
1 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 8/2551 

วันจันทรที่ 28  กรกฎาคม  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  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  กรรมการ 
7. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวสกาวรัตน  จงพัฒนากร อาจารยประจํา (ผูทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ  ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
3. นายวีรชัย พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  และ  
   แทน รักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ศวท.  

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เปด

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

 - 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่7/2551   

  ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร และ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 7/2551 เมือ่วันจันทรท่ี 30 มิถุนายน 2551 ดังแนบ    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยแกไข  ดังนี้  
  หนา 1   ผูเขารวมประชุม ลําดับท่ี 1  จากเดิม “รองคณบดีฝายวางแผนแลพประกันคุณภาพ” แกไขเปน 
“รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ”  



2 

  

  หนา 15 วาระที่ 4.12  บรรทัดที่ 1  เดิม “รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอ...” แกไขเปน “หัวหนาสายวิชา
คณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร นําเสนอ...”  
    มติท่ีประชุม ขอ 2 บรรทัดสุดทาย ตัด 1: 15    
    วาระที่ 4.13  บรรทัดที่ 2 เดิม “การปรบปรุง...” แกไขเปน “การปรับปรุง...”  
  หนา 16  วาระที่ 4.14 องคประกอบที่ 6  บรรทัดที่ 2  เดิม “ในความรับปดชอบ...” แกไขเปน “ในความ
รับผิดชอบ...”  
    ยอหนารองสุดทาย  จากเดิม “สําหรับองคประกอบที่ 4 และ 6 ในระดับสายวิชา รับผิดชอบในการ
สนับสนุนใหคณาจารยและเจาหนาท่ีดําเนินการ ใหความรวมมือ โดยองคประกอบที่ 4 ผูรับผิดชอบหลัก คือ ศูนยสงเสริมการ
วิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และองคประกอบที่ 6 ผูรับผิดชอบ คือ ฝายกิจการพิเศษ และฝายกิจการนิสิต” แกไขเปน 
“สําหรับองคประกอบที่ 4  5 และ 6 ในระดับสายวิชา มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนใหคณาจารยและเจาหนาท่ี
ดําเนินการ ใหความรวมมือ”     

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 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 
อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา  และสํานักงานเลขานุการ  นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน  
2551 รวม 3 ฝาย 5 หนวยงาน 1 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ  
2. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
3. ฝายกิจการนิสิต   
4. สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  
5. สายวิชาวิทยาศาสตร  (ตั้งแตกันยายน 2550 – มิถุนายน 2551)  
6. สายวิชาศิลปศาสตร  
7. สํานักงานเลขานุการ  
8. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอยแลว   
นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 2 ฝาย  3 โครงการ  ดังนี้  

1. ฝายบริหาร    
2. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

http://www.flas.ku.ac.th/
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3. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
4. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  
5. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 รายงานความกาวหนาการจัดซ้ือครุภัณฑโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสู
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 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 นั้น   

หนวยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินการรายการครุภัณฑท่ีอยูในระหวางการจัดซื้อ/จาง  ดังนี้  

1. ชุดโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิทยาศาสตร  ประกอบดวย  
- โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชสําหรับวิเคราะห  DNA, RNA และโปรตีน  วงเงิน 69,550 บาท  จัดซื้อ

เรียบรอยแลว กําหนดสงมอบครุภัณฑวันที่ 31 กรกฎาคม 2551  
- โปรแกรมการนําเสนอกราฟทางวิทยาศาสตร (SigmaPlot 10.0)  วงเงิน 20,000 บาท   และ  
- โปรแกรมการจําลองแบบชีวโมเลกุล  วงเงิน 15,000 บาท   

ท้ัง 2 รายการ อยูในระหวางดําเนินการ พบปญหาเรื่องการโอนเงินผานธนาคาร HSBC ซึ่งตองเปดบัญชีคณะฯ และตองจัดทํา
ท่ีสํานักงานสาขาลุมพินี  กรุงเทพฯ เพียงแหงเดียว   

