
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 7/2552  

วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2552  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
4. นางพรพิศ ยิ้มประยูร แทน หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร    กรรมการ   
5. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. นายวีรชัย พุทธวงศ หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี  กรรมการ 
7. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  

ผูไมมาประชุม 
1. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ  

ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   
3. นายวีรชัย พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  
4. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
5. นายปติ  ตรีสุกล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ   
6. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
7. นางสาวพจมาลย   พูลมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
8. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
9. นางสาวสุภณิดา พวงผกา แทนประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
10. นางวลี สงสุวงค  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
11. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  

เร่ิมประชุมเวลา  09.35 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    
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วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

- 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่6/2552  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2552 เมื่อวันจันทรท่ี 22  มิถุนายน 2552  เพื่อรับรอง  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2552 

ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อแจง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  

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

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
3. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
4. สายวิชาคณิตศาสตร  
5. สายวิชาศิลปศาสตร         
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 3  ฝาย 1  สายวิชา และ 2 โครงการ ดังนี้  

1. ฝายบริหาร       ไมจัดสงตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 – มิถุนายน  2552   
2. ฝายวิจัยและบริการวิชาการ   ไมจัดสงตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 – มิถุนายน  2552  
3. ฝายกิจการนิสิต     มิถุนายน 2552  
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4. สายวิชาวิทยาศาสตร          พฤษภาคม – มิถุนายน 2552  
5. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  พฤษภาคม – มิถุนายน  2552 
6. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  ตั้งแต เมษายน – มิถุนายน 2552  

http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PC0YFN4T.doc 

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

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

1. โครงการกอสรางอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามสัญญาเลขที่ 111/2552 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2552  
 ผลการดําเนินงาน 
 วงเงินคากอสราง  5,180,000  บาท    
 ระยะเวลากอสรางตามสัญญา  295 วัน  
 ระยะเวลากอสรางที่ผานมา (วันเริ่มสัญญาเมื่อ 18 พ.ค.52)  44 วัน 
 คงเหลือระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา (วันสิ้นสุดสัญญา 8 มี.ค.53) 251 วัน 
 ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนดคิดเปนรอยละ  8.75 
 ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริงคิดเปนรอยละ  9.10 
 เร็วกวากําหนดการคิด เปนรอยละ  0.35   ( 2 วัน)  
 จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวันในรอบเดือนที่ผานมา  6.22 คน 
  เครื่องจักร เครื่องดัดเหล็กเสริม  1 เครื่อง 
   รถแมคโค  1 คัน  
 สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 1 ไดเมื่อ  13 มิถุนายน 2552 
 คาดวาจะสงมอบงานงวดที่ 2 ไดเมื่อ 10 กรกฎาคม 2552  
 (สงมอบงานงวดที่ 2 แลว คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552)   

2. โครงการตอเติมชั้น 2 อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 10) โครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
    ผลการดําเนินงาน 

 ไดรับอนุมัติแบบเรียบรอยแลว ปจจุบันอยูในระหวางขั้นตอนการดําเนินการประกาศสอบราคา     

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ   
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3.3 เร่ืองแจงจากรองคณบดีฝายวิชาการ  

 ตามที่รองคณบดีฝายวิชาการ ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศ
ไทย วาระพิเศษ  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม 2552  ณ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาระสําคัญจากการประชุม มี
ดังนี้  

 1)   โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
โครงการ วทว.เมื่อวันที่  13 – 15 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมแกรนด แปซิฟค  ซอฟเวอเรน รีสอรท แอนด สปา  อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี   ซึ่งมีผลสรุปการสัมมนาการเขารวมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรใน
โรงเรียนโดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย โครงการ วทว. โดยมีผูแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
เขารวมสัมมนาและนําเสนอขอมูล  ดังนี้    

1. รศ.ดร.ชวลิต   ฮงประยูร รองอธิการบดี วิทยาเขตกําแพงแสน    
2. ผศ.เบญจมาศ  แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
3. ผศ.มลิวัลย   กาญจนชาตรี  อาจารยใหญ โรงเรียนสาธิตแหง มก. กําแพงแสน  
4. นายเฉลิมชัย   เอื้อวิริยวิทย  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

รายละเอียดขอมูลโครงการและสรุปผลการสัมมนา สืบคนไดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PE0IBVLT.pdf   และที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PE0IALIJ.pdf   

  2)   โครงการเสริมศักยภาพครูผูสอนวิชา  คณิตศาสตรและภาษาไทย  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 เวลา 
09.30 – 11.30 ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีรายละเอียด http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PE0IL6F9.pdf    

 3)   โครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (โควตารับตรง)  ประจําป
การศึกษา  2553  รายละเอียดสืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PE0IL6F8.doc    
 

รหัส คณะ / สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ เกณฑการตัดสินผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
จํานวน
รับ  (คน) 

401 ภาษาอังกฤษ   
(ภาคปกติ) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา  ไมต่ํา
กวา 2.75 

2. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูดาน
ภาษาตางประเทศ 3.00 ข้ึนไป 

3. ศึกษารายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

4 .  ศึกษาภาษาฝรั่ ง เศส  ภาษาจีน  หรือ
ภาษาญี่ ปุ น  ภาษาใดภาษาหนึ่ ง เป น
ภาษาตางประเทศที่ 2  

1. ตัดสินจากการจัดเรยีงลําดับ
คะแนน  

คาน้ําหนัก GAT   60%   
คาน้ําหนัก PAT  7.1-7.6   40 
%   

2. ผานการสอบสัมภาษณ 
 

27 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ เกณฑการตัดสินผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
จํานวน
รับ  (คน) 

402 ภาษาอังกฤษ   
(ภาคพิเศษ) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํา
กวา 2.75 

2. คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูดาน
ภาษาตางประเทศ 3.00 ข้ึนไป 

3. ศึกษารายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูภาษา 
ตางประเทศ   ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

4. ศึกษาภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน หรือภาษา 
ญ่ีปุน ภาษาใดภาษาหนึ่งเปนภาษาตาง 
ประเทศที่ 2 

1. ตัดสินจากการจัดเรยีงลําดับ
คะแนน  

คาน้ําหนัก GAT   60%   
คาน้ําหนัก PAT  7.1-7.6   40 
%   

2. ผานการสอบสัมภาษณ 

20 

403 บริหารธุรกิจ (การ
จัดการ) 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํา  
กวา 2.75 

2. ศึกษารายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรใน  5  ภาค การศึกษา  ไม
นอย 
กวา  10.5  หนวยกิต และเกรดเฉลี่ยไมต่ํา
กวา 2.75   

1. ตัดสินจากการจัดเรยีงลําดับ
คะแนน  

คาน้ําหนัก GAT   60%   
คาน้ําหนัก PAT  คณิตศาสตร   
40 %   

2. ผานการสอบสัมภาษณ 

15 

404 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา  ไมต่ํา
กวา 3.00 

2. เปนนักเรียนที่เนนการเรียนในกลุมสาระ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และภาษา ตางประเทศ แตละ
กลุมสาระ ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.00 

1. ตัดสินจากการจัดเรยีงลําดับ
คะแนน  

คาน้ําหนัก GAT   20%   
คาน้ําหนัก PAT  คณิตศาสตร   
40% 
คาน้ําหนัก PAT  วิทยาศาสตร   
40%   

2. ผานการสอบสัมภาษณ 

20 

405 เคมี 1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา  ไมต่ํา
กวา 2.75 

2. เปนนักเรียนที่เนนการเรียนในกลุมสาระ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

1. ตัดสินจากการจัดเรยีงลําดับ
คะแนน  

คาน้ําหนัก GAT   20%   
คาน้ําหนัก PAT  คณิตศาสตร   
40% 
คาน้ําหนัก PAT  วิทยาศาสตร   
40%   

2. ผานการสอบสัมภาษณ 

10 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ เกณฑการตัดสินผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
จํานวน
รับ  (คน) 

406 ฟสิกส 1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา  ไมต่ํา
กวา 2.75 

2. เปนนักเรียนที่เนนการเรียนในกลุมสาระ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

1. ตัดสินจากการจัดเรยีงลําดับ
คะแนน  

คาน้ําหนัก GAT   20%   
คาน้ําหนัก PAT  คณิตศาสตร   
40% 
คาน้ําหนัก PAT  วิทยาศาสตร   
40%   

2. ผานการสอบสัมภาษณ 

3 

407 วิทยาการ
คอมพิวเตอร  
(ภาคปกติ) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา  ไมต่ํา
กวา 3.00 

2. เปนนักเรียนที่เนนการเรียนในกลุมสาระ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3 .  กลุ มสาระการ เ รี ยนรู วิ ท ย าศ าสตร 
คณิตศาสตร และภาษา ตางประเทศ แตละ
กลุมสาระ ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 
3.00 

1. ตัดสินจากการจัดเรยีงลําดับ
คะแนน  

คาน้ําหนัก GAT   20%   
คาน้ําหนัก PAT  คณิตศาสตร   
40% 
คาน้ําหนัก PAT  วิทยาศาสตร   
40%   

2. ผานการสอบสัมภาษณ 

19 

408 เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(ภาคพิเศษ) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา  ไมตํ่ากวา 
2.75 

2. เปนนักเรียนที่ เนนการเรียนในกลุมสาระ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3 .  ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู วิ ท ย า ศ า ส ต ร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ แตละกลุม
สาระ ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 

1. ตัดสินจากการจัดเรียงลําดับ
คะแนน  

คาน้ําหนัก GAT   20%   
คาน้ําหนัก PAT  คณิตศาสตร   
40% 
คาน้ําหนัก PAT  วิทยาศาสตร   
40%   

2. ผานการสอบสัมภาษณ 

2 

409 วิทยาการ
คอมพิวเตอร  
(ภาคพิเศษ) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา  ไมตํ่ากวา 
2.75 

2. เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เนนการ
เ รี ย น ในกลุ ม ส า ร ะ วิ ท ย า ศ าส ต ร แ ล ะ
คณิตศาสตร 

3 .  ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู วิ ท ย า ศ า ส ต ร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ แตละกลุม
สาระ ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 

1. ตัดสินจากการจัดเรียงลําดับ
คะแนน  

คาน้ําหนัก GAT   20%   
คาน้ําหนัก PAT  คณิตศาสตร   
40% 
คาน้ําหนัก PAT  วิทยาศาสตร   
40%   

2. ผานการสอบสัมภาษณ 

- 
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รหัส คณะ / สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ เกณฑการตัดสินผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
จํานวน
รับ  (คน) 

410 จุลชีววิทยา 1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา  ไมตํ่ากวา 
3.00 

2. เปนนักเรียนที่ เนนการเรียนในกลุมสาระ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3 .  ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู วิ ท ย า ศ า ส ต ร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ แตละกลุม
สาระ ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00 

1. ตัดสินจากการจัดเรียงลําดับ
คะแนน  

คาน้ําหนัก GAT   20%   
คาน้ําหนัก PAT  คณิตศาสตร   
30% 
คาน้ําหนัก PAT  วิทยาศาสตร   
50%   

2. ผานการสอบสัมภาษณ 

10 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(ภาคปกติ) 

1. ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา  ไมตํ่ากวา 
3.00 

2. เปนนักเรียนที่ เนนการเรียนในกลุมสาระ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3 .  ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู วิ ท ย า ศ า ส ต ร 
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ แตละกลุม
สาระ ตองมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00 

1. ตัดสินจากการจัดเรียงลําดับ
คะแนน  

คาน้ําหนัก GAT   20%   
คาน้ําหนัก PAT  คณิตศาสตร   
40% 
คาน้ําหนัก PAT  วิทยาศาสตร   
40%   

2. ผานการสอบสัมภาษณ 

4 

 
 4)  การเลือกตั้งประธานที่ประชุมคณบดี  ขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมวาระตอไป โดยเห็นชอบ
ให ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณะบุญสง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนประธานในการประชุมครั้ง
ตอไปเปนการชั่วคราว  
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เร่ือง งดการเรียนการสอน 
 ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกําหนดการจัดงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 
2552 ข้ึนในระหวางวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2552  ดังนั้น วิทยาเขตกําแพงแสน  จึงมีประกาศงดการเรียนการสอนของ
นิสิตทุกชั้นป ดังนี้  
 วันพฤหัสบดีท่ี  30  กรกฎาคม  2552  งดการเรียนการสอนของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร  

