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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 6/2551 

วันจันทรที่ 26  พฤษภาคม  2551  
ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ   
3. นางสาวเบญจมาศ   แกวนุช  รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายวิรัตน  สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ    
5. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวศลยา   สุขสอาด  หัวหนาสายวชิาวิทยาศาสตร  กรรมการ  
7. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ  ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
3. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต 
4. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
5. นางสาววันเพ็ญ  เหลาศรีไพบูลย  รักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ศวท.  

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เปด

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  
1.1 บุคลากรคณะฯ ประสบอุบัติเหตุ   

ประธานแจงวานางฐิติวรรณ  ผลวิเศษชัยกุล  ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานบริการอัดสําเนา สังกัด
สํานักงานเลขานุการ ประสบอุบัติเหตุรถชน ระหวางเดินทางมาปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2551 เวลาประมาณ 
07.30 น. และเสียชีวิตในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 โดยมีกําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแตวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2551 
และฌาปนกิจศพ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 15.00 น.  

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ และรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ รวมเปนเจาภาพในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2551  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เปนเจาภาพในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม รับทราบ  
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1.2 บิดาบุคลากรถึงแกกรรม  

ประธานแจงวานายบุญชวน  เหมือนมาลัย บิดาของรองศาสตราจารยศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการวิชาการ ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดอภัยทายาราม (วัด
มะกอก) ศาลา 5 ตั้งแตวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 19.00 น. กําหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 
17.00 น. คณะฯ เปนเจาภาพรวมสวดพระอภิธรรมศพในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 มีรถออกจากคณะฯ เวลา 15.00 น.   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.3 คําสั่งแตงตั้งรองคณบดี 

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคําสั่งท่ี  1646/2551 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 แตงตั้งรอง
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จํานวน 5 ราย ดังนี้  

1. ผศ.วุฒิพงษ   ศิลปวิศาล     ดํารงตําแหนง    รองคณบดีฝายบริหาร 
2. ผศ.เบญจมาศ  แกวนุช ดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ  
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย ดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  
4. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ  ดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
5. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแต 1 พฤษภาคม 2551 และสิ้นสุดวาระพรอมคณบดี  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.4 คณาจารยไดรับอนุมัติแตงตั้งดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาคณาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับอนุมัติแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ท่ีประชุมจึงรวมแสดงความยินดีกับคณาจารย ดังนี้  
ตําแหนงรองศาสตราจารย  
1. ผศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย  ตําแหนง   รองศาสตราจารย  สาขาวิชาชีววิทยา   
2. ผศ.ดร.ศิริลักษณ  เอี่ยมธรรม ตําแหนง   รองศาสตราจารย  สาขาวิชาพันธุศาสตร  

นอกจากนี้มี คณาจารยซึ่งอยูในระหวางเสนอพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการจากที่ประชุม     
อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ ประจําเดือนมิถุนายน 2551 จํานวน 1 ทาน คือ  

1. อ.ดร.กุลศิริ ช.  กรับส   ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาพฤกษศาสตร  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  
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1.5 โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ประธานแจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ มีมติเห็นชอบใหกําหนดวันสัมมนาคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ในวันที่ 4 มิถุนายน 2551 เวลา 16.30  - 19.00 น. โดยมีกําหนดการเปนการสรุปผลการดําเนินงานใน
รอบปการศึกษา 2550  การประเมินผูบริหาร และใหโอกาสบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร  เปดโอกาสใหซัก- ถาม และรับ
ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ จากบุคลากร การจัดงานไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการโครงการ   รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ รับผิดชอบการประเมินผูบริหาร และรองคณบดีฝายวิเทศ
สัมพันธและกิจการพิเศษ ประสานงานดานสถานที่ และอาหาร  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.6 กรรมการประจําคณะฯ ลาออก  