2. ชุดอุปกรณเปาแกว 1 ชุด  64,949  บาท จัดซื้อและสงมอบครุภัณฑเรียบรอยแลว  
3. เครื่องตัดแกว  1 เครื่อง  48,150 บาท จัดซื้อแลว กําหนดสงมอบครุภัณฑภายใน 30 วัน  
4.  ขอใชเงินเหลือจาย เพื่อปรับเปลี่ยนเปนรายการใหม ตามวงเงินเหลือจาย  95,450  บาท  จํานวน 2 

รายการ คือ เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหนง 1 เครื่อง 54,600 และเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง 1 เครื่อง 40,000  บาท อยูใน
ระหวางรออนุมัติเปลี่ยนแผนการใชเงินจากมหาวิทยาลัยฯ         

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 ความกาวหนาการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 5 อาคาร 9  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ดําเนินการปรับปรุงอาคารการเรียนรู ช้ัน 5 เพื่อเปนหองเรียน และ
พื้นที่สํานักงาน หองเรียนตาง ๆ ของโครงการภาคพิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร และภาษาอังกฤษ นั้น  

ปจจุบันผลการดําเนินงานในสวนของพื้นที่สวนกลาง ซึ่งคณะฯ รับผิดชอบ ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  
และระบบลิฟตโดยสาร สามารถสงงานและพรอมใชได ภายใน 31 กรกฎาคม 2551    
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 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
3.4 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงวิธีการสรรหาและไดมาของ

คณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก  

ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 เห็นชอบให
แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงวิธีการสรรหาและไดมาของคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ
สํานัก ประกอบดวย 

1. ศ.ดร.กําพล   อดุลวิทย    
2. นายศิริ ชมชาญ   
3. นายเอ็นน ู ซื่อสุวรรณ 
4. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  
5. รองอธิการบดีฝายอํานวยการ  
6. หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  

รายละเอียดตามประกาศดังแนบ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  3 ฉบับ  

ตามที่ รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข ขอลาออกจากกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  และมี
ประกาศแตงตั้งกรรมการแทน  รวมถึงการแตงตั้งผูบริหารชุดใหม และใหผูบริหารชุดใหมเปนผู เขารวมประชุมใน
คณะกรรมการประจําคณะฯ นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จึงขอแจงประกาศคณะ ท่ีเกี่ยวของ จํานวน 3 ชุด ดังนี้  

1. ประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง ใหพนจากตําแหนงกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 (รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข)  

2. ประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง แตงตั้งกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 (รศ.สกาวรัตน  จงพัฒนากร)  

3. ประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง แตงตั้งผูเขารวมประชุมในคณะกรรมการประจําคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ( รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ, อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร, อ.ดร.วีรานุช  
หลาง รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ และนายวิทยา  จาทอง)  

รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
 
 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 การพิจารณาเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/10859 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงขอให
หนวยงานพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมประวัติและผลงาน 
จํานวนไมเกิน 2 ช่ือ และบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พรอมประวัติและผลงาน 
จํานวนไมเกิน 10 ช่ือ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และนําสงกองกลาง ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 
2551 เพื่อจักไดรวบรวมนําเสนอที่ประชุมคณบดีวาระพิเศษในวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 นั้น   

เนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดประชุมครั้งท่ี 8/2551 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 
ดังนั้นจึงไดเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อนําเสนอตามกําหนดเวลา โดยนําเสนอชื่อ ดังนี้   