 วันศุกรท่ี 31 กรกฎาคม  2552   งดการเรียนการสอนของนิสิตคณะเกษตร  กําแพงแสน  คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และคณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา 
รายละเอียดที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PE0Y491D.pdf   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ   
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3.5 การเสนอขอกูเงินสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดหาแหลงเงินเพื่อการพัฒนาหนวยงาน โดยการกูเงินจากสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ในการกอสรางอาคารประเภทตาง ๆ และขอขยายโครงการ การใหกูเงินให
ครอบคลุมการกูเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ และเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ทุนการศึกษา) ท้ังนี้การขออนุมัติกูเงินจะตองผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจํา และใหเสนอมหาวิทยาลัย พิจารณาภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 โดยมีแบบฟอรม
แจงความประสงค รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OS0PILBO.pdf   

 ท้ังนี้ไดแจงเวียนใหหนวยงานภายในคณะฯ ทราบ อางอิงท่ี OS0PEPSN เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 
แลว ไมมีหนวยงานภายในใดเสนอโครงการ   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย
ราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 247)   

 ดวยสํานักงานกฎหมาย มีหนังสือแจงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดภาพเครื่องหมาย
ราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 247)  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 
126 ตอนพิเศษ 98 ง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552  โดยแจงยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดภาพ
เครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 153) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และออกประกาศภาพเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรข้ึนใหม ไวเปน
เครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482  รายละเอียด ดังนี้  

 
รายละเอียดสืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PG0U5Z6N.pdf  
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 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 แนวปฏิบัติในการศึกษาวิเคราะหจุดคุมทุนสําหรับหลักสูตรเปดใหม  

 สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 9/2552 เมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2552 กองบริการการศึกษา ขอทราบแนวปฏิบัติในการพิจารณาการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม เพื่อเสนอบรรจุ
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการเสนอขอเปดโครงการพิเศษในสวนที่กองแผนงานมีการดําเนินการ นั้น  

 กองแผนงานไดช้ีแจงแนวปฏิบัติในการศึกษาวิเคราะหจุดคุมทุนสําหรับหลักสูตรเปดใหม ดังนี้  

1. การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม เพื่อเสนอบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ไมไดมีการวิเคราะหจุดคุมทุน แตเปนการพิจารณาเหตุผลความจําเปน และความพรอมในดานอาจารยประจํา รวมท้ัง
ครุภัณฑการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ท่ีมีอยูในปจจุบัน และที่จําเปนตองจัดหาเพิ่มเติม โดยใหหนวยงานเจาของ
โครงการจัดทําประมาณการงบประมาณรายจายของโครงการแตละป พรอมแหลงเงินที่จะนําใชจาย (ตามแบบฟอรมการ
เสนอโครงการเปดสอนหลักสูตรใหมฯ  

2. การเสนอขออนุมัติเปดสอนโครงการพิเศษ มีการวิเคราะหจุดคุมทุนของโครงการ โดยคํานวณ
ประมาณการดานรายรับ และรายจายของโครงการ และพิจารณาความพรอมในดานหลักสูตร อาจารยประจําโครงการ  
ครุภัณฑการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ท่ีจะใชในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังพิจารณาแนวทางการบริหาร
จัดการโครงการ และระเบียบที่เกี่ยวของ (โดยหนวยงานจัดทําขอมูลตามแบบฟอรมการเสนอขออนุมัติโครงการพิเศษ   

 รายละเอียดสืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PG0UR3WH.pdf 

 ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 หลักสูตรปรับปรุงใหม ของคณะวิทยาศาสตร  

   รองคณบดีฝายวิชาการ แจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี 6/2552  
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เห็นชอบอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2552  ซึ่งเปนหลักสูตร
ท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับอนุมัติใหจัดการเรียนการสอน  ณ วิทยาเขตกําแพงแสน และอยูในระหวางการ
ขออนุมัติใชหลักสูตร เพื่อรับนิสิต จํานวน 2  หลักสูตร ดังนี้     

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  แผน ก  แบบ ก 2  

 ดังนั้น ในปการศึกษา 2553 คณะฯ จะตองใชหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมท้ังสองหลักสูตร ดังกลาว 
รายละเอียดอางอิงท่ี  PG0UGGIU   

    ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.9 การสงรายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ก.พ.ร.)  

   ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. มีบันทึกที่ ศธ 0513.10101/632  เรื่อง แจงกําหนดการสงรายงานผลการดําเนินงาน
รอบ 12 เดือน (ครั้งท่ี 4) ขอมูลเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2552)   กําหนดสงขอมูลภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2552  
รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PC0N4J99.PDF    

   สํานักงานเลขานุการ ไดแจงในระบบแลว และขอความรวมมือทุกฝาย และหนวยงานภายในจัดสง
รายงานขอมูลตามแบบฟอรม ก.พ.ร. ใหงานนโยบายและแผน รวบรวมสรุปภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เพื่อจัดสงได
ตามกําหนด  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.10 ผลการเดินทางรวมเจรจา การจัดการประชุม The 4 th KJT (Korea Japan Thailand) International 
Student Seminar ณ University of Seoul กรุง Seoul เกาหลีใต 4-8 ก.ค. 2552 

  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร อนุมัติงบประมาณเงินรายได เปนเงิน 100,000 บาท ให รศ.ดร.  
วีรชัย  พุทธวงศ   และ อ.ดร.อารม อันอาตมงาม  ในนามหัวหนาศูนย  และรองหัวหนาศูนย ศสวท. เพื่อเขารวมประชุม
เจรจาธุรกิจ ในการประชุม The 4th KJT (Korea Japan Thailand) International Student Seminar ณ University of Seoul  
กรุง  Seoul  สาธารณรัฐเกาหลีใต  ระหวางวันที่  4 - 8  กรกฎาคม  2552   นั้น  

   ดังนั้น จึงขอสงรายงานผลรายงานผลเบื้องตน ของการเดินทางรวมเจรจา การจัดการประชุมดังกลาว 
รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/P1044Y1E.pdf  ซึ่งไดแจงเวียนในระบบเรียบรอยแลว  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี  

 ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการ
เงินและบัญชี สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และไดดําเนินการตาม
ระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นั้น  

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นายทรงศักดิ์  บุญสุวรรณ  คุณวุฒิ บัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการตรวจสอบบัญชี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผูผานการสอบคัดเลือก ในลําดับที่ 1 เขารับราชการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี  11,910 บาท   

 อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากร เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ   
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4.2 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย  

 ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0545 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2552 เรื่อง แจงผลการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุอาจารยวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา Biological Science จํานวน 1 อัตรา โดยนายสหณัฐ 
เพชรศรี เปนผูผานการคัดเลือก นั้น  

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นายสหณัฐ เพชรศรี คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชาชีววิทยา คะแนนเฉลี่ย 3.51 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพฤกษศาสตร คะแนนเฉลี่ย 3.81 และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ข้ัน 19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอก
ทางวิทยาศาสตรชีวภาพ (Biological Science)   

 อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เรียบรอยแลว ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   

 รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PH0PIIWU.doc 

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.3 การอนุมัติปริญญา ประจําภาคฤดูรอน 2552 กรณีพิเศษ   

 ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0381 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 แจง
รายช่ือนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูรอน พ.ศ. 2552 กรณีพิเศษ จํานวน 1 คน ดัง
รายละเอียด  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) จํานวน 1 คน 

 อนึ่ง โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการตรวจสอบ
รายช่ือนิสิตตามเอกสารที่อางอิงแลวปรากฏวานิสิตดังกลาวไมมีภาระหนี้สินผูกพันกับคณะฯและคะแนนความประพฤติ
อยูในเกณฑท่ีสามารถจบการศึกษาได รายละเอียดท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OU0YKUGQ.pdf  และ อางอิงท่ี :         
[OU0YAZDB] 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.4 การพิจารณาเวลาเรียนโครงการภาคพิเศษ  

เนื่องจากนิสิตโครงการภาคพิเศษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดทราบ
ขาววามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดเวลาใหเริ่มจัดการเรียนการสอน ระหวางวันจันทร – ศุกร 
ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป นั้น  
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นิสิตกลุมดังกลาวไดลงช่ือรวมกัน และคํารอง ขอใหพิจารณาทบทวนเวลาการจัดการเรียนการสอน
ดังกลาว โดยขอเริ่มเรียนระหวางวันจันทร – ศุกร ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป  เนื่องจากนิสิตสวนใหญพักอาศัยหอพัก
ภายนอกมหาวิทยาลัย หากเริ่มเรียนตั้งแตเวลา 15.00 น. จะมีผลทําใหเลิกเรียนในเวลาดึกมากกวาเดิม การเดินทางกลับ
ห อ พั ก มี อั น ต ร า ย ต อ นิ สิ ต ม า ก ขึ้ น   ดั ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง แ น บ อ า ง อิ ง ท่ี : [PG0T3VSF]  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PG0TA37D.pdf     และ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PG0TA37T.pdf      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ อาทิ  การพิจารณาอนุมัติการขอเปด-ปดรายวิชาเปน
หนาท่ีของรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  วิทยาเขตกําแพงแสนมีนโยบายกําหนดเวลาการจัดการเรียนการสอน และ
แจงหนวยงานทราบและขอความรวมมือถือปฏิบัติ  การที่นิสิตยื่นคํารองเพื่อขอใหเริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแตเวลา 
13.00 น. โดยขอทุกรายวิชาในภาพรวม และไมมีเหตุผลท่ีชัดเจน เพียงพอและเหมาะสม  ดังนั้นจึงมีมติใหดําเนินการ ดังนี้   

 มติที่ประชุม  

1.  มอบฝายวิชาการ และประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ช้ีแจง และสรางความเขาใจกับ
นิสิต และผูปกครอง เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  

2 .   กรณี ร า ย วิ ช า ใ ดที่ ไ ม ส า ม า รถดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอนต ามนโยบ า ยขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขอใหโครงการฯ พิจารณาเสนอขออนุมัติพรอมระบุเหตุผลเปนรายกรณี    

4.5 ขออนุมัติประเมินผลการสอน เพ่ือดํารงตําแหนงทางวิชาการ   

  ดวยมีบุคลากรสายวิชาการ ยื่นขออนุมัติประเมินผลการสอน  จํานวน 2 ราย ดังนี้  

1. ดร. ธนวรรณ  พาณิชพัฒน  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
ระดับ 8  สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงทางบริหาร ตําแหนงหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร 
ประสงคจะขอประเมินผลการสอน รายวิชา 01424482 ช่ือวิชาชีววิทยาของมลพิษ และไดจัดสง เอกสารคําสอน และ
แผนการสอน ประจําภาคตน ปการศึกษา 2552  มาดวยแลว    

2. นายทนุวงศ  จักษุพา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง อาจารย ระดับ 7  สังกัด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร ประสงคจะขอประเมินผลการสอน รายวิชา 02729311 ช่ือวิชา
องคการคอมพิวเตอรและภาษาแอสเซมบลี  และไดจัดสง เอกสารประกอบการสอน และแผนการสอน ประจําภาคตน ป
การศึกษา 2552  มาดวยแลว    

  การประเมินผลการสอนในการขอตําแหนงทางวิชาการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2552  และตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 5/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552  
เห็นชอบในเรื่องการนับระยะเวลาประเมินผลการสอนเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการใหม เปน “ผูเสนอขอประเมินผลการ
สอนสามารถยื่นเรื่องขอประเมินผลการสอนเปนการลวงหนาได เมื่อผูเสนอขอประเมินการสอนมีความพรอม โดยตองมี
ช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสาร
คําสอนที่ผลิตข้ึนตามภาระงานสอน และไดใชประกอบการสอนมาแลวตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด”    
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  ท้ังนี้ไดตรวจสอบแลว ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน และ อ.ทนุวงศ จักษุพา มีคุณสมบัติตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยฯ ครบถวน และแจงความประสงคขอประเมินผลการสอน  เห็นสมควรพิจารณาเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการสอน ตามขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  ขอ 5.1  คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน ซึ่งประกอบดวย หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสายวิชา หรือ หัวหนาสาขาวิชา หรือ หัวหนาหลักสูตร 
หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาหัวหนาภาควิชา เปนประธาน และอนุกรรมการ อีก 2 ทาน โดยคัดเลือก
จากบัญชีรายช่ืออนุกรรมการประเมินผลการสอนที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการอนุมัติไวแลว ตอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ในกรณีท่ีหัวหนาภาควิชาเปนผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหคณบดีเปน
ป ร ะ ธ า น ”   ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร ะ ก า ศ  แ ล ะ เ อ ก ส า ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง สื บ ค น ไ ด ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/O10W5HT9.pdf, http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KL0PZ0NU.pdf  และ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/N70UN13L.pdf   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

