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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 6/2552  

วันจันทรที่ 22 มิถุนายน 2552  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร   กรรมการ   
5. นางสาวลักษณา กันทะมา   แทนหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. นายอารม อันอารตงาม แทนหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี  กรรมการ 
7. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  

ผูไมมาประชุม 
1. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปะศาสตร ติดราชการอื่น 

ผูเขารวมประชุม  
1. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   
2. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
3. นายปติ  ตรีสุกล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ   
4. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
5. นางสาวพจมาลย   พูลมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
6. นายนพพร  รัตนชวง ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
7. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
8. นางสาวจุรีวรรณ  จันพลา  แทนประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

เร่ิมประชุมเวลา  09.35 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

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

- 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่5/2552  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5/2552 เมื่อวันจันทรท่ี 1 มิถุนายน 2552  เพื่อรับรอง  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2552 

ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อแจง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 
2552 รวม 4  ฝาย 3 หนวยงาน 10 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายกิจการนิสิต   
3. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
4. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
5. สายวิชาคณิตศาสตร  
6. สํานักงานเลขานุการ  
7. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
8. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  
11. โครงการปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
12. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
13. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีวิทยา 
14. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร (รวมกับสายวิชาคณิตศาสตร)  
15. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
16. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  
17. โครงการจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ   

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

1. ฝายบริหาร       ไมจัดสงตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 – พฤษภาคม  2552   
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   ไมจัดสงตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 – พฤษภาคม  2552  
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3. สายวิชาวิทยาศาสตร          พฤษภาคม 2552  
4. สายวิชาศิลปศาสตร       ตั้งแต มกราคม 2552 – พฤษภาคม 2552  
5. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  พฤษภาคม 2552 
6. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  ตั้งแต เมษายน – พฤษภาคม 2552  

http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OH14XW22.doc  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหฝาย/หนวยงาน/โครงการ ท่ียังมิไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือน และรายงานตามแบบ ก.พ.ร. ดําเนินการจัดสงรายงานใหตรงตามกําหนดดวย 

3.2 ความกาวหนาในการดําเนินการรายงานสิ่งกอสราง ปงบประมาณ 2552  
  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได สําหรับงบลงทุน รายการ
สิ่งกอสราง  ประจําป 2552 หนวยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานความกาวหนาในการดําเนินการ ประจําเดือน 
พฤษภาคม 2552  ดังนี้   

1. 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 
  ดําเนินการแลวเสร็จท้ังหมด และเบิกจายเงินทั้งหมดแลว ปจจุบันอยูในระหวางจัดซื้อครุภัณฑประจําหอง 
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งมุงลวด เหล็กดัด การติดตั้งระบบ internet ประสานงานการติดตั้ง cable TV  ปรับพื้นที่
ภายนอก คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกลางเดือนกรกฎาคม 2552 สําหรับการจัดสรร และคาธรรมเนียมการพักอาศัยอยูใน
ระหวางการดําเนินการสํารวจ และประเมินคาใชจายคงที่  

2. โครงการกอสรางอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามสัญญาเลขที่ 111/2552 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552  
  ผลการดําเนินงาน 
  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สงมอบพื้นที่ใหผูรับจางเพื่อเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 
2552  ระยะเวลากอสราง 9 งวด  ปจจุบันอยูในระหวางการสงมอบงานงวดที่ 1 และตรวจรับงาน    

3. โครงการตอเติมช้ัน 2 อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 10) โครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
     ผลการดําเนินงาน 

  ไดรับอนุมัติแบบ และประเมินราคากลางเรียบรอยแลว ปจจุบันโครงการฯ ยังมิไดแจงขออนุมัติดําเนินการ
สอบราคาตามระเบียบฯ ควรเรงดําเนินการเนื่องจากจะเขาสูไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณ 2552 แลวหากไมดําเนินการจะไม
สามารถขอผูกพันงบประมาณ กันเงินเหลื่อมป กอปรกับสภาพเศรษฐกิจ ภาวะน้ํามันขึ้นราคาอยางตอเนื่องอาจกระทบกับ
ราคากลาง และงบประมาณที่ไดรับได   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.3 รับทราบ สรุปรายงานการประชุมเตรียมการโครงการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน 

  ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10109/ 1410 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมฯ โดยกอง
วิเทศสัมพันธ แจงสรุปผลการประชุมเตรียมการโครงการพัฒนาประเทศไทย ใหเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
เมื่อวันจันทรท่ี 27 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมวิจิตร ศรีสอาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
สรุปสารการประชุม ดังนี้  

กระทรวงศึกษาธิการ มอบใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนเจาภาพหลักในการจัดทํา
โครงการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาคอาเซียน  เพื่อใหเปนไปตามแผนการ
พัฒนาและการลงทุนดานการศึกษา และการเรียนรู  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาล ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เพื่อรองรับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยสูสังคมแหงการเรียนรู โดย
ใชการศึกษาเปนเครื่องมือสรางระบบและกระบวนการเรียนรูท่ียึดคนเปนศูนยกลาง มีเพื่อ  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  
2. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศสูสากล  
3. เพื่อสรางผูนําทางวิชาการระดับนานาชาติ   

เปาหมายสําคัญ     
การเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติในประเทศไทย และเพิ่มรายไดใหกับประเทศ    

งบประมาณในการดําเนินงานโครงการ  
ประมาณการไว 3,500 ลานบาท คาดวาจะไดรับ 2,230 ลานบาท (งบลงทุน ~ 650 ลานบาท และงบ

บุคลากร/วิจัย ~ 1,580 ลานบาท   
หลักการและกรอบการดําเนินโครงการฯ  
1. แผนการสรางความพรอมและความเขมแข็งของผูใหบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องของการปรับปรุงการ

บริการสําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ  การเตรียมและพฒันาระบบ ICT/หองสมุด/หองปฏิบัติการ รวมถึงการปรับปรุง
หอพัก และการยกระดับมาตรฐานการศึกษา  

2. แผนการประชาสัมพันธเชิงรุก เชน การจัดตั้งศูนยความรวมมอืทางวิชาการและภาษาไทย การจัดสรร
ทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ การสนับสนุนการประชุมสัมมนานานาชาติ และการจัดนิทรรศการ
ศึกษาไทยในตางประเทศ เปนตน  

3. แผนปฏิบัติการในการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพดวยการจัดตั้งองคกร Thailand Education 
International เพื่อประสานงานกับหนวยงานหรือศูนยความรวมมอืทางวิชาการที่จัดอยูในตางประเทศ  
  ท้ังนี้ สํานักงานฯ แจงขอใหสถาบันการศึกษาเตรียมความพรอมดานขอมูลใหสอดคลองและเปนประโยชน
ในการจัดทําแผนการดําเนินโครงการฯ อางอิงท่ี NN0TB8QF หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NN0TDMJU.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.4 รับทราบมาตรการและแนวทางแกไขปองกันปญหาระบบการเงิน  

ตามที่บันทึกที่ ศธ 0513.10102/8994 ลงวันที่ 8  มิถุนายน 2552 เรื่อง มาตรการปองกันปญหาระบบการเงิน
ของหนวยงาน  และบันทึกที่ ศธ 0513.10102/9623 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เรื่อง มาตรการและแนวทางแกไขปองกัน
ปญหาระบบการเงิน  โดยแจงวาสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดตรวจพบวามีหนวยงาน 9 
หนวยงาน ท่ีมีตัวเลขวงเงินไมตรงกับขอมูลท่ีคณะกรรมการตรวจสอบภายในตรวจพบ และเพื่อแกไขและปองกันในเรื่อง
ระบบการเงินของหนวยงานตาง ๆ เพื่อความถูกตองและโปรงใส ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2552  และครั้งท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ไดพิจารณาและเห็นชอบใหหนวยงานปฏิบัติ ดังนี้    

1. ใหหนวยงานรายงานผลการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในแตละไตรมาส ภายในสิ้นเดือนถัดไป หาก
หนวยงานไมดําเนินการตามกําหนดที่มหาวิทยาลัยฯ มีหนังสือแจง มหาวิทยาลัยฯ จะไมดําเนินการเบิกจายเงินใหแก
หนวยงานนั้น  

2. หนวยงานจัดทํารายงานคงเหลือประจําวันของหนวยงานตามแบบฟอรมเอกสารที่กําหนด 

3. จัดสงรายงานเงินคงเหลือประจําวันของหนวยงานใหกองคลังทราบเปนรายสัปดาห โดยใหรายงาน
ภายในวันอังคารของสัปดาหถัดไป  

  สํานักงานเลขานุการ ไดดําเนินการแจงเวียนในระบบใหหนวยงานภายในทราบ และถือปฏิบัติดวยแลว 
รายละเอียดอางอิง OH1A96UP หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OH1AARX3.pdf      

  อนึ่ง การรายงานดังกลาวไดแจงใหงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ และโครงการภาคพิเศษ ท้ัง 4 
โครงการ ดําเนนิงานตามขอ 1 – 3 แลว โดยเริม่รายงานตั้งแตเดือนมิถุนายน 2552 เปนตนไป  

  ประธาน แจงขอมูลเพิ่มเติมวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีรายงานการเงินที่ไมถูกตอง คือ มีเงิน
เกินบัญชี ประมาณ 9,000 บาท หาหลักฐานไมได ผูตรวจสอบภายในระดับคณะฯ ไดดําเนินการตรวจสอบอยูในปจจุบัน แต
ผลการตรวจสอบเบื้องตนคาดวาไมสามารถตรวจสอบได เนื่องจากระยะเวลานานกวา 10 ป และประธานมีความเห็นวาควร
ยุติการตรวจสอบและรายงานผลใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม รับทราบ  และขอใหดําเนินการการ ดังนี้   

 1.  กรณีเงินเกินบัญชี ขอใหผูตรวจสอบภายในฯ แจงผลการตรวจสอบ เพื่อแจงมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
ตอไป 

 2.  ขอใหงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ และโครงการภาคพิเศษทุกโครงการ รายงานตามมาตรการ
ขอ 1 – 3 เพื่อแจงมหาวิทยาลัยฯ ตามกําหนด  

3.5 รับทราบการทบทวนขอกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีบันทึกที่  ศธ 0506(2)/6774 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เรื่อง
การขอทบทวนขอกําหนดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีบันทึกแจงขอหารือเกี่ยวกับการ
รับทราบการอนุมัติหลักสูตร กรณีมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบระยะเวลาอยางนอย 5 ป ตามที่กําหนดเกณฑ 
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มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวามีหลักสูตรท่ีไมจําเปนตองปรับปรุงท้ังฉบับ เพราะมี
สาระที่มีงานวิจัยสถาบัน แสดงใหเห็นวาหลักสูตรมีความทันสมัยอยูแลว มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเพียงการปรับปรุง
เล็กนอย แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับขอมูลวาหลักสูตรท่ีปรับเพียงเล็กนอยนั้น สํานักงานฯ จะไมประทับตรารับทราบการ
อนุมัติหลักสูตร จึงขอใหสํานักงานฯ ทบทวน นั้น  

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาโดยแนวทางปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ตอสํานักงานฯ หากสถาบันอุดมศึกษาปรับแกไขหลักสูตรในลักษณะเปนการปรับปรุงเล็กนอย เชน  ปรับรหัสรายวิชา ปรับ
คําอธิบายรายวิชา เพิ่มรายวิชาเลือก ฯลฯ อันเปนการปรับแกไขที่ไมกระทบสาระสําคัญของหลักสูตร เชน โครงสราง
หลักสูตร ช่ือปริญญา ระบบการศึกษา สาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะ เปนตน สํานักงานฯ จะดําเนินการเชนเดียวกับกรณี
การรับทราบหลักสูตรฉบับรับปรุงท้ังฉบับ ซึ่งรวมถึงการประทับตรารับทราบการปรับแกไขในเอกสารการปรับแกไข
หลักสูตรดวย  และสํานักงานฯ แจงขอมูลเพิ่มเติมวาเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ ไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุงดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป นั้น การพิจารณาวาจะปรับโดยแกไขเล็กนอยโดยไมปรับปรุงท้ังฉบับ
เนื่องจากไดมีการประเมินหลักสูตรแลวเห็นวาปรัชญา วัตถุประสงค และสาระเนื้อหาหลักของหลักสูตรยังมีความทันสมัยอยู
นั้นเปนดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา (โดยสภาสถาบัน) จะพิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนของผูเขาศึกษาในหลักสูตรเปน
สําคัญ  