ประธานแจงวา รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข ขอลาออกจากการเปนกรรมการประจําคณะฯ เนื่องจากมีภาระ
งานสอน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และประธานไดแจงใหสายวิชาตาง ๆ  พิจารณาเสนอชื่ออาจารยประจํา สายวิชาละ 1 
ช่ือ เพื่อใหคณบดีคัดเลือกและอนุมัติแตงตั้งแทน  โดยสายวิชาไดพิจารณาเสนอชื่อ ดังนี้  

สายวิชาศิลปศาสตร    เสนอชื่อ  อ.รามิล   กาญจันดา  

สายวิชาวิทยาศาสตร   เสนอชื่อ  รศ.ดร.ศิริลักษณ เอี่ยมธรรม  

สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  เสนอชื่อ  รศ.สกาวรัตน  จงพัฒนากร 

ประธานจะพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งจากรายชื่อดังกลาวขางตน 1 ทานเพื่อแตงตั้งตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่5/2551   

  ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร และ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5/2551 เมือ่วันพุธท่ี 30 เมษายน 2551 ดังแนบ    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมแกไข  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2551  

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

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน 2551 
รวม 3 ฝาย 3 หนวยงาน 1 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ  
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
3. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  
5. สายวิชาศิลปศาสตร  
6. สํานักงานเลขานุการ  
7. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอยแลว   
นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 4 ฝาย 1 หนวยงาน และ 3 โครงการ  ดังนี้  

1. ฝายบริหาร    
2. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
3. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 
4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   
5. สายวิชาวิทยาศาสตร  
6. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
7. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  
8. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ และขอใหฝายและหนวยงานที่ยังมิไดรายงานผล ดําเนินการจัดสงดวย  

3.2 รายงานความกาวหนาการจัดซ้ือครุภัณฑโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการ         
สูความเปนเลิศ 

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 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 นั้น   

หนวยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินการรายการครุภัณฑท่ีอยูในระหวางการจัดซื้อ/จาง  ดังนี้  

1. ชุด Multimedia 1 ชุด 1,400,000 บาท  
   ผลการดําเนินงาน    
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   ชุด Multimedia อยูในระหวางสงมอบครุภัณฑ และติดตั้งระบบเครือขาย ณ หอง Sc1-103  คาดวาจะ
แลวเสร็จทันการใชงานภาคตน ปการศึกษา 2551    
   ชุดโปรแกรมสําเร็จรูปทางภาษาอังกฤษ 1 ชุด วงเงิน 100,000 บาท จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 
92,934 บาท อยูในระหวางรอสงมอบครุภัณฑ    

2. ชุด Bio product  1 ชุด 600,000 บาท     
ผลการดําเนินงาน แยกเปน 3 รายการ  รายละเอียด ดังนี้  
1) ชุดประมวลผลภาพดิจิตอลสําหรับกลองจุลทรรศน 1 ชุด  300,000 บาท สอบราคาเรียบรอยแลว 

วงเงิน 300,000 บาท อยูในระหวางรอสงมอบครุภัณฑ    
2) เครื่องเก็บขอมูลหลายฟงกช่ัน (Data logger) พรอมชุดตรวจจับ 9 ชนิด จํานวน 1 ชุด 100,000 บาท 

ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาเรียบรอยแลว วงเงิน 100,000 บาท รอสงมอบครุภัณฑ     
3) ชุดโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิทยาศาสตร  200,000 บาท อยูในระหวางการจัดซื้อ โดยสายวิชา

วิทยาศาสตร จัดสงใบเสนอราคาเพื่อจัดซื้อเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 แลว ยกเลิก 1 รายการ จัดซื้อจํานวน 3 รายการ และ 
อยูในระหวางรอรายละเอียด 1 รายการ ดังนี้   

a) โปรแกรมสําหรับวิเคราะหความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ  (ยกเลิกเนื่องจากตองจัดซื้อ on line 
โดยใชบัตรเครดิตเทานั้น)  

b) โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชสําหรับวิเคราะห  DNA, RNA และโปรตีน  วงเงิน 69,550 บาท   
c) โปรแกรมการนําเสนอกราฟทางวิทยาศาสตร (SigmaPlot 10.0)  วงเงิน 20,000 บาท    
d) โปรแกรมการจําลองแบบชีวโมเลกุล  วงเงิน 15,000 บาท  
e) โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชกับคอมพิวเตอรในการศึกษาระบบการจําแนกสิ่งมีชีวิต Numerical 

