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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 11/2552  

วันจันทรท่ี 23 พฤศจิกายน 2552  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร    กรรมการ   
5. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
7. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายวีรชัย พุทธวงศ หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี  ติดราชการ 
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย ติดราชการ 
3. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   
3. นางวีรานุช หลาง รองคณบดีฝายกิจการนิสิต และ  
  ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
4. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
5. นายปติ ตรีสุกล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
6. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา 
7. นางสาวพจมาลย พูลมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
8. นายศุภเดช  สุจินพรัหม แทน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
9. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
10. นางวลี  สงสุวงค ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  
11. นายประสงค กัลยาณะธรรม ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร)ภาคพิเศษ 
12. นางสาวชุติมณฑน บุญมาก ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีหลักสูตร 
  วิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ 
13. นางสุวรรณี  ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  สํานักงานเลขานุการ  
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เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

1.1 การติดตามงาน  

ประธานแจงที่ประชุมวาจากการติดตามเรื่องที่มอบหมายใหฝาย/หนวยงานดําเนินการ ผลการ
ดําเนินงานมีความกาวหนา ดังนี้  

1. การจัดทําหนังสือที่ระลึก 16 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ฝายวิจัยฯ จะจัดพิมพแลว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2552   

2. การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ บริเวณดานหนาอาคาร 9  สํานักงานเลขานุการ สามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2552  เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
2552  

3. การเปลี่ยนธงชาติ และธงประจําคณะฯ หนวยอาคารสถานที่ สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการ
เปลี่ยนธงชุดใหมแทนชุดเดิมที่ชํารุดเรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2 โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (อาคาร 13)  

ประธานแจงวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีแผนการของบประมาณประจําป 2554 งบลงทุน 
โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร (อาคาร 13) จํานวน 1 หลัง โดยทานอธิการบดีเห็นชอบสนับสนุน
แผนเสนอของบประมาณในสัดสวน งบประมาณแผนดิน ตอ เงินรายได ในอัตรา 80 : 20   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.3 การประชุมหลักสูตรระดับบัณฺฑิตศึกษา  

ประธานแจงวาไดมอบหมายฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดประชุมประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ทั้งนี้หากโครงการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีความจําเปนขอใหเสนอของบประมาณประจําปที่มี
จําเปนผานฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา วงเงินประมาณ 100,000 – 150,000 บาท    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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1.4 สํารวจพื้นท่ีวาง 

ประธานขอใหรองคณบดีฝายบริหาร ดําเนินการสํารวจพื้นที่วางภายในอาคาร 1 – 9 เพื่อปรับปรุง
และใชประโยชนตามความจําเปนโดยเฉพาะปรับเปนหองทํางานคณาจารย ซ่ึงขาดแคลนในปจจุบัน   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.5 งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2552  

ประธานมอบใหรองคณบดีฝายบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ  ใชพื้นที่
อาคารเพื่อหารายไดในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2552 ระหวางวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2552  โดยขอใหเปนการ
กิจกรรมที่จัดหารายไดเพื่อประโยชนของคณะหรือสวัสดิการศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มิใชเพื่อบุคคล หรือกลุม
บุคคล    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.6 การประชุมผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ประธานขอเชิญรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสายวิชา/สํานักงาน/ศูนย และประธานโครงการ
จัดตั้ง/โครงการภาคพิเศษ เขารวมประชุมผูบริหารคณะฯ รวมทัศนศึกษากับที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทย  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  ระหวางวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 
2552 โดยมอบใหรองคณบดีฝายกิจการพิเศษ ประสานงาน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.7 โครงการศึกษา ดูงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ประธานขอใหรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ซ่ึงไดรับอนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษา ดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษารวมกับสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 
11 – 16 พฤศจิกายน 2552  