  มติที่ประชุม  เห็นชอบใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้  

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน  
1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประธานอนุกรรมการ 
2. รศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย    อนุกรรมการ  
3. รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ     อนุกรรมการ  

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน อ.ทนุวงศ  จักษุพา   
1. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  ประธานอนุกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย อนุกรรมการ  
3. รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร  อนุกรรมการ  

4.6 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ 

  ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร เสนอขออนุมัติโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ  ตั้งแต ภาคตน ปการศึกษา 2553  จํานวนรับป 2553 และ 2554 ปละ 
50 คน  และปการศึกษา 2555 – 2557 ปละ 80 คน  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร
แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ค รั้ ง ท่ี  6 / 2 5 5 2  เ มื่ อ วั น ที่  1 4  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 2  เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท่ี  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/P90SZG8H.pdf  และ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/P90SZG8I.pdf    

  อนึ่ง จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามขอคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 
10/2551 และ ครั้งท่ี 1/2552  เกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการภาคพิเศษ และการเปดหลักสูตรใหม กําหนดไว ดังนี้ “การ
ผลิตบัณฑิตในปจจุบันควรจะตองมีการศึกษาความตองการที่แทจริงของสังคมและวิเคราะหในเรื่องกลุมเปาหมายที่
ตองการเรียนในหลักสูตรวามีมากนอยเพียงใด ผลผลิต คือ บัณฑิตท่ีจบออกไปแลวจะสามารถทํางานในสาขาใด เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย”  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NU0TKVWF.pdf   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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  มติที่ประชุม เห็นชอบ  และขอใหสายวิชาและโครงการจัดตั้งสายวิชาตาง ๆ ท่ีไดรับอนุมัติ
แผนการรับนิสิตใหม โดยขอใชหลักสูตรจากคณะวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตร หรือการจัดทําหลักสูตรใหม เรง
ดําเนินการ เพื่อใหสามารถเปดรับนิสิตใหมไดตามปการศึกษาที่กําหนดไว    

4.7 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

  ดวยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เรียบรอยแลว รายละเอียดประกอบการพิจารณา สืบคนใน
ระบบที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/P90MLRV1.PDF  ดังนี้  

1. แบบรายงานการปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ฉบับป 
พ.ศ. 2552 (แบบ สมอ.08)  

2. สําเนาหนังสือท่ี ศธ 0206.02/424 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิและกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงขาราชการครู ลงวันที่ 26 เมษายน 2548  

3. สําเนาหนังสือท่ี ศธ 0513.204/1256 เรื่อง ขอแจงขอมูลการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือก และรายวิชา
ในกลุมสังคมศาสตรในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548  

4. สําเนาหนังสือท่ี ศธ 0513.10102/3256 เรื่อง อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเฉพาะเลือกและรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552  

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552  

6. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  เรื่อง  การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 
2550   

อนึ่ง จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามขอคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 
2/2552 และ ครั้งท่ี 1/2552  เกี่ยวกับการปรับปรุงและปดหลักสูตร/รายวิชา กําหนดไว ดังนี้ “การปรับปรุงหลักสูตรจะตอง
ทําการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป และหลักสูตร/รายวิชาใดที่ไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติใหเปดสอนติดตอกัน
ไมนอยกวา 3 ป ใหทําการปดหลักสูตร/รายวิชานั้น”  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NU0TKVWF.pdf     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ    

4.8 รางนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2552 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
เห็นชอบใหเสนอชื่อ รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย เปนผูแทนคณะฯ ในคณะทํางานจัดทํารางนโยบายพัฒนาคณะ สถาบัน 
สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางนโยบายพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตาม
องคประกอบ    ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานภายในคณะทุกคน โดยใหประธานเลือกกรรมการ 1 คน เปนเลขานุการ 
และเสนอแตงตั้งผูชวยเลขานุการได  ปจจุบันคณะทํางานฯ ไดจัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะฯ และนําเสนอในระบบ
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เ พื่ อ ใ ห บุ ค ล า ก ร ป ร ะ ช า พิ จ า ร ณ   อ า ง อิ ง ท่ี :[OX0SLJI0] ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OY0PVZC3.doc,  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/P60PZV7O.pdf   และ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PC0MV4ST.PDF  

 รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย ผูแทนคณะฯ ในการประชุมคณะทํางานจัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะ 
สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552  ณ หองประชุมนนทรี ช้ัน 5 อาคาร
สารนิเทศ 50 ป แจงวารางนโยบายคณะฯ ท่ีนําเสนอคณะทํางานฯ ไดรับขอเสนอแนะตาง ๆ อาทิ คณะฯ ควรเปดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  การเรียนการสอนเนนการเรียนรูดวยตนเอง  และเนนการพัฒนาเชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ 
การวิจัยควรดําเนินการใหครบทั้ง 3 ดาน เปนตนดังนั้น คณะทํางานฯ ไดนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไข โดยจะนําเสนอใน
การประชุมคณะทํางานฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2552  วันที่ 13 สิงหาคม 2552   

 นอกจากนี้ ประธานใหขอมูลเพิ่มเติมวา คณบดี จะตองจัดทําแผนตามกรอบนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ 
โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีการ Benchmark การจัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ป  ท่ีมีเปาหมาย และ
ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอความรวมมือจากผูแทนคณาจารย หัวหนาสายวิชา/ศูนย/
สํานักงาน และประธานโครงการจัดตั้งหนวยงานภายในดําเนินการตอไป       

4.9 เกณฑการคิดภาระงานวิจัยที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินบริจาคและแหลงเงินภายนอก 

  เนื่องจากเกณฑการคิดภาระงานวิจัยกรณีท่ีอาจารยไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกที่เปน
หนวยงานเอกชน  หรือเงินบริจาค ดังนั้น เพื่อใหการคิดภาระงานวิจัย  รวมถึงการพิจารณาเกณฑการคํานวณคา
สาธารณูปโภค หรืออื่น ๆ ใหมีความชัดเจน (อางอิงท่ี PF0L6VXT และ PD0OGNJ9) ประธานจึงขอนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา และสํานักงานเลขานุการ ไดตรวจสอบขอมูลท่ีเกี่ยวของ   ดังนี้  

