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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 1/2552  

วันจันทรที่ 26  มกราคม 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 หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร   กรรมการ   
5. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. นายวีรชัย พุทธวงศ หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   กรรมการ 
7. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยจัดการศึกษานานาชาติ  
3. นายวีรชัย พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   
4. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
5. นายปติ  ตรีสุกล  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
6. นายวิทยา  จาทอง  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
7. นางสาวพจมาลย  พูลมี  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 
8. นายนพพร  รัตนชวง  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
9. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
10. นายดํารงค  ถาวร(แทน)   แทนประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ 
 นางวลี  สงสวุงค  และเศรษฐศาสตร 
11. นางสุวรรณี  ศรีนวล  หัวหนางานนโยบายและแผน   

เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานการประชุม ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    
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วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

1.1 การศึกษาดูงานรวมกับที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 
ประธานแจงใหทราบเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน ณ Sungkyunkwan University (SKKU) และ LG Electronics 

Inc. (LG Science Hall)  ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 17- 20  มกราคม  2552 รวมกับที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการสรางความรวมมือ การศึกษาดูงาน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและคณะตาง ๆ โดยสถาบันดังกลาว
มีความเขมแข็งทางวิชาการทางสาขาวิชาเคมี ฟสิกส เนนนาโนเทคโนโลยี  และสาขาชีววิทยา เนนดาน Molecular Biology 
และเยี่ยมอาคารวิทยาศาสตรแหงอนาคต (LG Science Hall)  ซึ่งเปนอาคารที่ใชระบบคอมพิวเตอรเทคโนโลยีเสมือนจริง ซึ่งมี
ความกาวหนามาก  หากหนวยงานใดสนใจจะสรางเครือขายความรวมมือสามารถประสานงานตอไปได    
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 การรับนิสิตโครงการโควตานักกีฬา วิทยาเขตกําแพงแสน    
  ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดําเนินการโครงการรับนิสิตโควตาพิเศษนักกีฬา โดย
ขอความรวมมือจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2552 จํานวนรับสาขาวิชาละ 1 คน เนื่องจากเปนโครงการ
ตามนโยบายของวิทยาเขตกําแพงแสน  ดังนั้นคณะฯ จึงแจงตอบรับใหความรวมมือ โดยวิทยาเขตกําหนดเกณฑการรับโดยใช   
คะแนนเฉลี่ย ไมนอยกวา 2.75  อยางไรก็ตามนักเรียนที่มีความสามารถดีเดนดานกีฬาสามารถสรางชื่อเสียงใหคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ ได ดังนั้นจึงขอใหพิจารณาแนวทางเสริมดานวิชาการใหแกนิสิตในกรณีท่ีตองฝกซอมหรือตองเขารวมแขงขัน
กีฬาตอไปดวย  
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่13/2551  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 13/2551 เมื่อวันจันทรท่ี 22 ธันวาคม 2551  เพื่อรับรอง  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม    

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2551  
เนื่องจากรูปแบบการรายงานกิจกรรมประจําเดือนตาง ๆ ไมสามารถนําไปปรับใชประโยชน เพื่อการ

รายงานกิจกรรมไดครบถวนเทาท่ีควร ดังนั้นงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ จึงขอปรับปรุงแบบการรายงานให
ครอบคลุม 4 มติ และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551  เห็นชอบใหใชรายงาน
รูปแบบใหม ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 เปนตนไป  โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตาม
แบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม 2551 
รวม 4  ฝาย 4 หนวยงาน 8 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
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3. ฝายกิจการนิสิต   
4. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
5. สายวิชาคณิตศาสตร   
6. สายวิชาศิลปศาสตร 
7. สํานักงานเลขานุการ  
8. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  
11. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  
12. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 
13. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาเคมี  
14. โครงการดาํเนินงานจัดตั้งสายวิชาฟสิกส 
15. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาจุลชีวิทยา 
16. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอยแลว   
นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 2  ฝาย 1  สายวิชา และ 4 โครงการ ดังนี้  

1. ฝายบริหาร  
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
3. สายวิชาวิทยาศาสตร  
4. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  
5. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  
6. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
7. โครงการดําเนินงานจัดตั้งศูนยการจัดการศกึษานานาชาติ (ศจศน.) 

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 รับทราบผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการจําหนายตนไมที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือท่ี นร 0901/1397 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 แจง

ผลการพิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการจําหนายตนไมท่ีไดมาจากที่ราชพัสดุ โดยสรุปวา รายไดจากการนําท่ีราชพัสดุ
ไปจัดการจัดหาผลประโยชน รายไดท่ีเกิดข้ึนนําสงเปนรายไดของหนวยงานได แตในกรณีท่ีมิใชเกิดจากการนําท่ีราชพัสดุไป
จัดการจัดหาผลประโยชนจะตองนํารายไดสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ หรือในระบบ 
e-office ท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/K60X3WWY.pdf    

 อนึ่ง ตามโครงการกอสรางอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจําเปนตองตัดตนไมท่ีอยูในผังบริเวณกอสราง
พิจารณาปลูกตนไมทดแทน โดยมอบใหรองคณบดีฝายบริหาร และประธานโครงการฯ พิจารณาปลูกไมมงคลที่เปนไมพุม
ขนาดกลาง ท่ีไมมีรากที่จะทําใหฐานรากของอาคารเสียหายได  
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  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.3 แนวทางการดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

   ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงตอบขอหารือกรณีการโอนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตางสถาบันโดยใชอัตราวางระหวางป 
(มีอัตราเงินเดือน) ตามหนังสือ คปร.ท่ี นร 1008.3.3/1342 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และ มติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการรับโอนไดเฉพาะกรณีตําแหนงท่ีวางโดยเหตุอื่น 
มิใชกรณีเกษียณอายุราชการ ดังนี้  

1. ใหดําเนินการรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ และ
อัตราเงินเดือนท่ีไมสูงกวาเดิม เวนแตกรณีสอบแขงขันหรือคัดเลือกได ใหไดรับอัตราเงินเดือนและระดับในตําแหนงท่ี
สอบแขงขันหรือคัดเลือกได แตถาผูท่ีสอบแขงขันหรือคัดเลือกได ไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันต่ําของตําแหนง ใหเทียบอัตรา
เงินเดือนท่ีใกลเคียงกับขั้นเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิมแตไมเกินขั้นสูงสุดของตําแหนงท่ีสอบแขงขันหรือคัดเลือกได 

2. ใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณนั้น กรณีมีเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดทันภายในวันที่ 30 กันยายนของแตละป ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันที่ 30 ธันวาคมของแตละป  

3. ใหใชแนวทางการดําเนินการนี้ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เปนตนไป  

 จากแนวทางการดําเนินการดังกลาว มีผลตออัตราที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรอัตรา
เพื่อรับโอน ผศ.ดร.อุษาวดี ชนสุต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ของสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร เนื่องจากอัตรา
ท่ีไดรับจัดสรรเปนอัตราวางเพราะเกษียณอายุราชการ ดังนั้นจึงจําเปนตองชะลอการรับโอนไวกอนจนกวาจะไดรับจัดสรร
อัตราวางเพราะเหตุอื่น หรือปรับเปลี่ยนเปนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแทน รายละเอียดตามเอกสารนําเสนอ
ในระบบ e-office ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAABsJAAAACBKG02DOI5  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 รับทราบการหารือการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 

   ตามที่กองกิจการนิสิต ขอหารือเกี่ยวกับขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2548 ขอ 31 การลงโทษทางวินัยท่ีมหาวิทยาลัยใชอยูขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษาหรือไม นั้น  

  สํานักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตรวจสอบและพิจารณาแลว โดยสรุปวา หากนิสิตผูกระทํา
ความผิดมีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษแกนิสิตผูนั้น นอกเหนือจาก 4 สถาน ตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ไมได แตหากนิสิตผูกระทําความผิดมีอายุ 18 
ปบริบูรณข้ึนไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถพิจารณาโทษแกนิสิตผูนั้นตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548  ท่ีกําหนดโทษไว 9 สถานได  ดังนั้น ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ในขอ 31 การลงโทษทางวินัยนิสิตท่ีมหาวิทยาลัยใชบังคับอยู จึงไมขัดกับระเบียบ
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กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 แตอยางใด รายละเอียดแจงในระบบ e-office ท่ี  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/K30W55S4.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 แจงผลการพิจารณาเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิเศษ  

ตามที่ศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ ศวท. เสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม ช่ือ หลักสูตร ปร.ด.(ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาสากล)  กอปรกับขอกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอก และจากขอมูลท่ี สกอ. แจงตอบขอหารือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร นั้น  

ศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ ศวท. จึงขออนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุไร  พงษทองเจริญ 
ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คุณวุฒิ M.A.(English Language) จาก University of Michigan, U.S.A. 
และ ศศ.ด.(การสอนภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนทรงคุณวุฒิพิเศษ เพื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ใหมเพิ่มเติม ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เปนเวลา 1 ป โดยจายคาตอบแทนเปนคา
สอนตามระเบียบราชการ    

เนื่องจากเปนกรณีเรงดวน ดังนั้นฝายเลขานุการการประชุม จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เปน
วาระพิเศษ ครั้งท่ี 13/2551  โดยการเวียนพิจารณาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551  โดยสรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และได
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งและแจงบัณฑิตวิทยาลัยแลว ท้ังนี้รายละเอียดนําเสนอพิจารณาโดยผานระบบ e-Office 
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAABivAAAACBKG02DOI5 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 แจงผลการพิจารณาการทบทวนขอบังคับวาดวยการสรรหาคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการ
สถาบัน     

    ตามที่คณะทํางานปรับปรุงวิธีการสรรหาและไดมาของคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน
และผูอํานวยการสํานัก  นําเสนอราง จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้  

1. รางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. .....   

2. รางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  พ.ศ. ..... 

3. รางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก  พ.ศ. .....  

 ดังนั้น ท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 17/2551 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 
2551 มีมติเห็นชอบใหหนวยงานพิจารณาทบทวนขอบังคับวาดวยการสรรหาฯ ท้ัง 3 ฉบับ และนําเสนอขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ทราบภายในวันที่  5 มกราคม พ.ศ. 2552 เพื่อรวบรวมนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตอไป  
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 ฝายเลขานุการการประชุม นําเสนอบุคลากรทุกทานพิจารณาใหขอมูลโดยเวียนในระบบ e-Office โดยสรุป
บุคลากรสวนใหญเห็นชอบตามรางทั้ง 3 ฉบับ  และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

1. ในกรณีรางฉบับที่ 2 วาดวยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ควรพิจารณาใหหัวหนาภาควิชามีสิทธิ
เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมภาควิชา เปนการผสมผสาน
ระหวางระบบใหมและระบบเกา และใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย สามารถมีสิทธิออกเสียงไดดวย  

2. ควรพิจารณาผลการสรรหาจากผลคะแนน Popular vote มากกวาการใชคณะกรรมการสรรหา ซึ่งถาผล
ไมตรงกันจะมีปญหาภายหลังเหมือนที่เคยเปนมา 

  ท้ังนี้ ไดสรุปและนําเสนอผลใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบเรียบรอยแลว รายละเอียดนําเวียนในระบบ e-Office 
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAABcyAAAACBKG02DOI5  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 แจงผลการพิจารณารางประกาศกําหนดอัตราคาบํารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ดวยในปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีมียานพาหนะอยูในความครอบครองตางมี
ประกาศกําหนดอัตราคาบํารุงรักษายานพาหนะใชบังคับเฉพาะสําหรับหนวยงานยังผลใหมหาวิทยาลัยฯ ตองมีประกาศใน
เรื่องเดียวกันเปนจํานวนมาก จึงเห็นสมควรใหรวบรวมบรรดาประกาศกําหนดอัตราคาบํารุงรักษายานพาหนะของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัด และยกรางประกาศกําหนดอัตราคาบํารุงรักษายานพาหนะขึ้นใหม ใหสามารถนํามาใชบังคับไดกับทุก
หนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ   