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ แจงวาไดศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ 
มหาวิทยาลัยฟูตัน ซ่ึงมีจุดเดนดานวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยตงหัว เดนดานการออกแบบ และสิ่งทอ 
การศึกษาดูงานดังกลาวประเมินวามหาวิทยาลัยทั้งสองแหงเปดเผยขอมูลใหทราบนอย ไมเหมือนกับมหาวิทยาลัยที่
ประเทศมาเลเซีย หรือสิงคโปร  ทั้งนี้การประกันคุณภาพ ประเมินจากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
แจงวาการดําเนินงานประกันคุณภาพ ไมมีระบบหรือกลไกเฉพาะตางหาก แตเปนการปฏิบัติงานประจํา (routine) 
ดังนั้นการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงฝากเปนขอคิดวาหากบุคลากรทุกคนมี
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สวนรวมและสามารถปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพเปนงานประจํา คุณภาพหรือมาตรฐานคุณภาพของผลผลิต หรือ
ผลลัพธก็จะบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไดเปนอยางดี  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 10/2552  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 10/2552 เมื่อวันจันทรที่ 26 ตุลาคม 2552  เพื่อรับรอง  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2552   
 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่

แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  
บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม  

2552 รวม 3  ฝาย 5 หนวยงาน 10 โครงการ ดังนี้   
1. ฝายบริหาร     
2. ฝายกิจการนิสิต  
3. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   
4. สายวิชาคณิตศาสตร   
5. สายวิชาวิทยาศาสตร    
6. สายวิชาศิลปศาสตร          
7. สํานักงานเลขานุการ   
8. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
9. โครงการปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  
11. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  
12. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
13. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
14. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
15. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร (รวมกับสายวิชาคณิตศาสตร)  
16. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  
17. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  
18. โครงการจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษาอุตสาหกรรมนานาชาติ  
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 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอย
แลว   นอกจากนี้มีฝ ายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน  จํานวน  3   ฝาย  และ  2 โครงการ  อางอิงที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SP0LNEEF.doc  ดังนี้  

1. ฝายวิชาการ  
2. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ   
3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   
4. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  
5. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหหนวยงานที่ยังมิไดดําเนินการ จัดสงรายงานตามกําหนดดวย  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2552   

หนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางรายการ
ครุภัณฑเงินงบประมาณ ประจําป 2552 และแผนการจัดซื้อ/จางรายการครุภัณฑ เงินรายได ปงบประมาณ 2553 เพื่อ
ใชเปนขอมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  

1. รายงานแผนการซื้อจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553 

2. ความกาวหนาในการดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3. ความกาวหนาในการดําเนินการตอเติมอาคาร 10 ช้ัน 2 โครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.3 รายงานการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ตามที่กองการเจาหนาที่ บางเขน แจงขอใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอชื่อ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และยืนยันวันปฏิบัติราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จํานวน 2 อัตรา ซ่ึงคณบดีไดพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการลําดับที่  2 และ 3 
ตามมติที่ประชมคณะกรรมการประจําคณะฯ แลว ดังนี้   

อ.ฉัตกฤษ  ร่ืนจิตต   

กรรมการลําดับที่  2   หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร 

กรรมการลําดับที่  3   ผูประสานงานสาขาวิชาภาษาจีน   

โดย อ.ฉัตกฤษ  รื่นจิตต เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน  2552  
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อ.ดร.กิตติพจน  เพิ่มพูน 

