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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 4/2552  

วันจันทรที่ 27  เมษายน  2552  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร   กรรมการ   
3. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
4. นางสาววันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย แทน หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี  กรรมการ 
5. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
6. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
7. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ ติดราชการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    ติดราชการ  
3. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ  

ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยจัดการศึกษานานาชาติ  
3. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
4. นายวิทยา  จาทอง  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
5. นายนพพร  รัตนชวง  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
6. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
7. นายประสงค  กัลยาณะธรรม   แทน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
8. นางวลี  สงสุวงค   แทน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ 
    และเศรษฐศาสตร 
9. นางสุวรรณี  ศรีนวล  หัวหนางานนโยบายและแผน   

เร่ิมประชุมเวลา  09.15 น. 
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เร่ืองที่ประชุม 

 รองศาสตราจารยจิตราภรณ  ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี
ประธานการประชุมแทนคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในชวงตนเนื่องจากประธานติดภารกิจในชวงเวลา 9.00 – 
10.30 น. โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  
  -  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่3/2552  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันจันทรท่ี 30 มีนาคม 2552  เพื่อรับรอง  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้  

 หนา 16 วาระที่ 4.7  มติท่ีประชุม บรรทัดท่ี 2  จากเดิม “….ในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ป...” แกไขเปน “….
ในการปรับปรุงหลักสูตร..”   

 หนา 28 วาระท่ี 4.12  ขอ 1  บรรทัดท่ี  6  แกไข จากเดิม “(เจาภาพ: ฝายประกันคุณภาพ และ)” แกไขเปน   
“(เจาภาพ: ฝายประกันคุณภาพ)” 

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2552   

ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อแจง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม  2552 
รวม 3 ฝาย 4 หนวยงาน  8 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายกิจการนิสิต   
3. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
4. สายวิชาคณิตศาสตร  
5. สายวิชาวิทยาศาสตร   
6. สํานักงานเลขานุการ  
7. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
8. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  
10. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  
11. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาเคมี   
12. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาฟสิกส 
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13. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาจุลชีวิทยา 
14. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร (รวมกับสายวิชาคณิตศาสตร)  
15. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

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

1. ฝายบริหาร   
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
3. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
4. สายวิชาศิลปศาสตร 
5. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 
6. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  
7. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
8. โครงการดําเนินงานจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ (ศจศน.) 

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ขอความอนุเคราะห
เขาศึกษาดูงาน วันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 9.00 – 12.00 น.  
ดวยคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ขอความอนุเคราะห

เขาศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อใหบุคลากรมีโอกาสเปดโลกทัศนทางดานการศึกษา การสรางเครือขาย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรระหวางสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารองค
ความรูของหนวยงาน และดานการบริหารจัดการเรียนการสอน จํานวน 19 คน  ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ตั้งแตเวลา 
9.00 – 12.00 น. โดยมีรายละเอียดกําหนดการ ดังนี้   

09.00 น.  เดินทางถึงคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   วิทยาเขตกําแพงแสน  
09.00 – 10.30 น. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ  ณ หอง 

SC9-110  
 การนําเสนอ เรื่อง การบริหารองคความรูของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
 โดย คณบดี (ผศ.ดร.ชานันก  สุดสุข)  
  รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารและบุคลากร ศวท. กับบุคลากรของคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  
 มอบของที่ระลึก  
10.30 – 10.45 น.  อาหารวาง และเครื่องดื่ม  
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10.45 – 11.45 น. ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการและการเรียนการสอน    
   -  สายวิชาศิลปศาสตร  (รวมโครงการจัดตั้ง)  
   -  สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร (รวมโครงการจัดตั้ง และโครงการภาคพิเศษ) 
   -  สายวิชาวิทยาศาสตร (รวมโครงการจัดตั้ง และโครงการภาคพิเศษ)  
   -  ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  
   -  สํานักงานเลขานุการ (รวมโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา)  
12.00 – 13.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 น.  ออกเดินทางจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 ความกาวหนาในการดําเนินการรายงานสิ่งกอสราง ปงบประมาณ 2552  
  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได สําหรับงบลงทุน รายการ
สิ่งกอสราง  ประจําป 2552   หนวยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานความกาวหนาในการดําเนินการ ดังนี้   