 อนึ่ง การปรับแกไขหลักสูตรในลักษณะการปรับปรุงเล็กนอย สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการไดเมื่อ
เห็นความจําเปนในการปรับแกไข และเมื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขหลายครั้งแลวก็ควรพิจารณารวมประเด็น   แ ล ะ จั ด ทํ า
เปนหลักสูตรฉบับปรับปรุงท้ังฉบับเสนอสํานักงานฯ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  รายละเอียดสืบคนในระบบอางอิงท่ี 

O918ZRM7 หรือท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/O9191BBB.pdf   

 นอกจากนี้ ประธานไดแจงวาหลักสูตรตาง ๆ ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับการรับรอง
หลักสูตรทุกหลักสูตรจากสํานักงาน ก.พ. แลว รายละเอียดตามขอมูลอางอิงท่ี:[OH1C25AX] อยางไรก็ตามจากฐานขอมูล 
ของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งเปนแหลงอางอิงของหนวยงานที่รับสมัครบุคคลเขารับราชการ ดังนั้น จึงควรประสานงานปรับแกไข
ขอมูลใหมีช่ือคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และรายชื่อหลักสูตรทุกระดับปริญญา เพื่อประโยชนของบัณฑิตคณะฯ    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบสวนงานจัดการศึกษา ประสานงานแจงมหาวิทยาลัยฯ เพื่อแจง
สํานักงาน ก.พ. ใหปรับฐานขอมูลการรับรองหลักสูตรทุกระดับปริญญาภายใตช่ือคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

3.6 รับทราบการแตงต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (อ.มลธิรา    
ทองอนันต) 

  ตามที่กองการเจาหนาท่ี มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/1877 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2552 เรื่อง การแตงตั้ง
กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (อ.มลธิรา ทองอนันต)  โดย
แจงการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2543 และที่ไดแกไขเพิ่มเติม ท้ังนี้คณะกรรมการฯ ประกอบดวย  
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1. คณบดีหรือผูอํานวยการเจาสังกัด     ประธานกรรมการ  

2. หัวหนาภาควิชาเจาสังกัดหรือเทียบเทา     กรรมการ 

3. กรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะหรือสถาบันหรือสํานักคัดเลือก กรรมการ 

   อนึ่ง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง 
หัวหนาสายวิชา หรือประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสายวิชา  เปนกรรมการตามขอ 2   และพิจารณาเสนอชื่อ ผูแทน
คณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนกรรมการลําดับที่  3 และแจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ รายละเอียด
อางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OD1ATD9G.pdf    

  คณะคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดพิจารณาเสนอชื่อ กรรมการแลว ดังนี้  

1. นางวีรานุช หลาง  เปนกรรมการลําดับที่  2   

2. น.ส.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย  เปนกรรมการลําดับที่  3 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ     
3.7 งดการเรียนการสอนวันไหวครู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2552 

  ดวยฝายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดจัดโครงการไหวครู ประจําป 2552 ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2552 ตั้งแตเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หองคอนเวนชั่น อาคารศูนยมหาวิทยาลัย และเพื่อใหนิสิต
คณะฯ ทุกคนมีสวนรวมกิจกรรมการแสดงความกตัญูกตเวทีตออาจารย และการมอบตัวเปนศิษยท่ีพรอมจะรับวิชาความรู 
และคุณธรรม จริยธรรม จึงขออนุมัติงดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2552 ตั้งแตเวลา 13.00 – 17.00 น.  
และจัดทําประกาศคณะฯ ตอไป  รายละเอียดสืบคนไดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OG1AYPM8.PDF   หรืออางอิง
ท่ี OG1AUY7Y   

  ดังนั้น จึงขอแจงประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบ และเขารวมกิจกรรมดังกลาวตอไป   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ     

3.8 การกําหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน จํานวนผูมีสิทธิ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ 2552 

  ตามที่ สํานักงาน ก.พ. ไดแจงใหสวนราชการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังสวนราชการ 
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ 2553 (ผูเขารวมมาตรการลาออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2552) โดยให
สวนราชการประกาศกําหนดงาน หรือสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน และจํานวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการฯ คิดจากรอยละ 5 ของ
จํานวนผูมีคุณสมบัติเขารวมมาตรการ ตามหนังสือท่ี นร 1008.1/ว 105 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 นั้น  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใหแจงประกาศ มก. เรื่อง การกําหนดงานหรือสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน 
จํานวนผูมีสิทธิ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด) ปงบประมาณ 2553  ดังนี้  
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1. กําหนดงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลน (สายสนับสนุนไมมีการกําหนดสาขาวิชาชีพขาดแคลน) ท่ีหาม
มิใหขาราชการเขารวมมาตรการตามที่หนวยงานตาง ๆ เสนอ  

 สํานักงานเลขานุการ ไดแจงเวียนหนวยงานภายใน และสรุปผลการกําหนดงานหรือสาขาวิชาชีพขาด
แคลนเรียบรอยแลว อางอิงท่ี O10NCJG9   และที่ O51BL3QA  แตมิไดแจงใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบตามกําหนด ดังนั้น จึงไม
มีการกําหนดงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลน  

2. มหาวิทยาลัยฯ กําหนดจํานวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ 
ปงบประมาณ 2553 รวม 69 คน  แบงเปน สายวิชาการ (บุคลากรที่ทําหนาท่ีสอน วิจัย และบริการวิชาการ ไมเกิน  36 คน และ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 33 คน  

3. กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการฯ  ดังนี้   

 รับสมัคร  ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2552 (เวลา 8.30 – 16.30น.)  รายละเอียด  อางอิงท่ี 
OA1ARG85 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OA1AUBFW.pdf   ซึ่งไดแจงเวียนในระบบ e-Office แลว  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม รับทราบ     

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สังกัด
สายวิชาคณิตศาสตร อัตราเดิมของนางสาวดรรชนีย เกษสังข  และไดดําเนินการตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว นั้น  

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นายจิระศักดิ์  มงคลเคหา คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร) คะแนนเฉลี่ย 3.38 จากสถาบันราชภัฏเลย และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร)  
จาก มหาวิทยาลัยขอนแกน คะแนนเฉลี่ย 3.69 เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ข้ัน 14,560 บาท 
เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางคณิตศาสตร  รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OF1AOV87.doc     

 อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เมื่อวันที่   5  มิถุนายน พ.ศ.2552 เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  
4.2 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก 

 ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0540 ลงวันที่ 22  พฤษภาคม พ.ศ.2552 เรื่อง แจงผลการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุอาจารยวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา Ph.D. in Business Administration (English Program)    
ตามความตองการของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  และไดดําเนินการประกาศรับสมัครโดยวิธีการคัดเลือกตาม
ระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นั้น  
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 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวบุศยรินทร  กองแกว วุฒิ  B.B.A. (English 
Program) Major International Business Management  1st  Class Honors จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย คะแนนเฉลี่ย 3.79   
Master of Commerce (Marketing) จาก The University of Sydney, N.S.W. ประเทศออสเตรเลีย คะแนนเฉลี่ย 76.2  และ 
Ph.D. in  Business Administration (English Program) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง คะแนนเฉลี่ย ระดับ S  เขารับราชการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ข้ัน 19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญา Ph.D. in Business Administration 
(English Program)          

 อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน  พ.ศ. 2552 เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.3 การอนุมัติปริญญาภาคปลาย ปการศึกษา 2551  คร้ังที่ 3  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0248 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 แจง
รายช่ือนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลายปการศึกษา 2551 (ครั้งท่ี 3) จํานวน 36 คน ดังรายละเอียด  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) จํานวน 36 คน 

อนึ่ง โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการตรวจสอบ
รายช่ือนิสิตตามเอกสารที่อางอิงแลวปรากฏวานิสิตดังกลาวไมมีภาระหนี้สินผูกพันกับคณะฯและคะแนนความประพฤติอยู
ในเกณฑท่ีสามารถจบการศึกษาได รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/O30Y63TD.pdfและ อางอิงท่ี 
:[OE150M8T] 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  
4.4 การอนุมัติปริญญาภาคฤดูรอน พ.ศ. 2552  คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่  2  

 ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0328 ลงวันที่ 15  มิถุนายน 2552 แจง
รายช่ือนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2552 (ครั้งท่ี 1) จํานวน 5 คน รายละเอียดท่ี และ 
(ครั้งท่ี 2)   จํานวน 1  คน  รวม 6 คน  ดังนี้  

ครั้งท่ี 1  
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) จํานวน   3 คน 
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) จํานวน   1 คน 
หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จํานวน   1 คน  
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ครั้งท่ี 2  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) จํานวน   1 คน 

โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการประสานงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญา ปจจุบันอยูในระหวางการตรวจสอบเรื่องความประพฤติ หนี้สิน
คางชําระ และอื่น ๆ กับสายวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OE162EQL.pdf   
และ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OE18VTLM.pdf  อางอิงท่ี :[OG12EJR5]    

อนึ่ง งานบริการการศึกษาไดดําเนินการตรวจสอบรายชื่อนิสิตตามเอกสารที่อางอิงแลวปรากฏวานิสิต
ดังกลาวไมมีภาระหนี้สินผูกพันกับคณะฯและคะแนนความประพฤติอยูในเกณฑท่ีสามารถจบการศึกษาได 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.5 ขออนุมัติยายสาขาวิชา 

ดวยนางสาวพรรณศิริ  บุญนอย  เลขประจําตัว 51161289 นิสิตช้ันปท่ี 1 หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร
ชีวภาพ)  คะแนนเฉลี่ย 3.75  ประสงคจะขออนุมัติยายมาศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส  ซึ่ง
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  พิจารณาแลว เห็นวานิสิตมีความสนใจ และมีผลการเรียนรายวิชาฟสิกสระดับ B ข้ึนไป  มี
คุณสมบัติ ตามที่ระเบียบฯ และเงื่อนไขของสาขาวิชา สามารถรับเขาศึกษาในสาขาวิชาฟสิกสได   

อนึ่ง ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548  ขอ 16.1.5  และ 
16.2.1 อยูในอํานาจของคณบดี โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ รายละเอียดอางอิงท่ี O819V32S หรือ
ท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/O81A5OWN.PDF     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.6 ขอขึ้นทะเบียนเปนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

ดวยประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สายวิชา
วิทยาศาสตร  ขอเสนอแตงตั้ง อ.ดร.ดวงพร  มรกตกาล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชา
จุลชีววิทยา เปน  อาจารยประจําบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
เนื่องจาก อ.ดร.ดวงพร  มรกตกาล มีนิสิตประสงคจะเปนนิสิตในปรึกษา (น.ส.พัชราภา กลาหาญ)  และมีความเชี่ยวชาญดาน
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย ความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุกรมวิธานของเชื้อรา ท้ังนี้แนบประวัติตามแบบฟอรมของ
บัณฑิตวิทยาลัยมาดวยแลว รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/O20UYWCT.PDF     

การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา สายวิชา/ประธานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พิจารณาตรวจสอบขอมูลคณาจารย และพิจารณาเสนอแตงตั้งคณาจารยท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเพื่อข้ึนทะเบียน
เปนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
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4.7 ของบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี  

ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร วงเงินรวม  307,024.46 บาท   

1 ปรับปรุงหอง SC2-208   จํานวนเงิน :  234,009.00 บาท   โดยมีรายละเอยีดการปรับปรุง ดังนี้  
1.1 ร้ือตูดูดควัน (ใชงานไมได) ทีอ่ยูในหองออก  
1.2 ยายตูดูดควันทีใ่ชงานไดจากสาขาพันธุศาสตรมาติดต้ังและวางระบบใหม 
1.3 ติดต้ังชุดควบคุมระบบไฟ 

 เหตุผล  เนื่องจากโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี ไดใหบริการวิชาพื้นฐานแกทุกคณะในวิทยาเขต
กําแพงแสน และเปดสอนหลักสูตร วท.บ.(เคมี) ซึ่งทําใหในแตละภาคการศึกษาโครงการตองเปดใหบริการรายวิชาปฏิบัติการ
ท้ังวิชาพื้นฐานและวิชาในหลักสูตร วท.บ.(เคมี) ไมนอยกวา 45 หมู  ในขณะที่หองปฏิบัติการท่ีรองรับมีจํานวน     6 หอง ซึ่ง
ทุกหองไดถูกใชงานเต็มเวลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ  และในปจจุบันนิสิตในหลักสูตร วท.บ.(เคมี) ซึ่งไดเปดรับตั้งแตป
การศึกษา 2549 นั้นไดข้ึนชั้นปท่ี 4 และตองทําปญหาพิเศษซึ่งตองใชเวลาในการทําปฏิบัติการท้ังในและนอกเวลาราชการ แต
โครงการไมมีหองปฏิบัติการเพียงพอสําหรับนิสิตเพื่อการทําปญหาพิเศษ และเพื่อตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งจําเปนตองมีหองปฏิบัติการเพื่อการวิจัยสําหรับอาจารยและนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนั้นจึง
ขอปรับปรุ งห อ ง  SC2-208 เพื่ อ ใหส ามารถ เปนห อ งปฏิ บัติ ก ารได  ใบ เสนอราคา  รายการที่  1 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/O20M2S04.pdf  