   ดั ง นั้ น  มห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า สต ร  จึ ง ข อ ให คณะฯ  พิ จ า รณ า ต ร ว จ สอบร า ง ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาบํารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(ดังแนบ 1)กับ
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดอัตราคาบํารุงรักษายานพาหนะของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
(ดังแนบ 2) ในประเด็นรางประกาศ ฉบับดังแนบ 1 ครอบคลุมประกาศของหนวยงาน (ดังแนบ 2) หรือไม และควรปรับแกไข
เพิ่มเติมอยางไร โดยกําหนดใหสงภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552  

   ฝายเลขานุการการประชุม ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนในระบบ e-
Office แตชวงเวลาดังกลาวระบบขัดของ และสํานักงานกฎหมายติดตามเรื่อง  จึงตรวจสอบและเปรียบเทียบรางระเบียบกลาง 
ของมหาวิทยาลัยฯ กับอัตราคาธรรมเนียมในสวนที่คณะฯ  สรุปผล ดังนี้  

-  รถกระบะ จากเดิมคณะฯ กําหนด กม.ละ 2.50 บาท ระเบียบกลาง ปรับลงเปน 2.00 บาท  

-  รถตู จากเดิมคณะฯ กําหนด กม.ละ 3.00 บาท  ระเบียบกลาง กําหนดเปนเหมาจายวันละ 1,000 บาท/วัน 

-  ขออื่น ๆ ไมแตกตางกัน   

-  หลักเกณฑและวิธีการใช คณะฯ สามารถกําหนดเองไดและจัดทําเปนประกาศคณะฯ    

   คณะฯ พิจารณาแลวเห็นวารางประกาศดังกลาวครอบคลุมทุกประเด็น และเปนประโยชนมากกวาประกาศ
ของคณะฯ อีกทั้งระเบียบกลางมีความคลองตัว ยืดหยุนใหคณะฯ สามารถกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใชยานพาหนะได 
ดังนั้น จึงแจงตอบสํานักกฎหมายเห็นชอบใชตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยรวมได   
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   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 ผลการสรรหาผูแทนสภาขาราชการ สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

   ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประกาศรับสมัครผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาขาราชการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตัวแทนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 12-19 มกราคม 2552 และกําหนดเลือกตั้ง
ในวันที่ 23 มกราคม 2552 และกําหนดแจงมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดําเนินการประกาศผลฯ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2552 นั้น  

   เนื่องจากมีผูสมัครจํานวน 1 ทาน ไดแก รองศาสตราจารยศิริภัทรา เหมือนมาลัย ดังนั้น จึงไมมีความ
จําเปนตองดําเนินการสรรหา หรือใหบุคลากรใชสิทธิเสนอชื่อในวันที่ 23 มกราคม 2552 ดังนั้น คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร จึงแจงช่ือ รองศาสตราจารยศิริภัทรา เหมือนมาลัย  เปนผูไดรับการเสนอชื่อใหมหาวิทยาลยัทราบแลว  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.9 แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปริญญา ภาคตน ปการศึกษา 2551 คร้ังที่ 2  
  ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/764 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ภาคตน ปการศึกษา 2551 
รวม 17 คน นั้น  

  งานบริการการศึกษา โครงการจัดตั้งสวนการจัดการศึกษา ไดตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
อนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมมี
หนี้สินกับคณะ และมหาวิทยาลัย โดยสวนงานจัดการศึกษา ไดตรวจสอบขอมูลจากสายวิชา/หองสมุด และไดนําเวียนขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนผานระบบ e-Office เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 แลว ท่ีประชุมมี
มติเห็นชอบ รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAABXrAAAACBKG0KHYRA 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.10 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ดวยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 อนุมัติให 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย จํานวน 3 ทาน ดังนี้  

1. นายชุมพล  พรประภา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  

2. นายธีรพงษ  ตั้งธีระสุนันท  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัย แทนนายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ  

3. ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค  ปติปญญา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา เปน
กรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย แทนผูชวยศาสตราจารยมยุรี  จัยวัฒน  
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รายละเอียดเวียนในระบบ e-office ท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/JH12FUQI.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.11 การประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2552  
ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจงกําหนดวันประเมินคุณภาพหนวยงาน

ภายในคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร รวม 5 หนวยงาน โดยกําหนดชวงเวลา ตั้งแตวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2552 และ
ใหหนวยงานพจิารณากําหนดวันที่พรอมรับการประเมิน หนวยงานละ 1 วัน และแจงช่ือผูตรวจประเมิน เพือ่แตงตั้งเปน
คณะกรรมการประเมินฯ  ดังนี้  

1) สายวิชาศิลปศาสตร กําหนดตรวจประเมินวันที่ 18 พ.ค. 2552 
- อ.ทัศนีย   องคสรณะคมกุล    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย 
- อ.ดร.วันเพ็ญ  เหลาศรีไพบูลย 
- อ.วิไลลักษณ  ขวัญยืน  

2) สายวิชาวิทยาศาสตร  กําหนดตรวจประเมินวันที่ 19 พ.ค. 2552  
- ผศ.ดรสันติ  ศรีสวนแตง    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพาย   
- ผศ.วลี          สงสุวงค 
- นางภัณฑิรา มงคลจุฑา  

3) ศูนยสงเสริมการวิจยัและถายทอดเทคโนโลยี ศวท.  กําหนดตรวจประเมินวนัที่ 20 พ.ค. 2552  
- นายภาสกร   วิริยารัมภะ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ 
- รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร 
- นางสุวรรณี  ศรีนวล 

4) สํานักงานเลขานุการ กําหนดตรวจประเมินวันที่ 21 พ.ค. 2552 
- น.ส.ยุพิน    ภวพงศสุภัทร  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ 
- รศ.ชุติมณฑน บุญมาก 
- อ.จุรวีรรณ  จันพลา 

5) สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร    กําหนดตรวจประเมินวันที่ 21 พ.ค. 2552  
- ผศ.วลี     สงสุวงศ 
- รศ.จุรียรัตน  ลีสมิทธ  
- อ.ดร.ศลยา  สุขสอาด  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
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 มติที่ประชุม รับทราบ  และใหแนวทางปฏิบัติประเด็นผูทรงคุณวุฒิ ควรเชิญซ้ําติดตอกัน 2 ป เพื่อให
สามารถติดตามผลการประเมินไดอยางตอเนื่อง  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติรับยายบุคคลเขารับราชการ ตําแหนงบุคลากร    

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 3 อัตรา รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/1234 ลงวันที่ 17 
ตุลาคม 2551  ปจจุบันไดดําเนินการสอบคัดเลือกในตําแหนง บุคลากร เสร็จเรียบรอยแลว โดย น.ส.วิไล  แจงบุญ ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ตําแหนงเลขที่ 3047 ข้ัน 22,220 บาท สังกัด สํานักงาน
เลขานุการ  เปนผูผานการคัดเลือก นั้น   

  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประสงคจะขออนุมัติยาย น.ส.วิไล  แจงบุญ มาดํารงตําแหนงเลขที่ 
3047  ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร 5 ข้ัน 22,220 บาท โดยขอปรับตําแหนงเปน ตําแหนง บุคลากร 5 ข้ัน 22,220 บาท  สังกัด
สํานักงานเลขานุการ และขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย เดิม เปน ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี โดย
ปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชี การจัดเก็บขอมูล การรายงานขอมูลดานการเงิน การพัฒนาฐานขอมูลดานการเงินเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนางานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน     

  อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง บุคลากร ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหเสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนงผูปฏิบัติงานดานบริหาร ซึ่ง น.ส.วิไล  
แจงบุญ ครองอยู เปน ตําแหนง บุคลากร และขออนุมัติปรับตําแหนง ผูปฏิบัติงานดานบริหาร เปนตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมอบรองคณบดีฝายบริหาร และเลขานุการคณะฯ เสนอขอมูลเพื่อปรับเปลี่ยนตําแหนงตามที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน  

4.2 การรับนิสิตโควตารับตรงโดยผานเครือขายมหาวิทยาลัยภูมิภาค 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีนโยบายขยายโอกาสใหแกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยผาน
เครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2552 และปจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร เขารวมโครงการแลว นั้น  

กองบริการการศึกษา กําแพงแสน จึงขอสํารวจแผนการรับนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยผานเครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําปการศึกษา 2553 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2552 นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังมิไดแจงแผนการรับนักเรียนโครงการดังกลาวใหวิทยาเขตฯ ทราบ 
ดังนั้น จึงขอนําเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดดังแนบ  
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นวาโครงการดังกลาวเปนการรับนิสิต โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะพิจารณา
คัดเลือกนิสิต ซึ่งเลือกคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนอันดับแรก หลังจากที่มหาวิทยาลัยขอนแกนคัดเลือกแลว
นักเรียนที่เลือกคณะ/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนอันดับตอไป โดยการสอบสัมภาษณจะดําเนินการที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และคณะฯ  จะตองรับภาระคาใชจาย  คาสมัครตาง  ๆ  ท่ีไดรับจะเปนคาอํานวยการของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังนั้น คณะฯ จึงขอใหพิจารณาในภาพรวม กรณีท่ีจะรับนิสิตใหมผานเครือขายฯ ควรตองรับทุก
สาขาวิชา  หรือควรมีลักษณะเปนโครงการแลกเปลี่ยนโดยวิทยาเขตกําแพงแสน ควรรับเปนเครือขายภาคตะวันตก เปนตน  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม ไมเห็นชอบเขารวมโครงการ  

4.3 การพิจารณาจัดสรรอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีอัตราวาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้  

1. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย  ตําแหนงเลขที่ พ.1364 เดิมเปนตําแหนงของ อ.รักชนก  
มณีโชติ สาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร วางเนื่องจากลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ตําแหนง
เดิมเงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางพฤกษศาสตร   

2. อัตราขาราชการ ตําแหนง อาจารย ตําแหนงเลขที่ 3354 เดิมเปนตําแหนงของ อ.ดรรชนีย  เกษสังข 
สาขาวิชาคณิตศาสตร สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร วางเนื่องจากถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 
ตําแหนงเดิมเงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางคณิตศาสตร   

   อนึ่ง กรณีอัตราวางตําแหนงลําดับท่ี 1 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
สามารถพิจารณาจัดสรรใหหนวยงานภายในที่มีความจําเปนไดโดยมิตองขอสงวนสิทธิ์ หรือขออัตราคืนจากมหาวิทยาลัย  
สําหรับอัตราวางลําดับที่ 2 เนื่องจากเปนอัตราขาราชการ จําเปนตองขอสงวนสิทธิ์ขอคืนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบัน 
ตําแหนงดังกลาว มหาวิทยาลัยไดจัดสรรใหหนวยงานอื่นเพื่อรับโอนขาราชการ ตําแหนงอาจารยจากหนวยงานอื่นเรียบรอย
แลว ดังนั้นหากคณะฯ ประสงคจะขออัตรากลับคืนในปจจุบัน จะไดรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทน  

  ดังนั้น เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการจัดสรรอัตราใหหนวยงานภายในคณะฯ ท่ีมีเหตุผลความ
จําเปน  อาทิ  ภาระงานสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  สาขาขาดแคลน หรืออื่น ๆ เปนตน  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม มอบฝายเลขานุการแจงใหสายวิชา/สาขาวิชาเดิม และสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีประสงคจะ
ขอรับอัตราคืน หรือขอรับการจัดสรรอัตราใหม นําเสนอเหตุผล ความจําเปน และภาระงาน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณาตอไป   

4.4 การขอเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร ภาคปกติ 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดดําเนินการเปดรับนิสิตหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 
โดยใชหลักสูตรเดิมของคณะสังคมศาสตร บางเขน จํานวนรับปละประมาณ 50 คน โดยไดรับความรวมมือจากคณะ
สังคมศาสตร เปนอยางดี ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนมา  นั้น      
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ปจจุบันโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร ไดรับจัดสรรอัตรากําลัง ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มข้ึน และเพียงพอในการเปดสอนหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคปกติ กอปรกับนโยบายของรัฐ ท่ีมุงสงเสริมและขยาย
โอกาสทางการศึกษา รวมท้ังสภาพเศรษฐกิจอันอาจมีผลใหบัณฑิตท่ีจบการศึกษาใหมตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มข้ึน นั้น  

โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร จึงเสนอขออนุมัติรับนิสิตใหม หลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคปกติ 
โดยใชหลักสูตรเดิมของคณะสังคมศาสตร จํานวนรับนิสิตปละ 10 คน  ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2552 เปนตนไป ท้ังนี้ได
แจงคณะสังคมศาสตร ทราบ และขออนุมัติแผนการรับนิสิตใหมไวในแผนยุทธศาสตรคณะฯ เรียบรอยแลว รายละเอียดดัง
แนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบโครงการฯ นําเสนอขอมูลรายละเอียดเพื่อเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยตอไป  

4.5 พิจารณา (ราง) แผนยุทธศาสตร และ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 มก.กพส. และคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

         ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดจัดประชุมผูบริหารระดับสูง เรื่อง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางวันที่ 21 ตุลาคม และวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดดําเนินการจัดทํารางแผนยุทธศาสตร และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยา
เขตกําแพงแสน คราวประชุมครั้งท่ี 10/2551 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 และที่ประชุมมีมติใหหนวยงานระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน/ศูนย และคณะกรรมการภาควิชา/สายวิชา พิจารณาใหขอเสนอแนะ และจัดสงภายในวันที่ 30 มกราคม 2552 ตามราง 
จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้  

1. รางแผนยุทธศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. 2552 – 2561 จํานวน 15 
หนา  

2. รางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 (โครงการตาง ๆ ในแตละยุทธศาสตรไดจากมาตรการ
ในรางแผนยุทธศาสตร) จํานวน 16 หนา  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดนําเวียนในระบบ e-Office แจงใหทุกฝาย/สายวิชา/โครงการ พิจารณา
และนําเสนอขอเสนอแนะ ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAABjqAAAACBKG10Y3AN 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552  โดยมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ มีขอเสนอไว ดังนี้  

“ตัวช้ีวัดของสมศ.ของพันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการวิทยาเขต ยุทธศาสตรท่ี10พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพเบ็ดเสร็จในวิทยาเขต โดยเนนการบริหารแบบมืออาชีพ พัฒนาบุคลากรใหเช่ียวชาญ มีจิตสํานึกรักองคกร 
ประชาสัมพันธท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย และรณรงคการหารายไดเพิ่มจากทรัพยสินและผลงานขององคกรเปนหลัก สงเสรมิ
การนํางานวิจัยเขาสูระบบการผลิตเพื่อกอใหเกิดรายได  ควรมีการแกไขเพราะตัวช้ีวัดสมศ.ท่ีเสนอไวเดิม 3 ขอนั้น เปน
มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ควรจะอยูในพันธกิจที่ 1 การเรียนการสอน (ไมเกี่ยวของกบัการบริหารจดัการ) 
ควรเลือกใชตัวช้ีวัดสมศ.มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร เชน 

1. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ  
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2. งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในและตางประเทศตออาจารยประจํา  

3. รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

4. สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  

5. การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 

6.   ศักยภาพของระบบฐานขอมูล  เพื่อการบริหาร  การเรียนการสอน และการวจิัย 

7.  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  

   ประเด็นอื่นๆ จะเปนขอปลกียอยเล็ก ๆ นอย เชน คําผิด สํานวนภาษา และตัวช้ีวัดของโครงการ รวมถงึ
บางยุทธศาสตรยังไมมีโครงการครบสมบูรณเพื่อตอบสนองยทุธศาสตร เชน ยุทธศาสตรท่ี10 ยังไมมีโครงการที่จะทําให
บุคลากรมีจิตสํานึกรักองคกรท่ีชัดเจน เปนตน” 

   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร แจงวา “รับทราบแตตองการใหระบุวาสวนของสายวิชาฯ ตองทํายุทธศาสตร
ขอใดบาง และแผน 4 ป ตองทําดานใด อยากใหสงเปนเอกสารรายละเอียดมาใหเขาใจมากกวานี้ ไมเชนนั้นก็ไมสามารถ
ดําเนินการไดดี”   

  สําหรับหนวยงานอื่น ๆ ไมมีขอเสนอแนะ ดังนั้น เพื่อสามารถสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และ
สามารถเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร และการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของวิทยาเขตกําแพงแสนไดครอบคลุม สอดคลองและชัดเจน โดยสรุปความสอดคลอง
ยุทธศาสตรของ ศวท. กับ กพส. รายละเอียดดังนี้  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบผูบริหารทุกฝาย หัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการฯ พิจารณาเสนอ
ความเห็นเพิ่มเติมจัดสงใหฝายประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2552 เพื่อนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสนภายใน 30 
มกราคม 2552  

4.6 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีมติถายทอดตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แกหนวยงาน 
คณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 52 หนวยงาน และไดมีการประชุมช้ีแจงเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 และมีบันทึกที่ ศธ 
0513.10101/849 ลงวันที่ 21 มกราคม 2552 แจงใหหนวยดําเนินการ ดังนี้  

1. กําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัดในป 2552 ตามรายตัวช้ีวัดในตารางตัวช้ีวัดและเปาหมายประกอบการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

2. ผูบริหารหนวยงานคณะ สํานัก สถาบันลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 รายละเอียดตามเอกสารแนบ และสงเอกสาร 1 และ 2 ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.มก. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 
โดยสามารถ download แบบฟอรมไดท่ี http://www.opd.psd.ku.ac.th/form.form.htm  รายละเอียดเวียนในระบบ e-Office ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KE0MNDWG.pdf  
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เพื่อใหการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามที่ตกลง
ไว คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ไดกําหนดมาตรการ
ส ง เ ส ริ ม เ พื่ อ ใ ช กํ า กั บ  ติ ด ต ามผลก า รดํ า เ นิ น ง านขอ งหน ว ย ง าน  จํ า น วน  1 0  มาตรก า ร  ร า ยละ เ อี ย ด ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAAAfGAAAACBKG1A43RP  