1. จางเหมากอสรางโรงจอดรถและลานจอดรถบริเวณอาคารการเรียนรู  ตามสัญญาเลขที่ กพส. 8/2552 ลง
วันที่  5 กุมภาพันธ 2552 กําหนดสงมอบงาน 60 วัน (สิ้นสุด 6 เมษายน 2552) แบงการจายเงินเปน 3 งวด         (เงินรายได) 
วงเงิน 1,497,468.34 บาท   

 ผลการดําเนินงาน  
 ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ สงมอบงานเรียบรอยแลว   

2. จางเหมากอสรางปรับปรุงบานพักบุคลากรตามสัญญาเลขที่ กพส 9/2552 ลว. 23 กุมภาพันธ 2552 
กําหนดสงมอบงาน 90 วัน (สิ้นสุดวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 กําหนดสงมอบงาน 90 วัน แบงการจายเงินเปน 4 งวด  วงเงิน 
(เงินรายได) 1,050,000 บาท  
 ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการแลวเสร็จ 2 งวด และเบิกจายเงินประจํางวดที่ 1  และ 2  แลว ปจจุบันดําเนินการกอสรางงานงวด
ท่ี 3   และคณะกรรมการตรวจการจาง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ โดยยกเลิกหองน้ําเพื่อขยายใหพื้นที่หอง จํานวน  2 
หองใหกวางขึ้น  

3. จางเหมาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารปฏิบัติการรวม อาคาร1-5 (จัดจางโดยวิธีพิเศษ) ตามสัญญา
เลขที่ ศวท.12/2552 ลว.24 กุมภาพันธ 2552 กําหนดสงมอบงาน 10วันทําการ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 มีนาคม 2552  วงเงิน 
995,600 บาท  
  ผลการดําเนินงาน 

 ดําเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลว  
4. จางเหมากอสรางทําทางเทาลานจอดรถยนต (จัดจางโดยวิธีพิเศษ) วงเงินรายได 238,000 บาท  

  ผลการดําเนินงาน 
 ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ สงงานเรียบรอยแลว เปนงานเพิ่มเติมจากรายการตามลําดับที่ 1  
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5. จางเหมาทําเสาธงชาติคณะฯหนาอาคารการเรียนรู  (จัดจางโดยวิธีตกลงราคา) เงินรายไดคณะฯ 
(สวนกลาง) วงเงิน  99,900 บาท  

  ผลการดําเนินงาน 
   อยูในระหวางดําเนินการ กําหนดแลวเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2552  

รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/MX0ZJCNW.doc  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 รายงานผลการจัดซ้ือครุภัณฑ ปงบประมาณ 2552  

  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน และเงินรายได สําหรับงบลงทุน 
รายการสิ่งกอสราง  ประจําป 2552   ดังนั้น หนวยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานความกาวหนาในการดําเนินการ  
สามารถสืบคนรายละเอียด ไดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/MB0RC2AT.xls 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบหนังสือกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑการเบิกจายเงินตามมาตรการชวยเหลือการครองชีพ
ของบุคลากรภาครัฐ และหนังสือจากสํานักงานรัฐมนตรี เร่ือง การแตงตั้งขาราชการการเมือง  

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงสําเนาหนังสือเวียนจากกระทรวงการคลัง และสํานักงาน
รัฐมนตรี เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติ  จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้  

1. สําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ท่ี กค. 0406.4/ว 10 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายเงินตามมาตรการชวยเหลือการครองชีพของบุคลากรภาครัฐ  โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  
  “มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เห็นชอบมาตรฐานชวยเหลือผูมีรายไดประจํา โดยจัดสรรเงิน
เพิ่มพิเศษใหแกผูมีรายไดนอยท่ีเปนผูเสียภาษีท่ัวไป และกํานัน ผูใหญบาน รวมท้ังขาราชการพลเรือน  ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ ทหาร ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว(เฉพาะงบ
บุคลากร) เจาหนาท่ีของรัฐอื่น และขาราชการบํานาญ ท่ีมีรายไดต่ํากวา 15,000 บาทตอเดือน ของทุกหนวยงาน จํานวน
ประมาณ 1,326,000 คน ไดรับเงินชวยเหลือการครองชีพรายละ 2,000 บาท”        

