
1 

F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  11_2553.doc  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
คร้ังท่ี 11/2553 

วันพุธท่ี 8 ธันวาคม 2553  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายวิชาการ      แทนประธานกรรมการ  
2. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. ผศ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
4. อ.วิเนตร แสนหาญ  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ     กรรมการ 
5. รศ.ปริทรรศน นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
6. รศ.จงรักษ  แกวประสิทธิ์  กรรมการประจําคณะ ผูแทนคณาจารย กรรมการ  
7. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ(อาจารยประจํา) กรรมการ  
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ  

ผูไมมาประชุม  
1. ผศ.ชานันก สุดสุข คณบดี      ติดราชการอื่น   
2. อ.รามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร  ติดราชการอื่น 

เร่ิมประชุมเวลา  13.45 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดภารกิจอื่น มอบหมายให 
รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายวิชาการ ทําหนาที่ประธานการประชุม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

             - 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 10/2553   
  ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 10/2553 เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 จัดสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ ทางระบบ e-Office เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 อางอิงที่ 300NXIFI รายละเอียดสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/300O6XMG.doc  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม รับรองโดยไมแกไข  
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วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2553 

 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อแจง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2553 (ต.ต. 2552 – ก.ย.2553) ขอมูล
อางอิงท่ี 380ZJQUC หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/380ZNICT.xls  และรายงานผลการดําเนินงานของ
หนวยงานภายใน/โครงการ/ฝายตาง ๆ  ประจําเดือนตุลาคม 2553 (ขอมูล ณ วันที่ 19  พฤศจิกายน 2553) ดังนี้      
ลําดับ 
ท่ี 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีสง 

1. ฝายบริหาร   1 พ.ย.53 

2. ฝายวิชาการ    ยังไมสงขอมูลของเดือน ต.ค.53 

3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา     ยังไมสงขอมูลของเดือน ต.ค.53 

4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   1 พ.ย.53 

5. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   ยังไมดําเนินการสงขอมูลตั้งแตเดือน ก.ค.-ต.ค.53 

6. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ    ยังไมสงขอมูลของเดือน ต.ค.53 
7 สายวิชาคณิตศาสตร    4 พ.ย.53 

8. สายวิชาวิทยาศาสตร   5 พ.ย.53 
9. สายวิชาศิลปศาสตร    ยังไมสงขอมูลของเดือน ต.ค.53 
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   19 พ.ย.53 

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ   ยังไมสงขอมูลของเดือน ต.ค.53 
12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ     ยังไมสงขอมูลของเดือน ต.ค.53 
13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ   10 พ.ย.53 
14. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี    5 พ.ย.53 
15. สํานักงานเลขานุการ   1 พ.ย.53 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   4 พ.ย.53 

17. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา   17 พ.ย.53 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส   ยังไมสงขอมูลของเดือน ต.ค.53 

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา   8 พ.ย.53 
20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร   3 พ.ย.53 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร   10 พ.ย.53 

22. โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา   ยังไมสงขอมูลของเดือน ต.ค.53 
23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร   9 พ.ย.53 

รวมหนวยงานที่นําสงและไมนําสงทั้งสิ้น 14 9  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.2 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางรายการครุภัณฑ และสิ่งกอสราง ปงบประมาณ 2554 

หนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอนําเสนอแผนการจัดซื้อจัดจางหมวดคา
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง งบประมาณเงินรายได  ประจําป  2554 และรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ
กอสราง เพื่อใชเปนขอมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2554  ดังนี้  

1. ผลการซื้อจางหมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง(เงินรายได) ประจําป 2554 ประจําเดือนตุลาคม 
2553  อางอิงที่ 2X0Y0Z6B  สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2X0Y4UX5.xls       

2. ความกาวหนาในการดําเนินการโครงการกอสราง  ประจําเดือนตุลาคม  2553 อางอิงที่  
2X0Y0Z6B  สืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2X0Y4UX4.doc   ดังนี้        

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.3 รับทราบระเบียบคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชวาดวยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุพืช
พื้นเมืองท่ัวไป และพันธุพืชปาท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนทางการคา พ.ศ. 2547  

  ดวยกรมวิชาการเกษตร มีหนังสือดวนที่สุด ที่ กษ 0904/ว 6459 เร่ือง ระเบียบคณะกรรมการ
คุมครองพันธุพืชวาดวย การศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปาที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนทางการคา พ.ศ. 2547 เพื่อแจงประชาสัมพันธระเบียบดังกลาวใหนักวิจัย นักวิชาการ และผูที่เกี่ยวของ
ไ ด รั บ ท ร า บ  แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ  โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว น โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ก า ร แ จ ง ไ ด ที่ 
http://as.doa.go.th/pvp/wild.html หรือติดตอกลุมวิจัยการคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท/โทรสาร 02 
940 7214 หรือทาง e-mail: thidakuns@hotmail.com รายละเอียดอางอิงที่ 2M0WZIOQ หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2M0X6PIV.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 รับทราบการปรับขั้นตอนการพิจารณาเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

ดวยกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 4160 เร่ือง การปรับขั้นตอน
การพิจารณาเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ แจงมติที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม 2553 เห็นชอบใหเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาปรับปรุงขั้นตอน
การดําเนินการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยอาจพิจารณาปรับบางขั้นตอนใหหนวยงาน
ตนสังกัดดําเนินการแทน และ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2553 ไดพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการพิจารณาเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ และ
นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เห็นชอบใหปรับปรุงขั้นตอน และ
แจงทุกหนวยงานถือปฏิบัติ ดังนี้ “ใหคณะ/คณะกรรมการประจําคณะ รับผิดชอบการตรวจสอบเอกสาร ก.พ.อ.03/ 
ก.พ.อ.05 เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลงานทางวิชาการใหถูกตองครบถวน แลวเสนอประธาน
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คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เพื่อดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตอไป”  อางอิงที่ 2P0PC69I หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2P0PDCCP.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบ การชี้แจงตอบขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตําแหนงทางวิชาการ  
ดวยกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 4101 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 

2553 ช้ีแจง  เ ร่ือง  ตอบขอคิดเห็น /ขอเสนอแนะตําแหนงทางวิชาการ  อางอิงที่  2J0PVE52 หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2J0PXWE7.pdf  โดยแจงวามหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียด ดังนี้  

1) หลักเกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมเหมือนกับมหาวิทยาลัย
อ่ืน และเกินกวาที่ สกอ. กําหนด คือ การสงเอกสารประกอบการสอน และคําสอนไปใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก
พิจารณา ซ่ึงถาผานการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนแตผูทรงคุณวุฒิไมผานจะทําอยางไร 

2) ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 2 ป ซ่ึงไมเกิดผลดีตอดัชนีประกันคุณภาพ
การศึกษา ควรกําหนดไมเกิน 1 ป  

3) การไมใหเงินคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการอีก 1 เทา เปนการปฏิบัติใน 2 มาตรฐาน ขณะที่
มหาวิทยาลัยอ่ืนกําหนดใหสิทธิของพนักงานไมนอยกวาระบบราชการ เชน ม.ศิลปากร และยังมีการกําหนดขั้น
เงินเดือนสูงมากกวาจะไดเปนผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 (25,200) หรือรองศาสตราจารย ระดับ 9 (30,960)   
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2553 ไดพิจารณาแลวมีมติใหเสนอมหาวิทยาลัยฯ ทราบเหตุผลคําชี้แจงตาม ขอ 1) และถือปฏิบัติการ
ปรับปรุงขั้นตอนตามขอ 2) และพิจารณาดําเนินการตอไปตามขอ 3)  โดยนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุม
คร้ังที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ซ่ึงพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี้  
  1.  รับทราบเหตุผลตามที่ ก.พ.ว. ช้ีแจงตามขอ 1) วา ไดเรียนชี้แจงหลักเกณฑ วิธีการ วัตถุประสงค
ที่มาในการดําเนินการตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมสัมมนา เร่ือง หลักเกณฑ และ
วิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 แลว รายละเอียดตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ 
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 กําหนดให ก.พ.ว. ประเมินผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตาม
ความเหมาะสมตามหลัก เกณฑ  และวิ ธีการที่ กํ าหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน  และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลผลงานสอน (เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน) โดยมีวัตถุประสงคในการ
ประเมินกันคนละดาน และเพื่อประโยชนตอผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยตรง และตอนิสิตดวย ดังนี้ คือ  
  คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประเมินผลการสอน  มีวัตถุประสงคประเมินดานทักษะ 
เทคนิคความชํานาญ เชี่ยวชาญในการสอน การถายทอด ซ่ึงอนุกรรมการประเมินฯ สามารถขอเอกสารประกอบการ
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สอน / เอกสารคําสอน  เพื่อพิจารณาขอบขายเนื้อหาวิชาการประกอบการประเมินผลการสอนได  และเมื่อ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเสร็จแลว ใหนําเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน สงใหคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตอไป  
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประเมินผลการสอนในสวนของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคํา
สอน ดานเนื้อหาวิชาการ ตลอดจนจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิ
แสดงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ สามารถนําไปปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการจนกาวสูการผลิตหนังสือ/ตําราไดอยางมีคุณภาพผานเกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการตําแหนง
ศาสตราจารยไดตอไป  
  สําหรับเกณฑในการตัดสินการประเมินผลการสอน จะตองผานการประเมินทั้ง 2 สวน คือ ผานการ
ประเมินในสวนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และในสวนของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด จึงเปนการประเมินกันคนละดาน ไมซํ้าซอน ไมผิด และไมเกินกวาหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด สําหรับกรณีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนไมผานเกณฑ ผู
เสนอขอฯ สามารถแกไขปรับปรุงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ และเห็นชอบให
คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมตอไป  
  2.  เห็นชอบใหคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนในการเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่ ก.พ.ว. กําหนดตามขอ 2)  ดังนี้  ใหคณะ/คณะกรรมการประจําคณะ รับผิดชอบการ
ตรวจสอบเอกสาร ก.พ.อ.03/ ก.พ.อ.05 เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลงานทางวิชาการใหถูกตอง
ครบถวน แลวเสนอประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เพื่อดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิฯ ตอไป 
  3.  สําหรับขอ 3 เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ อยูในระหวางการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องของโครงสรางบัญชีเงินเดือนขาราชการจากระบบ PC เปนระบบแทง จึงเห็นวาควรใหการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางบัญชีเงินเดือนขาราชการสําเร็จลุลวงเรียบรอยกอน และจะไดใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ดําเนินการในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป ฉะนั้น เพื่อความเหมาะสม จึงมีมติเห็นควรชะลอการพิจารณา
เร่ืองดังกลาวไปกอน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการ  

ดวยกองการเจาหนาที่สํานักงานเลขานุการ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว4102 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2553 แจงวาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 มีมติ
อนุมัติหลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ(ก.พ.ว.) 
เสนอตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการ ประกาศ ณ 
วันที่ 30 กันยายน2553 รายละเอียดอางอิงที่ 2J0STTLS หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2J0SVVQ6.pdf  
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบ การประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ  
ดวยกองการเจาหนาที่ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 4100 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เร่ือง การ

ประเมินผลการสอน รายละเอียดอางอิงที่  2J0PSU6Q หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2J0PUY5Z.pdf
โดยแจงวาตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอ
ขอตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2550 ไดกําหนดวิธีการประเมินผลการสอน
ลวงหนาไวในขอ 8 ดังนี้ “8. ผูที่ประสงคจะยื่นขอตําแหนงทางวิชาการสามารถยื่นเรื่องขอประเมินการสอนลวงหนา
ได และใหผลการประเมินการสอนมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตวันที่ประเมินผลการสอนแลวเสร็จ” นั้น  

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2552 มีมติ “ใหผูเสนอขอประเมินผลการสอนสามารถยื่นเรื่องขอประเมินผลการสอนได เมื่อผูเสนอขอ
ประเมินผลการสอนมีความพรอม โดยตองมีช่ัวโมงสอนประจํารายวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และมีเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน และไดใชประกอบการ
สอนมาแลวตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด”  และตามหนังสือที่ ศธ 0509(2)/7912 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติผลการสอน ดังนี้  

1.  กรณีที่ผูเสนอขอสอนเต็มวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตร ใหเสนอเอกสารประกอบการ
สอน (ผศ.) หรือเอกสารคําสอน (รศ.) ของวิชานั้น  