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว คณะฯ ไดเรียนเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 และกําหนดผูรับผิดชอบแตละตัวช้ีวัด รวม 29 
ตัวช้ีวัด และมอบหมายใหฝาย/สายวิชา/โครงการ พิจารณากําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัดในป 2552 ของแตละหนวยงาน
ภายใน  ใหผูรับผิดชอบ และงานนโยบายและแผนรวบรวมภายในวันที่ 23 มกราคม  2552 เพื่อนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2552  วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552 
รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWDnote?AAABthAAAACBKG1A43RPAAACHp   

 สรุปการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ จัดสงคูมือการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  2552  และสํานักงานเลขานุการ  ไดจัดทําสําเนาสงใหผูบริหารทุกทาน  และ
คณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. ศวท. ทุกทานทราบแลว สําหรับรายละเอียดการกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดตามดัชนีตาง ๆ ฝายวิจัย
และบัณฑิตศึกษาซึ่งรับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล  ขอ1-9  ขอ 14-17 และมิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพ ขอ 
23-24 และจัดทําตารางรายงานผลดําเนินงานรอบ 2 เดือน ประจําปงบประมาณ 2552  จัดสงใหงานนโยบายและแผนเพื่อ
รวบรวมแลวรายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAACBcAAAACBKG14YBNK  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม ดังนี้  

1. เห็นชอบตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  

2. ขอใหทุกฝายและหนวยงานภายใน จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสํานักงาน 
ก.พ.ร. มก. ตามแบบฟอรม โดยครั้งท่ี 1 ขอใหรายงานผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 – 
มกราคม 2552  ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552   

3. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2552 ขอใหทุกฝาย/หนวยงานภายใน
จัดสงรายงาน ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป    

4.7 การตรวจสอบขอมูลแผนการรับนิสิตเขาศึกษา ปการศึกษา 2552 – 2554 
  ดวยกองบริการการศึกษา มีบันทึกที่ ศธ 0513.10106/ว 585 ลงวันที่ 15 มกราคม 2552 คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 โดยแจงวาท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2551 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 มีมติเห็นชอบใหทุกคณะและวิทยาเขต
ตรวจสอบและพิจารณาทบทวนแผนการรับนิสิตระหวางปการศึกษา 2552 – 2554 อีกครั้งหนึ่ง โดยใชขอมูลการรับจริงในป
การศึกษา 2551 เพื่อประกอบการพิจารณา และแจงปรับแกไขขอมูลใหถูกตอง ซึ่งกองแผนงานไดดําเนินการปรับขอมูลเสร็จ
เรียบรอยแลว รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAABvwAAAACBKG1A43RP และ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KB0M77SP.PDF  
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  มหาวิทยาลัยฯ แจงขอใหคณะฯ ดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้  
1. พิจารณาตรวจสอบและทบทวนขอมูลแผนการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2552 – 2554  
2. จัดทําขอมูลจํานวนนิสิตท้ังหมด และจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระหวางปการศึกษา 2551 – 2554 โดย

จําแนกตามระดับปริญญา กลุมสาขา ประเภทโปรแกรมของคณะและวิทยาเขต  
 กําหนดสงขอมูลใหกองแผนงาน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552 นั้น  
  จากขอมูลตามขอ 1 ไดดําเนินการตรวจสอบโดยแจงเวียนในระบบ e-Office เพื่อตรวจสอบและยืนยันอีก
ครั้งหนึ่ง สําหรับขอมูลตามขอ 2  มอบสวนงานจัดการศึกษา ดําเนินการจัดทํารายละเอียดตามแนวทาง ดังนี้  

1. จํานวนนิสิตรับใหม ช้ันปท่ี 1 ตามแผน เมื่อข้ึนช้ันปท่ี 2 คิดปรับลดรอยละ 10  
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คิดจากจํานวนนิสิตช้ันปท่ี 4 คิดปรับลดรอยละ 5   
อนึ่ง ท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเติมในการคํานวณผูจบการศึกษาลดลงรอยละ 5  สาเหตุควรมาจากขอบกพรอง

ของนิสิต  เชน  การทุจริตการสอบ พฤติกรรมของนิสิต ซึ่งมิใชเกิดจากการบริหารจัดการของคณะหรือสาขาวิชา   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหสวนงานจัดการศึกษา สายวิชา/โครงการตาง ๆ ตรวจสอบและแจง
ยืนยันแผนการรับนิสิตตามแนวทางที่กําหนดภายในวันที่ 29 มกราคม 2552   

4.8 ผลการสํารวจความคิดเห็นการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป 2550  

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร คราวประชุมครั้งท่ี 13/2551 เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2552 เห็นชอบใหสํานักงานเลขานุการ สํารวจความคิดเห็นจากขาราชการและลูกจางประจํา และสรุปผล
ตามความคิดเห็นของบุคลากรสวนใหญ เพื่อจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สวนที่ 2 สําหรับหนวยงาน/
คณะทํางาน  จํานวนเงินรวม 23,355.34 บาท นั้น  

 สํานักงานเลขานุการ ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ไดแก ขาราชการและลูกจางประจํา ซึ่ง
เปนผูมีสิทธิไดรับจัดสรรเงินรางวัลดังกลาว ในระบบ e-Office เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รายละเอียดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAABhMAAAACBKG1A43RP  ความเห็น 4 ประเด็น ดังนี้  

ขอ 1.  ใหนําเงินจํานวนดังกลาวมาจัดสรรใหแกขาราชการ และลูกจางประจําท่ีมีสวนรวมในผลการปฏิบัติ
ราชการในชวงเวลาดังกลาว 

ขอ 2.  ใหนําเงินจํานวนดังกลาวจัดทําของรางวัลมอบใหเฉพาะขาราชการ และลูกจางประจํา    

ขอ 3.  ใหนําเงินจํานวนดังกลาวสมทบเขากองทุนสวัสดิการคณะฯ เพื่อจัดทําของรางวัลมอบใหแกบุคลากร
ทุกทาน    

ขอ 4.  กรณีทานเลือกขอ 2 หรือ 3 ขอใหระบุประเภทของที่ระลึก ........................ 

