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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 2/2552  

วันจันทรที่ 23  กุมภาพันธ 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. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ  
7. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายวีรชัย พุทธวงศ หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยจัดการศึกษานานาชาติ  
3. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
4. นายปติ  ตรีสุกล  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
5. นายวิทยา  จาทอง  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
6. นางสาวพจมาลย  พูลมี  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 
7. นายนพพร  รัตนชวง  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
8. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
9. นางสาวนันทนา  เลิศประสบสุข   ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
10. นางสุวรรณี  ศรีนวล  หัวหนางานนโยบายและแผน   

เร่ิมประชุมเวลา  09.50 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

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

1.1 การเดินทางไปราชการเพื่อ MOU กับ GXUT สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประธานแจงวาสืบเนื่องจากคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกวางสี (GXUT) เดินทางทางเจรจา

ธุรกิจรวมกับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเบื้องตนไดเจรจาความรวมมือเพื่อ  
1. การจัดสงนักศึกษามาเรียนภาษาไทย เพื่อเตรียมพรอมเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
2. ความรวมมือดานการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ การวิจัยโดยเนนดานสาขาวิชาเคมี วิศวกรรม

เคมี  
3. ขยายฐานความรวมมือการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาเชิงวัฒนธรรม และอื่น ๆ  

เนื่องจากการลงนามโครงการความรวมมือตามเงื่อนไขของ  GXUT อธิการบดีของ  GXUT มีนโยบายให
หนวยงานที่จะลงนามความรวมมือตองเดินทางไปลงนามที่ GXUT เทานั้น ดังนั้น คณะผูบริหารของคณะฯ  โดยมีหนวยงาน
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบดวย สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน และผูชวย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวม 9 คน จึงมีกําหนดการเดินทางไปเจรจาธุรกิจ และลงนาม
ความรวมมือดานการเรียน การสอน และการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกวางสี (GXUT) ในระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ 
ถึง 2 มีนาคม 2552     
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่1/2552  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันจันทรท่ี 22 ธันวาคม 2551  เพื่อรับรอง  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม    

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2552   
ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อแจง

คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  
บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม 2552 

รวม 4  ฝาย 4 หนวยงาน  10 โครงการ ดังนี้   
1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
3. ฝายกิจการนิสิต   
4. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
5. สายวิชาคณิตศาสตร (รายงานรวมอยูในโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร) 
6. สายวิชาวิทยาศาสตร   
7. สํานักงานเลขานุการ  
8. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
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9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  
11. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  
12. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 
13. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  
14. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาเคมี   
15. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาฟสิกส 
16. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาจุลชีวิทยา 
17. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 
18. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

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

1. ฝายบริหาร  
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
3. สายวิชาศิลปศาสตร 
4. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  
5. โครงการดําเนินงานจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ (ศจศน.) 

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติปริญญา ภาคตน ปการศึกษา 2551 คร้ังที่ 3  

  ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0076 ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) ภาคตน ปการศึกษา 2551 
(ครั้งท่ี 3) จํานวน 1 คน และงานบริการการศึกษา โครงการจัดตั้งสวนการจัดการศึกษา ไดตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติ
เหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะ และมหาวิทยาลัย   เนื่องจากการขออนุมัติปริญญา ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ดังนั้น จึงขออนุมัตินําเวียนผานระบบ e-Office เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติ และจักนําแจงท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2552 กําหนดวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 ทราบตอไป  รายละเอียดนําเวียนที่ประชุมฯ ใน
ระบบ e-Office อางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAACSjAAAACBL70NMRUW  ซึ่ง
กรรมการฯ สวนใหญใหความเห็นชอบ และสวนงานจัดการศึกษา ไดดําเนินการแจงกองบริการการศึกษา กําแพงแสน 
ดําเนินการเรียบรอยแลว   

  ประธานจึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.3 แจงผลการพิจารณาการขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตําแหนง  

  ตามที่คณะฯ ไดรับอนุมัติจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา  ดังนี้  

1. นักวิทยาศาสตร  1 อัตรา โดยนายเฉลิมชัย  เอื้อวิริยะวิทย คุณวุฒิ วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูผานการคัดเลือก  

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา โดยนายขวญัชัย สุขสมบูรณ  คุณวุฒิ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูผานการคัดเลือก   

  เนื่องจากการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง นักวิทยาศาสตร และนักวิชาการคอมพิวเตอร ท้ัง 2 อัตรา 
ดังกลาวไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมื่อวันที่ 27 และ 29 มกราคม 2552 ตามลําดับเรียบรอยแลว 
ดังนั้น จึงขอนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2552  กําหนดประชุมวันที่ 23 ก.พ. 2552 แตการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยฯ ประชุมประจําเดือน ก.พ. 2552 กําหนดในวันที่ 10 ก.พ. 2552 และตองนําเสนอเอกสารภายในวันที่ 30 ม.ค. 
2552  ไมสามารถดําเนินการไดทัน และการประชุมประจําเดือน มีนาคม 2552  กําหนดในวันที่ 9 มี.ค. 2552 กําหนดสง
เอกสารภายใน 27 ก.พ. 2552 หากรอนําเขาวาระตามปกติจะมีระยะเวลาไมเพียงพอในการดําเนินการตามขั้นตอนปกติ ดังนั้น
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาโดยการเวียนในระบบ e-Office และคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบแลว  อางอิงท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAACLJAAAACBL70NMRUW  

  อนึ่ง  การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา ดังกลาวตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ ใหพิจารณา
ยุบเลิกตําแหนงพนักงานเงินรายได ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ จึงขอยุบเลิกอัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร เดิม จํานวน 2 
อัตรา ในสังกัดหนวยสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ   

  ประธานจึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 รับทราบการพิจารณาขออนุมัติหลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) และ ปร.ด.(ภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากล)  

  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดขออนุมัติแผนการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งไดรับการบรรจุในแผนการรับนิสิตใหมของคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร หลักสูตรใหม ปการศึกษา 2552 โดยดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ดังกลาว และไดดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรและเสนอผูทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 
เรียบรอยแลว  ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คราวประชุมครั้งท่ี  5/2551 เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2551 พิจารณาและใหความเห็นชอบ โดยนําเสนอคณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแลว และท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบโดยแจง
ใหคณะฯ ดําเนินการแกไข แตการดําเนินการแกไขใชเวลาเกินกวา 90 วัน ดังนั้น จึงจําเปนตองนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป   

  อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ครั้งท่ี 2/2552 กําหนดประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552  
ดังนั้น เพื่อความรวดเร็ว จึงขอนําเวียนเพื่อขอความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษ รายละเอียดตามเอกสารอางอิงดังแนบ 
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http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAACKKAAAACBL70NMRUW  และเอกสารหลักสูตรท่ีปรับแกไข
แลวอางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KO0UUH9F.doc  และ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KO0UUH9G.doc  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบการรายงานงบการเงิน และการจัดสรรเงินเหลือจายสุทธิ ประจําป 2551  โครงการหลักสูตร ศศ.ม.
(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ  

 ดวยโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) ขอแจงรายงานการเงิน ซึ่งไดผานการ
ตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีผูไดรับอนุญาตเรียบรอยแลว  มีรายรับสูงกวารายจายเปนเงิน  2,259,231.61 บาท ( สองลาน
สองแสนหาหมื่นเกาพันสองรอยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค)  ดังนั้น จึงขอแจงรายละเอียด งบการเงิน และ การจัดสรร
เงิน  ตามที่ไดผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ แลว ดังนี้      

1. งบรายรับสูงกวารายจาย                   เปนเงิน 2,259,231.61  บาท 
2. กันงบเพื่อปรับปรุงช้ัน 2 อาคาร 10   เปนเงิน  1,500,000.00 บาท 
3. เงินคงเหลือสุทธิเพื่อจัดสรร เปนเงิน    759,231.61 บาท  