2.  กรณีที่ผูเสนอขอสอนเต็มวิชาหนึ่งและรวมสอนอีกหลายวิชาก็สามารถเสนอเอกสารประกอบการ
สอน (ผศ.) หรือเอกสารคําสอน (รศ.) เฉพาะวิชาที่สอนเต็มวิชาได โดยไมจําเปนตองเสนอวิชาที่สอนรวมกับผูอ่ืนก็
ได  

3.  กรณีที่ผูเสนอขอสอนหลายวิชา ซ่ึงแตละวิชานั้นมีผูรวมสอนกันหลายคนจะตองเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารคําสอน (รศ.) ในทุกหัวขอของทุกวิชาที่ทําการสอน 

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความราบรื่น และเปนแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 มีมติกําหนดแนวทางปฏิบัติใหผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการที่มีคุณสมบัติไมครบ และผูที่ประสงคยื่นเรื่องขอประเมินผลกรสอนลวงหนาถือปฏบัติ 
และใหเสนอมหาวิทยาลัยทราบ และถือปฏิบัติตอไป  

ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามที่ 
ก.พ.ว. กําหนด และใหคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  ใหเสนอแบบประวัติและภาระงานสอน (แบบที่ 4) เพิ่มเติม  
2.  ใหเสนอเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน เต็มวิชาที่ไดใชประกอบการสอนมาแลว หรือ

จะเสนอเฉพาะหัวขอ/เร่ือง/บทเรียนของวิชาที่ไดใชประกอบการสอนมาแลว เพื่อใชประกอบการประเมินผลการสอน
ในครั้งนั้นกอนก็ได โดยจะตองเสนอฉบับเต็มวิชา หรือทุกหัวขอของทุกวิชาที่ทําการสอนในวันที่ยื่นเสนอผลงานทาง
วิชาการพรอมกัน  
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก  
ดวยกองกลาง แจงเวียนประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก ประกาศ ณ วันที่  28 ตุลาคม 
2553  อางอิงที่ 2C0WEN88 หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2C0WG0TT.pdf  โดยกําหนดใหคณะ
กรรมการฯ มีหนาที่ ดังนี้  

1.  ใหขอเสนอแนะตอคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก ที่ดํารงตําแหนงใหมที่ได
นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน  

2.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน และผูอํานวยการสํานัก 
ทุกรอบปของวาระการดํารงตําแหนงการบริหาร  

3.  จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 
และผูอํานวยการสํานัก และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหนวยงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ราง เกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ตามที่รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอพิจารณา เร่ือง ตัวบงชี้ใหมที่เกี่ยวของกับ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินการใหสอดคลอง และสามารถติดตามผลการดําเนินงาน
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามเปาหมาย รายละเอียดจําแนกตามองคประกอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาตัว
บงชี้ที่ 7.1  เกณฑมาตรฐานขอ 1 โดยมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ เปนประธานกรรมการ  รองคณบดี
ฝายวิชาการ รองคณบดีฝายบริหาร หัวหนาสายวิชาหลัก 3 สายวิชา และกรรมการประจําคณะฯ ประเภทผูแทน
คณาจารย เปนกรรมการ และหัวหนาสํานักงานเลขานุการ เปนเลขานุการ กําหนดหนาที่ใหพิจารณานําเสนอราง
เกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป 
นั้น  
             บัดนี้ไดดําเนินการประชุมคณะทํางานเสร็จเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 โดยมีผูเขา
ประชุมทั้งสิ้นจํานวน 5 คน (รองคณบดีฝายบริหาร หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร และผูแทนคณาจารย ติดภารกิจอื่นไม
สามารถเขาประชุมได) ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสนอราง หลักเกณฑประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ อางอิงที่  2P0Y4BGL  หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2P0YOQVF.doc  ดังนี้   
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(ราง)  หลักเกณฑประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 
1. องคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยไปเกษตรศาสตร 
2. มีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน 
3. กรรมการเขาประชุมไมนอยกวารอยละ 80 
4. สงระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการไมเกิน 3-5 วัน กอนการประชุม 
5. แจงมติที่ประชุมแกผูเกี่ยวของและติดตามใหมีการดําเนินงาน ตามที่มอบหมายตามมติที่ประชุม

และนําเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป 
6. ดําเนินการใหมติที่ประชุมที่เปนระเบียบ หลักเกณฑ หรือแนวปฏิบัติ ออกเปนประกาศของ

คณะ เพื่อใหบุคลากรทราบและถือปฏิบัติตอไป 
7. ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะใหเปนไปตามที่ สกอ. กําหนด 
8. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะและผูบริหารใหบรรลุวัตถุประสงค และ

เปาหมายตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
9. ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร 
10. ใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค และติดตามใหมีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อใหผูบริหารใชเปน

แนวทางในการพัฒนาคณะใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง 
11. คณะกรรมการประจําคณะประเมินตนเองตามหลักเกณฑขางตนเปนประจําทุกป 

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยปรับแกไขเกณฑการประเมินตนเอง ฯ   ดังนี้  
1) มีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน 
2) กรรมการเขาประชุมไมนอยกวารอยละ 80 
3) จัดสงระเบียบวาระการประชุมพรอมเอกสารใหคณะกรรมการฯ กอนถึงวันประชุม อยางนอย 3 

วันทําการ  
4) แจงมติที่ประชุมแกผูเกี่ยวของทราบเปนลายลักษณอักษรโดยคณบดี ติดตามใหมีการดําเนินงาน

ตามที่ไดรับมอบหมาย และนําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุมครั้งตอไป 
5) ดําเนินการออกประกาศคณะฯ  เพื่อแจงใหบุคลากรทราบ  และถือปฏิบัติในกรณีที่ เปน

หลักเกณฑ หรือแนวปฏิบัติ  
6) ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะใหเปนไปตามที่ สกอ. กําหนด 
7) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 

และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
8) ประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารระดับคณะ และระดับภาควิชา/เทียบเทา  
9) ใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค และติดตามใหมีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อใหผูบริหารใชเปน

แนวทางในการพัฒนาคณะใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง 
10) คณะกรรมการประจําคณะประเมินตนเองตามหลักเกณฑขางตนภายในเดือนเมษายนของทุกป 
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4.2 แผนบริหารความเสี่ยง  

ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ขอเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลป 
ศาสตรและวิทยาศาสตร  เพื่อนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดตามเอกสารอางอิงที่ 
300Q07GG หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/300Q7Q2U.xlsx  

