับขอรองเรียนจากนิสิต ผูปกครอง หนวยงานภายในและ
ภายนอก รวมทั้งจากบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับความประพฤติ และพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของอาจารยใหคณบดีทราบ เพื่อ
ดําเนินการตามวิธีการ และขั้นตอนที่คณะกรรมการประจําคณะฯ กําหนด เปนประจําทุกเดือน หรือทุกภาคการศึกษา           

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 
พิจารณาแลว มีความเห็นวาเพื่อใหคณะฯ สามารถรวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามขอกําหนด 
จึงขอใหสายวิชา/โครงการตาง ๆ พิจารณาติดตามขอมูลจากคณาจารย และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เปน
ประจําเดือน หรือภาคการศึกษา หรือประจําป เพื่อนําเสนอรายงานมหาวิทยาลัยทราบ และสําหรับแบบการรายงานผลการ
ประเมิน ไดมอบหมาย ดังนี้ 

1. มอบรองคณบดีฝายวิชาการ และหัวหนาสายวิชาตาง ๆ ติดตามรายงานผลการประเมินตามแบบฟอรม
ที่ 1 การประเมินอาจารยโดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน   

2. มอบผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต ติดตามผลการประเมินตาม
แบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินอาจารยโดยนิสิตที่อยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา    

ดังนั้น จึงขอแจงใหสายวิชา/โครงการ และผูไดรับมอบหมายดําเนินการ และติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานไดตามกําหนด   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหผู เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550 ให
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ ดังนี้  

1. มอบฝายวิชาการ ติดตามรายงานการประเมินผลการสอนตามแบบฟอรมที่ 1 การประเมินอาจารยโดย
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน   

2. มอบฝายกิจการนิสิต ติดตามและรายงานการประเมินผลตามแบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินอาจารยโดย
นิสิตที่อยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา    

3. มอบสายวิชา/โครงการ และงานบริการการศึกษา รวบรวม และรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ การ
สงคะแนนลาชา ขอรองเรียนตาง ๆ  

4.9 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

สืบเนื่องจากประธานขอใหหัวหนาสายวิชา พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอแตงตั้งเปนที่ปรึกษา
ประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของรวมเปนที่ปรึกษา ให
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ขอแนะนํา ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนการใหบุคคลภายนอกมีสวนรวม สรางเครือขายความรวมมือดาน
วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น 

บัดนี้ระยะเวลาลวงเลยมาพอสมควรแลว ปรากฏวาสายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร ยังมิไดนําเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุม ขอใหพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตรดวย เนื่องจาก
หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  แจงวาสาขาวิชาตาง ๆ ไมพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิมาตามกําหนด  ดังนั้น ที่ประชุมจึง
พิจารณาเสนอ ดังนี้      

1. สาขาศิลปศาสตร  ยืนยันการเสนอชื่อ ศาสตราจารยสุไร  พงษทองเจริญ เปนผูทรงคุณวุฒิ 

2. สาขาวิทยาศาสตร ขอใหรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ทาบทาม ศาสตราจารยเกียรติคุณ
จริยา  แมคแคคลิน เปนผูทรงคุณวุฒิ  

3. มอบรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ ประสานงานแจงหัวหนาสายวิชา
คณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร เพื่อพิจารณาเสนอชื่อเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.10 ขออนุมัติแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ (เพิ่มเติม)

ดวย รศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์  เสนอขออนุมัติใหแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
ไดตรวจสอบแลว รศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์ มีคุณสมบัติครบ คือ ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารย และมี
คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก และสายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาแลวเห็นควรสนับสนุนการขอแตงตั้งดังกลาว 
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20404/0511 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบใหนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ   (ถามี)

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกุมภาพันธ  2551 

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551  ประกอบดวย 

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนตุลาคม กุมภาพันธ 2551  
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนกุมภาพันธ 2551  
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนกุมภาพันธ 2551  
1.4 กองทุนพัฒนาคณะฯ  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551  
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
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1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล บัญชีกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551  

3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551  

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  

อนึ่งเอกสารรายงานสถานภาพ งานการเงิน อยูในระหวางดําเนินการ รายละเอียดขอมูลจะนําเสนอภายให
กรรมการทุกทานทราบภายหลัง 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551 

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้ 
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือน กุมภาพันธ 2551 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย 
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2551 

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมที่กําหนดทุกวันจันทรที่ 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งที่ 5/2551 วันที่  21 เมษายน 2551 เวลา 13.00 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันที่ 10 เมษายน 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  16.15 น. 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์)

กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2551

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม  2551 

ณ ห้อง Sc1-104 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(((((((((

ผู้มาประชุม 

1. นายชานันก์
สุดสุข
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการ

2. นายวุฒิพงษ์
ศิลปวิศาล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
กรรมการ  

3. นางสาวเบญจมาศ  
แก้วนุช 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

4. นางสาวจารุพร
พงษ์ศิริเวทย์
หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์
กรรมการ

5. นางสาวศลยา  
สุขสอาด 
หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ 
กรรมการ