นายกสภามหาวิทยาลัย 
1. ศาสตราจารย ดร.กําพล   อดุลวิทย  
2. ศาสตราจารย ดร.ธีระ สูตะบุตร  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
1. นายชุมพล  พรประภา 
2. ศาสตราจารย ดร.ธีระ  สูตะบุตร 
3. นายธีระพงษ  ตั้งธีระสุนันท   
4. ศาสตราจารย ดร.นิวัติ  เรืองพานิช 
5. นายบัณฑูรย   สุภัควณิช 
6. ดร.พันธศักดิ์   ศิริรัชตพงษ  
7. นายมนตรี  คงตระกูลเทียน 
8. ศาสตราจารย ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ 
9. นายศิริ  ชมชาญ 
10. นายสมบัติ  ศานติจารี 

 ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 เนื่องจาก รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย  ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหมแทน ผศ.ดร.ธนวรรณ  
พาณิชพัฒน ประธานจึงขอใหพิจารณาเสนอความเห็นเพิ่มเติม       

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติเดิม  

4.2 การแตงต้ังรักษาการรองหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และขออนุมัติจาย
คาตอบแทน 
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ดวย รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และรักษาการหัวหนาศูนยสงเสริม
การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  ขออนุมัติแตงตั้งรักษาการรองหัวหนาศูนย จํานวน 2 ราย และขออนุมัติคาตอบแทน
ตําแหนงรองหัวหนาศูนยจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนี้   

1.  อ.ดร.วันเพ็ญ  เหลาศรีไพบูลย   ดํารงตําแหนงรองหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีฝายงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย  

2.  รศ.ดร.ศิริลักษณ  เอี่ยมธรรม ดํารงตําแหนงรองหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
ฝายบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี    

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20406/070  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551  และ ศธ 0513.20406/085 ลงวันที่  2  กรกฎาคม 
2551   

  อนึ่ง  จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯเดิม มีมติเห็นชอบใหเบิกจายคาตอบแทนรองหัวหนา
สายวิชา ได 1 ตําแหนงในอัตรา 2,000 บาท/เดือน   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยใหเบิกจายคาตอบแทนรองหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี ในอัตราเทากับรองหัวหนาสายวิชา จํานวน 2 ตําแหนง ในอัตรา 2,000 บาท/เดือน โดยใชเงินรายไดคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ไปจนกวาจะมีการแตงตั้งหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร       

4.3 การสนับสนุนกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนาวิชาการนานาชาติ 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงนโยบายที่มุงจะเนนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยท่ีเนนการ
วิจัยและการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ โดยพิจารณาเห็นวา แนวทางที่จะชวยสนับสนุนและ
ผลักดันใหมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงคณะ และภาควิชากาวสูความสําเร็จดังกลาวไดมาจากการที่คณะ ภาควิชาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาตาง ๆ จัดกิจกรรมการประชุม สัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเปนเวทีให
อาจารย นิสิต ไดนําเสนอบทความทางวิชาการแลว ยังเปนโอกาสดีท่ีอาจารย และนิสิตจะไดพบปะกับนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ อันจะสงตอเนื่องไปสูความรวมมือในดานอื่น ๆ ท่ีจะตามมา รวมถึงเวทีท่ีจะไดเผยแพร
ความรูทางวิชาการไปสูภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในสัดสวนที่เหมาะสม
ตอไป  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอใหคณะ ภาควิชา เสนอโครงการจัดการประชุม สัมมนาวิชาการนานาชาติท่ีจะ
จัดข้ึนในชวงปงบประมาณ 2552 – 2553 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2553) มายังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาภายในวันที่ 4 
สิงหาคม 2551  

ปจจุบันสายวิชาวิทยาศาสตร แจงขอมูลวาไมมีผูเสนอโครงการ สายวิชา/โครงการ/ฝายอื่น ๆ ยังมิได
นําเสนอขอมูล  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมอบผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ จะพิจารณาเสนอโครงการ
ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2551  

4.4 การพิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนงทางวิชาการ (เพ่ิมเติม) 

ดวยสายวิชาวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัติแตงตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนงทางวิชาการ 
เพิ่มเติม เนื่องจากมีคณาจารยท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเพิ่มขึ้น  จํานวน 5 ราย ดังนี้  