 โครงการฯ ไดพิจารณาจัดสรรเงินสุทธิประจําป 2551 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามหลักการของคณะฯ ดังนี้ 
1. โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิตฯ   40% เปนเงิน 303,692.64 บาท 
2. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  30%  เปนเงิน  227,769.49 บาท 
3. สายศิลปศาสตร  15% เปนเงิน 113,884.74 บาท  
4. ภาควิชารัฐศาสตรฯ คณะสังคมศาสตร   15% เปนเงิน 113,884.74 บาท 

  รวมท้ังสิ้น 759,231.61 บาท  
รายละเอียดอางอิง http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAACZqAAAACBL70NMRUW  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบการรายงานงบการเงิน และการจัดสรรเงินเหลือจายสุทธิ ประจําป 2551  โครงการหลักสูตร 
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ 

 ดวยโครงการปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ  ขอแจงรายงานการเงิน ซึ่งได
ผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีผูไดรับอนุญาตเรียบรอยแลว   โดยมีรายละเอียด งบการเงิน และ การจัดสรรเงิน  
ตามที่ไดผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ แลว ดังนี้      

1. รายรบั                    เปนเงิน 4,062,665.99  บาท 
2. รายจาย   เปนเงิน  3,188,676.36 บาท 
3. รายรับสูงกวารายจาย เปนเงิน    873,989.63 บาท 
 หัก   เงินทดรองจายคืน  เปนเงิน   100,000.00 บาท 
  คาประกันของเสียหาย เปนเงิน     83,000.00 บาท 
  กันเงินเหลื่อมป  เปนเงิน   610,200.00 บาท 
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  คงเหลือสุทธิ เปนเงิน      80,789.63 บาท    

 โครงการฯ ไดพิจารณาจัดสรรเงินสุทธิประจําป 2551 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามหลักการของคณะฯ ดังนี้ 
1. โครงการฯ   40% เปนเงิน     32,315.85 บาท 
2. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  30%  เปนเงิน      24,236.89 บาท 
3. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  30% เปนเงิน     24,236.89 บาท  

                       รวมท้ังสิ้น     80,789.63 บาท  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบการรายงานงบการเงิน และการจัดสรรเงินเหลือจายสุทธิ ประจําป 2551 โครงการหลักสูตร วท.บ.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ   

 ดวยโครงการปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ ขอแจงรายงานการเงิน ซึ่งได
ผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีผูไดรับอนุญาตเรียบรอยแลว  โดยมีรายละเอียด งบการเงิน และ การจัดสรรเงิน  
ตามที่ไดผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ แลว ดังนี้      

1. รายรับ                    เปนเงิน 12,132,601.85  บาท 
2. รายจาย   เปนเงิน    7,994,529.45 บาท 
3. รายไดสูงกวารายจาย   เปนเงิน   4,138,072.40 บาท 
 หัก   โครงการกอสรางอาคาร IT  เปนเงิน   4,030,000.00 บาท 
  คาใชจายวิชาปญหาพิเศษ เปนเงิน         52,300.00 บาท 
  เงินสนับสนุนคณะสรางลานจอดรถฯ งวดที่ 1  เปนเงิน         20,000.00 บาท 
  จัดสรรใหสายวิชาคณิตศาสตร เปนเงิน            7,500.00 บาท  
  คงเหลือสุทธิ เปนเงิน          28,272.40 บาท   

 โครงการฯ ไดพิจารณาจัดสรรเงินสุทธิประจําป 2551 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามหลักการของคณะฯ ดังนี้ 
1. โครงการฯ   40% เปนเงิน    11,308.96 บาท 
2. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  30%  เปนเงิน        8,481.72 บาท 
3. สายวิชาคอมพิวเตอร   30% เปนเงิน 8,481.72 บาท  

                       รวมท้ังสิ้น                        28,272.40 บาท  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 ความคืบหนาเกี่ยวกับการยกเลิกระบบซีของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีบันทึกแจง
ความคืบหนาเกี่ยวกับการยกเลิกระบบซีของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เวียนในระบบ e-Office อางอิงท่ี
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L40Y8Q5P.pdf  โดยสรุป ดังนี้  
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1. คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดมีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนระบบจําแนก
ตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลท่ีเหมาะสมของขาราชการฯ เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

2. ในระหวางที่ ก.พ.อ. ยังไมไดประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อปรับเปลี่ยนระบบ
จําแนกตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลท่ีเหมาะสมของขาราชการฯ เพื่อใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ดําเนินการ ดังนี้  

1) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ยังคงสามารถเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทนและเงินอื่น ๆ ไดตามบัญชี
เงินเดือนของ ก.พ. เดิม ตามระบบ “ซี” หรือตามระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวของกับการนั้นได จนกวา ก.พ.อ. จะมีการ
กําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ใหม  

2) มหาวิทยาลัย/สถาบัน ยังคงสามารถดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป รอบ 1 เมษายน 2552 หรือ 
รอบ 1 ตุลาคม 2552 โดยใชเกณฑ ก.พ. เดิม หรือเกณฑกระทรวงการคลังท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณี จนกวา ก.พ.อ.จะได
ปรับเปลี่ยนระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

3) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป เกณฑตาง ๆ ท่ี ก.พ. กําหนดใชใหม หรือยกเลิก รวมทั้งท่ี
กระทรวงการคลังยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง จะไมมีผลตอมหาวิทยาลัย/สถาบัน เนื่องจากเกณฑตาง ๆ ดังกลาว มีผลบังคับใช
กับขาราชการพลเรือนสามัญเทานั้น  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.9 การแตงต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

   ตามที่มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จํานวน 2 อัตรา และแจงให
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอชื่อแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และยืนยันวันมาปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 13/2551 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551  
เห็นชอบใหเสนอชื่อแตงตั้งหัวหนาสายวิชาหรือประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชา เปนกรรมการลําดับที่ 2 และ
ผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนกรรมการลําดับที่ 3 ดังนั้นเห็นควรเสนอชื่อแตงตั้ง ดังนี้  

1. อ.ดร.วีนาวรรณ  สมผล   

- อ.ดร.พจมาลย  พูลมี                กรรมการลําดับที่ 2  

- รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย         กรรมการลําดับที่ 3   

2. อ.ดํารงค  ถาวร  

- ผศ.วลี  สงสุวงค                     กรรมการลําดับที่ 2  

- รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย         กรรมการลําดับที่ 3   
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   ท้ังนี้  อ.ดร.วีนาวรรณ  สมผล และ อ.ดํารงค  ถาวร  ไดวันเริ่มปฏิบัติราชการตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2552 
เปนตนไป    

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคลากรตําแหนง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย  

  ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาจัดสรรอัตราพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 2 อัตรา ไดแก สาขาวิชาชีวเคมี (บันทึกที่ ศธ 0513.10107/1428 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2551)  และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จาํนวน 1 อัตรา (บันทึกที่ ศธ 0513.10107/1038 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2551) ใหแกโครงการ
จัดตั้งสายวิชาจลุชีววิทยา ปจจุบันไดดําเนินการตามขั้นตอนการบรรจุบุคคลเขารับราชการเรียบรอยแลว นั้น  

  สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจผุูผานการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขา
รับราชการ ดังนี้  

1. นายสุทธิเดช ปรีชารัมย คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คะแนนเฉลี่ย 2.92 จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คะแนนเฉลี่ย 3.85 จากมหาวิทยาลัยขอนแกน เขารับ
ราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ข้ัน 19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางชีวเคมี  รายละเอียดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L60UF49V.doc  