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอเพิ่มเติมวาเนื่องจากเลยกําหนดเวลา จึงไดแจง
แผนใหวิทยาเขตฯ เรียบรอยแลว  โดยช้ีแจงเพิ่มเติมวาแผนการบริหารความเสี่ยงตามเอกสาร ประเมินไว 8 โครงการ/
กิจกรรม/กระบวนการ  ดังนี้   

1. ดานการเรียนการสอน   
2. ดานการวิจัย  
3. ดานบริการวิชาการ  
4. ดานบริหารจัดการ 
5. ดานการเงิน  
6. ดานการบริหารงานบุคคล  
7. ดานระบบสารสนเทศ  
8. ดานการพัสดุ  

   ที่ประชุม พิจารณาและใหขอสังเกต พรอมขอเสนอแนะวาการประเมินตามความเสี่ยง และการจัดทํา
แผนจัดการความเสี่ยง ควรมีการบูรณาการใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางฝายที่เกี่ยวของ อาทิ ฝายวิชาการ มีความ
เสี่ยงดานจํานวนรับนิสิตใหมต่ํากวาเปาหมายในบางสาขาวิชา ควรเชื่อมโยงกับฝายบริการวิชาการ (ศสวท.) ซ่ึงมี
โครงการบริการใหแกนักเรียน/ครูจากโรงเรียนตาง ๆ  อยูแลว โดยอาจจัดกิจกรรม/โครงการ อาทิ โครงการคายยุวชน
วิทยาศาสตร บูรณาการกับฝายวิชาการจัดทําโครงการรับนิสิตโควตาพิเศษเพื่อรับนักเรียนที่เรียนดี เขาศึกษาตอใน
หลักสูตรตาง ๆ ของคณะฯ   ฝายวิจัยเชื่อมโยงกับฝายบริหาร/วิชาการในการพัฒนาบุคลากร ฝายสารสนเทศเชื่อมโยง
เพื่อสนับสนุนทุกฝาย เปนตน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  

1. เห็นชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงที่นําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสนแลว โดยขอใหดําเนินการ
จัดการความเสี่ยงตามแผนในแตละดาน และใหนําเสนอที่ประชุมผูบริหารคณะฯ ซ่ึง อ.ดร.อารม อันอาตมงาม เปน
เลขานุการ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามขอสังเกต และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหมี
การบูรณาการจัดการความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกันในแตละฝาย  

2. ใหแกไขแผนการจัดการความเสี่ยงดานพัสดุ ตามขอ 2.2 โดยแกไขขอความจากเดิม เปน 
มอบหมายใหเจาหนาที่หนวยงานภายในควบคุมทะเบียนพัสดุ และรายงานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน  
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4.3 แผนปฏิบัติงานฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  และขอรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายไดเพิ่มเติม  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 
เห็นชอบใหอนุมัติหลักการสนับสนุนคาใชจายเพิ่มเติมจากเงินที่ไดรับจัดสรรจากโครงการภาคพิเศษ สวนที่เหลือจาก
การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให ศสวท. แลว และมอบรองคณบดีฝายวิชาการพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ
โครงการที่นําเสนอใหมเพื่อใหถูกตอง ไมซํ้าซอน และนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป นั้น  

รองคณบดีฝายวิชาการ ไดพิจารณาทบทวน ตรวจสอบแลว โดยนําเสนอแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ฉบับปรับปรุงใหม  ซ่ึงปรับโครงการที่ซํ้าซอน  เพื่อตอบสนองนโยบาย และแผนยุทธศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําป 2554 – 2557  จากงบประมาณเดิม วงเงิน 104,000 บาท เปนวงเงิน 
455,700  บาท  รวม 12 โครงการ โดยมีวงเงินงบประมาณที่ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม เปนเงิน 351,700 บาท รายละเอียด 
อางอิงที่  3F0NSXEK  ดังนี้  

แผนปฏิบัติงานฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2554 เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได.pdf   
new54_โครงการสงเสริมการพัฒนา e-Learning ในรายวชิาพื้นฐานของคณะ.pdf  
new54_โครงการสนับสนุนการศึกษาตอของอาจารย.pdf  
new54_โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการ.pdf  
new54_โครงการประชาสัมพันธสัญจรหลักสูตร ศวท.pdf  ขอปรับงบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท  
new54_โครงการจัดทํา VCD แนะนําคณะและหลักสูตร.pdf  ขอปรับงบประมาณคงเหลือ 3,500 บาท 
new54_โครงการพัฒนาโปรแกรมชวยจัดตารางสอน.pdf  
new54_โครงการพี่ชวยนอง.pdf  
cont54_โครงการรวมจัดตารางสอนประจําป.pdf  
new54_โครงการสงเสริมการสรางผลงานที่ไดรับรางวัล.pdf  ขอปรับงบประมาณคงเหลือ 35,500 บาท 
new54_โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
ขอปรับใชงบประมาณ วงเงิน 22,700 บาท (เอกสารโครงการยังมิไดแนบมา)  
new54_โครงการสนับสนุนการทําวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.pdf  ปรับ
ช่ือและปรับงบประมาณ คงเหลือ 12,500 บาท  
new54_โครงการสนับสนุนทุนศึกษาตอปริญญาโทของอาจารย.pdf    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  

1. เห็นชอบตามแผนปฏิบัติงานของฝายวิชาการ จํานวน 12 โครงการ โดยอนุมัติหลักการปรับเพิ่ม
งบประมาณตามความเหมาะสม เปนเงิน 351,700 บาท   

2. เห็นชอบพิจารณาสนับสนุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนการศึกษาตอของอาจารย เฉพาะ
อาจารยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกคณะฯ เทานั้น    
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4.4 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2553  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ที่ ศธ 0513.20103(3)/0774  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 
แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร 
และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2553 ตรวจสอบรายชื่อที่
แกไขเรียบรอยแลว รวม   96  คน  ดังนี้  

1. หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ)   จํานวน  18  คน 
2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)   จํานวน  22   คน 
3. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)   จํานวน  9  คน 
4. หลักสูตร วท.บ.(เคมี)   จํานวน  1  คน  
5. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)   จํานวน  20  คน 
6. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ  จํานวน  26  คน 

สวนงานจัดการศึกษา ไดประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญา
เรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย  และเพื่อใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาขอ
ความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพื่อใหทันตามระยะเวลา  ขั้นตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยจักแจง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในการประชุมครั้งที่ 11/2553 วันที่ 8 ธันวาคม 2553 รายละเอียดอางอิงที่  
290TSAE7 หรือที่http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/290TU94N.pdf หรืออางอิงที่ 2J0M350F หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2J0MX2UI.doc     