ลําดับที่ ในสาขาวิชา ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง อนุกรรมการเดมิ  

1 สาขาวิชาเคมี นายวุฒิพงษ   ศิลปวิศาล ผูชวยศาสตราจารย  น.ส. จงรักษ  แกวประสิทธิ์ 

  นายวีรชัย  พุทธวงศ  รองศาสตราจารย   

2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา น.ส.มาลี  ศรีสดสุข ผูชวยศาสตราจารย  นางจุรียรัตน  ลีสมิทธิ์  

3 สาขาวิชาพฤกษศาสตร นางกุลศิริ ช. กรับส  ผูชวยศาสตราจารย  นางสุนทรี  ยิ่งชัชวาลย   

    นางจิตราภรณ  ธวัชพันธุ  

    นางอรพรรณ ศังขจันทรานนท  

4 สาขาวิชาฟสิกส  น.ส.เบญจมาศ  แกวนุช ผูชวยศาสตราจารย - 

  นายนพพร  รัตนชวง ผูชวยศาสตราจารย   

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20404/1376  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหนําเสนออนุมัติแตงตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพิ่มเติมท้ัง 4 ราย  
และเห็นชอบในหลักการใหถือปฏิบัติในกรณีอาจารยประจําไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มใหม ใหนําเสนอ
แตงตั้งเปนอนุกรรมการประเมินผลการสอนได และนําแจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ    

4.5 การเสนอขออนุมัติแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  

    ตามที่ ดร.วีรานุช  หลาง ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สังกัดสาขาจุลชีววิทยา สาย
วิชาวิทยาศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.20404/1009 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551 เรื่อง ขอใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน และบันทึกที่ ศธ 0513.20404/1284 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 เรื่อง ขอรับการพิจารณาเพื่อกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย โดยสายวิชาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ช่ัวโมงสอน และลงนามรับรองใน
สวนที่ 2 ของ ก.พ.อ. 03 พรอมจัดสงเอกสารครบถวนเรียบรอยใหสํานักงานเลขานุการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 
ประกอบดวย  

1. แบบ ก.พ.อ.03  
2. ผลงานวิจัย ตามเอกสารที่ 4.1.1.1   
3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 732434  จุลชีววิทยาทางอาหารและปฏิบัติการ (4.1.2.1) 
4. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา  732211 จุลชีววิทยาทั่วไป (4.1.2.2)  
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5. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 741521  เทคโนโลยีการบําบัดสําหรับสิ่งแวดลอม (4.1.2.3)   
6. ตํารา เรื่อง จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม (4.1.3)  
7. แผนการสอนรายวิชา 732434 จุลชีววิทยาทางอาหารและปฏิบัติการ  

สํานักงานเลขานุการ ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดย
วิธีการเวียนเพื่อขอความเห็นชอบ และพิจารณาเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ซึ่งประกอบดวย หัวหนา
ภาควิชา เปนประธาน (โดยตําแหนง) และกรรมการอีก 2 ทาน โดยการคัดเลือกจากบัญชีรายช่ือผูประเมินผลการสอนที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการอนุมัติไวแลว   

อนึ่งจากการนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบ ใหเสนอชื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนงวิชาการ ดังนี้  

1.  ดร.ศลยา  สุขสอาด      หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  ประธานคณะอนุกรรมการ  

2.  ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์   รองศาสตราจารย    อนุกรรมการ  

3.  ดร.สิริภัทร  พราหมณีย  รองศาสตราจารย    อนุกรรมการ   

โดยนําเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรียบรอยแลว    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.6 ขออนุมัติแกไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จาย สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ  

ดวยประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ ขออนุมัติ
แกไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร)  ภาคพิ เศษ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  กําหนดเดิม ดังนี้  

ขอ 2    คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอนแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท ประกอบดวย  

