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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 8/2552  

วันจันทรท่ี 24 สิงหาคม 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  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร    กรรมการ   
5. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปะศาสตร กรรมการ 
7. นายวีรชัย พุทธวงศ หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   กรรมการ 
8. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
9. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
10. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  

ผูเขารวมประชุม  
1. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   
2. นายวีรชัย พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
3. นางวีรานุช หลาง รองคณบดีฝายกิจการนิสิต และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
4. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
5. นางสาวพจมาลย   พูลมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
6. นายนพพร รัตนชวง ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
7. นางสาวสุภณิดา  พวงผกา แทนประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
8. นางวลี  สงสุวงค  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

9. นางสุวรรณี  ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  

เร่ิมประชุมเวลา  13.40 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    
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วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

- 

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 7/2552  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 7/2552 เมื่อวันจันทรที่ 24  กรกฎาคม 2552  เพื่อรับรอง  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2552  

 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่
แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน
มิถุนายน 2552 รวม 2  ฝาย 4  หนวยงาน 7 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
3. สายวิชาคณิตศาสตร  
4. สายวิชาวิทยาศาสตร            
5. สํานักงานเลขานุการ  
6. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
7. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
8. โครงการปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  
10. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
11. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีวิทยา 
12. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร (รวมกับสายวิชาคณิตศาสตร)  
13. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอย
แลว   นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 4  ฝาย 1  สายวิชา และ 5 โครงการ ดังนี้  

1. ฝายบริหาร   ไมจัดสงตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 – กรกฎาคม  2552 (10 เดือน)  
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไมจัดสงตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 – กรกฎาคม  2552 (10 เดือน)    
3. ฝายกิจการนิสิต   มิถุนายน  - กรกฎาคม 2552  ( 2 เดือน)  
4. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ    
5. สายวิชาศิลปศาสตร     มกราคม – กรกฎาคม 2552   (7 เดือน)  
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6. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส   พฤษภาคม – กรกฎาคม  2552  ( 3 เดือน)  
7. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา   ตั้งแต เมษายน – กรกฎาคม 2552  ( 4 เดือน)  
8. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ   
10. โครงการจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ   

รายละเอียดสืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q80T802M.doc    
 นอกจากนี้ งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม 
ก.พ.ร. รอบ 2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2552) สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q80T80FN.xls  
  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  
  มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหฝายและหนวยงานที่มิไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงาน โปรด
จัดสงรายงานใหครบถวนโดยเร็ว 

3.2 ขอใหสงรายชื่อวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรอง 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551 
โดยยกเลิกมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ตามหนังสือที่ ทม 0202.4/ว 19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2542  และกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการ
ออกขอบังคับ รวมทั้งใหประกาศกําหนดรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer 
review) กอนการเผยแพร และไดรับการยอมรับในวงวิชาการ และแจงให ก.พ.อ. ทราบตอไป   

ที่ประชุมสภามหาวิทยลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 มี
มติเห็นชอบมอบอํานาจให ก.บ.ม. ดําเนินการ กองการเจาหนาที่ จึงขอใหทุกคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
เสนอชื่อวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer review) กอนการเผยแพร และไดรับการยอมรับใน
วงวิชาการ ตามแบบฟอรมดังแนบ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว. 2624 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ซ่ึงได
นําเรียนทุกสายวิชา/หนวยงานในระบบแลว อางอิงที่ Q50TCUWW  โดยกําหนดสงกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี  30 
กันยายน 2552  ทั้งนี้ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดนําเสนอรายชื่อวารสารตางประเทศ ที่มีระบบ
กล่ันกรอง และเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ รายละเอียด  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q60Q87DC.xls    

สํานักงานเลขานุการ ไดสืบคนรายชื่อวารสารมาเพื่อใชประกอบจากฐานขอมูลมหาวิทยาลัยมหิดล 
สกอ. สกว. และ TCI  รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_main.fwx  หรืออางอิงในระบบ
ที่ Q90ZWU45  เพื่อใชประกอบการพิจารณาใชเปนขอมูลเพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28  กันยายน  2552   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   
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มติท่ีประชุม รับทราบ  และขอใหแตละหนวยงานตรวจสอบและแจงรายชื่อวารสารที่มี
กระบวนการกลั่นกรองกอนวันที่ 28 กันยายน 2552  

3.3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแจงใหดาวนโหลดอนุบัญญัติตาม
พ ร ะ ร า ชบั ญญั ติ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า สํ า ห รั บ คนพิ ก า ร  ที่ ป ร ะ ก า ศ ใ น ร า ช กิ จ จ า นุ เ บ กษ า แ ล ว  จ า ก 
www.tatchakitcha.soc.go.th จํานวน 4 ฉบับ และบัดนี้ไดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ (เลมที่ 
126 ตอนพิเศษ 106 ง ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552) มาเพื่อทราบ  และถือปฏิบัติ ดังนี้   

1. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วาดวยการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552   

2. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เร่ือง หลักเกณฑการใหครู
การศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552   

รายละเอียดแจงในระบบแลว อางอิงที่ Q50T864I  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q50TB511.pdf  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 ขอความรวมมือเสนอชื่อนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดีเดน ประจําป 2553  

  ดวยสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ขอความรวมมือเพื่อเสนอชื่อ
นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดีเดน ประจําป 2553  กําหนดสงภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 นั้น  
  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดแจงหนวยงาน/โครงการ ทราบ และพิจารณาใหความรวมมือ
เสนอชื่อศิษยเกาที่มีคุณสมบัติตามกําหนดพรอมประวัติ และผลงานของบุคคล เพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกศิษย
เกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 9/2552 วันที่ 28 กันยายน 2552 รายละเอียดอางอิงที่ 
Q50T41BQ หรือ   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q50T6FPZ.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและ/หรือหนวยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร 
ประเทศไทย คร้ังท่ี 16 พ.ศ. 2552 

ดวยมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและ/หรือ
หนวยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย คร้ังที่ 16 พ.ศ. 2552  กําหนดสง
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ภายในวันที่  1 ตุลาคม  2552 โดยมีรายละเอียดอางอิงที่  PF0TDCO4 หรือที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PF0TGBY3.pdf  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  แจงหนวยงานภายในเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล 
หรือหนวยงาน ที่มีคุณสมบัติเพื่อรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย คร้ังที่ 16 พ.ศ. 2552  
ภายในวันที่ 21  กันยายน 2552  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 กําหนดการจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบรอบปท่ี 16  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับการสถาปนาจัดตั้งคณะฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 
2536 และจะดําเนินการครบรอบ 16 ป ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ดังนั้นคณะฯ จึงมอบหมายใหผูบริหาร 
รับผิดชอบการจัดงานวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 16 ป ดังนี้  

• รองคณบดีฝายวิชาการ  และเลขานุการคณะฯ  พธีิพราหมณ  ชวงเวลา 6.00 – 9.00 น.   

• รองคณบดีฝายบริหาร   การจัดสถานที่ ตกแตงสถานที่จัดงาน  

• รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  ปฏิคมและอาหารกลางวันสําหรับบุคลากร  

• ผูชวยคณบดีฝายบริหาร   พิธีสงฆ  ชวงเวลา 9.00 – 12.00 น.  

เนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการวันคลายวันสถาปนาคณะ
ครบรอบ 16 ป ในวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยมีกาํหนดการดังนี้  

06.00 - 06.30 น.      ลงทะเบียน 
06.30 - 08.00 น.      พิธีพราหมณ (ฤกษเวลา 07.09 น.)  
08.00 - 08.30 น.      รับประทานอาหารวาง 
10.30 - 12.00 น.      พิธีสงฆ  (นิมนตพระจากวัดรางหมัน จํานวน 9 รูป)    
 - ถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ   
                                  - ถวายจตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ 
                                  - พระสงฆอนุโมทนา 
12.00 - 13.00 น.      ผูบริหารและบุคลากร รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน  
13.00 – เปนตนไป อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบผูบริหารและบุคลากรคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร       

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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3.7 สํารวจความตองการอาจารยใหมในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ภายใตโครงการสงเสริมการวิจัย และ
ภายใตโครงการพัฒนาอาจารยฯ 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดําเนินการจัดสรรทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกเพื่อ
พัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ภายใตโครงการสงเสริมการวิจัย และภายใตโครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากร
เพื่อการปฏิรูปอุดมศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการจัดสรรทุนสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มากที่สุด  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงสํารวจความตองการอาจารยใหมในสาขาวิชาตาง ๆ จําแนกตาม
ปงบประมาณ เพื่อ ประกอบการพิจารณากําหนดสาขาของทุนที่จะจัดสรร โดยใหมหาวิทยาลัยฯ คํานึงถึงการหา
อาจารยใหมเพื่อทดแทนอาจารยที่จะเกษียณอายุราชการในแตละป และแผนการเปดหลักสูตรใหมในแตละปดวย   

  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ไดแจงหนวยงานภายในทราบในระบบแลว  อางอิงที่  
Q70YOFYQ หรือที่   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q70YT3QO.pdf   โดยขอใหสายวิชา/โครงการจัดตั้ง  
ดําเนินการสํารวจขอมูลความตองการ และนําเสนอขอมูลตามแบบสํารวจ เพื่อรวบรวมนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ภายใน
วันท่ี 11 กันยายน 2552 กําหนดสงกองการเจาหนาท่ี บางเขน วันท่ี 15 กันยายน 2552    