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.5 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคตน ปการศึกษา 2553 (คร้ังท่ี 2)  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ที่ ศธ 0513.20103(3)/0815 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน  
2553 แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของ
หลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2553 (คร้ังที่ 2) 
ตรวจสอบรายชื่อที่แกไขเรียบรอยแลว รวม   11 คน  ดังนี้  

1. หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ)   จํานวน  3  คน 
2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)   จํานวน  1   คน 
3. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)   จํานวน  2  คน 
4. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)   จํานวน  1  คน 
5. หลักสูตร วท.บ.(เคมี)   จํานวน  1  คน  
6. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ  จํานวน  1  คน 
7. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ  จํานวน  2   คน 
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สวนงานจัดการศึกษา ไดประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญา
เรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย ยกเวนมีนิสิต จํานวน 1 ราย ที่ยังติดคางหนังสือ 1 เลมและคางคาปรับ  ซ่ึงไดแจงใหนิสิตมา
ชําระโดยดวนแลว  และเพื่อใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาขอ
ความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพื่อใหทันตามระยะเวลา  ขั้นตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยจักแจง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในการประชุมครั้งที่ 11/2553 วันที่ 8 ธันวาคม 2553 รายละเอียดอางอิงที่  
2Q0Y0IR5 หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2Q0Y2GSV.pdf   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.6 การพิจารณาทบทวนการจายเงินคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   

 ดวยในการประชุม ก.บ.ม. คร้ังที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนเรื่องอัตราคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงที่ประชุม อ.ก.ม.(เดิม) มีมติใหใชอัตราคาจางแรก
บรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ซ่ึงจายคาจางในอัตรา 1.5 เทาของ
เงินเดือนขาราชการ และกันเงินไว .2 เพื่อใชในการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย เปนเหตุให
ปจจุบันมีปญหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเรียกรองขอเพิ่มสิทธิสวัสดิการอยูเนือง ๆ ดังนั้น เพื่อเปนการ
แกปญหาใหตรงประเด็น อธิการบดีไดนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2553 ใหจายคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแรกบรรจุเปน 1.7 เทาของเงินเดือนขาราชการตามที่สํานัก
งบประมาณจัดสรรเงินมาให แลวยกเลิกการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมทั้งหมด (คารักษาพยาบาล บิดา มารดา บุตร และคู
สมรส ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาทตอป คาเลาเรียนบุตร คาประกันสุขภาพกลุม) โดยใหเร่ิมดําเนินการตั้งแต
ปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554) เปนตนไป ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุกอนปงบประมาณ 2555 ให
คํานวณการปรับอัตราเงินเดือน โดยใชวงเงินขึ้นขั้นเงินเดือนตามที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหในแตละป โดยมี
ตัวอยางการคํานวณดังแนบ โดยไมมีผลยอนหลัง  และที่ประชุม ก.บ.ม. มีมติใหหนวยงานนําขอเสนอของอธิการบดี
ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการหนวยงานกอน แลวมาสรุปอีกครั้งหนึ่งในการประชุม ก.บ.ม. คร้ังที่ 12/2553 วัน
จันทรที่ 13 ธันวาคม 2553 นั้น  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดนําเรียนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนฯ ทุกทานทราบ และพิจารณาเสนอขอคิดเห็นในระบบ e-office เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2553 อางอิงที่ 2X0MK6X4 หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2X0MN6D6.PDF  มีคณาจารยรับทราบ 
รวม 62 ทาน จาก 83 ทาน (ไมไดเขาระบบ 21 ทาน) สําหรับสายสนับสนุนฯ มีพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ทาน รับทราบ
แต ไมพิจารณาเสนอความเห็น อางอิงที่ 380MPHTY หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/380MT3CA.pdf   
(อยูในระหวางติดตาม) โดยสรุปเสนอขอคิดเห็นเฉพาะในสวนของสายวิชาการ  ดังนี้    
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สรุปความคดิเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เร่ือง การทบทวนการจายคาจาง 

ท่ี ขอเสนอแนะ ผูเสนอ 
 1. เห็นดวยอยางยิ่ง  และอยากใหดําเนินการจนสัมฤทธิ์ผล อ.ดร.รัชพล พะวงศรัตน 
2. เห็นอยางยิ่งกบัขอเสนอของทานอธิการบดี อ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 
3. เห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว แตหากวามหาวิทยาลัยจะใหสวัสดิการเพิ่มเติม

นอกเหนือจากนี้จักเปนพระคุณอยางยิ่ง ทีก่ลาวเชนนี้ก็เพราะวาทางมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ หลายแหง นอกเหนือจากอัตราเงินเดอืน 1.7 แลว กย็ังมีเงินคาดํารงตําแหนง
อาจารยที่มีวุฒปิริญญาเอกใหอีก 5000  บาท และนอกเหนือจากนีก้็ยังเพิ่มเติม
ชวยเหลือคาที่พักใหเดือนละ 2000 บาทสําหรับผูที่ไมไดที่พักของมหาวิทยาลัย 

อ.ดร.สุทธิเดช  ปรีชารัมย 

4. หากลูกหลานอธิการบดีหรือลูกหลานผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนพนกังาน
มหาวิทยาลัยเมื่อใด เมื่อนัน้ทุกอยางของพนักงานจะดีขึน้ ผมรับราชการมาและผาน
มา 2 ระบบ รูดีและไมมีความเห็นกับสิ่งนี้ ตองปลอยใหมันเปนไปตามระบบของมัน
ที่ควรจะเปน และทุกฝายควรยอมรับในสิ่งที่เปนอยู 
และ เห็นดวยกับ 1.7 เทา มอิีสระในการมรีายรับไดหลายทาง ไมยดึตดิกับระบบขอ
หามของขาราชการ 

รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ 

5. อยากใหคงสวสัดิการในสวนนี้ไว เนื่องจากมีผลตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยช้ันผูนอย 