 2.1  คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ    1,500 บาท 

 2.2  คาบํารุงสํานักงานวิทยาเขต ภาคการศึกษาละ      500 บาท 

 2.3  คาธรรมเนียมพิเศษของคณะ ภาคการศึกษาละ  2,000 บาท 

 2.4  คาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ  5,000 บาท   

และจากขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ..ศ. 2548 หนา 2 ขอ 8 ระบบการศึกษา ขอ 8.1 
กําหนดปการศึกษาหนึ่ง ๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา (semester) คือ ภาคตน และภาคปลาย และอาจมีภาคฤดูรอน 
(summer semester) ตอจากภาคปลายอีก 1 ภาคก็ได...  นั้น  
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  เพื่อใหประกาศมหาวิทยาลัยในสวนขอคาธรรมเนียมโครงการ เปนไปในลักษณะเดียวกันกับโครงการภาค
พิเศษอื่น และสอดคลองกับขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี รวมทั้งการดําเนินงานโครงการสามารถดําเนินงานไดดี
ยิ่งข้ึน จึงขออนุมัติปรับแกไขประกาศ คาธรรมเนียมใหม ดังนี้  

  ขอ 2   คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอนแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท  

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20409/0136  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเหมาจายของโครงการภาคพิเศษ มีการกําหนดในลักษณะ
เดียวกัน หรือแตกตางกัน และเนื่องจากการพิจารณาปรับอัตราดังกลาวยังมิไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึง
ขอใหโครงการภาคพิเศษสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณากอน และเพื่อใหการ
บริหารจัดการหลักสูตรภาคพิเศษกําหนดเปนบรรทัดฐานเดียวกัน จึงขอใหทุกโครงการพิจารณาทบทวนตอไปดวย   

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.7 การพิจารณาเสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ดวยประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ขอเสนอ
แตงตั้ง ดร.สมชาย  ดารารัตน  ตําแหนงนักวิชาการ 9  สังกัด ฝายสิ่งแวดลอม พลังงานและนิเวศวิทยา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เนนดานเทคโนโลยีการกําจัดของเสีย
และสรางแบบจําลอง เปนอาจารยพิเศษ  ซึ่งเปนบุคคลภายนอก เพื่อเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม ชวยดูแลวิทยานิพนธ   
รายละเอียดประวัติและผลงานดังแนบ  

การแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตามขอ 7.2 และ ขอ 8 แหงระเบียบวาดวยอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548  ใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบกอนนําเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่ออนุมัติแตงตั้งตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

4.8 การพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดีเดน  

ดวยสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ขอความรวมมือเสนอชื่อศิษยเกา
ดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีอยูในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําป 2552  เพื่อเขารับโลรางวัลประกาศ
เกียรติคุณนิสิตเกาดีเดนในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552  โดยขอใหจัดสงประวัติพรอมผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ส.มก.(น) 93/2551 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ดังแนบ   

สํานักงานเลขานุการ ไดเวียนแจงฝาย/สายวิชา/โครงการตาง ๆ ทราบและพิจารณาเสนอขอมูลแลว 
ปจจุบัน มีสายวิชาวิทยาศาสตรแจงขอมูลวาไมพิจารณาเสนอชื่อ สายวิชาอื่น ๆ ยังมิไดนําเสนอขอมูล   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหสายวิชา/โครงการ พิจารณาและนําเสนอที่ประชุมครั้งตอไป  
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4.9 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550  

ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ขอสงรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 
พรอมแบบขอมูลดิบสําหรับดัชนีปะเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551  เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 
30 กรกฎาคม 2551 – 1 สิงหาคม 2551  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม มอบผูบริหารทุกทาน พิจารณารายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2551 โดยเฉพาะใน
แตละองคประกอบที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับคณะกรรมการผูประเมิน ในระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 
สิงหาคม 2551 และเสริมแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมีผลการดําเนินงานสูงข้ึนจากเดิมในปตอไป 
โดยเฉพาะองคประกอบที่ 2  ควรมีผลการประเมินในระดับดีข้ึนไป  