2. นางสาวดวงพร มรกตกาล คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คะแนนเฉลี่ย 
3.28 (เกียรตินยิมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ) จาก Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน และ Doctor of Philosophy in Engineering 
(Biotechnology)  จากประเทศญี่ปุน เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ข้ัน 19,665 บาท เงื่อนไขการ
บรรจุปริญญาเอกทางเทคโนโลยีชีวภาพ รายละเอียดท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L70VE3IR.doc  

 ท้ังนี้ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.
2552 มีมติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร พิจารณา ใหความเห็นชอบตอไป  รายละเอียดท่ี  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  
4.2 การพิจารณาจัดสรรอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย 

  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีอัตราวางตําแหนง พนักงานเงินงบประมาณ ตําแหนง อาจารย 
จํานวน 2 อัตรา (อัตราเดิมของ อ.รักชนก และ อ.ดรรชนีย สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร และสาขาคณิตศาสตร ตามลําดับ) 
และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 
เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้   



9 

G:\ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่3_2552\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 2_2552.doc  

1. แจงใหหนวยงานสังกัดเดิม ช้ีแจงเหตุผลความจําเปน พรอมรายละเอียดกรณีท่ีตองการขอรับจัดสรร
อัตราคืน   

2.  แจงสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชาฯ อื่น ๆ ท่ีประสงคจะขอรับจัดสรรอัตราดังกลาว พิจารณาเสนอ
ขอมูลเหตุผลความจําเปนพรอมรายละเอียด   
  โดยนําเสนอขอมูลตามขอ 1 และ 2 ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2552 ใหฝายเลขานุการการประชุมรวบรวม
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 2/2552 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552  ท้ังนี้ไดแจงให
หัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาตาง ๆ ทราบ และดําเนินการแลว นั้น  

  ปจจุบัน มีหนวยงานตาง เสนอขอรับการจัดสรรอัตรา  รวม  6  หนวยงาน ดังนี้  
1. สาขาวิชาพฤกษศาสตร  อางอิงท่ี FTES สาขาพฤกษศาสตร  

สาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร  มีความประสงคขอรับการจัดสรรอัตราคืนเนื่องจาก
เหตุผลและความจําเปน ดังนี้   

1) มีอาจารยของสาขาวิชาฯ จํานวน 2 ทาน ไดแก อ.พิมพชนก สตภูมินทร และ ผศ. อรพรรณ       
ศังขจันทรานนท จะเดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก ในปการศึกษา 2552 ทําใหสาขามีความขาดแคลนบุคลากร อีกทั้ง
ใหมีการชะลอการโอนยายตําแหนงของ ผศ.ดร. อุษาวดี ชนสุต จากเชียงใหม อยางไมมีกําหนด ทําใหทางสาขาฯ มีความ
ตองการบุคลากรเพิ่มเติม 

2) สาขาวิชาพฤกษศาสตร มีภาระงานสอนหลายวิชาท่ีรองรับนิสิตท้ังในและนอกคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร และเพื่อตองการรองรับนิสิตระดับปริญญาโทในหลักสูตรพฤกษเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร และวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ  

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร  อางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KY12HIET.PDF   
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3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร อางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KY0ZZ0H8.pdf 
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4. สาขาวิชาสั งคมศาสตร  อ างอิ ง  http://1 5 8 . 1 08 . 1 94 . 6 : 5 1 40 / amsOAfile/L41 0 RHD2 .doc และ 

http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L410RHD3.xls  
  เนื่องดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  มีภารกิจในดานการเรียนการสอนตามแผน
ยุทธศาสตร ตั้งแต ปพ.ศ.2552 – 2555 โดยจะเปดการเรียนการสอน รวมท้ังสิ้น 4 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรระดับ
ปริญญา ตรี 2 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 / ภาคพิเศษ 1) ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (ภาคปกติ 1/ภาคพิเศษ 1) ในการนี้
จําเปนตองมีบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตําแหนง อาจารย เพิ่มข้ึน  
 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร จึงขออัตรากําลัง  ตําแหนงอาจารย  เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียด
แผนงาน ดังรายละเอียดแนบ 
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รายละเอียดแผนการดาํเนินงานโครงการจดัตัง้สายวชิาสงัคมศาสตร 
ป พ.ศ.2552- 2555 

แผนงาน ป พ.ศ.2552 
จํานวนนิสิต 

ป พ.ศ.2553 
จํานวนนิสิต 

ป พ.ศ.2554 
จํานวนนิสิต 

ปพ.ศ.2555 
จํานวนนิสิต 

รวม 
จํานวนนิสิต  

 1.เปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) 
โครงการเดิม 
          ปท่ี 1 
          ปท่ี 2 
          สําเร็จการศึกษา  

  
 
 

50 
50 
50 

  
 
 

50 
50 
50 

  
 
 

60 
50 
50 

 
 
 

60 
60 
50 

  
 
 

         220 
         210 
         200 

2.เปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร (ภาคปกติ) 
โครงการใหม ทําthesis 
          ปท่ี 1 
          ปท่ี 2 
          สําเร็จการศึกษา 

  
 
 

10 
- 
- 

 
 
 

10 
10 
- 

 
 
 

10 
10 
5 

 
 
 

10 
10 
5 

 
 
 

40 
30 
10 

3.เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร (ภาคปกติ) 
โครงการใหม 
         ปท่ี 1 
         ปท่ี 2 
         ปท่ี 3 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

50 
- 
- 

 
 
 

50 
50 
- 

 
 
 

50 
50 
50 

 
 
 

150 
        100 

50 
4.เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร (ภาคพิเศษ ) 
โครงการใหม 
         ปท่ี 1 
         ปท่ี 2 
  

 
 
 
- 
- 
  

 
 
 
- 
- 
  

 
 
 

80 
- 

 
 
 

80 
80 

 
 
 

160 
80 

  
   รวมจํานวนนสิิต 160 220 365 505 1,250 
 



16 

G:\ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที ่3_2552\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2_2552.doc  

จํานวนรายวิชาที่เปดสอนใหกับนิสิตทั้งหลักสูตรของสาขาและนอกสาขาและนอกคณะฯ 

จํานวนนิสิตเรียนป 2552 จํานวนนิสิตเรียนป 2553 จํานวนนิสิตเรียนป 2554 จํานวนนิสิตเรียนป 2555 
รายวิชา 

สาขา นอกสาขา รวม สาขา นอกสาขา รวม สาขา นอกสาขา รวม สาขา นอกสาขา รวม 
ปริญญาตรี(ภาคปกติ/พิเศษ)                         
1.รายวิชาศึกษาทั่วไป( 3 วิชา) 300 600 900 450 700 1150 450 700 1150 450 700 1150 
  เชน  สังคมวิทยาเบื้องตน / รัฐศาสตรเบื้องตน  การจัดการภาครัฐ                         
             
2.รายวิชาเลอืกเสร ี( 12 วิชา) 360 360 720 450 400 850 450 400 850 450 400 850 
 เชน  สังคมและวัฒนธรรมไทย / Human ecology                         
       พัฒนาชุมชน / ขอบขายรัฐประศาสนศาสตร                         
       การเมืองการปกครอง /ฯลฯ                         
             
3.รายวิชาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร( 20 วชิา) 0 0 0 800 0 800 800 0 800 850 0 850 
  เชน  ขอบขายรัฐศาสตร / ระเบียบวิธีวิจัย                         
                             
ปริญญาโท (ปกติ/พิเศษ)                         
1.รายวิชาบังคับ ( 2รายวิชา) 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 
                          
2.รายวิชาเอก  ( 10 วิชา) 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 
                          
รวมจํานวนนิสติ 1,160 960 2,120 2,200 1,100 3,300 2,200 1,100 3,300 2,250 1,100 3,350 
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5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร  อางอิงท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L60WO7DJ.PDF  
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6 สาขาวิชาฟสิกส  อางอิงท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KY0ZGKE5.PDF  