        อนึ่ง ในป พ.ศ. 2548  และ พ.ศ. 2549  คณะฯ ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากขาราชการ และ
ลูกจางประจํา ซึ่งผลการสํารวจบุคลากรดังกลาวประมาณรอยละ 99 ใหนําเงินรางวัลเขากับกองทุนสวัสดิการคณะฯ และ
กองทุนฯ สมทบเงินเพื่อจัดทําของรางวัลมอบใหบุคลากรทุกทาน (โดยคณะฯ ไดจัดทําเสื้อยืดสีเหลือง-เทา และรมสีเทาเงิน-
เขียว ในป 2548 และ 2549 ตามลําดับ)  
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        ท้ังนี้ ขอความรวมมือในการแจงความคิดเห็นตามขอ 1 - 4 สงกลับมาที่คุณภัณฑิรา ภายในวันที่ 9 มกราคม  
2552 หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวจะถือวาทานมีความคิดเห็นใหปฏิบัติตามมติท่ีปฏิบัติมาในป 2548 และ 2549 *  

 สรุปผลการสํารวจได ดังนี้  
จํานวนขาราชการและลูกจางประจํา 66 คน รอยละ หมายเหตุ  
แสดงความคิดเห็น 48 คน คิดเปนรอยละ  72.7  

เห็นชอบตาม ขอ 1 4 คน คิดเปนรอยละ  6.1  
เห็นชอบตาม ขอ 2 - คน คิดเปนรอยละ   -   
เห็นชอบตาม ขอ 3 32 คน คิดเปนรอยละ   48.5 เสนอความเห็นใหจัดทําเสื้อแจคเก็ต/เสื้อ

โปโล/กระเปาผา/ทัศนศึกษาตางจังหวัด   
รับทราบ ไมออกความเห็น 12 คน คิดเปนรอยละ   18.2  
ไมเขาระบบและแสดงความคิดเห็น *  18 คน คิดเปนรอยละ   27.3  
สรุป ขอ 3 + *   =  50 คน  50 คน  คิดเปนรอยละ   75.8   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา      

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามขอ 3 โดยมอบคณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร พิจารณาดําเนินการจัดทําของรางวัลมอบใหแกบุคลากรทุกทาน  

4.9 การเสนอขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ   

ตามที่ ดร.ฐิติยา  แซปง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้งสาย
วิชาเคมี มีบันทึกที่ ศธ 05132.20411/0070 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง ขอประเมินผลการสอนเพื่อดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  และเนื่องจาก อ.ดร.ฐิติยา  แซปง จัดสงเอกสารยังไมสมบูรณ และไดขอยกเลิกเรื่องเดิมโดยขอ
เปลี่ยนแปลงจากการขอประเมินการสอน เปนการขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยนําเสนอเรื่องใหม ตามบันทึกที่ ศธ 
0513.20411/0089 ลงวันที่ 21 มกราคม 2552 สํานักงานเลขานุการ รับเรื่องเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 นั้น  

 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ช่ัวโมงสอน และเอกสารครบถวน ประกอบดวย  

1. แบบประวัติสวนตัวและหนังสือรับรองปริมาณงาน (ก.พ.อ.03) (เอกสารหมายเลข 1 ) จํานวน 3 ชุด  

2. ชุดเอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีอินทรีย II (728224) จํานวน 3 ชุด  ดังนี้  

2.1. แผนการสอน (เอกสารหมายเลข 2)  

2.2. เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีอินทรีย II บรรยาย (เอกสารหมายเลข 3)  

2.3. เอกสารประกอบการสอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย II (เอกสารหมายเลข 4)  

3. บทความวิจัย เรื่อง ปริมาณสารตกคางของคลอรไพริฟอสและคลอรเฟนนาเพอรท่ีฉีดพน 3 อัตราใน
ผักคะนา (เอกสารหมายเลข 5) จํานวน 3 ชุด  

4. รายงานวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบผลผลิตและปริมาณสารตกคางของการใชสารชีวภาพบาซิลลัส ทูริงเยนา
ซิส และสวนผสมของสารเคมีกําจัดแมลงอะบาเม็กตินและคลอรเฟนนาเพอรในผักคะนา (เอกสารหมายเลข 6) จํานวน 3 ชุด   

5. หนังสือ เรื่อง พิษวิทยาสิ่งแวดลอม (เอกสารหมายเลข 7) จํานวน 3 เลม   
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 สํานักงานเลขานุการ ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คราวประชุมครั้งท่ี 13/2551 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ได  
พิจารณาใหความเห็นชอบเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้  

1) ดร.พจมาลย พูลมี อาจารย  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
2) นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล  ผูชวยศาสตราจารย   โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
3) ดร.วีรชัย พุทธวงศ   รองศาสตราจารย   โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.10 การประเมินความพึงพอใจและการประเมินผูบริหาร   
ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณา  

1. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร   
 คาดวาจะดําเนินการแจกแบบสอบถาม ใหบุคลากรไดใน เดือนกุมภาพันธ ขอใหท่ีประชุมพิจารณา

แบบประเมิน   

2. การประเมินผูบริหาร   
 คาดวาจะดําเนินการแจกแบบสอบถามใหบุคลากรไดในเดือนกุมภาพันธ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้  

1)  แยกแบบประเมินผูบริหารเปน 4 แบบ ดังนี้ 
- แบบประเมินคณบดี 
- แบบประเมินรองคณบดีและผูชวยคณบดี 
- แบบประเมินเลขานุการคณะ 
- แบบประเมินหัวหนาสายวิชา 
- แบบประเมินหัวหนาศูนยฯ 

2)  ผูประเมินผูบริหารตําแหนงตางๆ ดังนี้ 
- คณบดี, รองคณบดีและผูชวยคณบดี ผูประเมินคืออาจารยทุกทาน, ขาราชการ-พนักงาน  ทุก

คน และลูกจางประจํา 
- เลขานุการคณะ ผูประเมินคือผูบริหารทุกทาน, หัวหนาสายวิชา, รองหัวหนาสายวิชา และ