Taxonomy system  วงเงิน 95,450 บาท   

   อนึ่ง สําหรับชุดโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชกับคอมพิวเตอรในการศึกษาระบบการจําแนกสิ่งมีชีวิต Numerical 
Taxonomy system ยังมิไดสงรายละเอียด ดังนั้นภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 หากยังไมจัดสง สายวิชาวิทยาศาสตรจะ
ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการตอไป   

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม  รับทราบ   

3.3 การจัดการศึกษาโดยรับผูที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา   

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 3/2551 
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 พิจารณากรณีมีสถาบันอุดมศึกษา ไดจัดการศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตรหรือครุศาสตรใน
โครงการพัฒนาครู/ผูบริหารการศึกษาเขาศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ป โดยไมตองทําวิทยานิพนธ(แผน ข) แลวใหไดรับคุณวุฒิ
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา แลวเห็นวาการดําเนินการในลักษณะดังกลาวเปนการจัดการศึกษาที่ไมถูกตอง เนื่องจาก
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนดใหหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโทเปนหลักสูตรปริญญาที่
ตางหากจากกัน การท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทโดยใชคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตอาจทําไดโดยการเทียบโอน
หนวยกิตของบางวิชาอยางสอดคลองตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและ
แนวปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่กําหนดใหเทียบโอนเปนรายวิชา โดยปฏิบัติตามที่
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กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2533 และหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ท่ีใชบังคับหรือกํากับในขณะนั้น  และมีมติใหสถาบันการศึกษาที่ดําเนินการ
ดังกลาวยุติการดําเนินการ และปรับปรุงแกไข รายละเอียดตามบันทึกที่ มีบันทึกที่ ศธ 0506(2)/ว 524 ลงวันที่ 25 เมษายน 
2551 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.4 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร.จุรียรัตน     
ลีสมิทธิ์  เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการในสาขาจุลชีววิทยา นั้น  

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ได
พิจารณาแลว แจงวา การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ  ก.พ.อ. จะเปนผูพิจารณาจากรายชื่อของบุคลากรในแตละมหาวิทยาลัยแลว
คัดเลือกข้ึนบัญชีไว ในสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ จะพิจารณาเสนอ 
ก.พ.อ. เฉพาะบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/1709  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ   

3.5 ขอคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการดําเนินการโครงการภาคพิเศษ  

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2551 ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการดําเนินการโครงการภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย โดยขอใหคณะ
ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน ดังนี้  

1. โครงการภาคพิเศษจะตองไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนการดําเนินการ 

2.  โครงการภาคพิเศษจะตองรายงานขอมูลผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้นปการศึกษา  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.6 แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจงแนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา โดย
ขอใหสถาบันการศึกษา กําหนดและแจงแนวปฏิบัติในการปดหลักสูตร สาขาวิชา โดยใหสถาบันอุดมศึกษาแจงให
คณะกรรมการการศึกษารับทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่สภาสถาบันมีมติอนุมัติการปดหลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือ
ท่ี  ศธ 0506(2)/ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
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3.7 ขออนุมัติใชหลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) และ วท.ม.(จุลชีววิทยา) 

ตามที่สาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร ขอความอนุเคราะหใชหลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) และ 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) เพื่อรับนิสิตและจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน นั้น  