 

 
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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  ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ อยางกวางขวาง และเนื่องจากขอมูลท่ีแตละสาขาวิชา
นําเสนอขอรับการจัดสรรอัตรา ไมสามารถเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน  โดยโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร ขอรับการ
จัดสรรในปงบประมาณ 2553  แทน   

  มติที่ประชุม เห็นชอบใหหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 
สายวิชาฟสิกส สายวิชาบริหารธุรกิจฯ สายวิชาสังคมศาสตร และผูประสานงานสาขาวิชาพฤกษศาสตร รวมประชุมพิจารณา
เพื่อหาขอสรุป โดยมอบคณบดีเปนประธาน เชิญประชุมวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 เวลา 11.30 น. ณ หองคณบดี   

4.3 ตนไมมงคลประจําคณะฯ  
  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 เปนตนมา ปจจุบัน
ดําเนินงานตาม 4 พันธกิจ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาครบ 15 ป           
โดยมีสัญลักษณสีประจําคณะ คือ สีเทาเงิน  ดังนั้นเพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะฯ  จึงควรมีการพิจารณากําหนดตนไม
ประจําคณะฯ และเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในดําเนินงาน โดยพิจารณาเสนอชื่อ และนําเสนอขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับตนไม ท่ีควรกําหนดเปนตนไมประจําคณะ นั้น  
   ปจจุบันมีผูเสนอชื่อตนไม ในระบบ e-Office ประกอบดวย ตนชัยพฤกษ ตนสนฉัตร ตนชมพูพันธทิพย ตน
แค ตนไผ ดังนี้  
  1.   ตนชัยพฤกษ 

         ช่ือวิทยาศาสตร    Cassia   javanica   L. 
          วงศ   LEGUMINOSAE-CAQESAL   PINIOL   DEAE 
          ช่ือสามัญ Javanese Cassia, Pink - and- white Shower 
          ช่ืออื่น ๆ  ราชพฤกษ  กัลปพฤกษ 
                 ลักษณะ  เปนไมตน สูงถึง 15 เมตร  ลําตนสีนําตาล ทรงพุมใบกลมคลายรม  เมื่อตนยังออนมีหนาม ใบ

ประกอบแบบขนนก ปลายคูเรียงสลับ มีใบยอย 5-15 คู แผนใบรูปไขแกมรูปรี หรือรูปขอบขนาน ขนาดกวาง 1.5-2.5 
เซนติเมตร ยาว 2.5-5 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบกลม ผิวใบดานลางมีขนละเอียด ดอกเริ่มบานสีชมพู แลวเปลี่ยนเปน
แดงเขม ใกลโรยดอกสีขาว ออกเปนชอตามกิ่ง ยาว 5-6 เซนติเมตร กลีบเลี่ยงสีแดงเขมหรือแดงปนนําตาล ดอกเสนผาน
ศูนยกลาง 3.5 เซนติเมตร ผลเปนฝกกลมสีดํา ยาว 20-60 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เมื่อแกไม
แตก มีเมล็ดจํานวนมาก  

         นิเวศวิทยา ถิ่นกําเนิด อินโดนีเซีย 
          ออกดอก  กุมภาพันธ - เมษายน   
         ขยายพันธ โดยใชเมล็ด วิธีเพาะเชนเดียวกับ ราชพฤกษ 
          ประโยชน  เนื้อในฝกเปนยาระบานออน ๆ ปลูกประดับดอกสวยงาม 
 อื่น ๆ  ตนไมประจําจังหวัดขอนแกน  และเปนตนไมประจําโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
 ผูเสนอ คณบดี  
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2.   ตนสนฉัตร   
 ช่ือวิทยาศาสตร Araucaria heterophylla 
  วงศ    ARAUCARIACEAE 
 ช่ือสามัญ     Nolfolk Island Pine,House Pine. 
  ลักษณะ    ไมตน 
  ลักษณะพิเศษ   ออกดอกเปนชันคลายฉัตรทรงปรามิด 
 ขยายพันธุ    การปกชํา การเพาะเมล็ด 
  ประโยชน  เปนไมประดับเพื่อความเปนสิริมงคล เเละปลูกไวเพื่อความสวยงามการปลูกสนฉัตร จึงชวย
ใหสมาชิกในครอบครัวนั้น ไดรับการยกยองเปนที่สนอกสนใจ ไดรับคําชมเชย และไดรับความรักจากผูคนทั่วไปอยูเสมอ  
ตนสนฉัตรนั้นยังมีความสวยงาม เหมาะที่จะปลูกเปนไมประดับอีกดวย เพราะกิ่งกานสาขานั้น จะเจริญเติบโตเหยียดตัว 
ตระหงานสวยงาม และโดดเดนมาก  
 การปลูกตนไมชนิดนี้นั้น ผูลงมือปลูกควรจะมีอายุสักหนอย จึงควรใหผูอาวุโสท่ีสุดในบาน เปนผูปลูก 
มิฉะนั้น จะเชิญผูใหญท่ีเคารพนับถือ หรือเชิญผูท่ีประพฤติดีนายกยอง มาลงมือปลูกใหก็จะเปนเรื่องดีเชนกัน 
 ผูเสนอ  น.ส.จิดาภา  หาญปกรณ  

3. ตนชมพูพันธทิพย  
 ชื่อวิทยาศาสตร : Tabebuia rosea (Bertol.) DC.  
   ชื่อวงศ : Bignoniaceae  
   ชื่อสามัญ :    Pind tecoma,   Pink trumpet tree, Rosy trumpet-tree  
   ชื่อพ้ืนเมือง : ชมพูอินเดีย ตาเบบูยา ธรรมบูชา  
     ชนิดพืช [Plant Type] : ไมตน   
     ขนาด [Size] : สูง 15-25 เมตร  
    สีดอก [Flower Color] : สีชมพูออน ชมพูสด ขาว  ฤดูท่ีดอกบาน [Bloom Tiem] : ก.พ.-เม.ย.   
     อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : โตเร็ว   
     ลักษณะนิสัย [Habitat] : ข้ึนไดในดินทั่วไป  
       ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง   
       แสง [Light] : แดดเต็มวัน  
   ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :  ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ เรือนยอดรูปไขหรือทรงกลม 
แผกวางเปนชั้นๆ เปลือกตนเรียบสีเทาหรือสีน้ําตาล เมื่ออายุมากเปลือกแตกเปนรอง กิ่งเปราะหักงาย   
 ใบ (Foliage) :  ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบยอย 5 ใบ กานใบรวมยาว 5-30 เซนติเมตร กานใบยอยยาว 0.5-
2.5 เซนติเมตร ใบรูปขอบขนานหรือรูปไขแกมรูปรี กวาง 3-7 เซนติเมตร ยาว 7.5-16 เซนติเมตร   ปลายใบแหลม 
หรือเรียวแหลม โคนใบมนหรือสอบ ขอบใบเรียบ แผนใบหนาสีเขียวเขม  
    ดอก (Flower) : สีชมพูออน ชมพูสดและขาว กลางดอกสีเหลือง ออกเปนชอแบบชอกระจุกที่ปลายกิ่ง   
มีดอกยอยจํานวนมาก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอดปลายแยกเปน 5 แฉก คลายรูปแตร   ยาว 5-7 เซนติเมตร มักบาน 
พรอมกัน รวงงาย ดอกบานเต็มท่ีกวาง 5-8 เซนติเมตร  
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    ผล (Fruit) : ผลแหงแตก เปนฝกกลม ยาว 15-30 เซนติเมตร เมื่อแกแตกเปน 2 ซีก เมล็ดแบน สีน้ําตาล  
มีปก   
   การใชงานดานภูมิทัศน (Landscape Used) :  ทรงพุมสวย  ดอกสวยมีสีสัน  ใหรมเงา  ปลูกริมถนน ลาน
จอดรถ ปลูกเปนกลุมในสนามโลง ทนน้ําทวมชัง แตกิ่งเปราะไมเหมาะปลูกใกลสนามเด็กเลน ดอกรวงมาก 
 ผูเสนอ  อ.พงษพิชิต  จันทรนุย  