  อนึ่ง ขอใหพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซ่ึงแตละหนวยงาน
นําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ประกอบการสํารวจขอมูลดวย   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 แผนการรับนิสิตใหม นิสิตท้ังหมด และผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552-2554 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยสวนงานจัดการศึกษา สํารวจขอมูลและนําเสนอ
แผนการรับนิสิตใหม นิสิตทั้งหมด และผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552-2554 และจัดสงมหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น  
บัดนี้ กองแผนงาน แจงสงแผนการรับนิสิตใหม นิสิตทั้งหมด และผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 – 2554 ซ่ึงที่
ประชุมคณบดี คร้ังที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 7/2552 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอใหหนวยงาน
รับทราบและดําเนินการตามแผน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัย จักนําขอมูลดังกลาวไปใชงานในสวนที่เกี่ยวของดวย เชน การ
จัดทํางบประมาณประจําป การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผน ก.พ.ร. เปนตน รายละเอียดในแจงในระบบแลว 
อางอิงที่ Q60U1N6V หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q60U3DXJ.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

 มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.9 มาตรการปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  
ดวยกองกิจการนิสิต มีบันทึกที่ ศธ 0513.10104/3751 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552  เร่ือง มาตรการ

ปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 โดยสรุป ดังนี้  
1. ขอใหทุกหนวยงานมีคณะกรรมการปองกันการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

และมีการดําเนินการชวยคัดกรองผูปวยมีอาการคลายไขหวัดใหญ เชน มีไข ไอ มีน้ํามูก เสมหะ ออกจากผูอ่ืน และ
รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบสัปดาหละ 1 คร้ัง (โดยขอใหผูที่มีอาการปวยหยุดงาน และหยุดเรียนได 7 วัน โดยไมถือ
เป นวั นล า  ตามมติ คณะรั ฐมนตรี )  ร า ยละ เ อี ย ด ในระบบอ า งอิ งที่  Q50SR89N ห รือที่   
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q50SSKKT.pdf   

2. ขอใหทุกหนวยงานจัดหาสบู เจลลางมือ เพื่ออํานวยความสะดวกแกนิสิต และบุคลากรบริเวณ
หนาหองเรียน และสถานที่ใหบริการอื่น ๆ เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร  

3. มหาวิทยาลัยจัดอบรมใหความรูกับนิสิตและบุคลากร ในการปองกันการแพรระบาดของไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม 2009 เพื่อจะไดดูแลตัวเองและคนใกลชิด โดยมอบหมายใหสถานพยาบาลและกองกิจการนิสิต
เปนผูรับผิดชอบ  

4. ทุกหนวยงานตองกําชับเจาหนาที่ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารและหองที่มีการ
ใชงานเปนประจําทุกวัน หรือเชา เย็น  

5. จัดทําสื่อประชาสัมพันธและรณรงค เพื่อใหนิสิตและบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
ปองกันการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  

6. ขอใหสถานประกอบการรานคา และผูประกอบอาหาร ควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยและมี
มาตรการปองกันการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 โดยมอบหมายสํานักงานทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน เปนผูรับผิดชอบในการใหความรูปองกันโรคและมาตรการตางๆ  

   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร ดําเนินการตามมาตรการ 
เพื่อเสนอแตงตั้งคณะกรรมการปองกันการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 และดําเนินการมาตรการ
ดังกลาว ทั้งนี้ สํานักงานเลขานุการ ไดจัดซื้อเจลลางมือไวบริการแลว และมอบหมายหนวยอาคารสถนที่กําชบัดแูลให
พนักงานทําความสะอาดโดยใชน้ํายาฆาเชื้อ และลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และขอความรวมมือรานคา
จําหนายอาหารและเครื่องดื่มดวยแลว  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.10 รางนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2553 – 2556  

    ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 6/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549  ไดแตงตั้ง ผูชวย
ศาสตราจารยชานันก  สุดสุข ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 อัตราเลขที่ 3391 สังกัดสาขาวิชา
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คณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป นั้น  

   เนื่องจากวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามคําสั่งดังกลาวจะครบ
วาระในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 
2552 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552  ขอ 5  ใหกําหนดนโยบายในการพัฒนาคณะใหชัดเจนกอนที่จะมีการสรรหา 
บัดนี้รางนโยบายการพัฒนาคณะฯ ไดผานความเห็นชอบจากคณะทํางานจัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน 
สํานัก  ในการประชุมครั้งที่  4/2552 เมื่อวันที่  13 สิงหาคม  พ .ศ .  2552 แลว  อางอิงที่  Q50RUAGF หรือที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q50S3FAY.doc     รายละเอียดฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q80ZUFIJ.pdf  ดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย    

 ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0522 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2552 เร่ือง แจงผลการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุอาจารยวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชา Engineering (Biotechnology) จํานวน 1 อัตรา  
และตอมาคณะฯ ขอเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิ และไดรับอนุมัติตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/1818 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ.2552 เร่ือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิอาจารยปริญญาเอก เปน สาขาวิชา Chemistry โดยนายบุญเดช  เบิกฟา 
เปนผูผานการคัดเลือก นั้น 

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นายบุญเดช  เบิกฟา คุณวุฒิ วิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาเคมี คะแนนเฉลี่ย 3.04 จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเชิงฟสิกส  
คะแนนเฉลี่ย 3.07 และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เขารับราชการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ขั้น 19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางเคมี รายละเอียดที่ 
Q60U6D5C หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q60UBOML.doc 

 อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 เรียบรอยแลว ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วและ
สามารถดําเนินการไดทัน จึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณา
ใหความเห็นชอบ โดยการเวียนในระบบแลว   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหดําเนินการตอไป  
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4.2 การแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (อ.จิระศักดิ์  มงคลเคหา)  

ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/2663 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552   เร่ือง การแตงตั้งกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ของนายจิระศักดิ์  มงคลเคหา  
ตําแหนง อาจารย    โดยแจงใหคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะฯ คัดเลือก 1 ทาน นั้น  
เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่  10/2543 ประจําเดือนตุลาคม 2543 เห็นชอบใหแตงตั้งผู
ประสานงานสาขาวิชา เปนกรรมการลําดับที่ 3  ดังนั้น  คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อ อ.ดร.พรพิศ  ยิ้มประยูร เปน 
กรรมการลําดับที่ 3  และจักยืนยันวันเริ่มปฏิบัติงานเมื่อ อ.จิรศักดิ์  มงคลเคหา มาปฏิบัติงาน รายละเอียดสืบคนที่ 
Q80O515Q หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q80O76O3.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

4.3 การแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (นายทรงศักดิ์  บุญสุวรรณ)  

ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/2668 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2552  เร่ือง การแตงตั้งกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน และยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ของนายทรงศักดิ์  บุญสุวรรณ ตําแหนง 
นักวิชาการเงินและบัญชี โดยแจงใหคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะฯ คัดเลือก 1 ทาน 
นั้น  

 ดังนั้น  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกกรรมการเพื่อ
เสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการลําดับที่ 3  ทั้งนี้นายทรงศักดิ์  บุญสุวรรณ ไดเร่ิมปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 
2552 เปนตนไป รายละเอียด อางอิงที่ Q80O7BQD หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q80O8S53.pdf     

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งนายสมนึก  จงไพบูลยกิจ อาจารย ประจําสาขาวิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร เปนกรรมการลําดับที่ 3  

4.4 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงกรรมการประเมินผลการสอน  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คร้ังที่ 7/2552  เห็นชอบให
เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน นายทนุวงศ  จักษุพา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหนง อาจารย ระดับ 7  สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร ประกอบดวย  

1. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร   ประธานอนุกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย  อนุกรรมการ  
3. รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร   อนุกรรมการ  
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และไดนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแลว นั้น  

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและแจงใหคณะฯ พิจารณาเปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการ 
เนื่องจากประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  เปนหนวยงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยยังไม
อนุมัติการจัดตั้ง และประธานคณะกรรมการดังกลาว ดํารงตําแหนง ผูประสานงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร ดังนั้น จึง
ขอใหเปลี่ยนประธานอนุกรรมการ เปน หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ตอไป  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

4.5 ขออนุมัติปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม และคาตอบแทน โครงการรัฐศาสตร   
ดวยโครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ขออนุมัติปรับลดรายวิชา และคาใชจายของ

หลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2553 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เรียบรอยแลว รายละเอียดอางอิงที่ Q810KQW0  
ดังนี้  

1. ปรับลดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก สําหรับในหลักสูตร ศศ.ม.รัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) จํานวน 2 
รายวิชา (6 หนวยกิต) ทําใหจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรทั้งแผน ก และแผน ข ลดลงกลาวคือ จากเดิม 44 
หนวยกิต เปน 38 หนวยกิต  ทั้งนี้ การปรับลดรายวิชาดังกลาว สงผลใหระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรลดลงดวย 
กลาวคือ จากเดิม ใชระยะเวลา 4 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูรอน เปน 3 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูรอน  
รายละเอียด เอกสารหมายเลข 1   