บัดนี้ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร พิจารณาแลว แจงวาไมขัดของในการขอใชหลักสูตรดังกลาว 
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ และขอใหสายวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาจุลชีววิทยา ดําเนินการตามแผน
ตอไป  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติปริญญา ภาคปลาย ปการศึกษา 2550 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/ 215 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2551 แจง
รายช่ือนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2550 รวม 126 คน  

หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  จํานวน  60   คน 

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) รวม  19   คน   

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) รวม  24   คน   

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) รวม  23   คน   

งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดประสานงานตรวจสอบ
คุณสมบัติ อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบ
มีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ    

อนึ่ง เพื่อใหดําเนินการไดรวดเร็ว เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงนําเสนอเวียนขอมติท่ีประชุม
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ใหทันตามระยะเวลาการดําเนินงานแลว    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป  

4.2 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  

 ตามที่ สํานักงานเลขานุการ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรอัตราใหม ตําแหนง 
นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จํานวน 1 อัตรา และไดดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขา
รับราชการ เสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ จึงขออนุมัติบรรจุ น.ส.อรสา   สระทองแกว ผูสอบแขงขันไดเขา
รับราชการ   

 อนึ่ง เงื่อนไขการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดใหยุบเลิกอัตราลูกจางชั่วคราว ดังนั้น จึงขอยุบ
เลิกอัตราพนักงานเงินรายได ซึ่งนางสาวอรสา  สระทองแกว ครองอยู จํานวน 1 อัตรา  
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  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป  

4.3 รายงานผลการปฏิบัติการสงเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี  5/2550 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
เห็นชอบใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทําหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และมอบหมายใหคณาจารยรายงานขอมูลโครงการ/กิจกรรมใหสายวิชาทราบ และใหสายวิชา
รวบรวมและนําเสนอรายงานตอคณบดี รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10106/08318 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550 นั้น  

บัดนี้สิ้นสุดปการศึกษา 2550 แลว เพื่อใหสามารถรวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามขอกําหนด ดังนั้น จึงขอใหสายวิชา/โครงการตาง ๆ พิจารณารายงานขอมูลประจําปการศึกษาจากคณาจารย เพื่อนําเสนอ
มหาวิทยาลัยตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม   

1. ขอใหสายวิชาตาง ๆ จัดทําแผนและรายงานผลการเขาช้ันเรียนของนิสิต ตามเกณฑการเขาช้ันเรียน ไม
นอยกวารอยละ 80 ใหคณบดีทราบทุกรายวิชา   

2.  มอบฝายและ สายวิชา พิจารณาเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อรณรงคเกี่ยวกับ   

- การแตงกายชุดนิสิตถูกตองตามระเบียบ (ไมควรแตงกายไมสุภาพ เสื้อปลอยชาย ใส
รองเทาแตะ กระโปรงสั้น เสื้อรัดรูป  เปนตน)   

- การเขาช้ันเรียนตามขอบังคับ รอยละ 80 ของเวลาเรียน  

- การแตงกายของบุคลากร (ไมสวมเสื้อยืด/กางเกงขายาวมาปฏิบัติงานในเวลาราชการ)   

3.  การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ปการศึกษา 2552  คณบดีมีนโยบายเนนดานการเพิ่มวัสดุ ครุภัณฑ 
การเพิ่มอัตรากําลังบุคลากร เพื่อการพัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มคุณภาพนิสิต และบัณฑิต   

4.4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2551  เห็นชอบในหลักการวาควรมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาตอได โดย 

1. กําหนดสัดสวนการสนับสนุนทุนการศึกษาในหลักการ  คณะ : สายวิชา : คณาจารยผูรับทุน ใน
สัดสวน 35 : 35 : 30   