กรรมการลําดับที่  2   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร 

กรรมการลําดับที่  3   ผูประสานงานสาขาวิชาพฤกษศาสตร   

โดย อ.ดร.กิตติพจน  เพิ่มพูน เริ่มปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน  2552   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 แนวทางปฏิบัติในระหวางการเตรียมดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม  
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือดวนที่สุดที่ ศธ 0509(2)/ว 1372 ลง
วันที่13 พฤศจิกายน 2552  แจงเรื่อง แนวทางปฏิบัติในระหวางการเตรียมดําเนินการตามระบบ
บริหารงานบุคคลใหม โดยแจงขอใหสถาบันอุดมศึกษาเตรียมการใหการจัดตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเขาสูตําแหนงวิชาการ ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการ
จําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 เปนไปอยางเหมาะสม พรอมท้ังแจงวา
ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 ดําเนินการดานบริหารงานบุคคลที่มีผลกระทบสิทธิประโยชนของ
ขาราชการฯ  ตองดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลที่ปรับปรุงใหม ดังนั้น จึงขอให 
สถาบันอุดมศึกษารับเรื่องของขาราชการดังกลาวไวกอน สวนการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการใด 
สกอ. จะไดแจงใหทราบตอไปสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SN0YXQ3P.pdf  แนวทาง
เ ที ย บ เ คี ย ง บั ญ ชี เ งิ น เ ดื อ น ข อ ง แ ต ล ะ ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ร ะ ดั บ ตํ า แ ห น ง 
http://www.person.ku.ac.th/knows/2552/seb/p-knows-0952-2.pdf  และขาราชการสามารถตรวจสอบ
ขอมูลทดลองปรับระบบจาก “ซี” เปน “แทง” ไดที่ website กองการเจาหนาที่ บางเขนที่  
http://www.person.ku.ac.th/news/2552/august/change_C_Thang1.xls 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหา
คณบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552  
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    รายละเอียดอางอิงที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SJ0OSNUM.pdf  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 การลดมาตรการที่เปนอุปสรรคตอการคาบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาขาอุดมศึกษา 

 
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 ระดับคุณภาพของหนวยงานระดับคณะวิชา สํานัก สถาบันจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2551 
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 การเชาพื้นท่ีเพื่อจัดทําแปลงทดลองดานพืช คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.9 ผลการเลือกประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.10 การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงแกไขความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตและบทบาทของมหาวิทยาลัย
ท่ีมีตอสังคม  

 
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี   4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตาํแหนง อาจารย      
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6.  น.ส.พัชรา  จตุรโกมล คุณวุฒิ ร.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) คะแนนเฉลี่ย 2.77 และ รป.ม คะแนน

เฉลี่ย 3.58 จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชา
สังคมศาสตร ข้ัน 14,550 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางสังคมศาสตร และเนื่องจาก น.ส.พัชรา  จตุรโกมล ปฏิบัติงาน
สอนในตําแหนง อาจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนเวลา 1 ป 6 เดือน และ
ปฏิบัติงานสอนและวิจัย ในตําแหนง อาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนเวลา 1 ป 6 เดือน จึงมี
ประสบการณสอนและวิจัยหลังจบการศึกษาปริญญาโท เปนเวลา 3 ป ดังนั้น จึงขออนุมัติปรับบรรจุสูงวาวุฒิ โดยปรับเพิ่ม
ประสบการณ จํานวน 2 ข้ัน รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SS11SRNN.doc   
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตาํแหนง นักวิทยาศาสตร 
  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง 
นักวิทยาศาสตร อัตราใหม จํานวน 1 อัตรา โดยดําเนินการสอบคัดเลือกตามระเบียบเสร็จเรียนรอยแลว ดังนั้น จึงขอ
อนุมัติบรรจุ น.ส.ศรันยธร  งามดี คุณวุฒิ วท.บ.(ฟสิกส) จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูสอบไดเขารับ
ราชการในตําแหนงดังกลาว  
  อนึ่ง น.ส.ศรันยธร  งามดี ปจจุบันเปนพนักงานเงินรายได ตําแหนง นักวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน
ประจําโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี ดังนั้นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงดังกลาว คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  จึงพิจารณาจัดสรรใหโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี และใหยุบเลิกอัตราพนักงานเงินรายได ตําแหนงเดิมที่ 
น.ส.ศรันยธร  งามดี ครองอยูตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.3 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

หมายเหตุ 2,836,995.40 บาท 
แกไขเปน หนวยพันบาท 
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ ดังนี้  
1. ใหปรับลดวงเงินงบประมาณในสัดสวนประมาณรอยละ 30 จากฐานวงเงินงบประมาณหมวด

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
2. ใหแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ของสายวิชาวิทยาศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส และ
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา โดยทําหนาที่วิเคราะห กล่ันกรองการจัดสรรเงินงบประมาณดังกลาว 
ประกอบดวย 