4. ตนแค    
 ชื่อวิทยาศาสตร   
 วงศ   
 ชื่อพ้ืนเมือง:  แคเก็ต แคขาว แคทราย แคแน แคปา แคฝอย แคพูฮอ แคยอกดํา แคยาย แคอาว  

 ลักษณะทั่วไป:  ไมตนขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง สูง 10-20เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมทึบรูปไข ลํา
ตนเปลาตรงมักแตกกิ่งตํา เปลือกสีนําตาลอมเทาเรียบ 
 ดอก:  สีขาว ออกเปนชอแบบกะจะสั้นตามปลายกิ่งชอยาว 2-3 ซม. มี3-7 ดอก กลีบเลี้ยงโคนเชื่อม
ติดกันและปลายแยกออกเปนรปูกาบรองดอก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเปนรูปแจกันสูง ดกบานกลางคืน  ดอกออก ก.พ - 
มิ.ย. 
 ผล:  เปนฝกแหงแตกงาย ทรงขอบขนาน ยาว ผิวเรียบและแข็ง ฝกบิดไปมา ผลออก มิ.ย - ส.ค  
 ดานภูมิทัศน:  ทรงพุมใบและฝกสวย ปลูกใหรมเงาและเปนจุดเดนใหสวนได 
 ประโยชน:  ดอกและยอกออนรับประทานได 
 ผูเสนอ : อ.ดร.ลักษณา  กันทะมา  
 ท่ีมา http://www.saunmitpranee.com/catalog.php?category=32  

5. ตนไผ  
ไผ 
 ช่ือสามัญ    Bamboo 
ช่ือวิทยาศาสตร    Bambusa sp.  
ตระกูล    GRAMINEAE  
ลักษณะทั่วไปการเปนมงคลตําแหนงท่ีปลูกและผูปลูก 
ชนิดของไผท่ีนิยมปลูกเปนไมมงคล 

- ไผสีสุก                             
ช่ือสามัญ                                    : Phai seesuk  
ช่ือวิทยาศาสตร                           : Bambusa vulgaris 
วงศ                                           : GRAMINEAE  

- ไผเหลืองทอง             
 ช่ือสามัญ                                     : Vellow Running bamboo 
 ช่ือวิทยาศาสตร                           : Phyllostachys sulphurea.. 
 วงศ                                            : GRAMINEAE  
 ช่ืออื่น                                          : ไผลาย 
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- ไผน้ําเตา             
ช่ือสามัญ                                     : Buddha's eilly bamboo 
ช่ือวิทยาศาสตร                           : Bambusa ventricosa.. 
วงศ                                            : GRAMINEAE  
ช่ืออื่น                                          : พระสังขจาย 

- ไผเต้ีย             
ช่ือสามัญ                                     : Phai Tia 
ช่ือวิทยาศาสตร                           : Schizostachyum sp... 
วงศ                                            : GRAMINEAE  
ช่ืออื่น                                          : ไผปลอง  

ไผเปนพรรณไมยืนตน ลําตนแตกเปนกอเปนไมพุมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ กอหนึ่งมีประมาณ 20-50
ตนลําตนมีความสูง ประมาณ 5 - 15 เมตรลักษณะลําตนเปนขอปลองผิวเกลีย้งแข็งมีสีเขียวหรือเหลืองแถบเขียวลักษณะของ
ขอปลองขนาดและสีข้ึนกับชนิดพันธุใบเปนใบเดี่ยวยาวแคบลักษณะคลายรูปหอกขอบใบเรียบผิวใบสีเขียวมีขนออน ๆ คลุม
บนผิวใบขนาด ใบกวางประมาณ 1 - 2 นิ้วยาวประมาณ512นิ้วหรอืข้ึนกับชนิดพันธุออกดอกเปนชอตามปลายยอดบริเวณขอ
ปลองเมื่อดอกแหงก็จะตายไป ผลหรอืลูกคลายเมล็ดขาวสาร  

คนไทยโบราณเชื่อวา บานใดปลูกตนไผไวประจําบานทําใหคนในบานมีความซื่อตรง ความบริสุทธิ์
เพราะตนไผมีการเจริญเติบโตแตกกิ่งกานตรงและเรียบสวนภายในปลองมคีวามขาวสะอาดนี่ก็เปนความเชื่อของไผท่ัวไป
สําหรับตนไผสีสุกโบราณมีความเชื่ออีกวา ทําใหเจาของบานและผูอาศัยเกิดความมั่งมี อยูดมีีสุข เหมือนกับชื่อของตนไผ
สีสุกเพราะเปนไมมงคลนามเพื่อเปนสิริมงคลแกบานและผูอาศัย ควรปลูกตนไผไวทางทิศตะวันออกของบาน นิยมปลูกริมรัว้
บานเพราะแตกกอกวางใหญท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับชนิดพันธุดวยผูท่ีปลูกควรเปนผูท่ีเกิดในปมะแมเพราะตนไผเปนตนไมประจําป
มะแมนอกจากนี้หากผูอาศัยในบานเกิดปมะแมดวยแลวก็จะเปนสิริมงคลมากยิ่งข้ึนและถาจะใหเปนมงคลยิ่งข้ึนผูปลูกควร
ปลูกในวันเสารเพราะโบราณเชื่อวาการปลูกไมเพื่อเอาคุณท่ัวไปใหปลูกในวันเสาร  
 ผูเสนอ : อ.ดร.ลักษณา  กันทะมา  

ท่ีมา http://www.smilepart.th.gs/web-s/milepart/data/phai.txt  

6. พญาสัตบรรณ  
ชื่อวิทยาศาสตร Alstonia scholaris 
ชื่อพ้ืนเมือง: จะบัน ตีนเปด ตีนเปดขาว บะซา ปูลา ปูแล หัสบรรณ  
ลักษณะทั่วไป: ไมตนขนาดใหญ สูง 15-30 เมตรผลัดใบ ทรงพุมแผเปนช้ัน ๆ คลายรมเปลอืกสีเทาปนดํา 
ดอก: ดอกสีขาวหรอืขาวอมเหลือง ดอกมีกลิน่ฉุนมาก ออกเปนชอแบบชอซี่รมเชิงประกอบตามปลาย

กิ่ง ดอก ออก   ต.ค -พ.ค 
ผล: ผลเปนฝกแหง ทรงกระบอก แตกเปน 2 ซีกเมื่อแกเมล็ดมีปุยและมีจํานวนมาก ผล ออก ธ.ค - ม.ค 
ดานภูมิทัศน: เปนตนไมท่ีมีขนาดสูงใหญมาก และดอกออกกลิ่นหอมฉุนเปนตนไมท่ีเจริญเติบโตเร็ว

และดูแลรักษางาย 
ประโยชน: เปลือกรักษาโรคบิด ขับพยาธิไสเดือน แกไขหวัดหลอดลมอักเสบ ยาสมานลําไส ใบใช

พอกดับพิษ ยางรักษาแผลเนาเปอยบํารุงกระเพาะ และผสมนํามันแกปวดหู  



24 

G:\ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่3_2552\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 2_2552.doc  