2. สําเนาหนังสือจากสํานักงานรัฐมนตรี ท่ี ศธ 0100/ว 385 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552  เรื่อง การแตงตั้ง
ขาราชการการเมือง   
  “กระทรวงศึกษาธิการ มีคําสั่งแตงตั้งใหนายมัธยม นิภาเกษม ดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ(นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน) ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป”  
รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LP0U0ZLS.pdf   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาตรีหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ  

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการโครงการปริญญาตรีหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ ครบกําหนดวาระ 
2 ป  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552  และไดนําเสนอแตงตั้งกรรมการชุดใหม โดยผานความเห็นชอบจากสายวิชาศิลปศาสตร
เรียบรอยแลว ดงันี้   

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร   ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
5. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต   กรรมการ 
6. หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร   กรรมการ 
7. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ กรรมการและเลขานุการ  
8. เลขานุการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
1. อ.ดร.จิรายุ  ทัพพุม   ประธานคณะกรรมการ  
2. อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร   กรรมการ 
3. ผศ.ประไพศรี  วิเศษสุข   กรรมการ 
4. อ.จินดารัตน  คุณวโรฒน  กรรมการ 
5. อ.ภัทรพร  จินตกานนท  กรรมการ   
6. นางภัณฑิรา  มงคลจุฑา  กรรมการและเลขานุการ 

  การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ ภาคพิเศษ  ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการบริหารงาน
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2547 กําหนดใหมีคณะกรรมการฯ จํานวน 2 ชุด  คือ คณะกรรมการ
บริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ซึ่งท้ัง 2 ชุด มีวาระการดําเนินงาน  2 ป รายละเอียดสืบคนไดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LU0Y7R7X.PDF   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
  มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.2 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ 

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการโครงการปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน ครบกําหนดวาระ 2 ป  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2552  ดังนั้น เพือ่ใหการดําเนินงานโครงการฯ ดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอแตงตั้งกรรมการโครงการฯ  ดังนี้   
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คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  ท่ีปรึกษา  
2. รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีปรึกษา 
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร   ท่ีปรึกษา 
4. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานกรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
6. รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต   กรรมการ 
8. ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร กรรมการ 
9. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ กรรมการและเลขานุการ  
10. เลขานุการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
1. รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก   ประธานคณะกรรมการ  
2. รศ. ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย  กรรมการ 
3. อ.ประเสริฐศักดิ์ อูอรุณ   กรรมการ 
4. รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพาย  กรรมการ 
5. อ.ดร.พรพิศ  ยิ้มประยูร  กรรมการและเลขานุการ 

  ท้ังนี้ในสวนของที่ปรึกษาอยูในระหวางการทําหนังสือจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อขอความ
อนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิดังกลาว  และการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ ภาคพิเศษ  ตามที่กําหนดไวในระเบียบวา
ดวยการบริหารงานโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2547 มีคณะกรรมการฯ  จํานวน 2 ชุด  คือ 
คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ซึ่งท้ัง 2 ชุด  โดยมีวาระ 2 ป  รายละเอียดสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWD?AAADodAAAACBMZ0TQIX1  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
  มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.3 ขอเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย  

ดวยกองการเจาหนาท่ี มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว. 1097 ลงวันที่ 3 เมษายน 2553 แจงใหหนวยงาน
พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ใหเพียงพอและครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2550 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 เห็นชอบใหคณะ/หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของพิจารณาเสนอ
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิฯ ท่ี ก.พ.อ. กําหนด พรอมรายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 นั้น  



8 

K:\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 4_2552.doc  

สํานักงานเลขานุการ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดแจงเวียนในระบบเรียบรอยแลว แตยังมิได
หนวยงานใดนําเสนอ  รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/MG0Y9K9X.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้  

1. มอบหัวหนาสายวิชา และประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาตาง ๆ  พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2552   