2. ปรับลดคาใชจายตลอดหลักสูตรจากเดิม 159,800 บาท เปน 138,800 บาท (สําหรับหลักสูตรแผน 
ข) และจากเดิม 164,800 บาท เปน 143,800 บาท (สําหรับหลักสูตรแผน ก) ทําใหมีสวนตางระหวางคาใชจายสําหรับ
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับใหมเทากับ 21,000 บาท  และขออนุมัติจัดเก็บคาใชจายของหลักสูตรแบบเหมาจาย 
โดยแบงเปน 6 งวด ดังรายละเอียดใน ทั้งนี้หากนิสิตไมสามารถเรียนตามแผนการเรียนการสอนปกติที่โครงการจัดให 
ใหนิสิตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่พึงจะเกิดขึ้น ดังรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2     

3. ขออนุมัติปรับแกไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เกี่ยวของ 2 ฉบับ รายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 3 และ 4   

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.6 ขอความอนุเคราะหงบประมาณปรับปรุงกอกน้ําและระบบน้ําหองปฏิบัติการชีวเคมี  

ดวยสาขาวิชาชีวเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร ขอความอนุเคราะหงบประมาณปรับปรุงกอกน้ําและ
ระบบน้ําหองปฏิบัติการชีวเคมี โดยแจงวาสาขาวิชาชีวเคมี จําเปนตองปรับปรุงหองปฏิบัติการ SC3-101 และ 103 
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อยางเรงดวน เนื่องจากอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบประปาชํารุดเสียหายจนไมสามารถทําการเรียนการสอนบท
ปฏิบัติการบางการทดลองได โดยเฉพาะเรื่องลิปด 1 ซ่ึงที่ผานมาสาขาวิชาชีวเคมีเคยแจงชางของคณะมาดําเนินการ
แลว หลังการปรับปรุงพบวาสภาพหองเรียน วัสดุอุปกรณ กอกน้ํา ทอน้ําร่ัวหลุด น้ําทวมขัง มีน้ําร่ัวออกมาขณะที่
นิสิตเขาเรียนภาคปฏิบัติการ หรือแมกระทั่งไมใชวันที่มีการเรียนการสอน เมื่อประเมินจากสภาพโดยรวม คือ ประสบ
ปญหามากกวาการซอมแซม นอกจากนี้ชางไดทิ้งกอกน้ําและทอดักกลิ่นโดยพลการ รายวิชาชีวเคมีภาคปฏิบัติการมี
การทดลองที่เกี่ยวกับการใชกอกน้ําโดยตรง เชน การทําปฏิกิริยา Saponification  เปนการสกัดไขมันแบบยอนหลัง
กลับ (Reflux) ตองใชน้ํามัน น้ํา กาซหุงตม และตัวทําละลายอินทรียที่ไวไฟรวมอยูดวย โดยการทดลองตองใชสาย
ยางเชื่อมตอระหวาง condense และกอกน้ําโดยตรง แตกอกน้ําที่ชางเปลี่ยนใหมนั้นไมรองรับสายยางที่ตองใชในการ
เรียน ทําใหการเชื่อมตอไมอยูในสภาพที่ปลอดภัย ทําใหงายตอการเกิดอุบัติเหตุและเกิดการลุกใหมได ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินของนิสิต บุคลากรและอุปกรณตาง ๆ ที่อยูภายในหองได รายละเอียด
อางอิงที่ PS0W5GDI หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PS0W8ESO.PDF 

 สาขาวิชาไดติดตอบริษัท และประเมินราคาการปรับปรุงแลว อยูในวงเงิน 128,400 บาท โดยขอใช
เงินรายไดคณะฯ   

  สํานักงานเลขานุการ  ขอใหหนวยอาคารสถานที่ตรวจสอบการดําเนินการของเจาหนาที่แลว แจงวา
การปรับปรุงดังกลาว ดําเนินการมาในชวงของ อ.ดร.พุทธพร สองศรี เปนผูประสานงาน มิไดเปลี่ยนแปลง หรือทิ้ง
อุปกรณโดยพลการ อุปกรณที่กลาวถึงสภาพชํารุดมาก เนื่องจากถูกทําลายโดยสารเคมี ซ่ึงไมทราบวาสาขาวิชาชีวเคมี 
ใชวิธีการทิ้งสารเคมีลงทอโดยตรงหรือไม  การปรับปรุงกอกน้ําดังกลาวก็ใชงบประมาณสวนกลาง และกอนการ
เปลี่ยนไดแจงใหผูประสานงานสาขาวิชาทราบแลว 