คนไทยโบราณเชื่อวา: บานใดปลูกตนสัตบรรณไวประจําบานจะทําใหมีเกียรติเพราะพญาสัตบรรณ
หรือ ฉัตรบรรณคือ เครื่องสูงท่ี และ พญา ก็คือผูเปนใหญท่ีควรยกยอง เคารพนับถือ ดังนั้นพญาสัตบรรณจึงเปนไมมงคลนาม 
นอกจากนี้การเจริญเติบโตของทรงพุมมีลักษณะคลายกับฉัด คือ เปนช้ันๆ และยังมีความเชื่ออีกวา จะไดรับการยกยองและ
นับถือจากบุคลท่ัวไป เพราะ สัตร คือ สิ่งท่ีดีงามมีคุณธรรมดังนั้นจึงเปนที่นับถือ และยกยอง 
 อื่น ๆ  เปนตนไมประจําจังหวัดสมุทรสาคร  เปนตนไมท่ี รศ. ปริทรรศน (กรึก) คณบดีคนแรกนํามา
ปลูกที่คณะฯ เนื่องจากเปนไมโตเร็ว   
 ผูเสนอ  นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์     
 ท่ีมา http://www.saunmitpranee.com/catalog.php?category=36  

7. ตนแตว   
ชื่อ"ผักแตว/ผักติ้ว  

 วงศ"GUTTIFERAE" 
 ชื่อวิทยาศาสตร "Gratoxylum formosum(Jack) Dyer ssp.pruniflorum(Kurz.) Gogelin   
 ชื่อพ้ืนเมือง "แตว(ไทย) ติ้วขน(กลางและนครราชสีมา) ติ้วแดงติ้วยางติ้วเลอืด(เหนือ) แตวหิน
(ลําปาง) กุยฉองเซา(กระเหรี่ยง ลําปาง) กวยโซง(กระเหรี่ยง กาญจนบุรี)ตาว(สตูล) มูโตะ(มาเลเซีย-นราธิวาส) เน็คเครแย
(ละวา-เชียงใหม)ราเงง(เขมร-สุรินทร) ติ้วขาว (กรุงเทพฯ)ติ้วสม(นครราชสีมา)เตา(เลย)ข้ีติ้ว ติ้วเหลือง (ไทย) ผักติ้ว 
อุบลราชธานี มหาสารคาม-อีสาน) 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร    ตนแตวเปนไมยืนตนที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูง 8-15 เมตร เรือนยอด
เปนพุมกลม กิ่งออนมีขนนุมท่ัวไป เปลือกสีน้ําตาลไหม แตกเปนสะเก็ด เปลือกในสีน้ําตาลแกมเหลือง และมีน้ํายางสีเหลือง
ปนแดงซึมออกมา ใบมนแกมรูปไขกลับ และรูปขอบขนาด กวาง 2-5 ซม. ยาว 3-13 ซม. ออกเปนคู ๆ ตรงกันขาม โคนสอบ
เรียวสวนที่คอนไปทางปลายใบโตออกปลายสุดสอบเขาเนื้อบางหลังใบมีขนสองทองใบมีขนนุม หนาแนน ดอกสีชมพูออน 
ถึงสีแดง กลิ่นหอมออน ๆ ออกเปนดอก ผลรปูรางรีขนาดกวาง 1 ซม. ยาว 2 ซม. หรือยอมกวาเล็กนอย มีนวลขาวติดตามผิว 
เมื่อแกจัดออกเปนสามแฉก เมล็ดสีน้ําตาล  
 ประโยชนทางอาหาร   
 สวนที่เปนผกั/ฤดูกาล ยอดออนใบออนและชอดอกออนรับประทานเปนผักได ยอดออนและใบออน
ผลิในหนาฝนและหนาหนาว สวยดอกออกสะพรั่งในชวงปลายฤดูหนาว ฤดูรอน ถึงตนฤดูฝน  
 การปรุงอาหาร ชาวไทยภาคกลางและชาวอีสานรับประทานผักแตวเปนผักโดยที่ชาวไทยภาคกลาง  
รับประทานยอดแตวออน เปนผักสดแกลมกับน้ําพริกปลารา ดอกแตวมีรสเปรี้ยวนิดๆจิ้มกบัน้ําพริกปลารามีรสอรอยมาก 
สวนชาวอีสานรับประทานยอดออน ใบออนและชอดอกเปนผักสดแกลมลาบ กอย น้ําพริก ซุป หมี่กะทิ หรือนําไปแกง 
เพื่อใหอาหารออกรสเปรี้ยว(เปนเครื่องปรุงรส) สวนดอกนําไปตมแกง บางครั้งแกงรวมกันทั้งยอดออนและดอกออนเปนผัก
ท่ีชาวอีสานนิยมรับประทานมากชนิดหนึ่ง และมีจําหนายในทองตลาดของทองถิ่นอีสาน  
 รสและประโยชนตอสุขภาพ  ยอดออนและดอกออนของผักติ้วมีรสเปรี้ยว ผกัติ้ว 100 กรัม ให
พลังงานตอรางกาย 58 กิโลแคลอรี ่ประกอบดวยเสนใย 1.5 กรัม แคลเซี่ยม 67 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 19 มิลลิกรัม เหล็ก 2.5 
มิลลิกรัม เบตา-แคโรทีน 4500 ไมโครกรัม วิตามินเอ 750 ไมโครกรัมของเรตินอล วิตามินบีหนึ่ง 0.04 มิลลิกรัม  
วิตามินบีสอง 0.67 มิลลิกรัม ไนอาซิน 3.1 มิลลิกรัม วิตามินซ ี58 มิลลิกรมั  
 ผูเสนอ  อ.ดร.ปติ  ตรีสุกล   
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 ที่มา http://www.fortunecity.com/campus/springbank/677/std1/p12.htm  
 นอกจากนี้ มีบุคลากรเสนอชื่อตนอื่น ๆ ซ่ึงยังมิไดนําเสนอรายละเอียดประกอบ ดังนี้ 

8. ตนลีลาวดี  

9. ตนราชพฤกษ  

10. ตนกัลปพฤกษ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบกําหนดหลักการ  “ตนไมประจําคณะ ควรเปนไมมงคล ขนาดกลาง สามารถเสริมสรางจุดเดน/
สัญลักษณ และใหรมเงาได”   

2. มอบรองคณบดีฝายบริหาร สรุปขอมูล เพื่อนําเสนอบุคลากรทุกทานทราบ และลงประชามติ โดยเวียน
ในระบบ e-Ofiice  

4.4 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ)    

    ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ท่ี  1504/2550 ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2550  และคําสั่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 2480/2551  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการโครงการศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมีวาระ 2 ป ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2550 ซึ่งจะ
ครบวาระในวันที่ 1 เมษายน 2552  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานโครงการเปนไปอยางตอเนื่อง เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
นั้น 

   โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร จึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ ) ชุดใหม ดังนี้  

   คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  
1. รองอธิการบดีวทิยาเขตกําแพงแสน   ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     ท่ีปรึกษา 
3. คณบดีคณะสังคมศาสตร    ท่ีปรึกษา 
4. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ 
5. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรฯ  กรรมการ 
6. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการ 
7. ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 
8. เลขานุการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กรรมการ 
9. ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการฯ   กรรมการและเลขานุการ 

    



26 

G:\ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่3_2552\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 2_2552.doc  

   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  
1. อ.ดร.ประสงค  กัลยาณะธรรม    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ชานันก  สุดสุข    กรรมการ 
3. รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข    กรรมการ 
4. อ.ดร.จารุพร  พงษศิริเวทย    กรรมการ 
5. อ.พัชรา  จตุรโกมล    กรรมการ 
6. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์   กรรมการ 
7. อ.ดร.สุรางค  ณรงคศักดิ์สกุล   กรรมการและเลขานุการ  