1. เงินบริจาค จัดเปนรายรับประเภทหนึ่งของเงินรายได สวนการใชจายเงินบริจาคใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของผูบริจาค คือ บริจาคเพื่องานวิจัย สําหรับโครงการใด  ก็จะเปนไปตามวัตถุประสงคของผูบริจาคนั้น โดย
ผูบริจาคนําสงเงินสด หรือเช็คสั่งจาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  เอกสารของผูบริจาคที่ระบุ
วัตถุประสงค เพื่อนําสงเปนเงินรายไดคณะฯ       

2. การหักคาใชจายเพื่อสนับสนุนคาสาธารณูปโภค สําหรับเงินบริจาค ไมมีการดําเนินการ นอกจาก
เปนโครงการพัฒนาวิชาการ ซึ่งตามระเบียบฯ จะตองมีคาอํานวยการ 10% เปนขั้นต่ํา เมื่อสิ้นสุดโครงการแลวจะจัดสรรคา
อํานวยการ รอยละ 10  รวมกับเงินเหลือจาย (ถามี) ใหสายวิชา คณะ และสวนกลาง(วิทยาเขตฯ)  ในสัดสวน  60:20:20   

3. กรณีเงินสนับสนุนโครงการวิจัย ท่ีไดรับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ(สวพ.)    สวพ. จะตัดจาย
ใหคณะฯ ตามระเบียบของ สวพ.  อัตรารอยละ 5   

4. กรณีเงินสนับสนุนที่ไดรับจาก สกว. เปนไปตามระเบียบของ สกว.  เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมอบให
มหาวิทยาลัยฯ  

5. คณะฯ ยังมิไดมีการกําหนดคาสาธารณูปโภค หรือคาอํานวยการ หรืออื่น ๆ จากโครงการวิจัยใด ๆ  
เวนแตหัวหนาโครงการวิจัยฯ จะพิจารณาและจัดสรรให  ซึ่งจะอางอิงตามอัตรารอยละของ  สวพ. เปนหลัก หรือ อัตรา
รอยละ 10 กรณีเปนเงินในลักษณะโครงการพัฒนาวิชาการ    
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6. กรณีโครงการวิจัยท่ีคณาจารย นักวิจัย ไดรับจัดสรรโดยตรงและไมผานระบบของมหาวิทยาลัย 
หัวหนาโครงการวิจัยจะพิจารณาจัดสรรใหคณะฯ หรือไมอยูในดุลยพินิจของหัวหนาโครงการ  

7. ในอดีตฝายวิจัยฯ  มีการพิจารณาเรื่องการหักจายบาง แตยังไมมีการถือปฏิบัติ      

  ประธานจึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นของเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงคเฉพาะ เชน เพื่อสนับสนุน
การวิจัย การเรียนการสอน ซึ่งจําเปนตองใชอุปกรณ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภคตาง ๆ  จึงควรมีแนวปฏิบัติเชนเดียวกับ
โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจากแหลงเงินภายนอก  เพื่อสนับสนุนคาสาธารณูปโภคใหแกคณะฯ    

  มติที่ประชุม เห็นชอบใหกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้  
1. กรณีเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการวิจัย ใหหักคาใชจายในอัตรารอยละ 5 จากยอดเงินที่ไดรับบริจาค

เพื่อสนับสนุนคาสาธารณูปโภค   
2. ใหยกเวนการหักคาใชจายในกรณีท่ีเปนการบริจาคเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน   
3. การบริจาคเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี  

4.10 บานพักสวัสดิการบุคลากร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

   สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2552 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
เห็นชอบใหกําหนดสัดสวนการพักอาศัย จัดเปนบุคลากรหญิง 7  หอง และบุคลากรชาย 4 หอง รวม 11 หอง และกําหนด
เกณฑการพิจารณาจัดสรรตามลําดับการมาปฏิบัติราชการประจําท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และความจําเปน โดย
แตงตั้งคณะทํางานฯ พิจารณา รางหลักเกณฑการจัดสรร และอัตราคาธรรมเนียมการพักอาศัย ประกอบดวย รองคณบดี
ฝายบริหาร เปน ประธานคณะทํางาน  หัวหนาสายวิชา/ประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งทุกทาน เปนคณะทํางาน  
เลขานุการคณะฯ เปนเลขานุการ และนางสุวารี  มณีเนตร เปนผูชวยเลขานุการ  และเห็นชอบในหลักการตามเกณฑการ
จัดสรร และอัตราคาธรรมเนียมตามที่คณะทํางานพิจารณาเสนอ  นั้น  

  จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552  คณะทํางานฯ  แลวสรุปผลการประชุม ดังนี้  

1. เห็นชอบใหหองพักบุคลากรหญิง 7 หอง จัดสรรตามสัดสวนระหวาง สายวิชา : สายสนับสนุน =     
6 : 1  

2. เห็นชอบใหหองพักบุคลากร ชาย  4 หอง  จัดสรรตามสัดสวนระหวาง สายวิชา : สายสนับสนุน  =   
3 : 1  

3. เห็นชอบใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมหองพักตามขนาดหอง ไมรวมคากระแสไฟฟาของหองพัก ซึ่ง

มีมิเตอรแยกตามหอง  ในอัตรา ดังนี้ 

3.1. พื้นที่หองเล็ก       จํานวน 3 หอง อัตราเดือนละ   2,000 บาท  

3.2. พื้นที่หองขนาดกลาง   จํานวน 4 หอง อัตราเดือนละ   2,300 บาท    

3.3. พื้นที่หองขนาดกลาง    จํานวน 4 หอง  อัตราเดือนละ   2,500 บาท    

4. ระเบียบการจัดสรร เปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  
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 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ไดแก อัตราคาเชา คาใชจายในการดูแลรักษา รวมท้ังสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จัดใหมีภายในบานพัก ประกอบดวย เครื่องปรับอากาศ  เตียง ท่ีนอน ตู โตะพรอมเกาอี้  ระบบเครือขาย 
LAN/wireless เคเบิ้ลทีวีทุกหอง  ตูเย็น ไมโครเวฟ ชุดรับแขกรวม ราวตากผา โรงจอดรถ มานปรับแสง มีคาใชจายในการ
ลงทุน เปนเงินกวา 1,500,000 บาท โดยมีคาใชจายประจําเดือน ประมาณ  15,000 บาท/เดือน  ดังนั้น คาเชาควรมีอัตราท่ี
รองรับและเหมาะสมกับคาใชจายประจําเดือน และคาบํารุงรักษาในอนาคต  ท้ังนี้ยังมิไดพิจารณาอัตราการคืนทุน 
ระยะเวลาการคืนทุน   เนื่องจากคํานึงถึงวัตถุประสงคของการปรับปรุงเพื่อเปนที่พักชั่วคราวสําหรับบุคลากร ระหวางการ
ขอท่ีพักประจํา และเปนการบรรเทาความเดือดรอนแกบุคลากร  นั้น  