2 ซอมบํารุงเครื่อง Gas Chromatography (GC)  จํานวนเงิน :  73,015.46 บาท  
2.1 จัดซ้ือชุดแกสสาํหรับตัวตรวจวัด 
2.2 จัดซ้ือชุดเก็บและเตรียมสารตวัอยาง 
เหตุผล เนื่องจากโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมีไดซื้อครุภัณฑ GC ตั้งแตป พ.ศ.2539 โดยในครั้งนั้น

ครุภัณฑท่ีจัดซื้อประกอบดวยเครื่อง GC จํานวน 2 เครื่องซึ่งมีตัวตรวจวัด(detector) แตกตางกัน คือ เครื่องท่ี 1 ตัวตรวจวัดเปน 
FID และ ECD สวนเครื่องท่ี 2 ตัวตรวจวัดเปน TCD ซึ่งตัวตรวจทั้ง 3 ชนิดนี้จะใหการประยุกตใชงานที่แตกตางกัน แตเนื่อง
ดวยงบประมาณที่จํากัดในครั้งนั้น จึงทําใหเครื่อง GC เครื่องท่ี 1 สามารถซื้ออุปกรณไดครบถวนใชงานได แตเครื่องท่ี 2 ซึ่งมี 
TCD เปนตัวตรวจวัดไมสามารถซื้ออุปกรณชุดแกสไดท้ังหมด แตในครั้งนั้นไดวางแผนวาจะตั้งงบในการซื้ออุปกรณเพิ่มเติม
เพื่อใหชุดท่ี 2 สามารถใชงานไดในป พ.ศ. 2540 แตเกิดเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศจึงทําใหนับจากนั้นสาขาวิชาเคมี
ไมเคยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อซื้อครุภัณฑอีก แมวาในเวลาตอมาไดมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑแตดวยลําดับความจําเปนและงบประมาณที่จํากัด สาขาวิชาเคมีจึงจัดซื้อครุภัณฑซึ่งยังไมมีกอน โดยมิไดเคยตั้งงบใน
การซอมบํารุงและปรับปรุงเครื่อง GC ชุดท่ี 2 นี้เลย แตในขณะนี้เนื่องจากนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เคมี)ไดข้ึนช้ันปท่ี 4 และมี
ความจําเปนตองมีเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีเพียงพอสําหรับการทําปญหาพิเศษ และนิสิตช้ันปท่ี 3 ซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชา 
01403333 (ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห) ก็มีความจําเปนตองมีประสบการณในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรใหครบถวนตาม
ขอตกลงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตเคมี จากที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2551 และจากการ
สัมภาษณนิสิตในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปท่ีผานมา นิสิตไดมีขอเสนอแนะวา คณะฯ ควรมีเครื่องมือ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ท่ี ทั น ส มั ย เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ใ ช ง า น ไ ด ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ บ เ ส น อ ร า ค า ร า ย ก า ร ที่ 2 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/O20M2S03.pdf   
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พรอมนี้โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี แจงขอมูลการใชหองเรียนที่มีอยูเดิม และตารางเรียน ภาคตน ป
การศึกษา 2552  ดังนี้  

ตารางเรียนสาขาวิชาเคมี   ภาคตน  ปการศึกษา   2552 
9.00 -12.00   น. 13.00 – 16.00   น. 17.00 – 20.00   น. วัน   /  

เวลา 01403112, 403114 01403112, 403114 01403112, 403114 
 
 

จันทร 

711  sc5-105 (พงษศักดิ์)   
712  sc5-107 (จันทรจิรา) 
713  sc5-206 (ทองยอด) 
711  sc2-203 (วาสนา) 
712  sc-204   (ศรัณยธร) 

714  sc5-105  (พงษศักดิ)์   
715  sc5-107  (จันทรจิรา)   
716  sc5-204  (วาสนา) 
717  sc5-206  (ทองยอด) 

0140324   sc2-203, sc2-204 (สุรชาติ)  

 

 
 

อังคาร 

718 sc2-203  (วาสนา) 
719 sc2-204  (ศรัณยธร) 
713  sc5-105  (สุรชาติ) 
714  sc5-107  (จันทรจิรา) 
715  sc5-204  (พงษศักดิ)์ 
716  sc5-206  (ทองยอด) 

720 sc5-105   (สุรชาติ) 
721 sc5-107   (จันทรจิรา) 
722  sc5-204  (พงษศักดิ)์ 
723  sc5-206  (ทองยอด) 
724  sc2-203  (วาสนา) 
725  sc2-204  (ศรัณยธร)   

 

 
 

พุธ 

726 sc2-203  (วาสนา) 
727 sc2-204  (พงษศักดิ์) 
728  sc5-105  (สุรชาติ) 
729  sc5-204  (จันทรจิรา) 

01403412  sc5-107  (ศรัณยธร) 

717  sc5-105  (สุรชาติ) 
718  sc5-204  (จันทรจิรา) 
719  sc5-206  (ทองยอด) 
720  sc2-203  (วาสนา) 
721  sc2-204  (พงษศักดิ)์ 
01403412  sc5-107  (ศรัณยธร) 

 

 
 

พฤหัส 

 

01403223  sc5 -204, sc5 206 (ทองยอด) 

730  sc5-105  (สุรชาติ) 
731  sc5-107  (จันทรจิรา) 
732  sc5-204  (พงษศักดิ)์ 
733  sc5-206  (ทองยอด) 
734  sc2-203  (วาสนา) 
735  sc2-204  (ศรัณยธร) 

79x  sc5-105  (สุรชาติ) 
79x  sc5-107  (จันทรจิรา) 
790  sc5-204  (พงษศักดิ)์ 
791  sc5-206  (ทองยอด) 
  