อ.ปรวัฒน  วิสูตรศักดิ ์

6. เห็นดวยครับ 
และเห็นดวยกบั อ.ปรวัฒน วสูิตรศักดิ์ 

อ.ดร.อาทร  ลอยสรวงสิน 

6. เห็นดวยคะ อ.ดร.กมลทิพย  ขัตติยะ
วงศ 

7. เห็นดวยอยางยิ่ง  ถามีคาตําแหนง ดร. เหมอืนมหาวิทยาลัยอ่ืนดวยกด็มีาก อ.ดร.พริมา  พิริยางกูร 
9. สวัสดิการดานการประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่เปนการออมระยะยาว 

หวังวายังคงมีเชนเดิม 
อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ 

10. 1. เห็นดวยเปนอยางยิ่งในการปรับเปลี่ยนการจายคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เปน 1.7 เทาของเงินเดือนขาราชการตามมติของ ครม. โดยขอใหมีผลยอนหลัง 50% (0.1 
เทาของสวนที่กันเงินไว) 
2. ขอเสนอใหมีการพิจารณาการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวทิยาลัยสายวิชาการ 
เชนเดียวกับการเลื่อนคาจางของขาราชการ โดยใหเลื่อนปละ 2 ครั้ง เพื่อชดเชยการยกเลิก
การจัดสวัสดิการเพิ่มเติม (คารักษาพยาบาล บิดา มารดา บุตร และคูสมรส รวมถึงคาเลา
เรียนบุตร คาประกันสุขภาพกลุม) 
3. ในรอบปท่ีแลวมาของการพจิารณาเลื่อนคาจางประจําปงบประมาณและการคิดภาระ
งานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ขอใหใชรอบระยะเวลาเดียวกันกบัขาราชการ 

อ.ดร.จุฑาทิพย  โพธ์ิอุบล 
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การพิจารณาทบทวนการจายเงินคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ท่ี ขอเสนอแนะ ผูเสนอ 
11.  เห็นดวยโดยเฉพาะ การชวยเหลือคาที่พักใหเดือนละ 2000 บาทสําหรับผูที่ไมไดที่

พักของมหาวทิยาลัย ตามที่ อ.สุทธิเดช เสนอ  เพราะถาหากพิจารณาตาม
สภาพการณแลว เราจะพบวา ขณะนี้ เกณฑพิจารณาการคะแนนที่พักอาศัยนั้น  ผูที่มี
วุฒิ ป.โท จะมคีะแนนนอยกวา           วุฒิ ป.เอก  ทําใหพลาดโอกาสไดรับการ
จัดสรรที่พักไป  ทั้งๆ ที่ แทจริงแลว ทั้งผูที่มีวุฒิ โท และ เอก ก็ลวนแลวแตปฏิบัติ
ราชการอันมีประโยชนตอมหาวิทยาลัยดวยกันทั้งนั้น 
ยิ่งไปกวานัน้ วุฒิป.โท ยังมรีะดับเงินเดือนที่นอยกวา ป.เอก  แตคาที่พกัอาศัยนอก
มหาวิทยาลัยนัน้ เขาไมไดพิจารณาลดหลั่นไปตามวุฒิ วาใครวุฒินอยเกบ็คาเชาถูก  
ดังนั้นทุกคนทีพ่ลาดโอกาสในการรับการจดัสรรที่พัก  จึงมีภาระในเรื่องนี้เทาเทียม
กัน 
ซ่ึงถาสามารถบริหารจัดการในสวนนี้ได กจ็ะเปนการชวยแบงเบาภาระของบุคลากร
รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิราชการอีกดวย 

อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี 

12. ถามีคาปริญญาเอก 5,000 บาท  เหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ดวยจะดีมาก อ.ดร.วีนาวรรณ  สมผล 
13. เห็นดวยกับการปรับคาจางแรกบรรจุเปน 1.7 เทาของเงินเดือนขาราชการ  แตไมเหน็

ดวยกับการยกเลิกสวัสดิการเพิ่มเติมทั้งหมด  ซ่ึงมีการจํากัดวงเงินไวไมเกิน 50,000 
บาท ตอป  และเงินสวัสดกิารดังกลาวมิไดหมายความวาพนักงานทกุคนของ
มหาวิทยาลัยเบิกเงินสวัสดกิารนี้ครบ 50,000 บาท ทุกป  พนักงานมหาวิทยาลัย
หลายทานบรรจุมาแลวเกือบ 10 ป  อาจเบิกเงินสวัสดิการนี้ไมถึง 50,000 บาท 

อ.อรประพิณ  กิตติเวช 

14. ตองการคงสวัสดิการคารักษาพยาบาล (พอ,แม, บุตร และคูสมรส) และคาเลาเรียน
บุตรไว 

อ.ดํารงค  ถาวร 

15. เห็นดวยกับแนวคิดทานอธิการฯ และควรจะยังคงคารักษาพยาบาลของพอแมไวดวย
ครับ 

อ.ดร.พิเชษฐ  อนุรักษ
อุดม 

16. ขอเสนอแนวทาง ยกเลิกการหัก 0.2 เขากองทุน อ.ดร.ประภา  โซะสลาม 

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีการปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เปน 1.7 เทา และ
สายสนับสนุนเปน 1.5 เทาของเงินเดือนขาราชการตามที่สํานักงบประมาณจัดสรรเงิน  โดยคงสวัสดิการบางสวนไว 
เชน การประกันสุขภาพกลุม   

4.7 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีอัตรานักเรียนทุน ตําแหนง อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้ง
สายวิชาฟสิกส  จํานวน 1  อัตรา และอัตราใหม ปงบประมาณ 2554 ของโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 
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1 อัตรา  และไดดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเขารับราชการ และดําเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการ ดังนี้  

1. นายศศิมณฑล  มวงศรีจันทร  คุณวุฒิ วท.บ.(ฟสิกส) คะแนนเฉลี่ย 2.72 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วท.ม.(ฟสิกส) คะแนนเฉลี่ย 3.25 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ปร.ด.(ฟสิกส) คะแนนเฉลี่ย -  จากมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส ขั้น 
19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางฟสิกส (อัตรานักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลนเพื่อ
ศึกษาในประเทศ ) รายละเอียดอางอิงที่ 3610LR2V  และที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3610NQIH.doc 

อนึ่งนายศศิมลฑล   มวงศรีจันทร จบการศึกษาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 และรายงานตัวเขารับ
ราชการ ดังนั้น จึงขอขออนุมัติบรรจุตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เปนตนไป     