2. มอบสายวิชาศิลปศาสตร พิจารณาวงเงินที่จะสนับสนุนเนื่องจาก อ.ณิชา  กลิ่นขจร และ อ.กมลพรรณ 
แจงอรุณ เปนบุคลากร สังกัดสายวิชาศิลปศาสตร และแจงใหคณะฯ ทราบ โดยคณะฯ จะพิจารณาสนับสนุนในวงเงินเทากัน         
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3. มอบรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และนําเสนอสถานที่เรียน ซึ่ง
มิใชประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ ออสเตรเลีย แคแนดา เนื่องจากวงเงินคาใชจายสูง โดยใหนําเสนอภายในเดือนพฤษภาคม 
2551 เพื่อนัดประชุมวาระพิเศษ  

 เนื่องจากสายวิชาศิลปศาสตร และรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธฯ ยังมิไดแจงขอมูลตามขอ 2 และ 3 ดังนั้น
จึงยังมิไดนัดประชุมวาระพิเศษ จึงขอติดตามความกาวหนาโครงการ และนําเสนอพิจารณาในการประชุมประจําเดือน
ตามปกติ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม   

1. เห็นชอบใหจัดสรรงบประมาณรายไดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ปละ 1,000,000 
บาท โดยจัดสรรเปนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ปละ 4 ทุน ๆ ละ 250,000 บาท สําหรับสายวิชาคณิตศาสตร
สถิติและคอมพิวเตอร 1 ทุน สายวิชาวิทยาศาสตร 2 ทุน และสายวิชาศิลปศาสตร   1 ทุน  กรณีท่ีสายวิชาใดไมมีผูเสนอขอรับ
ทุน อาจจัดสรรใหสายวิชาอื่นแทนได  

2. ระยะเวลารับทุน ไมเกิน 3 ป   

3. ทุนการศึกษาดังกลาว เมื่อจัดสรรใหบุคลากรแตละสายวิชาแลว จะผูกพันเปนเวลา 3 ป ตามขอ 2 และ
จะพิจารณาจัดสรรใหใหมเมื่อผูรับทุนเดิมจบการศึกษา หรือเกินระยะเวลารับทุนตามขอ 2 แลว  

4. หลักเกณฑการรับทุน หรือแนวทางปฏิบัติใหอนุโลมตามกฎ ก.พ.      

4.5 รายงานผลการตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเงินรายได  

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ไดรายงานผลการดําเนินงานจากแนวทางการปรับปรุง แกไข ตาม
ขอเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบตามระยะเวลา ภายใน 45 
วัน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 รายละเอียดดังแนบ   

เลขานุการคณะฯ แจงวาหนวยการเงินและบัญชี อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบ และจัดทําเอกสารการ
ตรวจสอบตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด เมื่อดําเนินเสร็จเรียบรอยแลว จักแจงผูตรวจสอบภายในระดับคณะฯ และที่
ปรึกษา มาดําเนินการประเมินตรวจสอบ และแจงสํานักงานตรวจสอบภายในทราบ เพื่อประเมินตรวจสอบ รอบท่ี 2 ภายใน
เดือนมิถุนายน 2551   

สําหรับอัตราจางพนักงานเงินรายได ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จ
เรียบรอยแลว โดยสามารถเริ่มงานไดอยางชาท่ีสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบ และขอใหผูเกี่ยวของเรงดําเนินการ จดัสงเอกสารหลกัฐานเพื่อแจงผูตรวจสอบภายในระดับ
คณะ ประเมินและตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเงินรายไดกอนเชิญผูตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน
มาประเมินตอไป      
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2. เห็นชอบใหกําหนดแนวปฏิบัติกรณียืมเงินทดรองจาย หากไมสงใชเงินยืมตามกําหนด จะไมอนุมัติการ
ยืมครั้งตอไป และมอบงานคลังและพัสดุ ติดตามทวงถามเงินยืมและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบตอไป 

4.6 นิสิตขอยายสาขาวิชา 

ดวยนางสาวนันทพร  พลายละหาร นิสิตช้ันปท่ี 1 หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ขออนุมัติยายมาศึกษาใน
หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ไดตรวจสอบแลวเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ขอ 16.2.1  โดย ผูปกครอง อาจารยท่ีปรึกษา หัวหนาสายวิชาตนสังกัด และประธานโครงการหลักสูตร ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) ไมขัดของ การอนุมัติเปนอํานาจของคณบดี และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ  
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยขอใหตรวจสอบวาเปนนิสิตโควตาพิเศษหรือไม  