2. มอบสํานักงานเลขานุการตรวจสอบรายชื่อตามขอ 1 เพื่อมิใหเสนอชื่อซ้ําในกรณีท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม
แลว  และขอใหนําเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับแตงตั้งเดิมใหท่ีประชุมทราบดวย   

4.4 ขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงหองปฏิบัติการ  

ดวยหองปฏิบัติการ SC3-301 และ SC3-302 ซึ่งใชเปนหองปฏิบัติการพ้ืนฐานของโครงการจัดตั้งสายวิชา
จุลชีววิทยา อยูในทําเลที่แสงแดดสองมาก และอยูช้ัน 3 ทําใหอากาศรอนทั้งป มีปญหาตอการจัดการเรียนการสอนมาตลอด 
เนื่องจากนิสิตขาดสมาธิในการเรียน รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่อาจารยสังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 2 ทานเขาหารือ
ตอคณบดีวันที่ 1 เม.ย. 52  นั้น  

โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา จึงใครขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงหองปฏิบัติการจากคณะฯ โดยติด
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง/หอง ราคาเครื่องละ 45,500 บาท และทําประตูบานเลื่อน 1 ชุด/หอง 
ราคาชุดละ 12,000 บาท รวมเปนเงิน 206,000 บาท ประกอบดวย     

1. เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU จํานวน 4 เครื่อง รวมราคา 182,000 บาท  
2. ประตูกระจกบานเลื่อน 2 ชุด รวมราคา 24,000 บาท  

รายละเอียดสืบคนที่ระบบ e-Office หมายเลขอางอิง MB0NROYR  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม  

1. ใหชะลอการพิจารณาไปกอน และมอบใหงานนโยบายและแผน ตรวจสอบแผนการใชเงินรายได
สวนกลาง  ประจําป 2552  ใหชัดเจนกอน  

2. กรณีท่ีหนวยงานภายในตาง ๆ มีความจําเปนและประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ 
จะตองเปนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถตอบสนองตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงานประจําป  โดยสนับสนุนการเรียนการสอน  
ท้ังนี้จะตองพิจารณาใชงบประมาณในสวนของสายวิชา/โครงการจัดตั้งกอน   

4.5 หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาจัดสรรอัตราใหมสายวิชาการใหแกหนวยงานภายใน 
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2552  มอบหมายใหรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  เปนประธานคณะทํางาน โดยมี ผศ.วลี  สงสุวงค    
อ.ดร.ปติ  ตรีสุกล   รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย  เลขานุการคณะฯ เปนคณะทํางาน และนายวิทยา  จาทอง เปนคณะทํางานและ
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เลขานุการ ไดดําเนินการประชุมคณะทํางาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552  ณ  หองประชุม  SC9-331  และไดสรุปผลการ
ประชุม  ดังนี้  

เกณฑการพิจารณา 

1. สัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ขอมูลเฉลี่ย 3 ปการศึกษา (ปท่ีผานมา ป
ปจจุบัน และประมาณการปตอไป) 

2. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอ  2  ภาคการศึกษาของอาจารยประจําสายวิชา  โดยใชแบบฟอรมตารางสรุป
ภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอน (เอกสารดังแนบ)  

3. ภาระงานวิจัยเฉลี่ยตอ  2  ภาคการศึกษาของอาจารยประจําสายวิชา  โดยใชแบบฟอรมตารางสรุปภาระ
งานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอน     

4. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ท่ีเปดสอน ของสายวิชา/สาขาวิชา  ตามเกณฑ  สกอ.  

5. สัดสวนจํานวนอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษตอจํานวนนิสิต 

6. สัดสวนจํานวนรายวิชาและจํานวนหมูท่ีเปดสอนในปการศึกษานั้นตอจํานวนอาจารย  (รายวิชาท่ีเปด
สอน ท้ัง 2  ภาคการศึกษาปกติ ใหนับซ้ํา) 

วิธีพิจารณา 

1. หลักเกณฑ ขอ 1 ใหพิจารณาคัดเลือกจากหนวยงานที่เสนอขอตําแหนง ท่ีมีสัดสวนจํานวนอาจารยตอ
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาสูงกวาเกณฑเทานั้น (ถามีสัดสวนต่ํากวาเกณฑจะไมไดรับการพิจารณาจัดสรรอัตรา)  

2. หลักเกณฑ ขอ 2,3,5 และ 6  ถาหนวยงานใดมีคาเฉลี่ยสูงสุด จะไดคะแนนสูงสุด (คะแนนจะเทากับ
จํานวนหนวยงานที่เสนอขออัตรา) และหนวยงานที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาจะไดคะแนนลดหลั่นลงมา  คะแนนนอยท่ีสุด คือ 1 
คะแนน  

3. หลักเกณฑ ขอ 4 พิจารณาใหคะแนน ตามจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ียังขาด   
4. หลักเกณฑตาง ๆ นี้ ใหพิจารณาจากหลักสูตรภาคปกติเทานั้น ยกเวน หลักเกณฑ ขอ2  อนุโลมใหคิด

รวมภาระงานสอนภาคพิเศษได (ตามหลักเกณฑการคิดภาระงาน ใหคิดเปนรอยละ 25 ของภาระงานสอนภาคปกติ) 
5. รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/MX0XHZH0.doc       

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
  ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็น ขอ 1 เรื่อง วิธีการพิจารณาตามหลักเกณฑสัดสวนจํานวนนิสิต
เต็มเวลา ท่ีผานตามเกณฑ สกอ. แลว มีความเห็นเปน 2 ประเด็น  คือ   

1) สนับสนุนวิธีพิจารณา  ใชเกณฑท้ัง 6 ขอ โดยคิดคะแนนรวมทั้งหมด  
2) สนับสนุนวิธีพิจารณาตามที่คณะกรรมการพิจารณาเสนอ  แตกรณีท่ีมีคะแนนลําดับที่ 2 – 6 เทากันให

นําคะแนนขอ 1 มาพิจารณารวมดวย  

       ประธาน จึงขอใหท่ีประชุมใหความเห็นรายบุคคล ซึ่งสวนใหญเห็นชอบในประเด็นที่ 2  คือ สนับสนุนวิธี
พิจารณาตามที่คณะกรรมการพิจารณาเสนอ  เวนแตกรณีท่ีมีคะแนนตามขอ 2 – 6 เทากันใหนําคะแนนขอ 1 มาพิจารณารวม
ดวย   
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังนี้   

1. เห็นชอบกําหนดเกณฑการพิจารณา จํานวน 6 ขอ ตามที่คณะทํางานฯ พิจารณาเสนอ  

2. เห็นชอบใหกําหนดวิธีการพิจารณา ดังนี้  

1) พิจารณาตามเกณฑ ขอ 1 โดยคัดเลือกจากหนวยงานที่เสนอขอรับการจัดสรรอัตราใหมสาย
วิชาการ ท่ีมีสัดสวนจํานวนอาจารยประจําตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาหรือเทียบเทา สูงกวาเกณฑมาตรฐาน  สกอ. เทานั้น   

2) พิจารณาตามเกณฑขอ 2, 3, 5 และ 6  ถาหนวยงานใดมีคาเฉลี่ยสูงสุด จะไดคะแนนสูงสุด 
(คะแนนจะเทากับจํานวนหนวยงานที่เสนอขออัตรา) และหนวยงานที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาจะไดคะแนนลดหลั่นลงมา  คะแนน
นอยท่ีสุด คือ 1 คะแนน  

3)  พิจารณาตามเกณฑขอ 4 โดยใหคะแนน ตามจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไมครบตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.  