9.00 -12.00   น. 13.00 – 16.00   น. 17.00 – 20.00   น. วัน   /  
เวลา 01403112, 403114 01403112, 403114 01403112, 403114 

ศุกร 

01403134   sc2-203, sc2-204  (วาสนา) 

01403232 sc5-204,sc5-206 (ศรัณยธร)  

01403323 sc5 -105, sc5-107 
 (จันทรจิรา) 

01403134   sc2-203, sc2-204  (วาสนา)  

01403232 sc5-204,sc5-206 (ศรัณยธร) 

01403323 sc5 -105, sc5-107 
 (จันทรจิรา) 

750  sc2-203  (วาสนา) 
751  sc2-204  (ศรัณยธร) 
795  sc5-105   
796  sc5-106   

เสาร   sc5 -105,  sc5-107  (วศ.ภาคพิเศษ 2) 

  สรุปการใชหองเวลาราชการดังนี้ 
 จันทร : เชา  5  หอง, บาย  6  หอง    

 อังคาร : เชา  6  หอง, บาย  6  หอง  
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 พุธ : เชา  5  หอง, บาย  6  หอง 

 พฤหัส : เชา  2  หอง, บาย  6  หอง 

 ศุกร : เชา  6  หอง, บาย  6  หอง        
  การใชหองนอกเวลาราชการ  

 พฤหัส, เย็น (ตึก5) (17.00-20.00 น.)     : 4  หอง เสาร (ตึก5) (16.30-19.30 น.)  

        ศุกร, เย็น (ตึก2,5)   (17.00-20.00 น.)    : 4  หอง 

อนึ่ง งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดสรุปวิเคราะหขอมูลประกอบการพิจารณา นําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนี้  

1. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี มีหองปฏิบัติการ รวม 6 หอง ใชในการเรียนการสอน รวมเฉลี่ย 32 ช่ัวโมง/
สัปดาห ทําใหขาดแคลนหองเรียน หองปฏิบัติการวิจัยสําหรับนิสิตสาขาวิชาเอก  จําเปนตองปรับปรุงหองปฏิบัติการ Sc2-208   

2. เครื่อง GC เปนครุภัณฑท่ีไดรับงบประมาณ ประจําป 2540 อายุการใชงาน 12 ป  ตามเกณฑการคิดคา
เสื่อมราคา เฉลี่ยอายุครุภัณฑการศึกษาไว 5 ป  

3. แผนการใชเงินรายได ประจําป 2552 ของสวนกลาง ไดดําเนินการปรับเปลี่ยนแผนการใชเงิน นับถึง  
วันที่ 16 มิถุนายน 2552  เกินวงเงินรอยละ 20 ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแลว ปจจุบันคงเหลือเฉพาะงบดําเนินการ และรายจายอื่น    
ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายท่ีไมสามารถนาปรับเปลี่ยนได เพราะอาจกระทบถึงคาใชจายไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 
2552)  

4. ควรใหโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี พิจารณาระยะเวลาที่จําเปนตองดําเนินการแลวเสร็จ หากชะลอการ
ดําเนินงานปรับหองปฏิบัติการ รายการท่ี 1 โดยใชในสวนของงบกลาง ปงบประมาณ 2553  ได  สําหรับการซอมแซมเครื่อง 
GC อาจใชงบดําเนินการ ประจําป 2552 ได   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใชเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรณีท่ีมีเงินเหลือจาย
เพียงพอสามารถปรับแผนในปงบประมาณ 2552  หรือปรับแผนเงินรายได ปงบประมาณ 2553 ในกรณีท่ีมีเงินเหลือจาย 
ปงบประมาณ 2552 ไมเพียงพอ      

4.8 การพิจารณากําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน  

  ตามที่ท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2552 เมื่อวันจันทรท่ี 4 พฤษภาคม 
2552 ขอใหสํานักงานตรวจสอบภายในนําเรื่องขออนุมัติกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน ระดับคณะ 
สถาบัน สํานัก ไปพิจารณาทบทวน และหารือสํานักกฎหมาย โดยมีขอสังเกตวา คณะควรมีสวนรวมในการกําหนดอัตราและ
ควรกําหนดวงเงินสูงสุดของการจายคาตอบแทน รวมท้ังจํานวนวันในการตรวจสอบดวย และแจงสํานักงานตรวจสอบภายใน 
วันที่ 19 มิถุนายน 2552 นั้น  

  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับเรื่อง และดําเนินการแจงเวียนฝาย และหนวยงานภายในทาง
ระบบ e-Office แลว อางอิงท่ี OG1CADOU  หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OG1CCJIF.pdf   โดยสรุปจาก
ขอมูลสวนใหญท่ีแจงขอมูล  ดังนี้  
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1. อัตราคาตอบแทนผูตรวจสอบภายในของหนวยงานที่เหมาะสม ควรเปน 800 บาท/วัน เนื่องจากควรใช
เทากับอัตราคาตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพตามที่สํานักประกันคุณภาพกําหนดไว    

2. จํานวนวันที่ใชในการตรวจสอบที่เหมาะสม ไมควรกําหนดจํานวนวันในประกาศอัตราคาตอบแทน
ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากจํานวนวันในการตรวจสอบถูกกําหนดไวในแผนการตรวจสอบที่คณบดี/
ผูอํานวยการ เปนผูพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมได    

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแจงสํานักงานตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดขอ 1 และ 2   

4.9 แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี 5/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 มีมติให
แตงตั้งผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก เปนคณะทํางานจัดทํารางนโยบายพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
โดยการไดมาซึ่งผูแทนคณะ สถาบัน สํานัก ใหหนวยงานที่จะจัดทํารางนโยบายเสนอชื่อผูแทนโดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหนวยงาน ตามสําเนาประกาศฯ ท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/O00UHNKQ.pdf   หรือสืบคน
ท่ี O00UFXE0    

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เชิญคณบดี รวมประชุมคณะทํางานจัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะฯ เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2552  โดยสรุปสาระการประชุม  คณะฯ ตองดําเนินการ   5 ข้ันตอน  ดังนี้  