  มติที่ประชุม เห็นชอบตามมติของที่ประชุมคณะทํางานฯ ตามขอ 1, 2 และ 4  และพิจารณาใหปรับ
ลดคาเชา โดยกําหนดในอัตราดังนี้   

1. พื้นที่หองเล็ก       จํานวน 3 หอง อัตราเดือนละ   1,700 บาท  

2. พื้นที่หองขนาดกลาง   จํานวน 4 หอง อัตราเดือนละ   2,000 บาท    

3. พื้นที่หองขนาดกลาง    จํานวน 4 หอง  อัตราเดือนละ   2,200 บาท   

4.  ในกรณีท่ีประสงคจะพัก 2 คน/หอง ผูท่ีไดรับสิทธิเขาพักอาศัยกอนจะตองยินยอม และใหเพิ่ม
คาใชจายในอัตรา 500 บาท/หอง     

4.11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําปการศึกษา  2551    

   ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  โดยดําเนินการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม  2552 และแจงผลการประเมินเมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2552  เวลา 15.00 น. ณ หอง SC9-308  นั้น  

    ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  แจงผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพอยูในระดับ ดี  รายละเอียดนําเสนอในวันประชุม   

   ดังนั้น  จึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อรับทราบผลการประเมิน และพิจารณามอบหมาย
ใหผูเกี่ยวของพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตอไป    

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

   ประธานขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ขอใหผูบริหารทุกระดับพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง และนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาเพื่อกระตุนใหมีผลการดําเนินงานในระดับที่สูงข้ึน เชน การใหรางวัล โดยเฉพาะในองคประกอบที่มีระดับปาน
กลาง หรือต่ํากวา เปาหมายใหผลการประเมินในปการศึกษาตอไป อยูในระดับดี หรือดีเยี่ยม      

   มติที่ประชุม เห็นชอบ     
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4.12 พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ดวยกองการเจาหนาท่ี มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 2257 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552  เรื่อง พิจารณาราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยจรรยาบรรณชองบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยใหคณะฯ  แจง
บุคลากร ทุกคนในหน วยง านรับทราบ  และร วมกันแสดงข อ คิด เห็น  และข อ เสนอแนะ   ร า งข อ บั ง คับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสรุปขอเสนอแนะของ
บุคลากร และนําเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ใหความเห็นชอบ  จัดสงกลับกองการเจาหนาท่ี ภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2552 เพื่อดําเนินการตอไป นั้น  

   สํานักงานเลขานุการ ไดแจงบุคลากรทุกทานทราบในระบบ e-Office แลว อางอิงท่ี PE0UIT96  
รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PE0UORYS.pdf  โดยขอความรวมมือจากบุคลากรแสดงความคิดเห็น 
และใหขอเสนอแนะภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552   

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยไมมีขอเสนอแนะ  

4.13 กรอบกิจกรรมหลัง MOU ระหวาง Guangxi University of Technology กับ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร   

   ดวยรองคณบดีฝายวิจัยฯ  นําเสนอพิจารณา เรื่อง กรอบกิจกรรมหลัง MOU ระหวางคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร กับ Guangxi University of Technology  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ดานวิทยาศาสตร
(วิศวกรรมเคมี และเคมีอุตสาหกรรม) ในระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ  – 2 มีนาคม  2552  และไดมีการติดตามผลเพื่อความ
รวมมือตอเนื่องกับคณาจารยจาก Guangxi University of Technology และมีการลงนามใน MOU ดานศิลปศาสตรเพิ่มเติม  
นั้น 

   ผูชวยคณบดีฝายวิจัยฯ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธฯ  และประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี 
ดําเนินการเจรจาเรื่องกิจกรรมหลัง MOU โดยมีขอสรุปจากการพูดคุยปรึกษาหารือ เมื่อครั้งการเดินทางมาเยือนคณะ ศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งลาสุดจากผูแทนฝายจีน  และเพื่อให MOU ดังกลาวสามารถบรรลุวัตถุประสงค  จึงขอเสนอ
พิจารณาแนวทาง ดังนี้  

1. ฝายจีน Guangxi University of Technology จะจัดสงศาสตราจารย มาแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ ศวท 
จํานวน 2 ทาน คือ Prof. Dr. Lee คณบดีคณะวิศวกรรมเคมี และ ศาสตราจารยสายศิลปศาสตร 1 ทาน เดินทางมาในฐานะ 
Visiting Prof. ทํากิจกรรม สอน บรรยาย ท่ีปรึกษา และทําวิจัยระยะสั้นที่ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนเวลา 1 
เดือน กําหนดในชวงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม  2552 

2. ฝาย ศวท  พิจารณาสงอาจารย จํานวน 2 ทาน จากสาขาที่เกี่ยวของท้ังวิทยาศาสตร และศิลปศาสตร 
เพื่อแลกเปลี่ยน และดําเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกันในชวง ตนป พ.ศ. 2553  

3. พิจารณาคาใชจาย  กรอบการดําเนินการ โดยขอเสนอแนวทาง  ดังนี้ 
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3.1 ฝายจีน รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางไป – กลับ  โดยคณะฯ พิจารราสนับสนุนดาน
ยานพาหนะ รถรับสง ท่ีพัก หองทํางาน และเบี้ยเลี้ยงรายวัน  โดยคณะรับผิดชอบคาใชจาย
ท้ังหมด หรือบางสวน โดยจัดหาเจาภาพรวม  

3.2 การดําเนินการของฝายจีน ใหมีการดําเนินลักษณะคลายกัน เมื่อบุคลากรของคณะฯ เดินทางไป 
4. การดําเนินการหลังจากแลกเปลี่ยนบุคลากรแลว จักไดนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนนิสิตบัณฑิตศึกษา

(เนนวิจัย) หรือการทําหลักสูตรปริญญาโท-เอกรวมตอไป 

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบตามหลักการ โดยกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร ปละ 2 คน ดานวิทยาศาสตร 1 คน 
และดานศิลปศาสตร 1 คน    