4.7 วิสัยทัศนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ตามที่ประธานมอบหมายใหหัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร  นําเสนอวิสัยทัศนคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตรในรูปแบบคําขวัญสั้น ๆ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา นั้น  

สายวิชาศิลปศาสตร ไดนําเสนอพิจารณา ดังนี้  

- รอบรูวิชาพื้นฐาน เชี่ยวชาญวิชาเอก สรางสรรคงานวิจัย รับใชสังคม  

- รอบรูวิชาพื้นฐาน เชี่ยวชาญวิชาเอก งานวิจัยกาวหนา พัฒนาสูสากล  

- รอบรูวิชาพื้นฐาน เชี่ยวชาญวิชาเอก ท้ังเลขคณิตวิทยภาษา พัฒนางานวิจัย เพื่อรับใชสังคม   

   ประธานจึงขอเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม   

1. เห็นชอบใหกรรมการทุกทานนําไปพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝาย/หนวยงานเพื่อนําเสนอ 
ปรับปรุง เสริมแตง เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งตอไป 

2. นําเสนอวิสัยทัศนท่ีผานการพิจารณากลั่นกรองตามขอ 1 เพื่อใหบุคลากรฯ เพื่อลงประชามติ   

3. วิสัยทัศนท่ีไดรับการคัดเลือกตามขอ 2  บุคคล/หนวยงานที่นําเสนอจะไดรับรางวัล       

4.8 รางหลักเกณฑการกําหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบริหาร  

ตามที่คณบดีมอบหมายใหรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ และคณะ พิจารณานําเสนอรางหลักเกณฑการ
กําหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบริหาร เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดการฯ และมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริการและจัดการฯ เห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหจัดทําเปนประกาศคณะฯ เพื่อถือปฏิบัติตอไป  
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4.9 แผนพัฒนาบุคลากร 4 ป  

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2551 พิจารณาเรื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 4 ป โดยขอใหหนวยงานรวบรวมขอมูลท่ีเปนปจจัยในการกําหนดกรอบอัตรากําลัง การ
วิเคราะหจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับภาระงานของหนวยงานในชวง 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) กําหนดจัดสงในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2551 และที่ประชุมเห็นชอบ ดําเนินการ ดังนี้  

1. ขอใหทุกฝาย/หนวยงาน/โครงการจัดสงขอมูลท่ีเกี่ยวของตามแบบฟอรม ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 
2551  

2. มอบงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ จัดทําขอมูลในสวนประวัติ ความเปนมา และ
พัฒนาการของคณะในภาพรวม  รวมถึงวิสัยทัศน และพันธกิจของคณะ (ภาพรวม)  

3. การคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลา ขอใหหนวยงานจัดสงขอมูลตามแบบฟอรมใหงานนโยบายและแผน 
เพื่อประมาณการจํานวนนิสิตเต็มเวลาในแตละป  

  งานนโยบายและแผน รวบรวมขอมูลตามที่ฝาย/สายวิชา/โครงการ พอสรุปไดรายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหฝาย/สายวชิาใหความรวมมือจัดสงขอมูลเพิ่มเติม โดยประสานงาน
กับงานนโยบายและแผน   

4.10 การพิจารณาแลกเปลี่ยนอัตรากําลัง 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงขอความอนุเคราะหตัดโอนอัตรากําลังตําแหนง นายเพิ่มพงษ  
ศรีประเสริฐศักดิ์  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิจัย เชี่ยวชาญ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหา 
วิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ แจงวาควรเปนการแลกเปลี่ยนอัตรากําลัง เมื่อมีการ
ไดรับจัดสรรอัตราใหม รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.204/1524 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และบันทึกที่ ศธ 
0513.21401/0906 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม   เห็นชอบโดยใหขออัตราทดแทนจากมหาวิทยาลัย เพื่อคืนอตัราใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กําแพงแสน  