  สายวิชาวิทยาศาสตร แจงวาไมมีงบประมาณประจําป 2552 คงเหลือในการปรับปรุง ดังนั้นจึงขอ
งบประมาณสนับสนุนจากสวนกลาง เพราะเปนความจําเปนเรงดวน  

อนึ่ง การปรับปรุงหองปฏิบัติการ Sc3-101 และ 103 วงเงินเกิน 50,000 บาท จัดเปนงบลงทุน ไม
สามารถใชเงินรายไดหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตองเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินรายไดหมวดคาครุภัณฑและ
ส่ิงกอสราง ซ่ึงสวนกลางไมมีวงเงินตามแผนที่จะนํามาขอเปลี่ยนแปลงได และในกรณีที่มีวงเงินเหลือจาย จําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงรายการปรับปรุงยายและติดตั้งตูดูดควันของสาขาวิชาเคมี และการซอมแซมเครื่องมือ ซ่ึงไดรับอนุมัติ
หลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 6/2552  วงเงิน 307,024.46 บาทกอน อยางไรก็ตามสาขาวิชา
ชีวเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร อาจดําเนินการสอบราคา เนื่องจากวงเงินเกิน 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขใชงบประมาณ 
ประจําป 2553 ของสาขา/สายวิชาและดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จในชวงตนเดือนตุลาคมได   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชงบประมาณจากสวนกลางดําเนินการ และปรับแผนหากมีเงินเหลือ
จาย หรือใชเงินงบประมาณประจําป 2553   
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4.7 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552   

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 
เห็นชอบใหโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา นําเสนอโครงการเปดสอนหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) และได
นําเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรียบรอยแลว แตที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ขอใหชะลอการ
ดําเนินการ เนื่องจากหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร อยูในระหวางการปรับปรุง นั้น  
ปจจุบันที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นชอบอนุมัติหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2552 ของคณะวิทยาศาสตร เรียบรอยแลว และคณะวิทยาศาสตร ไมขัดของ ยินดีใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ใชหลักสูตรเพื่อรับนิสิตใหม ประจําป 2553  เอกสารอางอิงที่  Q10XLYG9  และ  Q50MX05E รายละเอียด 
ประกอบดวย  

1. บันทึกขอสงเอกสารโครงการหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา)   
2. แบบฟอรมการเสนอโครงการเปดสอนหลักสูตรใหมเพื่อเสนอบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  
3. หลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2552  

ดังนั้น โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา จึงขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552  จํานวนรับปละ 10 – 15 คน ตามแผนตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา      

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.8 การพิจารณาจัดสรรอัตราวาง ตําแหนงอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย   

ดวยสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรอัตราคุณวุฒิปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยฯ   ดังนั้นจึงขอคืนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตําแหนง อาจารย อัตราเดิมของ อ.รักชนก 
แกวมณีโชติ  เพื่อจัดสรรใหหนวยงานที่มีความจําเปน ตอไป อางอิงที่  Q80ZH4HR นั้น       

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงใหสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชาตาง ๆ ที่ประสงคจะขอรับ
การจัดสรรอัตรา แจงความประสงคพรอมนําเสนอขอมูลตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาจัดสรรอัตราใหมสาย
วิชาการใหแกหนวยงานภายใน อางอิงที่ Q00M6GDE    

ปจจุบันหนวยงานที่นําเสนอขอมูล ประกอบดวย สาขาวิชาฟสิกส  และแจงจะนําเสนอขอมูลในวัน
ประชุม ไดแก สายวิชาศิลปศาสตร  สายวิชาสังคมศาสตร   

สํานักงานเลขานุการ ตารางสรุปขอมูล ดังนี้  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ รวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานที่เสนอขอรับการจัดสรร และวิเคราะหนําเสนอขอมูลใหคณบดีพิจารณา ตอไป  
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4.9 องคประกอบคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ ์ 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงวาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 2/2552 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552  ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับการ
พิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ วามีแนมโนมจะมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขารวม
เปนกรรมการสรรหาผูที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์มากขึ้น ในอนาคตองคประกอบของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สมควรที่จะมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ
ดวยหรือไม โดยเสนอใหมหาวิทยาลัยนําไปศึกษาพิจารณาระบุขอดีขอเสียแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

 มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของในลักษณะตาง ๆ ซ่ึงอาจมีช่ือเรียกเปนคณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการ
กล่ันกรองฯ ตลอดจนผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวม 10 แหง เสนอ
สภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา  