2. โดยคาใชจายในปงบประมาณ 2553 จากคณะฯ (ศสวท.) รับผิดชอบ สัดสวนรอยละ 70 และจาก
สายวิชาที่เกี่ยวของ รอยละ  30   

3. มอบฝายวิจัยฯ และฝายวิเทศสัมพันธฯ พิจารณากลั่นกรองและจัดทําโครงการ  

4.14 ขอเชิญเสนอชือ่ศิษยเกาดเีดนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ดวยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญเสนอชื่อศิษย เกาดี เดน  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2552  และสงกลับภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552  โดย สํานักงานเลขานุการ ไดแจงเวียนใน
ระบบ เพื่อใหฝาย และหนวยงานภายในพิจารณา เสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสม พรอมรายละเอียดตามแบบฟอรม 
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2552 วันที่  27 กรกฎาคม 2552  อางอิงท่ี 
ON0WBO0E   และ  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ON0WD9SP.pdf    

   สํานักงานเลขานุการ สํารวจผลการเสนอชื่อเรียบรอยแลว ไมมีฝายและหนวยงานภายในพิจารณาเสนอ
ช่ือ ศิษยเกาดีเดน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   มติที่ประชุม  ไมพิจารณาเสนอชื่อ 

4.15 โครงการศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  แจงวาผลการสํารวจบุคลากรที่มีความประสงคจะเขารวม
โครงการศึกษา ดูงาน คณะวิทยาศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวน 90 คน แต
งบประมาณคาใชจาย สามารถรองรับไดเพียง 48 คน ดังนั้น จึงขอจัดโครงการ เปน 2 รุน ดังนี้  

รุนที่ 1  เดือนกันยายน 2552   จํานวน 48 คน  โดยศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  

รุนที่  2 เดือนมกราคม  2553  จํานวน 48 คน  สถาบัน/มหาวิทยาลัย จะกําหนดภายหลัง   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  โดยขอใหแจงบุคลากรทุกทานทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสํารวจครั้งท่ี 2  
หากบุคลากรท่ีประสงคเขารวมโครงการ รุนที่ 1 เกินจํานวน 48 คน มอบรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธฯ พิจารณาคัดเลือก
โดยการจับฉลาก  

4.16 การปรับปรุงระบบไฟฟาอาคาร 1 – 2  

สืบเนื่องจากระบบไฟฟา อาคาร 1 – 2 ซึ่งเปนตูระบบ MDB เมื่อกระแสไฟฟาดับ หรือตก ระบบจะตัด
กระแสไฟฟา เมื่อกระแสไฟฟามาตามปกติ จะตองมีเจาหนาท่ีไปดําเนินการ ใหมีผลกระทบตอการเรียน การสอน และการ
วิจัยในชวงเวลานอกราชการ วันหยุดราชการ นั้น  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

เลขานุการคณะฯ แจงขอมูลเพิ่มเติมวา ระบบควบคุมการจายกระแสไฟฟาแบบ MDB ท่ีติดตั้งประจํา
อาคาร 1 – 2 เปนการออกแบบ และแนะนําของงานอาคารสถานที่ กองธุรการ (กําแพงแสน) โดยการไฟฟาฯ แนะนําและ
รับรอง ระบบดังกลาวจะมีความปลอดภัยมากกวา ระบบ ADB ท่ีติดตั้งประจํา อาคาร 3 – 4 แตการใชงานไมสะดวก 
จําเปนตองมีเจาหนาท่ีดําเนินการ ปจจุบันมอบหมายใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ดําเนินการใหเมื่อเกิดกรณีไฟฟา
ขัดของนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ แตบอยครั้งท่ีกระแสไฟฟาดับ/ตก ในชวงเวลากลางวัน วันหยุดราชการ 

เจาหนาที่ไมทราบ และอุปกรณที่ใชสําหรับตูดังกลาวไมอยูประจําที่ จึงมีผลกระทบตองานวิจัย และงานการเรียนการสอน  จาก
การสืบราคาการปรับปรุงใหตูควบคุมจายกระแสไฟฟาแบบอัตโนมัติ จําเปนตองใชงบประมาณประมาณ 90,000 บาท   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการปรับปรุงระบบใหเปนแบบอัตโนมัติ  

4.17 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบ ก.พ.ร. 

ประธานขอใหทุกหนวยงานภายในและโครงการ แจงผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ตามแบบฟอรม 
ก.พ.ร. ใหงานนโยบายและแผน รวบรวมภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 เนื่องจากกําหนดสง สํานักงาน ก.พ.ร. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 7 สิงหาคม 2552  

มติที่ประชุม รับทราบ  

4.18 โครงการสัมมนาผูบริหารคณะฯ   

ประธานมอบใหฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ดําเนินการประสานงานจัดโครงการสัมมนาผูบริหาร
คณะฯ ตั้งแตระดับหัวหนาสายวิชาหรือเทียบเทาข้ึนไป ประจําปงบประมาณ 2553  โดยแจงกําหนดการจัดสัมมนาในชวง
วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2552   และใชงบประมาณโครงการสัมมนาคณะฯ ประจําป 2553   

 มติที่ประชุม รับทราบ  

4.19 แบบรายงานภาระงาน ประจําป  

ประธานขอใหข้ึน web link รายงานภาระงานอาจารยหนาโฮมเพจคณะฯ และขอใหหัวหนาหนวยงาน
ภายในแจงประชาสัมพันธใหบุคลากรสายวิชาการ เขาระบบกรอกขอมูลรายงานภาระงานบนเครือขายตามที่มหาวิทยาลัย
ขอความรวมมือดวย  

มติที่ประชุม รับทราบ  



 21 

วาระที่    5   เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมิถุนายน 2552  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมิถุนายน 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  ประจําเดือนมิถุนายน 2552  
3. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2552  ประจําเดือนกรกฎาคม 2552  
4. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ (ยังไมไดรับขอมูลจากเลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ) 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนพฤษภาคม 2552 

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ประจําเดือนมิถุนายน 2552  ดังนี้  

1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนมิถุนายน 2552  

2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมิถุนายน 2552 จําแนกตามมิเตอร  
และคาใชจาย   
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3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมิถุนายน 2552 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่8/2552  

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรท่ี 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 8/2552 ประจําเดือนสิงหาคม 2552  ในวันจันทรท่ี 24 สิงหาคม 2552 เวลา 9.30 น. 
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  17 กรกฎาคม 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  
 