6. นางสาวธนวรรณ
พาณิชพัฒน์
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ

7. นางสาวนันทนา
เลิศประสบสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารย์ประจำ   
กรรมการ

8. นางวรรณวิมล
ศรีประเสริฐศักดิ์
เลขานุการคณะฯ 
    
กรรมการและเลขานุการ 


ผู้ไม่มาประชุม

1. นายวิรัตน์ 
สุวรรณาภิชาติ
หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
ติดราชการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสิริภัทร์ 
พราหมณีย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

2. นางสาวศิริภัทรา
เหมือนมาลัย
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  

3. นางจิตราภรณ์ 
ธวัชพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

4. นายอนามัย
ดำเนตร
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

5. นางวีรานุช
หลาง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 

6. นางสาววันเพ็ญ
เหล่าศรีไพบูลย์ 
รักษาการหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กำแพงแสน 

เริ่มประชุมเวลา  13.20 น.


เรื่องที่ประชุม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประธานการประชุม เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

วาระที่ 
1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 งบประมาณกองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ประธานแจ้งว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551  พิจารณาเกี่ยวกับแหล่งเงินงบประมาณรายรับของกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนิสิต  ดังนี้ 

1. ส่วนแบ่งร้อยละ 20 จากเงินค่าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ประเภทต่าง ๆ สำหรับนิสิตตามประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  อาทิ ทุนขัดสน ทุนเรียนดี ทุนทำงาน และอื่น ๆ เป็นต้น 

2. ส่วนแบ่งกองทุนการศึกษา ซึ่งได้รับจากการจัดสรรของมหาวิทยาลัยฯ มาจากส่วนแบ่งของค่าหน่วยกิต ที่ปรับเพิ่มขึ้น สัดส่วน ร้อยละ 50 ของวงเงิน 50 บาทต่อหน่วยกิตที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน และนำมาจัดสรรคืนให้แก่คณะฯต้นสังกัดนิสิต (คิดเฉลี่ยประมาณ 25 บาท/หน่วยกิต /จำนวนนิสิต 1 คน) โดยมีสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานในการประมวลผลตามสูตร และโอนให้หน่วยงานต้นสังกัดพร้อมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น 


งบประมาณรายรับทั้งส่วนที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาและพัฒนานิสิตโดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1) นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคพิเศษ มีสิทธิขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาทุกประเภท 

2) งบประมาณที่ได้รับจากส่วนที่ 2 ส่วนแบ่งกองทุนการศึกษา ซึ่งมาจากนิสิตภาคปกติ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของนิสิตภาคปกติ  สำหรับนิสิตภาคพิเศษ ให้โครงการภาคพิเศษ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรม/โครงการเอง  (กรณีที่โครงการภาคพิเศษ พร้อมที่จะสนับค่าใช้จ่ายตามสูตรที่มหาวิทยาลัยคำนวณจัดสรรเป็นส่วนแบ่งกองทุนการศึกษาให้ส่วนกลาง คณะฯ ยินดีให้นิสิตโครงการภาคพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการได้ )

3) กิจกรรม/โครงการภาคบังคับที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะฯ กำหนด นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษต้องเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยคณะฯ และโครงการภาคพิเศษร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และผู้ดำเนินงาน 

4) กิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี หรือสมานฉันท์ระหว่างนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ประธานจะพิจารณาปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องโดยใช้หลักการเดียวกัน คือโครงการภาคพิเศษต้องมีส่วนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายและผู้รับผิดชอบดำเนินการ   


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 


มติที่ประชุม
รับทราบ 

1.2 การแต่งตั้งผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ประธานแจ้งเรื่องการแต่งตั้งทีมผู้บริหาร ช่วงที่ 2  โดยจะเสนอขอแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) อ.วุฒิพงษ์   
ศิลปวิศาล    
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 


 

2) อ.เบญจมาศ
แก้วนุช 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 


 

3) รศ.ศิริภัทรา
เหมือนมาลัย 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

4) รศ.จิตราภรณ์ 
ธวัชพันธุ์ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
 

5) อ.ดร.อนามัย
ดำเนตร 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
 

6) อ.ดร.วีรานุช
หลาง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 


 

อนึ่งการมอบหมายงานสำหรับผู้บริหารแต่ละตำแหน่งประธานจะแจ้งให้ทราบต่อไป  นอกจากนี้ประธานขอขอบคุณ ผศ.ดร.สิริภัทร์  พราหมณีย์  ที่ให้ความร่วมมือรับผิดชอบด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษามาด้วยดี และเนื่องจาก ผศ.ดร.สิริภัทร์  พราหมณีย์ ภาระงานมาก และผลงานวิจัยที่โดดเด่น มีความสามารถและได้รับรางวัลด้านงานวิจัย คณะฯ จึงมุ่งหวังให้อาจารย์สร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายงานวิจัยเพื่อสร้างทีมงานวิจัยในโอกาสต่อไป  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

1.3 มติที่ประชุม
รับทราบ 

1.4 การถวายความอาลัย และถวายพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 

ประธานมอบให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ จัดทำโครงการเพื่อร่วมถวายความอาลัย และถวายพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยประสานงานแจ้งผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่เหมาะสม 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