 ท้ังนี้ โดยใหกรรมการทั้ง 2 ชุด ดังกลาว มีอํานาจและหนาท่ีตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการ
บริหารงานโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2547 รวมท้ังฉบับแกไขและปรับปรุง ท้ังนี้ตั้งแตวันที่  1 
เมษายน พ.ศ.2552  เปนตนไป โดยมีวาระ 2 ป   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.5 ระเบียบการแตงกายของนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

 ดวยคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณา เรื่อง การแตงกายของนิสิต
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2552  เมื่อวันศุกรท่ี  13  กุมภาพันธ  2552  มีมติใหเสนอรางระเบียบการแตงกาย
ของนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เพื่อเปนการสงเสริมใหนิสิตไดรูจักวัฒนธรรมการแตงกายอันถูกตองเหมาะสม
กับกาลเทศะและสถานที่อันควร  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. เคร่ืองแตงกายนิสิตหญิง 
เสื้อเชิ้ตสีขาวผาหนาแบบเรียบ ไมมีสาบดานหลัง ไมรัดรูป แขนทรงกระบอกยาวเหนือศอกไมเกิน  5  

เซนติเมตร ติดกระดุมโลหะเงินลายถม  เครื่องหมาย พระพิรุณทรงนาค  ไมติดกระดุมคอ ทับชายเสื้อไวในกระโปรง ติดเข็ม
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบนอกเสื้อดานขวา โดยอยูแนวกระดุมเสื้อเม็ดท่ี  2  

กระโปรงสีน้ําเงิน กรมทา หรือดํา สั้นเหนือเขาไมเกิน 5 เซนติเมตร หรือยาวเหนือขอเทาไมต่ํากวา  10 
เซนติเมตร เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดโลหะเงินมีตราพระพิรุณทรงนาค รองเทาหุมสนสีดํา น้ําตาล หรือขาว แบบสุภาพ 
สําหรับนิสิตช้ันปท่ี  1  ใหสวมรองเทาหุมสนสีขาว สวมถุงเทาขาว   ทรงผมแบบสุภาพ ไมยอมสีผม 

ขอพึงควรระวัง 

1. ไมสวมเสื้อรัดรูป กระโปรงสั้นเหนือเขาเกิน 5 เซนติเมตร และควรสวมเสื้อซับใน 

2. ไมสวมเสื้อสําหรับการเรียนภาคปฏิบัติการและการฝกงานภาคสนาม (เสื้อ shop)ในเวลาเรียน
รายวิชาที่ไมเกี่ยวของ  

3. ไมสวมใสชุดพละในชั่วโมงเรียนที่มิใชช่ัวโมงเรียนวิชาพลศึกษา  

4. ไมสวมกางเกงใด ๆ ในชั่วโมงการเรียนปกติ 

5. ไมปลอยชายเสื้อออกนอกกระโปรงในระหวางที่อยูบริเวณคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

6. ไมสวมรองเทาแตะในบริเวณคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
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7. ไมสวมเครื่องประดับใดๆ จนเกินพอดี  เชน สรอยขอเทา หรือกําไลขอมือในชั่วโมงเรียน   

2. เคร่ืองแตงกายนิสิตชาย 
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาวผาหนา แบบเรียบ ไมรัดรูป ไมมีลาย ไมมีดอก ทับชายเสื้อไวใน

กางเกง กางเกงขายาวสีน้ําเงิน กรมทาหรือดําแบบและทรงสุภาพ ไมรัดรูป เข็มขัดหนัง  สีดํา  หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร รองเทาหุมสนสีดํา  สีน้ําตาล  หรือสีขาว แบบสุภาพ  สวมถุงเทา สําหรับนิสิตช้ันปท่ี 1 ผูกเน็คไทสีเขียว ปก
ตราพระพิรุณทรงนาค ทรงผมแบบสุภาพ  ไมยอมสีผม  หามไวหนวด และเครา  

ขอพึงควรระวัง  

1. ไมปลอยชายเสื้อออกนอกกางเกง ในบริเวณคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

2. ไมสวมกางเกงยีนสในเวลาเรียน 

3. ไมคาดเข็มขัดอื่นใดนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดในเวลาเรียน 

4. ไมสวมรองเทาแตะในบริเวณอาคารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

5. ไมสวมเสื้อสําหรับการเรียนภาคปฏิบัติการและการฝกงานภาคสนาม (เสื้อ shop) ในเวลาเรียน
รายวิชาที่ไมเกี่ยวของ 

6. ไมสวมใสชุดพละในชั่วโมงเรียนที่มิใชช่ัวโมงเรียนวิชาพลศึกษา 

ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอนซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลนิสิตใหแตงกายถูกตองตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรฉบับนี้  หากพบวามีนิสิตฝาฝน
ระเบียบ ใหเปนอํานาจหนาท่ีของอาจารยผูสอนในรายวิชานั้นๆ ในการตักเตือนและสั่งหามมิใหนิสิตเขาเรียนในชั่วโมงนั้นๆ 
จนกวานิสิตจะกลับไปแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ   และตามประกาศของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเพื่อใหนิสิตถือปฏิบัติโดยเครงครัดจึงใหวางแนวทางการปฏิบัติสําหรับนิสิตท่ีไมแตงกายตาม
ขอกําหนดดังกลาวขางตน  ดังนี้ 

1. หนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะไมรับติดตอ 
หรือใหบริการแกนิสิตท่ีแตงกายไมสุภาพในเวลาราชการ   

2. อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยประจําวิชา จะไมรับลงทะเบียนเรียน 

3. หองสมุดคณะฯ ไมอนุญาตใหเขาใชบริการหองสมุด 

4. อาจารยผูสอน จะไมอนุญาตใหเขาหองเรียน 

5. อาจารยผูควบคุมหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ 

6. การหมดสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาประเภทวิชาการ ไดแกทุนขัดสนและทุนทํางาน 

7. อาจารยผูสอนสามารถเสนอชื่อผานฝายกิจการนิสิตไปยังกองกิจการนิสิตเพื่อตัดคะแนนความ
ประพฤติได 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหกําหนดแนวทางปฏิบัติตามขอ 1 – 7  โดยมอบฝายกิจการนิสิตดําเนินการปรับการใชภาษา และ
นําเสนอ เพื่อจัดทําประกาศคณะฯ เรื่อง กําหนดแนวทางปฏิบัติตอไป   
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2. ใหหนวยงานภายใน ดูแลและถือปฏิบัติตามพื้นที่ความรับผิดชอบ  

3.  กรณีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการขอใหโครงการภาคพิเศษ พิจารณากําหนดเกณฑการแตงกาย
สุภาพของนิสิตภาคพิเศษ  

4. ขอใหฝายกิจการนิสิต ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ภายใน 3 เดือน หลังเปดภาค
การศึกษา โดยแตงตั้งกรรมการติดตามผล/ประเมินผล โดยการสํารวจความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ 
รายงานใหท่ีประชุมทราบ     

5. บุคลากรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ควรปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีดวย   

4.6 ขออนุมัติปรับแกไขระเบียบเกี่ยวกับคาใชจายโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ   

  ดวยโครงการปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบใหขอ
อนุมัติปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ คาตอบแทนอื่น ๆ ใน
การบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 เพื่อใหเหมาะสมกับการ
บริหารงานในปจจุบัน รายละเอียดอางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L50N602B.doc  ดังนี้   

  ขอ 3.1.9  เดิม  คาพาหนะสําหรับผูสอนหรือวิทยากรจากภายนอก ไมเกินครั้งละ 500 บาท ตอการเดินทาง

มาบรรยายแตละคร้ัง (เหมาจาย 1 คร้ังตอ 1 วัน) แกไขใหมเปน ไมเกินครั้งละ 1,000 บาท ตอการเดินทางบรรยายแตละคร้ัง   

( เหมาจาย 1 คร้ังตอ 1 วัน ระหวางกรุงเทพมหานครและกําแพงแสน) และในเขต จ. นครปฐมที่เชิญวิทยากรภายนอก ให