2. นายสงสุข  ปาระแกว  คุณวุฒิ ค.บ.(คณิตศาสตร) คะแนนเฉลี่ย 2.89 จากสถาบันราชภัฏเลย และ  
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)  คะแนนเฉลี่ย 3.01 จากมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง 
อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร ขั้น 14,550 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโทหรือเอกทาง
คอมพิวเตอร (อัตราใหม ป 2554)   

 การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  พิจารณาใหความเห็นชอบ   เอกสารอ างอิ งที่  0L0ZAEQY หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3F0ZLY37.PDF  ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ   โดยขอใหการเสนอขออนุมัติบรรจุคร้ังตอไป  ใหจัดทําประวัติ
โดยสังเขป  พรอมรูปภาพ เพื่อใหคณะกรรมการฯ  ไดพิจารณาประกอบดวย  

4.8 คะแนนคุณสมบัติผูเสนอขอที่พักอาศัย  

ดวยประธานคณะกรรมการจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีบันทึก
แจงใหหนวยงานพิจารณาคะแนนคุณสมบัติผูเสนอขอที่พักอาศัย เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รายละเอียดเอกสารสรุปความเห็นจากบุคลากรคณะฯ ซ่ึงเวียนใน
ระบบ e-Office อางอิงที่ 330X8FYX และรายละเอียดสรุปผลความเห็นซึ่งนําเสนอเปนเอกสารใหที่ประชุมพิจารณา
ในการประชุมดวยแลว นั้น  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ  ไดแก คุณสมบัติตามประเภทของบุคลากร คุณวุฒิ
การศึกษา การปฏิบัติงาน สถานภาพการสมรส และผูอยูในอุปการะ บุตร  ธิดา บิดา และมารดา และมีมติ ดังนี้ 
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สรุปเปรียบเทียบคะแนนคณุสมบัติผูเสนอขอที่พักอาศัยของ มก.กพส. 
คะแนน 

คุณสมบัติ ระดับ 
ตามประกาศเดิม 

ตามความเห็นคณะกรรมการ
จัดสรรที่พัก 

ความเห็นคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ  

ศ.  = 35 

รศ. = 35 

ผศ. = 30 
สาย ก 35 

อ. = 30 

35 

ผชพ.  = 30 

ผชช. = 30 

ผชน. = 30 

สายงาน 

สาย ข 20 

นชก. = 20 

20 

ป.เอก 40 35 40 

ป.โท 30 25 30 

ป.ตรี 20 20 20 

ตํ่ากวา ป.ตรี 10 0 10 

ปวส.   -  14   -  

การศึกษา  

ปวช.   -  8   -  

การปฏิบัติงาน 
  

1 คะแนน/ป แตไมเกิน 20 
คะแนน 

2 คะแนน/ป แตไมเกิน 30 
คะแนน 

1 คะแนน/ป  ไมจํากัด
คะแนนสูงสุด 

  0 - 30 กม. = 0 0 - 30 กม. = 0 

  > 30 - 100 กม. = 3 > 30 - 100 กม. = 3 การเดินทาง 

  > 100 กม. = 5  

ไมจัดสรรใหผูที่มีภูมิลําเนาอยู
ในรัศมี 30 กม.จาก มก.กพส. 

> 100 กม. = 5  

  
ทํางานใน มก.กพส. = 20 

พนักงาน/ขาราชการ มก.กพส. 
= 20  

ทํางานใน มก.กพส. = 20 

  

ลูกจาง มก.กพส. อยางนอย 3 ป
ขึ้นไป = 15 

ทํางานนอก มก.กพส./
ไมไดทํางาน = 5 

คูสมรส 

  

ทํางานนอก มก.กพส./
ไมไดทํางาน = 5 ไมไดทํางานใน มก.กพส. แต

อยูประจํา = 10 
  

บุตร/ธิดา   ไมเกิน 6 คะแนน 3 คะแนน/คน แตไมเกิน 9  5 คะแนน/คน ไมเกิน 10  

บิดา/มารดา   ไมเกิน 4 คะแนน 2 คะแนน  5 คะแนน/คน ไมเกิน 10  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
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4.9 ขอเปล่ียนรหัสรายวิชา 02738411 เปน 02750411  

ดวยฝายวิชาการ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20412/0135 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เร่ือง แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการฝายการศึกษา คร้ังที่ 6/2553  เนื่องจาก รศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์  ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
02738411 รายวิชา การเปนผูประกอบการทางวิทยาศาสตร   เปน 02750411 ซ่ึงมคีวามหมาย ดังนี้  

ขอมูลเดิม ขอมูลที่ขอปรับใหม 
02   =  กําแพงแสน  02    =  กําแพงแสน 
738 =  สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ  750  = วิทยาศาสตรทั่วไป   
411 = รหัสทายเดิมของรายวิชา   411   = รหัสทายเดิมของรายวิชา   
สายวิชาวิทยาศาสตร   ฝายวิชาการ (สวนงานจัดการศึกษา)  
รายรับ  รายไดของสายวิชาวิทยาศาสตร  รายรับ  รายไดคณะฯ  
รายจาย  สายวิชาวิทยาศาสตร  รายจาย  สวนกลาง    
ภาระงานผูสอน:  สายวิชาตนสังกัดดูแล  ภาระงานผูสอน:   คณบดีดูแล   

เนื่องจากรายวิชานี้ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารและจัดการ คร้ังที่ 2/2553 เมื่อวัน
จันทรที่ 15 กุมภาพันธ 2553 มีมติใหรายวิชานี้สังกัดสวนกลางคณะฯ ภายใตการดูแลของรองคณบดีฝายวิชาการ  
สวนแบงคาหนวยกิตของรายวิชาใหโอนใหสวนกลางฯ   ภาระงานการสอนคณบดีจะเปนผูพิจารณา นั้น  

ที่ประชุมคณะกรรมการฝายการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/253 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 
2553 มีมติเห็นชอบ และใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป  รายละเอียดอางอิงที่ 320Y6P0A  
หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/320Y8TMJ.PDF  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหชะลอการพิจารณา  โดยมีขอแนะนําใหคณบดี เชิญผูเกี่ยวของทุกฝาย 
ไดแก หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรชีวภาพ  และรศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์ อาจารยประจําวิชา เพื่อพิจารณาใหขอมูล และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

4.10 ขออนุมัติโครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกต ิ

ดวยอาจารย ดร.วีรมลล  ไวลิขิต  สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  มีบันทึกที่ ศธ 0513.20411/405 
ลงวันที่  9 พฤศจิกายน 2553  เพื่อเสนอขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการ รหัสรายวิชา 01403231 ช่ือ
รายวิชา  ปริมาณวิ เคราะหทางเคมี  จํานวน  2 หนวยกิต  รายละเอียดอางอิงที่  330UXXA2  หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/330V06YL.PDF    

รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอคณะกรรมการฝายการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2553 แลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
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4.11 การขอรับโอนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  

สืบเนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0444 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2553 แจงใหภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร ทราบวาคณะฯ  งดรับนิสิตในสาขา
วิทยาศาสตรทั่วไป ตั้งแตปการศึกษา 2549 และปจจุบันนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลว  แตคณะฯ ยังคงเปดสอนรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
จํานวน 4 รายวิชา ดังนี้   

1. รายวิชา 01 404311  วิทยาศาสตรชีวกายภาพ 
2. รายวิชา 01 404484  พิษวิทยาส่ิงแวดลอม  
3. รายวิชา 01 404491  วิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร  
4. รายวิชา 01 404492  การใชเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร  

  ดังนั้น ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร จึงมีบันทึกที่ ศธ 0513.10711/1159 ลงวันที่ 
15 ตุลาคม 2553  แจงวาภาควิชาฯ ยินดีในการโอนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป จํานวน 4 รายวิชาดังกลาวขางตนใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนดูแลรับผิดชอบ
ตอไป นั้น   

  ที่ประชุมคณะกรรมการฝายการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรับโอนรายวิชาทั้ง 4 รายวิชา โดยมอบหมายใหรายวิชา 01404484 และ 01 404491  
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี เปนหนวยงานดูแล รับผิดชอบ และรายวิชา 01 404311 และ 01 404492  โครงการจัดตั้ง
สายวิชาฟสิกส เปนหนวยงานดูแลรับผิดชอบ  และใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป  
รายละเอียดอางอิงที่  250Q0I4R  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/250Q3IQ1.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝายการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 6/2553 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ใหรับโอนรายวิชาจากภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร  จํานวน 4 
รายวิชา โดยมอบหมายใหโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  รับผิดชอบรายวิชา 01404484 และ 01 404491 และโครงการ
จัดตั้งสายวิชาฟสิกส รับผิดชอบรายวิชา  01 404311 และ 01 404492   

4.12 ขออนุมัติคาใชจายจากงบประมาณสวนกลาง  

ดวยฝายวิชาการ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20412/0133 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เร่ือง แจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ คร้ังที่ 8/2553   จากเรื่องเดิม รศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์  ขอใชงบประมาณ
เพื่อเปนคาใชจายของรายวิชา 02738411 รายวิชา การเปนผูประกอบการทางวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2553 เพื่อเปน
คาตอบแทนการสอนของอาจารยพิเศษ  เปนเงิน 1,200  บาท เบิกจายจากเงินโครงการทัศนศึกษาของรายวิชา 02 
738411  งบรายจายอื่น และคาใชจายในการเดินทาง รวมเปนเงิน 1,500 บาท  ขอใชจากเงินงบประมาณรายได
สวนกลาง นั้น   
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ คร้ังที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 มีมติ
เห็นชอบ และใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป  รายละเอียดอางอิงที่ 2V0TGTA8  
หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2V0TL4DK.PDF  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ สําหรับปงบประมาณ 
2554  โดยขอใหหนวยงานรับผิดชอบเตรียมจัดทําคําของบประมาณเปนคาใชจายสําหรับปงบประมาณ 2555 ตอไป
ดวย  

4.13 การเปล่ียนแผนการใชเงินรายได ประจําป 2554 

ดวยโครงการหลักสูตร บธ.บ  สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร  
แจงขอเปลี่ยนแผนการใชเงนิรายได ประจําป 2554  จากงบสํารองจาย (งบกลาง) ซ่ึงตั้งแผนงบประมารณไวเปนเงิน   
500,000 บาท  เพื่อปรับเปนงบอุดหนุน  เงนิสนับสนุนการวิจัยของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ จํานวน 6 
โครงการ ๆ ละ 40,000 บาท รวมเปนเงนิ 240,000 บาท และงบกลางจักคงเหลือ 260,000 บาท หลังการอนุมัติ ทั้งนี้
งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดนําเสนอปรับแผนเรียบรอยแลว รายละเอียดอางอิงที่ 2W0SXA5A 

หรือที ่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2W0T01QS.PDF นั้น  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ  
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนตุลาคม 2553  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงนิ งบประมาณ
ประจําเดือนกนัยายน 2553 อางอิงที่ 3F113HVT  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3F116478.xls  
รายละเอียด ประกอบดวย    

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

1.3.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.4 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.4.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ไดรับการโอนเขาบัญชี แตยังไมไดจัดทําเช็คแจงจาย 
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1.4.2 รายงานเช็คคางจายประจําวัน 
1.4.3 สัญญายืมเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.4.4 งบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

1.5 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.5.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 

อนึ่ง งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดประมวลสรุปรายรับ – รายจาย เงินรายไดของ
สายวิชาตาง  ๆ ปงบประมาณ 2546  - 2552  ทั้งนี้อยูในระหวางการตรวจสอบกับงานคลังและพัสดุ สนล. เพื่อยืนยัน
ขอมูล รายละเอียดอางอิงที่ 2O10MV3E หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2O10RNIF.xls      

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนตุลาคม 2553  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช
พลังงานของชาติ  สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูลการใชสาธารณูปโภค ประจําเดือนตุลาคม 2553   
อางอิงที่ 3F124MKX  หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3F126L65.xls    รายละเอียด ดังนี้  

1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนตุลาคม  2553  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนตุลาคม 2553 จําแนกตาม

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2553 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 12/2553   

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน  ซ่ึงตรงกับวันจันทรที่ 
27 ธันวาคม 2553   

 อนึ่ง เนื่องจากวันจันทรที่ 27 ธันวาคม 2553 มีกิจกรรมการมอบรางวัลใหคณาจารยโดยทาน
อธิการบดีที่สํานักงานอธิการบดี บางเขน ดังนั้นจึงขอพิจารณากําหนดวันประชุมใหม   
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ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  พิจารณาแลว  จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
คร้ังที่ 12/2553 ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ในวันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น.  และกําหนดจัดสง
ระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการฯ ภายในวันที่  22  ธันวาคม 2553        

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 16.35 น.   

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผูบันทึกรายงานการประชุม   

  