วาระที่ 
2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2551 และครั้งที่ 3/2551 



ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551  และ วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ดังแนบ   




ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 



มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข 

วาระที่ 
3
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 รายงานกิจกรรมการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 

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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์   2551 รวม  6  ฝ่าย  3  หน่วยงาน  2  โครงการ   ดังนี้  

1. ฝ่ายบริหาร   

2. ฝ่ายวิชาการ 

3. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

4. ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

5. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

6. ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 

7. สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 

8. สายวิชาศิลปศาสตร์

9. สำนักงานเลขานุการ 

10. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ   


อนึ่งรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน 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 




มีกำหนดโครงการฝึกอบรมในวันที่ 25 – 26  มีนาคม 2551 กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการเพื่อสามารถใช้ประโยชน์เครื่องมือดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรับบริการวิเคราะห์สารเพื่อจัดหารายได้   

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




ผลการดำเนินงาน   




ชุด Multimedia  1 ชุด สอบราคาเรียบร้อยแล้ว ในวงเงินประมาณ 1,101,900 บาท มีเงินเหลือจ่าย เป็นเงินประมาณ 198,100 บาท  




ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปทางภาษาอังกฤษ 1 ชุด วงเงิน 100,000 บาท อยู่ในระหว่างการดำเนินงานจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา   

3. ชุด Bio product  1 ชุด 600,000 บาท 




ผลการดำเนินงาน แยกเป็น 3 รายการ  รายละเอียด ดังนี้ 

ชุดประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด  300,000 บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการประกาศสอบราคา 

เครื่องเก็บข้อมูลหลายฟังก์ชั่น (Data logger) พร้อมชุดตรวจจับ 9 ชนิด จำนวน 1 ชุด 100,000 บาท ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา  

ชุดโปรแกรมสำเร็จรูปทางวิทยาศาสตร์  200,000 บาท ประกอบด้วย 

โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ แจ้งหัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชา ปัญหาอุปสรรค ต้องจัดซื้อผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้บัตรเครดิตเท่านั้น  

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับวิเคราะห์  ผศ.ดร.สิริภัทร์  พราหมณีย์ ยังมิได้จัดส่งรายละเอียด และข้อมูลการจัดซื้อ 

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ในการศึกษาระบบการจำแนกสิ่งมีชีวิต Numerical Taxonomy system   แจ้งหัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชา ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดซื้อ 

โปรแกรมการจำลองแบบชีวโมเลกุล  แจ้งหัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชา ปัญหาอุปสรรค ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดซื้อ 




ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 




มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.3 สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2552  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ตามที่คณะกรรมการประจำคณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 และ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เห็นชอบอนุมัติคำของบประมาณ เงินรายได้ ประจำปี 2552 เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาอนุมัติ นั้น 

งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ ได้นำเสนอเอกสารคำขอทั้งในรูปแบบเอกสาร และการจัดส่งข้อมูลตามระบบงบประมาณสามมิติ e-Budgeting เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

ประมาณการรายได้   (ภาคปกติ)
รวม
39,814,840 
บาท  100%

· เงินรายได้จากการจัดการศึกษา

36,106,834
บาท   90.69%

· เงินค่าหน่วยกิต

12,127,134
บาท

· เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

23,164,700
บาท 

· เงินจัดสรรผลประโยชน์จากภาคพิเศษ

    
815,000
บาท

· เงินรายได้จากการบริการวิชาการ

 
   74,370
บาท  0.19%

· เงินรายได้จากการบริหารงาน


91,956
บาท  0.23%

· เงินรายได้ประเภทอื่น

    3,541,320
บาท  8.89%

ประมาณการค่าใช้จ่าย (ภาคปกติ)
รวม
33,842,229
บาท   85.0% 

· ค่าจ้างชั่วคราว


  6,357,963
บาท
18.79% 

· งบดำเนินการ 


10,880,240
บาท  32.15%

· ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ


  8,208,940
บาท

· ค่าสาธารณูปโภค


  2,671,300
บาท

· งบลงทุน



  4,923,649
บาท 14.55%

· ค่าครุภัณฑ์ 


  3,246,649
บาท

· ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


  1,677,000
บาท 

· งบอุดหนุน


  5,393,982
บาท 15.94%

· ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงาน

     
     416,682
บาท

· ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
     

     150,000
บาท 

· ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา 

  
  3,842,300
บาท


· ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
     900,000
บาท


· ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่น ๆ 


        85,000
บาท

· งบรายจ่ายอื่น 


  5,195,625
บาท 15.35%

· ค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่เสนอขออนุมัติตามรายการ

/โครงการเฉพาะกิจ 


  5,195,625
บาท * 

(*  ส่วนแบ่งกองทุนการศึกษา 


  1,784,200
บาท) 

· งบสำรองจ่าย 


 1,090,770
บาท 3.22% 

· งบกลาง 


 1,090,770
บาท

ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ภาคปกติ) 
รวม
 5,972,251
บาท   15.0% 