2.1    รองคณบดีฝายบริหาร   เปน  ประธานกรรมการ 
2.2 หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร   เปน กรรมการ 
2.3  ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี เปน กรรมการ 
2.4 ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส เปน กรรมการ  
2.5 ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา เปน กรรมการ 
2.6 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  เปน เลขานุการ  

3. ใหแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ของสายวิชาศิลปศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร และ 
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร โดยทําหนาที่วิเคราะห กล่ันกรองการจัดสรรเงินงบประมาณดังกลาว 
ประกอบดวย 

2.1    รองคณบดีฝายบริหาร    เปน  ประธานกรรมการ 
2.2 หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร    เปน กรรมการ 
2.3  ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ เปน กรรมการ 
2.4 ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร เปน กรรมการ  
2.6 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ   เปน เลขานุการ  
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4. ใหนําเสนอผลการพิจารณาจัดสรรตามขอ 2 และ 3 ใหคณบดีทราบ และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารจัดการพิจารณาในครั้งตอไป  

4.4 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการประจําคณะฯ 

  
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง รองศาสตราจารยปริทรรศน (กรึก)  นฤทุม เปนผูทรงคุณวุฒ ิโดยมีวาระ 
1 ป ตั้งแตเดือนธันวาคม 2552 เปนตนไป  

2. มอบสํานักงานเลขานุการ เบิกจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ หรือคาเบีย้ประชุมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยรวมถึงผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ และผูทรงคุณวุฒิ
ภายในคณะฯ  

4.5 การจัดกลุมสถาบันและมาตรฐานตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบมอบที่ประชุมพิจารณาเลือกกลุมที่คณะฯ เหมาะสมใน 5 กลุมดังกลาว 

และนําเสนอในคณะกรรมการบริหารจัดการฯ ตอไป  

4.6 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบ 3 

 
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบโดยมอบใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาหนวยงาน/โครงการที่

เกี่ยวของทราบ และพิจารณาปรับปรุง พัฒนางานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น หรือไมนอย
กวาระดับเดิม  
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4.7 สายวิชาวิทยาศาสตรของบประมาณเงินรายไดเพื่อปรับปรุงหองทํางานอาจารยสาขาวิชาชีววิทยา 

 
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม    
1. มอบรองคณบดีฝายบริหาร พิจารณาแหลงเงินรายไดที่สามารถสนับสนุนได  
2. ในปงบประมาณตอไป ขอใหสายวิชา/โครงการ สํารวจและนําเสนอแผนคําของบประมาณทั้ง

ในสวนของเงินรายได และงบประมาณ  
3. การออกแบบโครงการกอสรางอาคารใหม และ/หรือการปรับปรุงอาคารเดิม ขอใหพิจารณา

ปองกันหรือแกไขสาเหตุของปญหาดังกลาวไวกอน เชน การปองกันนกพิราบ เปนตน  

4.8 หลักเกณฑการใหรางวัลผลงานวิจัยและการใหเงินสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย
ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2553 

 
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
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ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นตาง ๆ หลายประเด็น อาทิ รางวัลในสวนของอนุสิทธิบัตร  สิทธิบัตร 
และอื่น ๆ และเนื่องจากผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ติดภารกิจอื่น ดังนั้นประธานจึงขอใหนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ นําไปพิจารณาในรายละเอียดกอนจัดทําเปนประกาศคณะฯ ตอไป   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.9 หลักเกณฑการใหทุนบัณฑิตศึกษา ประจาํปงบประมาณ 2553 

 
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นตาง ๆ หลายประเด็น อาทิ คะแนนเฉลี่ย เงื่อนไขการรับทุน และอื่น ๆ 
กอปรกับผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ติดภารกิจอื่น  ดังนั้นประธานจึงขอใหนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการ นําไปพิจารณาทบทวนในรายละเอียดกอนจัดทําเปนประกาศคณะฯ ตอไป   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   
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4.10 หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2553 