เหมาจายครั้งละไมเกิน 500 บาท    
 เหตุผล  เนื่องจากคาพาหนะที่ใหผูสอนท่ีเปนวิทยากรภายนอกที่มาจากกรุงเทพมหานคร ในปจจุบันมี

คาใชจายท่ีเกิน 500 บาท จึงเห็นสมควรจายคาตอบแทนในอัตราใหม 

 ขอ 3.2.2  เดิม  การสอบแตละรายวิชาที่เปดสอน คาคุมสอบใหจายเฉพาะกรณีที่อาจารยผูสอนไมเพียงพอ 

จําเปนตองใชบุคลากรอื่นมาชวยคุมสอบ โดยจายใหกรรมการคุมสอบคนละไมเกิน 200 บาท ตอชั่วโมงตอกรรมการ 1 คน 

(สําหรับกรรมการไมเปนผูสอนในรายวิชา) แกไขใหมเปน การสอบแตละรายวิชาที่เปดสอน ขอใชเกณฑเดียวกับการให

คาตอบแทนการคุมสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 เหตุผล  เพื่อใหการใหคาตอบแทนการคุมสอบเปนไปในเกณฑเดียวกับการคุมสอบในรายวิชาของภาค

ปกติ  และบางรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคปกติและภาคพิเศษ ตองใชขอสอบชุดเดียวกัน สอบวันและเวลาเดียวกัน  แต
คาตอบแทนแตกตางกัน และอาจารยผูสอนในรายวิชานั้นไมไดใหคาตอบแทนการคุมสอบ 

 ขอ 3.   อัตราคาสมนาคุณ ใหกําหนดดังนี้  
 เดิม   ขอ  3.1  อัตราคาสมนาคุณอาจารยผูสอนบรรยายที่ไมใชวิชาสัมมนาหรือปญหาพิเศษไมเกิน 

600 บาท ตอชั่วโมง โดยทางโครงการฯ ไดใหอัตราคาสมนาคุณผูสอนบรรยาย  500 บาท และถามีการเรียนรวมกันของนิสิต

ในภาคพิเศษ (2 โครงการ ที่มีการสอนเวลาเดียวกัน) ที่มีนิสิตรวมกันตั้งแต 30 คน ขึ้นไป จะจายคาสมนาคุณผูสอนบรรยาย

ในอัตรา 600 บาท ( แตละโครงการฯ จะจายคาตอบแทนครึ่งหนึ่ง)        

  ใหม  ขอ  3.1  อัตราคาสมนาคุณอาจารยผูสอนบรรยายที่ไมใชวิชาสัมมนาหรือปญหาพิเศษ ไมเกิน 

600 บาท และถามีการเรียนรวมในเวลาเดียวกนัใหจายคาสมนาคุณอาจารยผูสอนบรรยายไมเกิน 800 บาท   
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  เหตุผล 
เพื่อใหการเรียนการสอนของโครงการปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) และ

โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ มีมาตรฐาน และเปนแนวทางเดียวกัน  โดยอาจารยผูสอนยินดีท่ี
จะจัดการเรียนการสอนรวมกัน (เวลาเดียวกัน) เพื่อประหยัดเวลา  การใชทรัพยากรรวมกัน  และใหนิสิตท้ังสองโครงการฯ 
สามารถเรียนรวมกันได  ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีในหมูคณะ  

  ท้ังนี้  ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2552 เปนตนไป    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ    

4.7 การเสนอชื่อผูเหมาะสมและประชาสัมพันธรางวัล นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุนใหม ประจําป พ.ศ. 2552  

 ดวยสาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  
แจงประชาสัมพันธ การใหรางวัล “นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุนใหม ประจําป พ.ศ. 2552” เปนครั้งแรก ดังนั้นจึงขอ
ประชาสัมพันธโครงการใหอาจารย/นักวิจัยในหนวยงานทราบ  ผูสนใจสามารถสมัคร/เสนอชื่อโดยใชแบบฟอรมตามประกาศ หรือ

สามารถ download ไดที่ http://bmb.scisoc.or.th   กําหนดสงใบสมัครหรือเสนอชื่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552  รายละเอียดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L30Y31GC.pdf     

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหสายวิชาวิทยาศาสตรพิจารณาเสนอชื่อในการประชุมครั้งตอไป    

4.8 การพิจารณาคําของบประมาณเงินรายได ประจําป 2553  

 ตามที่กองแผนงาน แจงกําหนดการจัดทํางบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผานระบบ 
e-Revenue โดยแจงเวียนในระบบ e-Office ใหทุกหนวยงานภายในดําเนินการ และจัดสงขอมูลใหงานนโยบายและแผน
รวบรวมภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552   ท้ังนี้ไดแจงแนวทาง หลักเกณฑ และประมาณการรายรับในสวนที่เกี่ยวของใหทุก
หนวยงานทราบ อางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/K70IGU1W.PDF   

 ปจจุบัน หนวยงานตาง ๆ ไดดําเนินการจัดสงขอมูลคําของบประมาณเงินรายได ประจําป 2553 ใหงาน
นโยบายและแผน เรียบรอยแลว  ดังนั้น จึงขอสรุปขอมูลเพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
รายละเอียด จัดสงในวันประชุม   

 อนึ่ง  การนําเสนอประมาณการรายรับ – รายจายจากเงินโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ และฝาย
บริหาร ยังมิไดนําสงรายละเอียด   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ  

1. หนวยงานภายในที่นําเสนองบประมาณ โดยมีรายรับ – รายจายแบบสมดุล อยูภายในวงเงิน  ไดแก สาย
วิชาศิลปศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  จุลชีววิทยา  บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร และสังคมศาสตร โครงการภาค
พิเศษ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ  
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2. มอบ ผศ.นพพร  รัตนชวง สรุปและนําเสนองบประมาณรายรับ - รายจายจากเงินรายไดโครงการ
วิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ และนําสงงานนโยบายและแผนดวน  

3. สําหรับหนวยงานที่มีรายรับ – รายจาย แบบเกินดุล  ประธานจักเชิญผูบริหารที่รับผิดชอบภายในวันที่ 
26 มีนาคม 2552 เพื่อพิจารณาปรับลดงบประมาณ หรือสนับสนุนตามเกณฑ คือ เปนโครงการ/กิจกรรม หรือภารกิจที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และมีผลตอบสนองตอดัชนีการประเมินของ
มหาวิทยาลัย  สมศ.  สกอ. และ ก.พ.ร.   

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมกราคม 2552  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมกราคม 2552  ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนมกราคม 2552   
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนมกราคม 2552 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มกราคม 2552 
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนมกราคม 2552 
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนมกราคม 2552 

3. รายงานเงินคงเหลือ ประจําวันที่ 31 มกราคม 2552  

4. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2   

5. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2552     

  รายละเอียดอางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L70VCZHD.xls#INDEX!A1 และ
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L60YOL1S.xls    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนมกราคม 2552 

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนมกราคม 2552  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมกราคม 2552 จําแนกตามมิเตอร  

และคาใชจาย   
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3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม 2552 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L60MQCVK.xls   และ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L40UM61P.pdf      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่3/2552  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 3/2552 ประจําเดือนมีนาคม 2552 วันที่ 23 มีนาคม 2552 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระ
การประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  16 มีนาคม 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.4 เกณฑการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจาํป  
  ประธานขอใหผูรับผิดชอบพิจารณา ทบทวนหรือกําหนดเกณฑ วิธีการประเมินผลในสัดสวนรอยละ 60 
ของหัวหนาสายวิชา/ศูนย/โครงการจัดตั้ง เพื่อใหมีความชัดเจน เปนรูปธรรม และนําเสนอคณบดี และที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 

 
 

 