ภาคพิเศษ 

ประมาณการรายได้   (ภาคพิเศษ)
รวม
32,654,900 
บาท  100%


· เงินรายได้จากการจัดการศึกษา

32,654,900
บาท   


· ค่าธรรมเนียมใบสมัครและค่าสมัครสอบ
      101,300
บาท

· เงินค่าบำรุงการศึกษา 

      534,600
บาท 

· ค่าหน่วยกิต

22,305,000
บาท

· ค่าธรรมเนียมพิเศษ

   8,191,000
บาท

· ค่าธรรมเนียมอื่น 

   1,523,000
บาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย (ภาคพิเศษ)
รวม
27,220,151
บาท   83.4% 


· ค่าจ้างชั่วคราว


  1,140,541
บาท
4.19% 

· งบดำเนินการ 


12,442,300
บาท  45.71%


· ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ


12,327,300
บาท

· ค่าสาธารณูปโภค


     115,000
บาท

· งบลงทุน



     488,000
บาท 1.79%

· ค่าครุภัณฑ์ 


     488,000
บาท

· งบอุดหนุน


  3,446,910
บาท 12.66%

· ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงาน

     
     566,660
บาท

· ค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมนิสิต


     915,250
บาท

· ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
     

     105,000
บาท 

· ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา 

  
     230,000
บาท



· ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
  1,500,000
บาท



· ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่น ๆ 


      100,000
บาท

· ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการต่าง ๆ 

        30,000
บาท 


· งบรายจ่ายอื่น 


  8,602,400
บาท 31.60%

· ค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่เสนอขออนุมัติตามรายการ

/โครงการเฉพาะกิจ 


  8,602,400
บาท

· งบสำรองจ่าย 


 1,100,000
บาท 4.04% 

· งบกลาง 


 1,100,000
บาท

ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (ภาคพิเศษ)
รวม
 5,434,749
บาท  16.6% 


รายละเอียดประมาณการของหน่วยงานภายใน/โครงการภาคพิเศษ ดังเสนอให้ที่ประชุมทราบแล้ว 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 




มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.4 ระบบเช็คชื่อด้วยลายนิ้วมือ   


สืบเนื่องจากบันทึกที่ ศธ 0513.10106/0169 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 เรื่อง ระบบเช็คชื่อด้วยลายนิ้วมือ   โดยกองบริการการศึกษา แจ้งว่ามหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานพิจารณาเสนอการนำระบบเช็คชื่อด้วยลายนิ้วมือใช้ภายในคณะฯ และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2551  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 พิจารณาแล้วเห็นว่าการเช็คชื่อนิสิตเข้าชั้นเรียนในปัจจุบันอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ดำเนินการเองกรณีที่รายวิชาที่มีนิสิตจำนวนน้อย รายวิชาปฏิบัติการ และสำหรับรายวิชาที่มีจำนวนนิสิตมากบางรายวิชา จะมีการเช็คชื่อนิสิตเข้าชั้นเรียน อาทิ รายวิชาแคลคูลัส โดยอาจารย์ประจำวิชาจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยงานดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงทุนเพื่อใช้ระบบการเช็คชื่อนิสิตด้วยลายนิ้วมือ  จึงมีมติเห็นชอบ และขอให้สายวิชาต่าง ๆ นำเสนอความเห็นเพื่อแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ โดยสรุปความเห็นจากสายวิชา และแจ้งข้อพิจารณาเสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบในการใช้งานระบบเช็คชื่อนิสิตด้วยลายนิ้วมือ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านฐานข้อมูลตามบทคัดย่อ และสามารถใช้ทดแทนการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลดภาระงาน และประหยัดเวลาเพื่อปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้มากขึ้น 

2. คณะฯ มีความสนใจและยินดีให้ความร่วมมือ โดยร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องเพื่อใช้ระบบเช็ค ชื่อนิสิตด้วยลายนิ้วมือหากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายสำหรับรายวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนจำนวนมากกว่า 100 คนขึ้นไป  

3. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งระบบดังกล่าวที่อาคารศูนย์เรียนรวมของทุกวิทยาเขต  

4. ควรมีวิธีการป้องกันหรือเพื่อตรวจสอบได้ในกรณีนิสิตเข้าเรียนเช็คชื่อแล้วออกจากห้องเรียนก่อนเวลา    


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  




มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.5 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน จำนวนผู้มีสิทธิ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2552 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งให้หน่วยงานพิจารณากำหนดงานหรือสาขาขาดแคลนสำหรับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อดำเนินการประกาศกำหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2552  ดังนี้ 

สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์  

· สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

· สาขาวิชาสถิติ

· สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

สายวิชาวิทยาศาสตร์ 

· สาขาวิชาฟิสิกส์ 

สายวิชาศิลปศาสตร์ 

· สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

· สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

· สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

· สาขาวิชาภาษาจีน 

· สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการสำรวจ และแจ้งกำหนดงาน และสาขาวิชาชีพขาดแคลนเรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน จำนวนผู้มีสิทธิ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2552 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551  เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 




มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.6 รับทราบรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์ 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมาเป็นระบบแอดมิชชั่นส์ (Admissions) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าคุณภาพของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อมีคุณภาพถดถอยอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบให้นิสิตงดเรียนและสอบไม่ผ่านในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานมากขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ จึงมอบหมายให้ภาควิชาสถิติทำการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อจะได้นำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นั้น 

บัดนี้ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอรายงานผลงานวิจัยดังกล่าวแจ้งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 




มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.7 รับทราบการขออนุมัติไม่สะสมเงินออมร้อยละ 15 ของเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2552 สายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ด้วยสายวิชาวิทยาศาสตร์ ประมาณการรายรับเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2552 เป็นเงิน 3,248,340 บาท และมีประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นงบบุคลากร 2,256,850 บาท ทำให้คงเหลือเงินเป็นงบดำเนินการและงบลงทุนเพียง 991,490 บาท หากต้องหักเงินสะสมร้อยละ 15 จำนวน 487,251 บาท จะทำให้เหลือจ่ายเพียง 504,239 บาท ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการรายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20404/0285 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ดังแนบ 

สายวิชาวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติไม่สะสมเงินออมร้อยละ 15 ของเงินรายได้ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งการไม่ขอออมดังกล่าว จะไม่กระทบต่อภาพรวมของแผนการใช้เงินและการออมเงินร้อยละ 15 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งคณบดีได้เห็นชอบอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 




มติที่ประชุม
รับทราบ 

3.8 การอนุมัติปรับโครงสร้างศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กำแพงแสน เป็น ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กำแพงแสน โดยแบ่งเป็น 3 งาน คือ งานบริหารและธุรการ งานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และงานบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี นั้น 

ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กำแพงแสน เป็น ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยให้ยังคงสถานภาพเดิม และเมื่อศูนย์ฯ ดำเนินการไปประมาณ 2 ปี ให้มีการนำสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ มาพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กำแพงแสน เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน โดยให้ยังคงสถานภาพเดิม รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/4211 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 ดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 




มติที่ประชุม
รับทราบ 

วาระที่
4 
เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา  

4.1 การพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 1 อัตรา 

ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรอัตราใหม่ ประจำปี 2551 จำนวน 2 อัตรา  โดย 1 อัตรา เป็นอัตราเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ดังนั้นจึงสามารถจัดสรรอัตราใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรสายวิชาการได้ 1 อัตรา และได้แจ้งสายวิชาต่าง ๆ ทราบ เพื่อเสนอข้อมูลเพื่อรับการจัดสรร โดยมีสายวิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีอัตราจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ เสนอขอรับการพิจารณาจัดสรร  ดังนี้ 

สายวิชาศิลปศาสตร์

· สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 


จำนวน
1  อัตรา  

· มีอัตราจ้าง น.ส.ปวีณัย   บุญปก  ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานเงินรายได้

· สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
จำนวน
1  อัตรา 


· เสนอขอรับการจัดสรรอัตราใหม่ เนื่องจากมีอัตรากำลังเพียง 3 อัตรา ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) รายละเอียดดังแนบ  



สายวิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ 

· สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

· มีอัตราจ้าง น.ส.นิลุบล  คุรุบรรเจิดจิต ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานเงินรายได้  

สายวิชาวิทยาศาสตร์ 

· สาขาวิชาเคมี 

· มีอัตราจ้าง น.ส.สิริพร  บุญพา  ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานเงินรายได้  

· สาขาวิชาฟิสิกส์ 


· มีอัตราจ้าง นายประธาน   ประจวบโชค  ตำแหน่ง อาจารย์ พนักงานเงินรายได้  


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 


ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ อย่างหลากหลาย อาทิ สัดส่วนจำนวนนิสิตเต็มเวลา ภาระงานสอน จำนวนอาจารย์ที่มีอยู่เดิม และอื่น ๆ ที่ประชุมพิจารณาให้ลงคะแนนเพื่อจัดสรรอัตราให้สาขาวิชาที่มีความจำเป็น โดยสรุป 2 สาขา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ กับ สาขาวิชาฟิสิกส์  ผลคะแนน 5 : 2        




มติที่ประชุม
อนุมัติจัดสรรอัตราให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เนื่องจากมีสัดส่วนภาระงานสูงกว่าเกณฑ์ และรับผิดชอบหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ซึ่งเปิดรับนิสิตใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 จึงมีแนวโน้มที่สัดส่วนจำนวนนิสิตเต็มเวลาสูงกว่าเกณฑ์ และมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่ครบ 5 คน  

4.2 การพิจารณาตั้งชื่อห้องประชุมใหญ่ อาคารการเรียนรู้ (อาคาร 9) 

ด้วยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0131 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ขออนุญาตตั้งชื่อห้องประชุมใหญ่ ณ อาคารการเรียนรู้ (อาคาร 9) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติภูมิ ให้เกียรติอดีตคณบดีของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา โดยขอใช้ชื่อห้องประชุมใหม่ว่า “ห้องแสงสุรีย์  สินธุวณิก”  เนื่องจาก มีวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานกว่าท่านอดีตคณบดีอีก 2 ท่าน  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 




ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าห้องประชุมดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการปรับปรุง ภาพลักษณ์ของห้องประชุมยังไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงเห็นควรถอนเรื่อง ชะลอการพิจารณาไว้ก่อน  







มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

4.3 การพิจารณาสรรหา/แต่งตั้งผู้ประสานงานสาขาจุลชีววิทยา 

ตามที่นางวีรานุช หลาง ผู้ประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอพ้นจากตำแหน่งผู้ประสานงานฯ และสายวิชาได้ดำเนินการสรรหาโดยให้ผู้สิทธิเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานสาขาจุลชีววิทยาแทนนางวีรานุช  หลาง นั้น 

สายวิชาวิทยาศาสตร์ สรุปผลการดำเนินการสรรหาผู้ประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยาแล้ว ผลปรากฏว่า นางวีรานุช หลาง ได้รับการเสนอชื่อสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเสนอชื่อส่วนใหญ่ ดังนั้น สายวิชาวิทยาศาสตร์ จึงมีความเห็นให้นางวีรานุช  หลาง ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยาต่อไป 

จากกรณีดังกล่าว คณบดีได้ปรึกษากับนางวีรานุช  หลาง ซึ่งแจ้งยืนยันขอพ้นจากตำแหน่งผู้ประสานงานสาขาวิชา เนื่องจากไม่พร้อมที่จะรับหน้าที่ดังกล่าวได้ และต้องการทำหน้าที่ในด้านกิจการนิสิต  ดังนั้น ประธานจึงขอให้หน่วยการเจ้าหน้าที่ยกร่างคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ  ชุณหชาติ ทำหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยา แล้วนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา 

อนึ่ง นางสาวอรวรรณ  ชุณหชาติ ได้มีบันทึกแจ้งไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานสาขาวิชา  รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังแนบ                              

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณา อภิปรายให้ความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ประสานงาน การเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2548 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 ซึ่งจัดทำเป็นประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการสรรหาผู้ประสานงาน  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548  และอื่น ๆ และสรุปผลการพิจารณาว่าควรดำเนินการสรรหาตามประกาศคณะฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยให้ตัดชื่อ อ.ดร.วีรานุช หลางจากบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานสาขาวิชา เนื่องจากขอพ้นจากตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีอยู่ด้วยแล้ว 




มติที่ประชุม
เห็นชอบให้หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสรรหาผู้ประสานงานสาขาวิชา    จุลชีววิทยา อีกครั้งหนึ่ง โดยตัดชื่อ อ.ดร.วีรานุช  หลาง ออก และให้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับคะแนนสูงสุด ขอให้เสียสละเพื่อปฏิบัติงานให้สาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

4.4 ผลการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ส่วนที่ 2 สำหรับหน่วยงาน/คณะทำงาน 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 เห็นชอบสอบถามความเห็นของข้าราชการและลูกจ้างประจำเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี 2549 ส่วนที่ 2  สำหรับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของ ก.พ.ร. เป็นเงิน 16,323.37 บาท จะดำเนินตามแนวปฏิบัติเดิม หรือ ดำเนินการจัดสรร ดังนั้น จึงขอสำรวจความเห็นจากข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ดังนี้   

1. นำเข้ากองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งหมด และมอบคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ พิจารณาจัดทำโครงการเพื่อขอใช้เงินรางวัลสมทบกับเงินสวัสดิการเพื่อจัดซื้อ/จ้างทำของรางวัลมอบให้แก่บุคลากรทุกคน (ปี 2548 ได้รับประมาณ 8,000 บาท นำมาดำเนินการจัดซื้อเสื้อยืด (สีเหลือง) มอบให้แก่บุคลากรทุกคน ในอัตราตัวละ 150 บาท) 

2. จัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวให้เฉพาะข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เฉลี่ยคนละประมาณ 240 บาท 

3. ดำเนินการตามข้อ 1 โดยให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นว่าบุคลากรมีความประสงค์ต้องการให้จัดทำของรางวัลประเภทใด แล้วมอบคณะกรรมการสวัสดิการดำเนินการ โดยของรางวัลควรมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200 บาทขึ้นไปเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทุกคน   

4. อื่น ๆ   

จากผลการสำรวจความคิดเห็นจากข้าราชการ และลูกจ้างประจำทุกท่าน ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2551 สรุปได้ ดังนี้

จำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
รวม
66 
คน
(รวมจำนวนผู้ลาศึกษาต่อ)     


จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

จำนวน
38
คน 
คิดเป็นร้อยละ 
57.58

จำนวนผู้เลือกตอบข้อ 1 

จำนวน
26
คน 
คิดเป็นร้อยละ
68.42 

จำนวนผู้เลือกตอบข้อ 2

จำนวน
2
คน 
คิดเป็นร้อยละ
5.26 


จำนวนผู้เลือกตอบข้อ 3

จำนวน
8
คน
คิดเป็นร้อยละ
21.05 


· ไม่ระบุประเภทของรางวัล  7 คน, 

· ระบุรางวัล เป็น เสื้อสีดำ 1 ตัว   1  คน 

จำนวนผู้เลือกตอบข้อ 4 
  
จำนวน
2
คน
คิดเป็นร้อยละ
5.26


· บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกคน จึงเห็นด้วยที่คณะกรรมการประจำคณะฯจะให้รางวัลกับทุกคน ส่วนรางวัลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความเหมาะสม

· นำเข้ากองทุนสวัสดิการคณะฯ กองทุนฯจะนำไปใช้อย่างไรให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งอยากขอให้ทุกคน (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว) ได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงกัน และเสมอกัน เพราะทุกคนในคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินตามตัวชี้วัดของ กพร. (ปล. หากคนส่วนใหญ่มีความเห็นแบบข้อ 2 ขอมอบส่วนของตนเองแก่คณะเพื่อทำประโยชน์ต่อไปตามที่เห็นสมควร)

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม


1. เห็นชอบให้นำเงินรางวัลส่วนที่ 2 จำนวน 16,323.37 บาท เข้ากองทุนสวัสดิการคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมอบคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ จัดสรรเงินสวัสดิการฯ อีกส่วนหนึ่งสมทบ และพิจารณาจัดทำของรางวัลฯ ตามมูลค่าที่เหมาะสมมอบให้แก่บุคลากรทุกคน   


4.5 รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ 

สืบเนื่องจากผลการตรวจสอบภายในโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2550 และแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 ทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น 

จากการติดตามผลการดำเนินงาน ในส่วนของแนวทางการปรับปรุง  แก้ไข  ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 ประมวลได้ ดังนี้  

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

ผลการดำเนินงาน 
อัตราใหม่ อยู่ในระหว่างการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก 

2. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานการรับเงินของสายวิชา/โครงการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ 

ผลการดำเนินงาน 
ประสานงานแจ้งเพื่อให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง แต่ยังมิได้มีการประชุมในภาพรวม  


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

ผลการดำเนินงาน 
มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง โดยเชิญประชุมนักวิชาการเงินทั้ง 3 คน และผู้ตรวจสอบภายในประจำคณะฯ เลขานุการคณะฯ และคณบดี เป็นประธานการประชุม โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก จำนวน 2 บัญชี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 (ครั้งที่ 1) และวันที่ 1 มีนาคม 2551 (ครั้งที่ 2) และเชิญเจ้าหน้าที่จากงานคลังและพัสดุ กองธุรการ(กำแพงแสน) มาช่วยราชการนอกเวลา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 – 1 มีนาคม 2551 ผลการดำเนินงานยังไม่สัมฤทธิ์ผลเนื่องจากยอดเงินตามบัญชียังตรวจสอบไม่สมบูรณ์ ต้องขอหลักฐานจากธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ เนื่องจากเป็นข้อมูลย้อนหลัง อย่างไรก็ตามหน่วยงานเงินสามารถกระทบยอดให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 สำหรับข้อมูลย้อนหลังจะตรวจสอบและยืนยันความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อแจ้งหน่วยตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในคณะฯ มาดำเนินการตรวจสอบ รับรองรายละเอียดข้อมูลจะนำเสนอต่อไป 

 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 



มติที่ประชุม
มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการคณะฯ พิจารณาตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ครบถ้วน  ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

4.6 แผนพัฒนาปรับปรุงจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2 (สมศ) 

ด้วยรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2 (สมศ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบ สปค.01 ดังเสนอมาพร้อมนี้ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    


มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. จากข้อเสนอแนะข้อ 1  ให้ตัดกิจกรรมตามสดมภ์ที่ 4.2 กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการ ข้อ 1 โครงการอบรมการเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และปรับชื่อกิจกรรมข้อ 2 เป็นกระตุ้น/สร้างแรงจูงใจการให้รางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน เป็นช่วงเดือน สิงหาคม 2551

2.  ข้อเสนอแนะที่ 2 กำหนดวงเงินงบประมาณตามแผน 500,000 บาท 

3. ข้อเสนอแนะที่ 4  ตัดกิจกรรมตามสดมภ์ที่ 4.2  เดิม และเปลี่ยนเป็น ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหลักสูตรบูรณาการ 

4. ข้ออื่น ๆ มอบฝ่ายประกันคุณภาพฯ ให้เพิ่มการดำเนินการวิเคราะห์ตนเอง 

4.7 การคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ สคว 5/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น พร้อมรายละเอียดโครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 251 โดยขอให้หน่วยงานแจ้งให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานดีเด่น ส่งงานเพื่อการคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 นั้น 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงขอแจ้งให้สายวิชา/โครงการที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ จัดส่งประวัติและผลงานเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภายในวันที่ 17 เมษายน 2551  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
มอบสายวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาในสังกัดพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภายในวันที่  17 เมษายน 2551 

4.8 รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 


ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศจรรยาบรรณอาจารย์ และมีการปรับปรุงแก้ไข และกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริม และกำกับ ดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยให้ทุกคณะ/วิทยาเขตดำเนินการ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10106/08318 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้  

1. ให้คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และรวบรวมและจัดทำรายงานประจำปีโดยมีสาระสำคัญตามข้อ 2.1 ถึง 2.6  เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย   