4)  หลักเกณฑตาง ๆ นี้ ใหพิจารณาจากหลักสูตรภาคปกติเทานั้น ยกเวนหลักเกณฑขอ 2  อนุโลมให
คิดรวมภาระงานสอนภาคพิเศษได (ตามหลักเกณฑการคิดภาระงาน ใหคิดเปนรอยละ 25 ของภาระงานสอนภาคปกติ)  

5) กรณีท่ีหนวยงานที่เสนอขอรับจัดสรรอัตรา มีคะแนนตามขอ 2 – 6 เทากัน ใหนําคะแนนตามขอ 1 
มาคํานวณประกอบการพิจารณาดวย  

6) ในการพิจารณาจัดสรรอัตราใหม สายวิชาการ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก งานการเจาหนาท่ี  
งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ  สวนงานจัดการศึกษา สายวิชา/โครงการจัดตั้งฯ ตรวจสอบขอมูล และประเมิน
คะแนน นําเสนอตอคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา       

7) มอบสํานักงานเลขานุการ จัดทําเปนประกาศคณะฯ   

4.6 รายงานผลการประเมินผูบริหาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2551 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มอบหมายให รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย ผูแทน
คณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเสนอแตงตั้งคณะทํางาน และดําเนินงานประเมินผลการประเมินผูบริหาร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2551 

บัดนี้ คณะทํางานฯ ไดดําเนินการสรุปผลการประเมินผูบริหาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 
2551 เสร็จเรียบรอยแลว ผลสรุป ดังนี้  

แบบประเมิน จํานวนที่
สงไป 

จํานวนที่
ไดรับคืน 

รอยละ คาเฉลี่ย ระดับ  

คณบดี  192 95 49.48 3.55 มาก 
รองคณบดีฝายบริหาร 192 95 49.48 3.77 มาก 
รองคณบดีฝายวิชาการ 192 96 50.00 4.03 มาก 
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 192 97 50.52 4.01 มาก 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  192 95 49.48 3.88 มาก 
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แบบประเมิน จํานวนที่
สงไป 

จํานวนที่
ไดรับคืน 

รอยละ คาเฉลี่ย ระดับ  

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต 192 95 49.48 3.80 มาก 
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 192 94 48.95 3.90 มาก 
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 192 96 50.00 3.70 มาก 
หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิตและคอมพิวเตอร 29 14 48.28 3.23 ปานกลาง 
หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร (อ.ดร.ศลยา  สุขสอาด)  54 19 35.19 3.44 มาก 
หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร (ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน) 54 20 37.04 3.68 มาก 
หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร (อ.ดร.จารุพร  พงษศิริเวทย) 55 18 32.73 3.98 มาก 
หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร (อ.รามิล  กาญจันดา) 55 18 32.73 3.78 มาก 
หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  108 34 31.48 3.93 มาก 
เลขานุการคณะฯ  192 54 28.13 4.01 มาก 

 เกณฑการพิจารณาระดับความเห็น แบงเปน 5 ระดับ  ดังนี้  

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 -  5.00 อยูในระดับ มากที่สุด 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.41 -  4.20 อยูในระดับ มาก 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.61 -  3.40 อยูในระดับ ปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.81 -  2.60 อยูในระดับ นอย 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 -  1.80 อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

  
รายละเอียดผลการประเมินผูบริหารในแตละตําแหนง นําเสนอใหท่ีประชุมทราบแลว  
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม     รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  

1. แจงผลการประเมินคณบดีใหหนวยงานภายในทราบ   

2. แจงผลการประเมินผูบริหารอื่น ๆ ทราบ เปนรายบุคคล  

3. ใหผูบริหารที่ผลการประเมินโดยสรุป และผลในแตละประเด็น มีระดับคะแนนเฉลี่ยปานกลาง จัดทํา
แผนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน และองคกร        

4. ใหปรับปรงุแบบประเมินในสวนของขอมูลสวนบุคคล ท่ีไมจําเปนตอการประเมินครั้งตอไป  เชน  อายุ
การทํางาน เพศ   เปนตน  

4.7 สรุปผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานตาง ๆ แกนิสิต ปการศึกษา 2551 และผลการประเมินความ
ตองการที่จําเปนของนิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551  

ตามที่ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต ไดรับมอบหมายใหดําเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ 
และความตองการที่จําเปนของนิสิตช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2551 บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อทราบ และพิจารณาใหขอคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอไป   

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานตาง ๆ แกนิสิต ปการศึกษา 2551 และขอเสนอแนะ   

2. รายงานผลการประเมินความตองการที่จําเปนของนิสิตช้ันปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2551  

รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม     รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้   

1. นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานตาง ๆ แกนิสิต ปการศึกษา 2551 และผลการประเมินความ
ตองการที่จําเปนของนิสิตช้ันปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2551 เผยแพรใหหนวยงาน และบุคลากรทราบในระบบ e-Office  

2. แจงผูเกี่ยวของทราบ และพิจารณาผลการประเมิน และขอเสนอแนะ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาและปรับงาน
ใหสอดคลองกับความตองการของนิสิตตามความเหมาะสม  

4.8 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

 ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0264 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2552 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิ
อาจารยปริญญาเอกโดยมหาวิทยาลัยแจงผลการอนุมัติเปลี่ยนคุณวุฒิอาจารยปริญญาเอก  เงื่อนไขเดิมจากอณูชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Molecular Biology and Biotechnology) เปนสาขาวิชาชีวเคมี ได นั้น  

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวมลธิรา ทองอนันต คุณวุฒิ วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เกียรตินิยมอันดับสอง คะแนนเฉลี่ย 3.32 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี คะแนนเฉลี่ย 3.85 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
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ตําแหนง อาจารย ข้ัน 19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางชีวเคมี และเนื่องจากนางสาวมลธิรา ทองอนันต 
ปฏิบัติงานในตําแหนง อาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร  มีประสบการณสอนหลังจบการศึกษา
ปริญญาเอกเปนเวลา 2 ป 2 เดือน  ดังนั้น จึงขออนุมัติปรับเพิ่มประสบการณ จํานวน 2 ข้ัน      

 อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนกังานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 มีมติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว ดังนั้นจึงเห็น
ควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
4.9 การอนุมัติปริญญาภาคปลาย ปการศึกษา 2551  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0202 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552 แจง
รายช่ือนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลายปการศึกษา 2551 (ครั้งท่ี 1) จํานวน 117 คน ดัง
รายละเอียด  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) จํานวน 6 คน 
หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  จํานวน 62 คน  
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) จํานวน 22 คน 
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) จํานวน 8 คน 
หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จํานวน 19 คน  

โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการประสานงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญา ปจจุบันอยูในระหวางการตรวจสอบเรื่องความประพฤติ หนี้สิน
คางชําระ และอื่น ๆ กับสายวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/MX0ZLMC0.pdf  

อนึ่ง เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการ สํานักงานเลขานุการ จึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ หากผลการตรวจสอบอยูในขายท่ีสามารถสําเร็จการศึกษาได ใหสวนงาน
จัดการศึกษาดําเนินการตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

4.10 การกําหนดอัตราคาตอบแทนการดําเนินการสอบกลางภาค และการสอบไล 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ  ท่ีประชุมนําเสนอประเด็นการเบิกจาย
คาตอบแทนการคุมสอบ ภาคฤดูรอน  ซึ่งตามระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนมิไดกําหนดไว กอปรกับการเบิกจายคาคุมสอบ
กลางภาค และสอบไลของรายวิชาท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการเบิกจายโดยใชเงินรายได รวมถึง
คาตอบแทนการคมุสอบที่เบิกจายจากเงินรายไดโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ นั้น  
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เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมตามระเบียบการเบิกจายไดท้ังภาค
การศึกษาปกติ ภาคฤดูรอน และรวมถึงโครงการภาคพิเศษวิศวกรรมศาสตร ดังนั้น จึงขอเสนอพิจารณา โดยใชตัวอยางตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนการดําเนินการสอบกลางภาค และการสอบไล ของคณะ 
เพื่อประกอบการพิจารณา รายละเอียดดังแนบ http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-194-2551.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม      

1. เห็นชอบใหพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนการดําเนินการสอบกลางภาค การสอบไล และการสอบ
ภาคฤดูรอน ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยใชเงินรายไดคณะฯ 

2. ใหแตงตั้งคณะทํางานพิจารณากําหนดอัตราตามขอ 1 ดังนี้  
1)   รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ  ประธาน  
2)  ผศ.วลี สงสุวงค กรรมการ  
3) ผศ.นพพร รัตนชวง กรรมการ  
4)  เลขานุการคณะฯ  กรรมการ  
5) หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ  