 
 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นตาง ๆ หลายประเด็น กอปรกับผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
ติดภารกิจอื่น ดังนั้นประธานจึงขอใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ นําไปพิจารณาทบทวนใน
รายละเอียดกอนจัดทําเปนประกาศคณะฯ ตอไป   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   

4.11 พิจารณาทบทวน เร่ือง กําหนดอัตราคาตอบแทนการดําเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล 

 
 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม   
1. เห็นชอบใหถอนเรื่องการเสนอขอกําหนดอัตราคาตอบแทนการดําเนินการสอบกลางภาคและ

การสอบไล ตามที่สํานักกฎหมาย ตรวจสอบ 
2. ในกรณีคุมสอบภาคฤดูรอน การเบิกคาคุมสอบใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน 

วางแผนในการจายคาตอบแทนกรรมการคุมสอบโดยใชเงินรายรับจากสวนแบงที่ไดรับในสัดสวนรอยละ 30  
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3. ขอใหทุกหนวยงาน/โครงการ พิจารณาเรื่องการเปดสอนภาคฤดูรอน ขอใหเปดสอนตามความ
จําเปน โดยเนนเพื่อการจัดการเรียนการสอนของนิสิตใหสามารถเรียนตามแผนการเรียนไดตามปกติ กรณีเปดเพื่อเปน
ประโยชนตอตนเองไมควรเปดสอน   

4.12 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

 
 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม  
1.   เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการตามองคประกอบดังกลาวได โดยขอใหมีผูทรงคุณวุฒิทั้ง

ภายใน และภายนอก จํานวน 2 ทาน ทั้งนี้ใหผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปนผูพิจารณาเสนอชื่อแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ 

2.   ใหคณะกรรมการฯ มีภาระหนาที่ ดังนี้  
2.1 กํากับดูแล สนับสนุน และสงเสริมใหการบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เปนไปตามมาตรฐาน และนโยบายของคณะฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ  สกอ.  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.2 การพิจารณาวิเคราะห กล่ันกรองการเปด/ปด และปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ในระดับ

บัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
2.3 การติดตาม และรวบรวมรายงาน สมอ. 07 ของหลักสูตรตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา   

4.13 คาใชจายอาจารยพิเศษรายวชิา 02738411 ปงบประมาณ 2553 
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 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม  
1. เห็นชอบอนุมัติตามที่หัวหนาสายวิชาพิจารณา คือ คาตอบแทนการสอนอาจารยพิเศษ ใหใชจาย

จากงบประมาณของโครงการทัศนศึกษาดูงานของรายวิชา 02738411 วงเงิน 1,200 บาท  
2. เห็นชอบใหกําหนดเกณฑการดําเนินการเปดสอนรายวิชา/กิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ 

ขอใหดําเนินการผานตนสังกัด โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําสายวิชา/โครงการกอนนําเสนอ
ฝายวิชาการ และคณะฯ   

3. ขอใหสายวิชา/โครงการ จัดทําแผนการใชจายประจําป และการบริหารการเงินงบประมาณไว
ลวงหนา และมิใหเกิดกรณีดังกลาว เนื่องจากแผนการจัดการเรียนการสอน ควรมีความชัดเจน และจัดทําไวเรียบรอย
กอนทําแผนการเงิน  

4. การเปดสอนรายวิชาตาง ๆ รวมท้ังรายวิชาเลือก ควรพิจารณาเปดสอนในรายวิชาที่อยูในความ
รับผิดชอบของคณะฯ  ซ่ึงไดแก รายวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร  คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะ
บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร  ไมควรขอเปดสอนรายวิชาในสังกัดคณะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้  

4.14  โครงการเรียนลวงหนา (AP Program)  

ดวยรองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอพิจารณาเพื่อขอความเห็นเรื่องการรับนักเรียนเรียนลวงหนา 
โครงการ AP Program  เนื่องจากไดรับแจงจากวิทยาเขตบางเขน ขอใหแจงจํานวนรับภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2553 นั้น 