4.11 การแตงตั้งประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  

เนื่องจาก รศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญา
โทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เปนตนไป  และคณะฯ แตงตั้งผูบริหารใหมในตําแหนงรองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการวิชาการ แทนตําแหนงรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นั้น  

ประธานจึงขอเสนอแตงตั้งประธานคณะกรรมการดําเนินงานฯ และกรรมการบริหารโครงการแทน ดังนี้ 

1. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เปนกรรมการบริหารโครงการฯ แทน รองคณบดีฝายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา  
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2. รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข   เปน  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  แทน รศ.ดร.สิริภัทร  
พราหมณีย  

3. อ.สุภนิดา พวงผกา  เปน  เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  แทน  รศ.นันทนา  เลิศ
ประสบสุข     

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนเมษายน 2551  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนเมษายน 2551 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนเมษายน 2551 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนเมษายน 2551 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เมษายน 2551 
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนเมษายน 2551 
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนเมษายน 2551 

3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนเมษายน 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    

รายละเอียดดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  



13 

  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนเมษายน 2551  

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

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

และคาใชจาย  
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนเมษายน 2551 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่7/2551  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 7/2551 วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันที่  23  มิถุนายน 2551   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.4 หลักสูตรใหมตามแผนการรับนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2552  

ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการดําเนินการตามแผนการเปดรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2552 ท้ัง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
1. วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  หลักสูตรเดิม ภาคปกติ  
2. วท.บ.(จุลชีววิทยา)  ขอใชหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร บางเขน  
3. บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ  ขอใหหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ บางเขน  
4. ศศ.บ.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ)  หลักสูตรใหม  
5. ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล)  หลักสูตรใหม  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
6. วท.ม.(จุลชีววิทยา) ขอใหหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร บางเขน  
7. ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล)  หลักสูตรใหม  
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8. ปร.ด.(ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล)  หลักสูตรใหม  

ประธานขอใหสายวิชา/โครงการ และผูรับผิดชอบ ดําเนินการตามแผนเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดตามแผน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาพิจารณา    

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

5.5 การพิจารณาทนการศึกษาใหบุตรนางฐิติวรรณ  ผลวิเศษชัยกุล 

สืบเนื่องจากนางฐิติวรรณ  ผลวิเศษชัยกุล ลูกจางประจําสังกัด สํานักงานเลขานุการ ประสบอุบัติเหตุรถชน 
เสียชีวิต ระหวางเดินทางมาปฏิบัติราชการ และเนื่องจากนางฐิติวรรณ เปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ขยัน ซื่อสัตย และใหความ
รวมมือปฏิบัติงานกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัยดวยดีตลอดมา กอปรกับเปนนักกีฬาเขารวมกิจกรรมกีฬา
บุคลากรระหวางมหาวิทยาลัย สมควรไดรับการยกยอง และตอบแทนความดี กอปรกับฐานะทางครอบครัวยากจน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยอธิการบดีมีนโยบายสนับสนุนใหบุตรไดรับทุนการศึกษาบุตรท้ัง 2 คน  

อนึ่ง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เห็นวากรณีดังกลาวคณะฯ สมควรสนับสนุนทุนการศึกษา โดย
ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหบุตรของนางฐิติวรรณ  ผลวิเศษชัยกุล ในกรณีท่ีสอบผานการคัดเลือกและสามารถเขาศึกษา
ตอในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะฯ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

5.6 การยายทีท่ําการไปอาคารใหม (อาคาร 9) 