3. นําเสนอรางระเบียบกําหนดอัตราคาตอบแทนการดําเนินการสอบกลางภาค การสอบไล และการสอบ
ภาคฤดูรอน ใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป  

4.11 การรับนักเรียนเรียนลวงหนา โครงการ Ku-Connect   

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  จัดทําโครงการรับนักเรียนเรียนลวงหนา (Ku – 
Connect )  โดยมี ผศ.พงษภวัลย ภัทรประภานันท  ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ รับผิดชอบโครงการ  รายละเอียด
โครงการโดยสังเขป คือ การรับนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนลวงหนา คลายกับโครงการเรียนลวงหนาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร เปนเจาภาพดําเนินการ นั้น  

เนื่องจากวิทยาเขตกําแพงแสน ประสานงานขอความรวมมือใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจง
ประมาณการจํานวนรับนักเรียนเขารวมโครงการ และเนื่องจากมีระยะเวลาจํากัด  คณบดี จึงแจงประมาณการยอดรับนิสิต 
ระดับปริญญาตรี สําหรับโครงการดังกลาว หลักสูตรละ 8 คน จํานวนหลักสูตร ปการศึกษา 2552 จํานวน 10 หลักสูตร (ภาค
ปกติ 7 หลักสูตร ภาคพิเศษ 3 หลักสูตร) รวมประมาณ 80 คน  สําหรับรายละเอียดโครงการ ผศ.พงษภวัลย ภัทรประภานันท  
ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ จะนําเสนอในโอกาสตอไป  

ประธานจึงขอแจงใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ  
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วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมนีาคม 2552  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมีนาคม 2552  ประกอบดวย  

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

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ไดรับการโอนเขาบัญชี แตยังไมไดจัดทําเช็คแจงจาย 
1.7.2 รายงานเช็คคางจายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7.4 งบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 

2. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2552  ประจําเดือนมีนาคม 2552  
3. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ  
4. รายงานผลการดําเนินงานจัดซื้อพัสดุ ประจําป 2552 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนมีนาคม 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 ประจําเดือนมีนาคม 2552  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมีนาคม 2552 จําแนกตามมิเตอร  

และคาใชจาย   
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3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม 2552 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายละเอียดอางอิงท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/MX0ZX2WV.xls 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่5/2552  

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรท่ี 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 5/2552 ประจําเดือนพฤษภาคม 2552  ในวันจันทรท่ี 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.30 น. 
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  18 พฤษภาคม 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

   มติที่ประชุม รับทราบ 

5.4 ติดตามแนวทางการประชาสัมพันธ  

ประธานขอใหผูชวยคณบดีฝายวิชาการ พิจารณาสรุปแนวทางการประชาสัมพันธ ดานตาง ๆ ไดแก การ
พัฒนาโฮมเพจของหนวยงานภายใน ทิศทางของวารสาร สือ่สิ่งพิมพ และปายตาง ๆ โดยขอใหนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดการพิจารณากอน นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ตอไป  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

5.5 แนวทางการจอดรถยนต ดานหลังอาคาร 9 
ตามที่คณะฯ ดําเนินการกอสรางโรงจอดรถยนต บริเวณดานหลังอาคาร 9 เสร็จเรยีบรอยแลว ท่ีประชุม

พิจารณาเห็นชอบใหกําหนดแนวปฏิบัติในการใชพื้นที่จอดรถ ดังนี้  
1. ใหเปนที่จอดรถยนตสําหรับบุคลากร และนิสิต โดยไมจัดพื้นที่สําหรับผูบริหาร   
2. ใหกันพื้นที่สําหรับจอดรถยนตคณะฯ จํานวน 3 คัน  โดยจัดทําปายระบุหมายเลขทะเบียนรถ  
3. กันพื้นที่ จํานวน 2 ชอง ไวสําหรับจอดรถจักรยาน จักรยานยนตช่ัวคราว จนกวาจะดําเนินการกอสราง

พื้นที่จอดรถจักรยาน จักรยานยนตดานหลังอาคาร 9 แลวเสรจ็  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  