4.10 โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ตามที่คณบดีมอบหมายใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา และฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ จัด
โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําป 2551 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ในอนาคต วันเสารท่ี 9 สิงหาคม 2551 โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ และคณะ จากคณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนวิทยากร นั้น  

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยแลว  จากการ
ประชาสัมพันธ และเชิญบุคลากรกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ มีผูแจงความจํานวน รวม 24 คน ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย  ดังนั้น 
จึงขอใหสายวิชา/โครงการ ประชาสัมพันธ ใหบุคลากรในสังกัดทราบ และเขารวมโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาคณะฯ 
ไปสูจุดมุงหมายและทิศทางเดียวกัน  โดยมีรายละเอียดประกอบการสัมมนาดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยขอใหประชาสัมพันธใหคณาจารย ซึ่งเปนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
อีกครั้งหนึ่ง  

4.11 โครงการจัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบรอบ 15 ป   

ตามที่คณบดีมอบหมายรองคณบดี ผูชวยคณบดี และเลขานุการคณะฯ จัดทําโครงการวันสถาปนาคณะฯ 
ครบรอบ 15 ป ในวันอาทิตยท่ี 31 สิงหาคม 2551 โดยมีกิจกรรมการปลูกตนไมในพุทธศาสนา กิจกรรมพิธีพราหมณ พิธีสงฆ 
และกิจกรรมนันทนาการ นั้น  

สําหรับฝายพิธีพราหมณ และพิธีสงฆ ซึ่งมีรองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวางแผนและประกัน
คุณภาพ  และเลขานุการคณะฯ  ไดติดตอประสานงานเชิญพราหมณจากเทวสถานโบสถพราหมณ  และนิมนตพระสงฆจาก
วัดสวางชาติประชาบํารุง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 จํานวน 9 รูป เรียบรอยแลว และเนื่องจากวันคลายวันสถาปนาฯ ตรง
กับวันอาทิตย ดังนั้นที่ประชุมมีความเห็นวาควรงดจัดกิจกรรมนันทนาการตอนเย็น โดยมีการรวมรับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากเสร็จพิธีสงฆแลวแทน   
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กําหนดการวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

วันอาทิตยที่ 31 สิงหาคม 2551  

06.00 น. บุคลากรพรอมกันที่ดานหนา อาคาร 9  

06.39   น. เริ่มพิธีบวงสรวงโดยพราหมณจากเทวสถาน  (พระอาทิตยข้ึนเวลา 06.06 น. ตั้งแต 6.24  
6.56 น. อยูในราศีสิงห มหัทโนแหงฤกษ ซึ่งเปนฤกษมงคล)    

10.00 น. พิธีสงฆ    

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ จํานวน 9 รูป     

12.00 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน   

อนึ่งกิจกรรมปลูกตนไมทางพุทธศาสนา โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต และ 
ผศ.อรพรรณ  ศังขจันทรานนท เปนผูรับผิดชอบ ยังมิไดนําเสนอกําหนดการ และความกาวหนาในการดําเนินงาน   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหแจงประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ และเขารวมโครงการตอไป   

4.12 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามที่สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเขารับราชการเรียบรอยแลว  

ดังนั้น จึงขออนุมัติบรรจุ น.ส.เรวดี  อนุวัฒนา  คุณวุฒิ  วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)  จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ คะแนนเฉลี่ย 2.10  วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) และ ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) จาก
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี คะแนนเฉลี่ย 3.27 และ 3.65  ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนง  
อาจารย ข้ัน 19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา      

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.13 ขอใชหองพักอาจารยสายวิชาคณิตศาสตรฯ  

เนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ขอรับอนุมัติจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ สายวิชาศิลปศาสตร  จํานวน 5 อัตรา ปจจุบันยังไมมีหองทํางาน  กอปรกับสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร มีหองพักอาจารย จํานวน 21 หอง มีอาจารยประจํา จํานวน 17 อัตรา จึงมีหองพักวางอยู 5 หอง นั้น  