ประธานของใหผูเกี่ยวของเรงรัดดําเนินการใหผูรับจางตามสัญญา เกี่ยวกับการตอเติมช้ัน 5, กั้นหอง
อาจารยช้ัน 2 – 3 การยายหองปฏิบัติการตาง ๆ ของสายวิชาศิลปศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวตอร  การ
ติดตั้งระบบเครือขายภายในอาคาร และอื่น ๆ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบและดําเนินการ   

  มติที่ประชุม รับทราบ    

5.7 การกําหนดหมายเลขหองอาคาร 9  

ประธานใหกําหนดหมายเลขหองอาคาร 9 โดยใชเลขรหัส 3 ตัว เชนเดียวกับอาคารเดิม โดยกําหนดเปน 
SC9-xxx หมายเลข X ตัวแรกหมายถึง ช้ัน  XX  2 ตัวหลัง หมายถึง ลําดับเลขที่หอง  โดยเริ่มจากหองท่ี 101 ดานปกขวา และ
วนไปจนครบทุกหอง  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

5.8 ขอเลือ่นกําหนดการประเมินคณุภาพภายในระดับสายวิชา/สาํนักงาน  

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอขอเลื่อนกําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับสาย
วิชา/สํานักงาน จากเดิมวันท่ี 17 – 19 มิถุนายน 2551 โดยจะขอเลื่อนกําหนดใหเร็วข้ึน แตท่ีประชุมเห็นวาสายวิชา/สํานักงาน
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อาจดําเนินการจัดทํารายงานประเมินตนเองไมเสร็จ จึงขอเลื่อนออกไป และขอให รองคณบดีฝายวางแผนและประกัน
คุณภาพ ประสานงานกับกรรมการประเมินกอน หากสามารถเลื่อนไดก็ขอใหกําหนดเปนวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2551 หาก
ไมสามารถเลื่อนได ขอใหคงตามกําหนดเดิม  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

 มติที่ประชุม เห็นชอบ    

5.9 แบบประเมินผูบริหาร  

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอแบบประเมินผูบริหารทุกระดับ ไดแก ตําแหนง 
คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสายวิชา และเลขานุการคณะ  ผูประเมินในแตละระดับ  ดังนี้  

แบบประเมินคณบดีและทีมบริหาร      ผูประเมิน   บุคลากรทุกคน  
แบบประเมินหัวหนาสายวิชา ผูประเมิน บุคลากรในสังกัดของสายวิชา  

 แบบประเมินเลขานุการคณะ ผูประเมิน บุคลากรสังกัดสํานักงานเลขานุการ  และ
ผู บริหารระดับคณะ /หัวหน าสายวิ ช า /           
ผูประสานงานสาขาวิชา  

ท่ีประชุมขอใหผูเกี่ยวของพิจารณาตรวจแบบประเมิน กรณีตองการปรับปรุงแกไข ขอใหแจงภายในวันที่ 
27  พฤษภาคม 2551 หากพนกําหนดดังกลาวจักถือวาไมตองการปรับปรุงแกไข สามารถใชแบบประเมินดังกลาวได สําหรับ
แบบประเมินคณบดีและทีมบริหารใหประเมินเปนภาพรวม  กําหนดการประเมินในวันที่ 4 มิถุนายน 2551 รอบระยะเวลา
ประเมิน 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม เห็นชอบ    

5.10 การเปลี่ยนแปลงผลการเรยีน 

เนื่องจากปจจุบันมีคณาจารยแจงขอการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนในใบรายงานคะแนน ซึ่งตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ มีการกําหนดใหเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I เปนระดับคะแนนอื่น ๆ สําหรับการเปลี่ยนจากระดับ
คะแนนอื่น เปน ระดับคะแนน I หรือระดับคะแนนอื่น ๆ กําหนดใหอาจารยประจําวิชาตองช้ีแจงเหตุผลผานคณบดีเจาสังกัด 
ดังนั้น จึงขอใหงานบริการการศึกษาตรวจสอบ และนําเสนอคณบดีตอไป      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม รับทราบ     

เลิกประชุมเวลา  16.05 น.  

 

 
  

(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