2. ให้คณาจารย์ทุกท่านรายงานผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เป็นประจำทุกเดือน หรือทุกภาคการศึกษา ต่อสายวิชา/โครงการ   

3. ให้สำนักงานเลขานุการ ติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบุคลากรและนิสิต ตามจุดที่เหมาะสมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ในระดับคณะ และรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ   

4. มอบฝ่ายกิจการนิสิต จัดทำ รวบรวมและประเมินผลตามแบบประเมินอาจารย์โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน (เอกสารแนบหมายเลข 1) และแบบประเมินอาจารย์โดยนิสิตที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารแนบหมายเลข 2) และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบ  

5. มอบสายวิชา/โครงการ และงานบริการการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลตามข้อ 2 และรายงานข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งคะแนนล่าช้า การได้รับข้อร้องเรียนจากนิสิต ผู้ปกครอง หน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งจากบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับความประพฤติ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์ให้คณบดีทราบ เพื่อดำเนินการตามวิธีการ และขั้นตอนที่คณะกรรมการประจำคณะฯ กำหนด เป็นประจำทุกเดือน หรือทุกภาคการศึกษา           

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

1. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสายวิชาต่าง ๆ ติดตามรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่ 1 การประเมินอาจารย์โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน    

2. มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต ติดตามผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่ 2 แบบประเมินอาจารย์โดยนิสิตที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา    

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สายวิชา/โครงการ และผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ และติดตามรายงานผลการดำเนินงานได้ตามกำหนด   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550 ให้คณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบ ดังนี้  


1. มอบฝ่ายวิชาการ ติดตามรายงานการประเมินผลการสอนตามแบบฟอร์มที่ 1 การประเมินอาจารย์โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน    

2. มอบฝ่ายกิจการนิสิต ติดตามและรายงานการประเมินผลตามแบบฟอร์มที่ 2 แบบประเมินอาจารย์โดยนิสิตที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา    

3. มอบสายวิชา/โครงการ และงานบริการการศึกษา รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ การส่งคะแนนล่าช้า ข้อร้องเรียนต่าง ๆ  

4.9 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สืบเนื่องจากประธานขอให้หัวหน้าสายวิชา พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อแนะนำ ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนการให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นั้น 

บัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ปรากฏว่าสายวิชาวิทยาศาสตร์ และสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ ยังมิได้นำเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุม ขอให้พิจารณาคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร์ด้วย เนื่องจากหัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์  แจ้งว่าสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมาตามกำหนด  ดังนั้น ที่ประชุมจึงพิจารณาเสนอ ดังนี้      

1. สาขาศิลปศาสตร์  ยืนยันการเสนอชื่อ ศาสตราจารย์สุไร  พงษ์ทองเจริญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. สาขาวิทยาศาสตร์ ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ทาบทาม ศาสตราจารย์เกียรติคุณจริยา  แมคแคคลิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

3. มอบรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ ประสานงานแจ้งหัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

4.10 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ (เพิ่มเติม)

ด้วย รศ.ดร.จุรีย์รัตน์  ลีสมิทธิ์  เสนอขออนุมัติให้แต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ ได้ตรวจสอบแล้ว รศ.ดร.จุรีย์รัตน์  ลีสมิทธิ์ มีคุณสมบัติครบ คือ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ และมีคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก และสายวิชาวิทยาศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุนการขอแต่งตั้งดังกล่าว รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20404/0511 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้นำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

วาระที่  
5 
เรื่องอื่น ๆ   (ถ้ามี)

5.1 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์  2551 


สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551  ประกอบด้วย 

1. เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

1.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ 2551  

1.2 บัญชีคู่ฝากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551  

1.3 สรุปรายรับ-รายจ่ายจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2551  

1.4 กองทุนพัฒนาคณะฯ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551  

1.5 สรุปงบรายรับ-รายจ่าย งบดุล บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  


1.6 สรุปงบรายรับ-รายจ่าย งบดุล บัญชีกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551  

3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551  

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   


อนึ่งเอกสารรายงานสถานภาพ งานการเงิน อยู่ในระหว่างดำเนินการ รายละเอียดข้อมูลจะนำเสนอภายให้กรรมการทุกท่านทราบภายหลัง 



ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 



มติที่ประชุม
รับทราบ 

5.2 รายงานการใช้สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 

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

สำนักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข้อมูล ดังนี้ 

1. สรุปรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551  

2. การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551 จำแนกตามมิเตอร์ และค่าใช้จ่าย 


3. รายงานสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551 จำแนกตามปริมาณและค่าใช้จ่าย


ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 


5.3 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2551 

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนผู้บริหารระดับคณะ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมที่กำหนดทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน จึงตรงกับกำหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ดังนั้นเพื่อให้การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สามารถกำหนดได้ล่วงหน้า จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ ครั้งที่ 5/2551 วันที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 13.00 น. กำหนดเสนอวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดภายในวันที่ 10 เมษายน 2551  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  16.15 น. 
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(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์)


กรรมการและเลขานุการ


ผู้จดรายงานการประชุม
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