เพื่อใหคณาจารยประจําสายวิชาศิลปศาสตร  ซึ่งอยูในระหวางการบรรจุ  และไมมีหองทํางานประจํา ณ 
อาคาร 9 ดังนั้น  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จึงจะขอใชพื้นที่หองทํางานของสายวิชาคณิตศาสตรฯ ซึ่งวางอยูเปนการ
ช่ัวคราวกอน   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยขอใหสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร แจงจํานวนหองท่ี
สามารถใหความอนุเคราะหช่ัวคราวดวย  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมิถุนายน   2551  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมิถุนายน 2551  ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนมิถุนายน 2551   
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนมิถุนายน 2551   
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มิถุนายน 2551   
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนมิถุนายน 2551   
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนมิถุนายน 2551   

3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนมิถุนายน 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  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนมิถุนายน  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 ประจําเดือนมิถุนายน  2551  
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2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมิถุนายน 2551 จําแนกตามมิเตอร 
และคาใชจาย  

3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤษภาคม 2551 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่9/2551  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุม
สาขาสังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร เดิมที่กําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 9/2551 วันที่ 25 สิงหาคม  2551 เวลา 13.00 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันที่  18 สิงหาคม 2551   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

5.4 การประชุมวิชาการในงานเกษตรกําแพงแสน  ประจําป 2551 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงวาการประชุมวิชาการ งานเกษตรกําแพงแสน จัดเปนการ
ประชุมในระดับชาติ โดยมีการจัดประชุมรวม  7  สาขาวิชา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับอนุมัติจัดการประชุม
วิชาการในสาขาวิชา ดังนี้  

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  มี 4 กลุมยอย ไดแก 

- คณิตศาสตร  

- เคมี  

- ฟสิกส  

- ชีววิทยาและสิ่งแวดลอม     

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินการเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  การกําหนดหัวขอ (Theme)  รายชื่อผูบรรยาย
หลัก (Keynote speaker) และมีการศึกษาความเปนไปไดของแตละกลุมแลว  โดยกําหนดคาสงทะเบียน ประมาณ 1,000 บาท 
และวิทยาเขตฯ แจงวาคณะฯ สามารถขอผูสนับสนุน (Sponsor) ไดเอง  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  
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5.5 รายงานประจําป 2551  
ตามที่วิทยาเขตกําแพงแสน ขอขอมูลเพื่อจัดทาํรายงานประจําป 2551 รองคณบดีฝายวางแผนและประกัน

คุณภาพ ไดดําเนินการจัดหาขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ เรียบรอยแลว คงขาขอมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมเดน ดังนั้น จึงขอความ
รวมมอืจากผูบริหารทุกฝาย/ สายวิชา/โครงการ นําเสนอขอมลูโครงการ/กิจกรรมเดน โดยเฉพาะกิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ 
โครงการแลกเปลี่ยนความรวมมือ โครงการของหลักสูตรภาคพิเศษ เชน Torn IT on  และอื่น ๆ  เพื่อรวบรวมนําสงวิทยาเขต
กําแพงแสน และสําหรับเปนขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพในโอกาสตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.6 อาจารยผูควบคุมนิสิตโครงการแลกเปลีย่น KU-TUA 
ประธานมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ทาบทามอาจารยของที่ปรึกษานิสิต 

ซึ่งไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตโครงการ KU – TUA ไดแก อ.พิมพชนก  สตภูมินทร หรือ อ.ดร.วิชชุพร  
จันทรศรี  เพื่อเปนอาจารยควบคุมดูแลนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งเปนโควตาของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน  
1 คน เพื่อเสนอชื่อแทน อ.ดร.วีรานุช  หลาง  โดยใชงบประมาณคาใชจายจากสวนกลาง   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
   

เลิกประชุมเวลา  15.45 น.  

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 
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