บุคลากรที่อยูในสังกัดสํานักงานเลขานุการทุกคน 
- หัวหนาสายวิชา ผูประเมินคือผูบริหารทุกทาน, เลขานุการคณะ และบุคลากรในสังกัดสาย

วิชา  

รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_workprocess7?AAAByBAAAACBAAAWckKH0FI7QN  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

 มติที่ประชุม เห็นชอบ    

1. มอบฝายประกัน ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร   
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2. มอบ รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย เปนประธานคณะกรรมการประเมินผลการ
ประเมินผูบริหาร โดยใหพิจารณาเสนอชื่อผูรวมเปนกรรมการ และกรรมการและเลขานุการ รวม 3  ทาน เพื่อเสนอคณบดี
แตงตั้ง โดยมีหนาท่ีดําเนินการประเมิน และจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินนําเสนอคณบดี เพื่อนําแจงท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมประจําเดือนพฤษภาคม 2552    

3. เห็นชอบใหกําหนดผูประเมิน ตามแบบประเมิน ขอ 1)  ดังนี้   
- คณบดี, รองคณบดีและผูชวยคณบดี ผูประเมิน คือ บุคลากรทุกทาน  
- หัวหนาสายวิชา ผูประเมิน คือ ผูบริหาร  เลขานุการคณะฯ และบุคลากรในสังกัดทุกทาน  
- เลขานุการคณะฯ  ผูประเมิน  คือ  ผูบริหารทุกทาน  หัวหนาสายวิชา รองหัวหนาสาย                

ผูประสานงานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร บุคลากรในสังกัดทุกทาน  
- หัวหนาศูนยฯ  ผูประเมิน คือ ผูบริหารทุกทาน เลขานุการคณะฯ คณาจารย นักวิจัย และ

บุคลากรสังกัดของ ศสวท.   

4. มอบที่ประชุมพิจารณาตรวจแบบประเมิน และกรณีมีขอเสนอแนะ ขอใหจัดสงฝายประกัน
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2552  

4.11 การติดตามขอมูลดานประกันคุณภาพ  3  เดือน  (ต.ค. 2551-ธ.ค. 2551) 

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ แจงผลการติดตามขอมูลดานประกันคุณภาพ รอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม 2551 – ธันวาคม 2551) ไดรับแจงขอมูลจากฝายกิจการนิสิต โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา และศูนยสงเสริมการ
วิจัย ฯ เทานั้น   

  ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากหัวหนาหนวยงาน/ฝาย ดําเนินการใหผูรบัผิดชอบการจัดเก็บขอมูลรายงานผล
ตามแบบเก็บฟอรมท่ีไดประชุมทําความเขาใจไปแลวดวย โดยองคประกอบที่ 1 ใหรายงานตามรอบปงบประมาณ 2551 และ
ปการศึกษา 2551 (ตุลาคม 2550 – พฤษภาคม 2552)    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  

1. มอบหัวหนาสายวิชา/ศูนย ท่ียังมิไดดําเนินการ จัดสงรายงานผลตามแบบฟอรมใหฝายประกันคุณภาพ
ภายในวันที่  29  มกราคม 2552   

2. ใหโครงการจัดตั้งหนวยงานภายในฯ จัดสงรายงานผลตามแบบฟอรมฯ ใหสายวิชาตนสังกัดเดิมทราบ
ดวย  

4.12 แบบฟอรมโครงการเพื่อของบประมาณรายได ประจําป 2553 

 เนื่องจากคณะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหม ดังนั้นแบบฟอรมโครงการเพื่อของบประมาณ รายได 
ประจําป 2553 ท่ีตองระบุวาโครงการที่ของบประมาณนั้นสอดคลองกับยุทธศาสตร/กลยุทธ ใดของคณะ เห็นควรปรับใหมให
สอดคลองกับยุทธศาสตร/กลยุทธใหม และการรายงานผลการดําเนินงานควรปรับใหเปนไปตามแบบใหมของวิทยาเขต 
รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KD0YLDUO.doc  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
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 มติที่ประชุม เห็นชอบ และการนําเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอคําของบประมาณเงินรายได
ประจําป 2553  ตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําป และสามารถตอบสนองตัวช้ีวัด และดัชนีท่ี
กําหนดตามคูมือประกันคุณภาพของคณะ  วิทยาเขต มหาวิทยาลัย สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร.  

4.13 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดภาระงานวิจัยของบุคลากร 

 ดวยฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยตามตัวช้ีวัด  การรายงาน
ขอมูลตามดัชนีการประกันคุณภาพ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ขอเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อให
เจาหนาท่ีสามารถจัดเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

1. ใหคณาจารย/นักวิจัยทุกทาน มีหนาท่ีรายงานขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีไดรับทุนจากแหลงทุนทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัย และแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยใหหนวยงานตนสังกัดทราบ โดยมอบศูนยสงเสริมการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี เปนหนวยงานจัดเก็บขอมูล  

2. การคิดภาระงานวิจัย  

ใหอาจารยประจํา/นักวิจัย สามารถคิดภาระงานวิจัย ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยไดเฉพาะงานวิจัยท่ี
แจงขอมูลตามขอ 1 

 กรณีงานวิจัยท่ีมิไดรายงานขอมูลตามขอ 1 ใหจัดเปนงานวิจัยสวนบุคคล ไมสามารถนํามาคิดภาระ
งานตามเกณฑของมหาวิทยาลัย   

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนธันวาคม 2551  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนธันวาคม 2551  ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนธันวาคม 2551   
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ธันวาคม 2551 
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนธันวาคม 2551 
1.5 สรุปงบรายรบั-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนธันวาคม 2551 

3. รายงานเงินคงเหลือ ประจําวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

4. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2   

5. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2552     

รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAACBdAAAACGKH0FI7QN     
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  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนธันวาคม  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 ประจําเดือนธันวาคม 2551 
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนธันวาคม 2551 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนธันวาคม 2551 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAACBGAAAACkKH0FI7QN      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่2/2552  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 2/2552 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 เวลา 9.30 น. กําหนด
เสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  16 กุมภาพันธ 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 