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาโครงการดังกลาวเปนประโยชน เนื่องจากนักเรียนที่เขาศึกษาในระบบ
เรียนลวงหนาหากนิสิตประสงคจะเลือกเรียนตอที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จะเปนประโยชนตอแผนการรับ
นิสิตใหม  
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหรับนิสิตโครงการเรียนลวงหนาได โดยมอบสายวิชา/โครงการ แจง

จํานวนรับใหรองคณบดีฝายวิชาการ สวนงานจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  

4.15 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

ดวยประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคพิเศษ แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ คร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ คร้ังที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 มีมติเห็นชอบใหจัดทําราง
หลักสูตรใหม หลักสูตร วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ M.S.(Information Technology Management)  
อางอิงที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SP0XSGFC.PDF  หรือสืบคนที่ SP0XP2Q9  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ เสนอขออนุมัติจัดทําหลักสูตรใหม วท.ม.(การจัดการ
สารสนเทศทางธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ เร่ือง การขออนุมัติ
หลักสูตร วท.ม. สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ โดยใหการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม ดําเนินการโดย
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร และใหปรับหลักสูตรเปน ศศ.ม. สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อใหผู
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชามีโอกาสเขาศึกษาตอได    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นวาโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร ควรเปนหนวยงานหลักใน
การดําเนินการ โดยเสนอแตงตั้งคณะทํางานรางหลักสูตรทั้งสองหลักสูตร โดยมีองคประกอบตามมาตรฐานหลักสูตร  
และใหเชิญผูทรงคุณวุฒิ และปฏิบัติตามกรอบหลักเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร การเสนอขอบรรจุแผนหลักสูตร
ใหม และแจงแผนการรับนิสิตใหมใหมหาวิทยาลัยทราบดวย    

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   

4.16 โครงการเงนิกูสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพิ่มเติม  

ดวยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีแผนเสนอโครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
(อาคารที่ 13) เพื่อใชเปนอาคารการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงาน พื้นที่ทํางานในสวนที่ขาดแคลน โดย
ใชแบบอาคารหลังที่ 2 ชุดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร ทั้งนี้ไดนําเสนอโครงการใหมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอขอ
งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2554 งบลงทุน ในเบื้องตนแลว และมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบใหนําเสนอแผนงบประมาณ
ได วงเงินคากอสราง ไมเกิน 140 ลานบาท ภายใตเงื่อนไขของบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณ รอยละไมเกนิ 
70 - 80 และสมทบดวยเงินรายได สัดสวนรอยละ 30 - 20 นั้น  

เพื่อเตรียมแหลงเงินงบประมาณที่จําเปนตองใชจากเงินรายไดสมทบ คณะศิลปะศาสตรและ
วิทยาศาสตร พิจารณาใชจากแหลงเงินกูสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสัดสวนรอยละ 20 – 30 จาก
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วงเงินโครงการกอสราง วงเงิน 28 – 42 ลานบาท ระยะเวลาผอนชําระประมาณ 200 งวด ดอกเบี้ยเทากับ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษ + 1%  ประมาณรอยละ 3.5  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนตุลาคม 2552  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนตุลาคม 2552  ประกอบดวย    

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประกอบดวย  
1.1 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.2 รายงานการรับ - จายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนยตนทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.5 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.6 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ไดรับการโอนเขาบัญชี แตยังไมไดจัดทําเช็คแจงจาย 
1.7.2 รายงานเช็คคางจายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7.4 งบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนตุลาคม 2552 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช
พลังงานของชาติ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ประจําเดือนตุลาคม 2552  ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนตุลาคม 2552  
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2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนตุลาคม 2552 จําแนกตาม
มิเตอร  และคาใชจาย   

3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2552 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 12/2552   

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 12/2552 ประจําเดือนธันวาคม 2552 ในวันจันทรที่ 28 ธันวาคม 2552 เวลา 9.30 น. 
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  21 ธันวาคม 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 11.45  น. 

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  

 

 

 