1) คณะฯ พิจารณาเลือกผูแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  
2) ผูแทนคณะฯ ตามขอ 1 รวมกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  4 ป  
3) เสนอกรอบนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  4 ป ตามขอ 2 ตอท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ    
4) นํากรอบนโยบายการพัฒนาฯ ท่ีไดรับอนุมัติตามขั้นตอนที่ 3 มานําเสนอใหบุคลากรภายในหนวยงาน 

share vision /มีสวนรวมในการจัดทําแผนในสวนของหนวยงาน เปนแผน4 ป  (เริ่มนับปของคณบดีวาระใหม) ซึ่งตอง
เชื่อมโยงกับแผนหลักตามขอ 3   โดยพิจารณาเสนอแตงตั้งคณะทํางาน   และเสนอองคประกอบ  ดังนี้  

 1. ผูแทนคณะฯ ตามขอ 1    ประธานคณะทํางาน 
 2. หัวหนาหนวยงานภายในคณะทุกคน คณะทํางาน   
 3. ประธานเลือกกรรมการตามขอ 1  1 คน  กรรมการและเลขานุการ  
 4. ประธานเสนอแตงตั้ง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ีดําเนินการตามขอ 4  
5) นําแผนตามขอ 4 เสนอคณะกรรมการจัดทําแผนตามขอ 1  

  สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดแจงเวียนในระบบตามอางอิงท่ี O00UFXE0  
โดยขอใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาหนวยงานภายใน และโครงการจัดตั้งสายวิชา กรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
เสนอชื่อผูแทนคณะ โดยสรุปรายชื่อท่ีไดรับการเสนอชื่อ  ดังนี้   

1. รศ.ศิริภัทรา   เหมือนมาลัย     
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2. รศ.จิตราภรณ    ธวัชพันธุ  
3. ผศ.วุฒิพงษ   ศิลปวิศาล     
4. ดร.นิติภูมิ นวรัตน    
5. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร  
6. ศ.ดร.สุจินต  จินายน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหเสนอชื่อ รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย เปนผูแทนคณะฯ ในคณะทํางานจัดทํารางนโยบายพัฒนาคณะ 
สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

2. ใหแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางนโยบายพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามองคประกอบ    
ขอ 4) โดยมีหนาท่ีดําเนินงานตามขอ 3) - 5)  

4.10 การพิจารณาจัดสรรบานพักสวัสดิการบุคลากร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรบานพักเลขที่ 1/1173 หมูบานเกษตร 1 และได
ดําเนินการปรับปรุง เพื่อเปนที่พักของบุคลากร จํานวน 10 หอง โดยใชเงินรายไดในลงทุน โดยรวมเปนเงิน 1,482,090 บาท 
และมีคาใชจายในการบริหารจัดการ ประจําเดือน (Fixed cost)  เดือนละ 14,400 บาท      

  การดําเนินงานปรับปรุงบานแลวเสร็จ คงเหลือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  รอสงมอบครุภัณฑประจําหอง  
ติดตั้งมุงลวด เหล็กดัด การติดตั้งระบบ internet  ปรับพื้นที่สนาม พื้นที่จอดรถ ประสานงานเรื่องระบบเคเบิ้ล และอื่น ๆ  
พรอมนี้ไดแนบรายละเอียดเกี่ยวกับการเขาพักหอพักนานาชาติมาประกอบการพิจารณารายละเอียดอางอิงท่ี OJ1FCNTO 
หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OJ1FCNX4.PDF, http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OJ1FCNX5.PDF,  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OJ1FCNX6.PDF  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหกําหนดสัดสวนการพักอาศัย จัดเปนบุคลากรหญิง 7  หอง และบุคลากรชาย 4 หอง รวม 11 หอง  

2. การพิจารณาจัดสรรตามลําดับการมาปฏิบัติราชการประจําท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และ
ความจําเปนตามความเหมาะสม   

3. ใหแตงตั้งคณะทํางานฯ พิจารณา รางหลักเกณฑการจัดสรร และอัตราคาธรรมเนียมการพักอาศัย โดยมี
องคประกอบ ดังนี้   

 
1) รองคณบดีฝายบริหาร  ประธานคณะทํางาน  
2) หัวหนาสายวิชาทุกทาน คณะทํางาน  
3) หัวหนาศูนยฯ  คณะทํางาน  
4) ประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งทุกทาน คณะทํางาน  
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5) เลขานุการคณะฯ  คณะทํางานและเลขานุการ  
6) นางสุวารี  มณีเนตร คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ     

4. เห็นชอบในหลักการตามเกณฑการจัดสรร และอัตราคาธรรมเนียมตามที่คณะทํางานฯ ในขอ 3  และ
นําเสนอใหท่ีประชุมทราบตอไป  

4.11 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําปการศึกษา  
2551     

   ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสายวิชา และ
หนวยงานเทียบเทา  โดยดําเนินการตรวจประเมิน ในชวงเวลาตั้งแตวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2552 และแจงผลเมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2552  นั้น  

   บัดนี้ ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ไดสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพของหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย  

1. สายวิชาศิลปศาสตร 

2. สายวิชาวิทยาศาสตร  

3. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  

4. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  

5. สํานักงานเลขานุการ  

   ดังนั้น  จึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อรับทราบผลการประเมิน และพิจารณามอบหมายให
ผูเกี่ยวของพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ตามกําหนดตอไป รายละเอียดดังแนบ    

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

4.12 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 2552   

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกําหนดเขาตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2552 นั้น รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ขอเสนอวาระเพื่อ
รายงานและติดตามผลการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และขอขอมูลเพิ่มจากผูบริหารฝายตาง ๆ เพื่อจัดสงขอมูล  ดังนี้  

1. ผลการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามไฟลท่ีแจงในระบบ e-Office  

2. ขอใหท่ีประชุมพิจารณากําหนดเปาหมายตามรายองคประกอบ และดัชนี ประจําป 2552  โดยนําเสนอ
รางมาดวยแลว ท้ังนี้จากขอมูลปท่ีผานมาพบปญหาวาผลการดําเนินงานไดเต็ม 3 คะแนน แตไมบรรลุเปาหมายเนื่องจาก
กําหนดเปาหมายสูงเกินไป  

3. ขอใหหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี จัดสงขอมูลสรุปผลการใหรางวัลตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย และการเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย   



17 

K:\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที ่6_2552 n.doc  

5. ขอใหรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธฯ นําเสนอขอมูลการเสนอผลงานวิชาการ ตอท่ีประชุมท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา     

6. ขอขอมูลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงของผูเกี่ยวของท่ีไดติดตามแลว แตยังมิไดจัดสงขอมูล
ใหฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  