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2552 ได
พิจารณาแลวมีความเห็นวาตามขอ 3.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.
2547 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 กําหนดใหคณะเปนผูพิจารณาใหมีกรรมการประจําคณะผูทรงคุณวุฒิตาม
ความเหมาะสม คณะใดเห็นสมควรใหมีกรรมการประจําคณะผูทรงคุณวุฒิ ใหกรรมการประจําคณะโดยตําแหนง
เลือกจากบุคคลภายนอกตามรายชื่อที่ภาควิชาเสนอขึ้นมาจํานวนไมเกินหนึ่งในสี่ของกรรมการประจําคณะโดย
ตําแหนง ดังนั้น ในการพิจารณาผูที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ จึงอาจไดความคิดเห็นจาก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในขั้นตอนนี้ได โดยไมตองแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2546  รายละเอียดอางอิงที่  PT0P0MFC หรือที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PT0P2BF3.pdf     

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหนวยงานภายในพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
ประจําคณะฯ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2552    

4.10 การรายงานผลการสงเสริมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มก. 
และการคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  แจงขอใหทุกคณะฯ รายงานผลการดําเนินงานดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) และพิจารณาคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 5 ดาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเดนสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2551 กําหนดสงภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2552 รายละเอียดในระบบ อางอิง
ท่ี PU0XE0DW หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PU0XHO5D.pdf   
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ฝายเลขานุการ ไดสืบคนรายละเอียดจรรยาบรรณของอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 10/2549 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549 ดังแนบ  
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

    มติท่ีประชุม  เห็นชอบ มอบหัวหนาสายวิชา และสวนงานจัดการศึกษาดําเนินการ  

4.11 การประกวดตราสัญลักษณครบรอบ 16 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินงานมาครบรอบ 16 ป ในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 
โดยผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นําเสนอโครงการประกวดตราสัญลักษณครบรอบ 16 ป เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธ และอื่น ๆ  อางอิงที่   Q10OW5J1 หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q10OYEA5.PDF  
กําหนดสงผลงานภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2552  

ปจจุบัน มีผูสงแบบตราสัญลักษณเขาประกวด และผูชวยคณบดีฝายวิจัยฯ นําเสนอผูบริหารพิจารณา 
โดยใชวิธีการโหวต  ซ่ึงมีผูสงตราสัญลักษณเขาประกวด แลว 3 ราย  ดังนี้  
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รายละเอียดเพิ่มเติมสืบคนที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QB0JZAX4.pdf  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QB0JZAX4.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบผูชวยคณบดีฝายวิจัยฯ พิจารณารวบรวมผูเสนอผลงานเขา
ประกวด และดําเนินการพิจารณานําเสนอผูบริหาร พิจารณาสรุปผลการคัดเลือกตามกําหนด  

4.12 โครงการศึกษา ดูงานคณะวิทยาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ แจงวาไดประสานงานติดตอคณะวิทยาศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยจําปาสัก สปป. ลาว 
เพื่อนําบุคลากรเดินทางเพื่อศึกษา ดูงานดานการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ โดยจัดแบงกลุมผูบริหารและ
บุคลากรเขาศึกษาดูงานตามหนวยงานที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางวันที่ 17 – 21 กันยายน 2552 
โดยออกเดินทางในวันที่ 17 กันยายน 2552 เวลาประมาณ 21.00 น. และเดินทางกลับถึงวิทยาเขตกําแพงแสน เวลา
ประมาณ 05.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.13 โครงการสัมมนาผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประธานแจงวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดวันสัมมนาผูบริหารคณะฯ โดยเชิญทาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และรองศาสตราจารย ดร.สมยศ  เชิญ
อักษร ผูชวยอธิการบดี และคุณศิริ  ลียวัฒนานุพงศ  ผูทรงคุณวุฒิ รวมโครงการ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และการสัมมนาในสวนของงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก แผน และผลของคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร และการพิจารณานโยบายและแผนปฏิบัติการประจําป การถายทอดตัวช้ีวัดของคณะศิลปศาสตรฯ สู
หนวยงานภายใน และการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําป ตามรางนโยบายคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใน
ระยะ 4 ป (วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 – 20 พฤษภาคม 2557)  ซ่ึงผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทํางานจัดทําราง
นโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 



19 

F:\AGENDA 9_2522\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  8_2552.doc  

2552 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เห็นชอบแลว ทั้งนี้
คณะฯ จะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป นําเสนอที่ประชุมคณะทํางานฯ ภายใน 120 วัน และกําหนด
สงรางแผนปฏิบัติการนําเสนอที่ประชุมคณะทํางานฯ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2552 นี้   

อนึ่ง โครงการสัมมนาผูบริหารฯ ขอความรวมมือจากผูบริหาร และหัวหนาหนวยงานภายในทุกทาน
เขารวมกิจกรรมในวันเสารที่ 10 –  วันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552  ณ โรงแรมธารามันตรา  อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ทั้งนี้ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ รับผิดชอบโครงการ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

4.14 ขออนุมัติรับโอนขาราชการ  

ดวยสายวิชาคณิตศาสตรฯ ไดรับจัดสรรอัตรา ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก เพื่อรับโอน ดร.
สิทธิพงศ  รักตะเมธากูล ตําแหนง อาจารย ระดับ 7 ขั้น 17,100 บาท ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วุฒิ วท.บ.(คณิตศาสตร) คะแนนเฉลี่ย 3.60 จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) คะแนนเฉลี่ย 3.52 จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ ปร.ด. 
(คณิตศาสตร) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เขารับราชการตําแหนงเลขที่ 3644 ตําแหนง  อาจารย ระดับ 7 ขั้น 17,100 บาท 
สายวิชาคณิตศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกสาขาวิชาคอมพิวเตอร  
รายละเอียดดังเสนอใหที่ประชุมทราบแลว  

 อนึ่ง การรับโอนขาราชการดังกลาวผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา
ตอไป  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.15 ขออนุมัติจัดเก็บคาธรรมเนียมบานพักสวัดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ตามที่รองคณบดีฝายบริหาร นําเสนออัตราคาเชาที่พักบานพักสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร จํานวน 11 หอง ในอัตราคาเชาหองขนาดเล็ก  อัตรา 1,700 บาท/เดือน  หองขนาดกลาง อัตรา 2,000 
บาท/เดือน และหองขนาดใหญ อัตรา 2,200 บาท/เดือน กรณีผูไดรับสิทธิพักยินยอมใหมีผูพักรวม ใหเก็บคาเชาเพิ่ม
อัตรา 500 บาท/เดือน     

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป   
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4.16 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกต ิ 
ดวยนายอรรถพล  คําเขียน อาจารย สังกัดสายวิชาศิลปศาสตร เสนอขออนุมัติโครงการผลิตผลงาน

ทางวิชาการในเวลาราชการปกติ รายวิชา 01355256  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนเบื้องตน (Introduction to 
English for Mass Communication) จํานวน 3 หนวยกิต โดยคิดภาระงาน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ภาคตน ป
การศึกษา 2552 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2552  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝายวิชาการพิจารณาดําเนินการตามประกาศคณะฯ ตอไป   

4.17 โครงการทุนเรียนดี สาขาวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2553  

ตามที่รองคณบดีฝายวิชาการ ไดรับมอบหมายเขารวมประชุมในการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทย ซ่ึงมีโครงการทุนเรียนดี ดานวิทยาศาสตร ซ่ึงมีทุกระดับปริญญา (ตรี – โท และเอก) จากขอมูลป
การศึกษา 2551 มีทุนจํานวน 200 ทุน แตมีผูรับทุนเพียง 99 ทุน  ดังนั้น หากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประสงคจะขอรับทุนขอใหพิจารณาเสนอโครงการถึง ศาสตราจารยอมเรศ  สําหรับภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล เปน
หนวยประสานงาน เงื่อนไขการรับทุน คือ เรียนดี ทุนระดับปริญญาโท คะแนนเฉลี่ย 3.00  ระดับปริญญาโท – เอก 
คะแนนเฉลี่ย 3.25  ทุนเรียนดี เปนทุนลักษณะเดียวกับทุน สสวท. ไมจําเปนตองบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงาน
ของรัฐ  และเปนทุนสาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดแก เคมี ฟสิกส ชีววิทยา เปนตน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหนวยงานภายในที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร

พิจารณา  

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนกรกฎาคม  2552  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2552  ประกอบดวย    

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประกอบดวย  
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 
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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  ประจําเดือนกรกฎาคม 2552  
3. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ (ยังไมไดรับขอมูลจาก ผศ.นพพร  รัตนชวง เลขานุการ

คณะกรรมการโครงการฯ) 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกรกฎาคม 2552 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใชพลังงานของชาติ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ประจําเดือนกรกฎาคม 2552  ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกรกฎาคม 2552  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมิถุนายน 2552 จําแนกตาม

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกรกฎาคม 2552 จําแนกตามปริมาณและ

คาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 9/2552   

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    
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 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ คร้ังที่ 9/2552 ประจําเดือนกันยายน 2552  ในวันจันทรที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 9.30 น. 
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่ 21 กันยายน 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

เลิกประชุมเวลา 14.35  น. 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  
 

 

 