7. ขอขอมูลการเขียนรายงานการประเมินตนเอง บทที่ 2 ตามรายดัชนี เฉพาะดัชนีเชิงคุณภาพ พรอม
หลักฐานประกอบ  ซึ่งยังมิไดรับรายละเอียด ดังนี้  

1) ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   องคประกอบที่ 4  และ 5  

2) รองคณบดีฝายบริหาร    องคประกอบที่ 7 และ 8    

ท้ังนี้   ขอขอมูลภายในวันศุกรท่ี 26 มิถุนายน 2552  เนื่องจากฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ตองสง
ขอมูลใหสํานักประกันคุณภาพ ในวันพุธท่ี 1  กรกฎาคม 2552  และจัดสงเลม SAR ภายในวันจันทรท่ี 6 กรกฎาคม 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบฝายเลขานุการ จัดสงขอมูลเพื่อใหผูบริหารทุกฝาย และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ใหรวมมือจัดสงขอมูลรายละเอียดตามขอ 2 – 7  ภายในวันศุกรท่ี 26 มิถุนายน 2552   

วาระที่    5   เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม 2552  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนพฤษภาคม 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 
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2. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2552  ประจําเดือนพฤษภาคม 2552  
3. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนพฤษภาคม 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 ประจําเดือนพฤษภาคม 2552  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนพฤษภาคม 2552 จําแนกตามมิเตอร  

และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤษภาคม 2552 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายละเอียดอางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OG1CGXGP.xls    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่7/2552  

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรท่ี 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 7/2552 ประจําเดือนกรกฎาคม 2552  ในวันจันทรท่ี 27 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.30 น. 
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  20 กรกฎาคม 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.4 รายงานกระจกหนาตางหองปฏิบัติการฟสิกสชํารุด 

ดวย ผศ.นพพร  รัตนชวง แจงวากระจกหนาตางหองปฏิบัติการฟสิกสชํารุดโดยไมทราบสาเหตุ แตไมได
เกิดจากการตัดหญา อาจเกิดจากอุบัติเหตุอื่น ขณะเกิดเหตุเปนชวงเวลาที่มีการเรียนการสอน และไมยินเสียงคลายกับหิน
กระทบกระจก ขอใหสํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบและดําเนินการเปลี่ยนกระจกใหดวยเพ่ือความปลอดภัยของทรัพยสิน 
นอกจากนี้รองคณบดีฝายบริหาร แจงวาหองเครื่องลิฟตอาคาร 4 พบวามีหมอน และกระดาษรองสําหรับนอน และรองรอย
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การทุบลูกบิดประตู ดังนั้น จึงขอใหหนวยอาคารสถานที่ แจงประสานงานกับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใหกวดขัน 
สอดสอง ดูแลความรักษาความปลอดภัยใหมากยิ่งข้ึนดวย   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบเลขานุการคณะฯ ดําเนินการตอไป  

5.5 โครงการ KU Connect     

ตามที่โครงการ KU Connect ซึ่งวิทยาเขตกําแพงแสน โดย รศ.ดร.พงษภวัลย สุประภานันท  ผูชวย
อธิการบดีฝายกิจกรรมพิเศษ รับผิดชอบ มีการดําเนินการรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ กําหนดสอบขอเขียน สอบ
สัมภาษณ และประกาศผลเมื่อวันอาทิตยท่ี 21 มิถุนายน 2552 โดยมีนักเรียนสมัครสอบประมาณ 900 คน เริ่มเรียนวันที่ 27 
มิถุนายน 2552 นั้น  

ท่ีประชุม โดยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธฯ ซึ่งไดรับเชิญเขารวมประชุมโครงการ KU Connect  แจงวา  
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงรับนักเรียน KU Connect หลักสูตรละ 8 คน รวม 10 หลักสูตร จํานวนรวม 80 คน
ยกเวน โครงการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ แจงจํานวนรับเพิ่มจาก 8 คน เปน 32 คน  รายละเอียดอื่น ๆ จะมีการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน ในวันจันทรท่ี 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 น. ซึ่งมีวาระพิจารณา เรื่อง
โครงการดังกลาวดวย  เมื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม จะนําเสนอใหท่ีประชุมทราบตอไป  

อนึ่ง ผูแทนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ท่ีรวมเปนกรรมการโครงการ KU connect มี 2 ทาน คือ      
อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร และ ผศ.นพพร  รัตนชวง ท้ังนี้ ผศ.นพพร แจงวาจะประสานงานเชิญ รศ.ดร.พงษภวัลย  สุประภานันท  
มาใหขอมูลโครงการแกคณาจารย และผูเกี่ยวของทราบ โดยใชสถานที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.6 การปรับปรุงเว็บไซดคณะฯ  

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ แจงวาการจัดทําเว็บไซดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร อยูในระหวาง
ดําเนินงาน และรอนิสิตทุนทํางานเพื่อชวยงานดังกลาว  สําหรับการจัดทําเว็บไซตตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดกรอบ 
ระยะเวลา โดยมอบใหสํานักบริการคอมพิวเตอร จัดโครงการฝกอบรม  คณะฯ ไดจัดสงนายขวัญชัย สุขสมบูรณ เขารับการ
อบรมเมื่อวันพุธท่ี 17 มิถุนายน 2552  คาดวาจะดําเนินการไดตามแผน คือ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 จะมีเว็บไซด
คณะฯ ภาคภาษาอังกฤษ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.7 โครงการเพิ่มศักยภาพครูทางดานวิทยาศาสตร และภาษาไทย  

สืบเนื่องจากการประชุมท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552  มีวาระการประชุม เรื่อง การ
เพิ่มศักยภาพครูทางดานวิทยาศาสตร  และภาษาไทย  ซึ่งเปนโครงการเงินกูของรัฐบาล  ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ จากมติท่ีประชุมดังกลาวมอบหมายใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานงานดานสาขาภาษาไทย  
และที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ประสานงานดานสาขาวิทยาศาสตร และที่ประชุมคณบดีคณะ
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วิทยาศาสตรฯ จะมีการเชิญประชุมวาระพิเศษ รายละเอียดความกาวหนาโครงการจะติดตามและนําเสนอใหท่ีประชุมทราบ
ในการประชุมครั้งตอไป      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 

  

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  
 

 

  
 


