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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 3/2553 

วันจันทรท่ี 29 มีนาคม 2553 
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. ผศ.เบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ     กรรมการ   
5. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
7. รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร รองศาสตราจารย     กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. อ.รามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร   

ผูเขารวมประชุม  
1. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
2. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
3. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ 
  หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
4. อ.ดร.ปติ ตรีสุกล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
5. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
6. ผศ.เบญจมาศ แกวนุช ประธานโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา 
7. อ.ดร.พจมาลย พูลมี ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
8. ผศ.นพพร  รัตนชวง ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
9. อ.ดร.วิชชุพร จันทรศรี แทน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
10. นางวิภาวรรณ  เรืองศรี แทน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
11. อ.จุรีวรรณ  จันพลา แทน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  
12. อ.ดร.ประสงค   กัลยาณะธรรม ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 
13. นายอาทิตย  ยิ้มแฉง บุคลากร สํานักงานเลขานุการ  

เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 
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เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

1.1 งานกีฬาบุคลากร ประจําป 2553 

ประธานขอความรวมมือผูบริหาร และหัวหนาหนวยงานภายใน/โครงการตาง ๆ รวมพิธีเปด-ปดกีฬา
บุคลากร วิทยาเขตกําแพงแสน ในวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2553 ทั้งนี้ขอใหทุกทานสวมเสื้อสีเขียว ซ่ึงไดรับ
เปนของขวัญปใหมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยพรอมกันที่หนาอาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
เวลา 7.30 น. เพื่อความสามัคคี และมีสวนรวมในกิจกรรมของคณะและวิทยาเขตกําแพงแสน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2 การรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน  

ประธานขอความรวมมือจากผูบริหาร และหัวหนาหนวยงานตาง ๆ มอบหมายเจาหนาที่จัดทําและ
สงรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนตามแบบฟอรมคณะฯ และแบบรายงานของ ก.พ.ร.มก. โดยจัดสงทุกวันที่ 1 
ของทุกเดือน  และจากขอมูลตามวาระที่  3.1  เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553 ยังมี
บางหนวยงานที่ไมจัดสงรายงานผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 – ปจจุบัน ดังนั้นขอใหสํานักงาน
เลขานุการ จัดทําบันทึกแจง และติดตามใหหนวยงานดังกลาวมอบหมายเจาหนาที่จัดทําและจัดสงรายงานโดยเร็ว   

อนึ่ง เพื่อใหการประชุมสามารถดําเนินไปดวยความเรียบรอย และติดตามงานไดอยางตอเนื่องจึง  ขอ
ความรวมมือจากกรรมการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน มอบหมายผูแทนที่เหมาะสมเขารวมประชุมในกรณีติด
ภารกิจอื่น และไมสามารถเขาประชุมได   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.3 การดูแลพื้นท่ีโดยรอบคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ประธานแจงวาในชวงนี้อากาศรอน และแหงแลง ดังนั้นจึงขอใหรองคณบดีฝายบริหาร และหัวหนา
สํานักงานเลขานุการ มอบหมายเจาหนาที่ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สนามหญาใหเปนพื้นที่สีเขียว ตัดแตงกิ่งไม เพื่อให
โลง โปรง เตียน และมีภูมิสถาปตยสวยงาม และปลอดภัย     

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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1.4 ผูแทนคณะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขอใหเสนอชื่อผูแทนคณะฯ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้นคณะฯ ไดพิจารณาเสนอชื่อ รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย เปนผูแทนคณะฯ เพื่อรวมเปน
กรรมการดังกลาว 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.5 นโยบายการปรับโครงสรางหนวยงาน 

ประธานแจงวาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ในการนําเสนอวิสัยทัศนผูสมัครสูกระบวนการสรรหา
คณบดี เร่ือง นโยบายการปรับโครงสรางหนวยงานเปน 2 คณะ นั้น  

ประธานจึงขอยืนยันวามีนโยบายสนับสนุนการปรับโครงสรางหนวยงานตามความประสงคของ
บุคลากร ในสวนของการแยกเปน 2 คณะ ไดแก คณะศิลปศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทัง้นีข้อใหมี
ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.6 ขอเชิญรวมพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป และรดน้ําขอพรจากผูอาวุโส  

ดวยฝายกิจการพิเศษ และสํานักงานเลขานุการ รวมกันจัดกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูป และรดน้ําขอ
พรจากผูอาวุโสของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต ประจําป 2553 โดยเชิญชวนนิสิต
และบุคลากรสรงน้ําพระพุทธรูป ไดตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2553 และรดน้ําขอพรผูอาวุโส ไดแก รศ.ปริทรรศ นฤทุม 
ผศ.แสงสุรีย  สินธุวณิก   อ.สุวณี  คันธพนิต  อ.ดร.เกษร  ทวีเศษ  อ.ดร.อรุณธดี  ตรุงอําไพ และ รศ.ทัศนวิไล 
วัฒนายน ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 11.30 น. – 13.00 น. ณ โถงอาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.7 กิจกรรมวันสงกรานตของวิทยาเขตกําแพงแสน  

ประธานแจงขอความรวมมือผูบริหาร และบุคลากรเขารวมกิจกรรมวันสงกรานตของวิทยาเขต
กําแพงแสน วันศุกรที่ 9 เมษายน 2553 โดยมอบรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ เปนผูแทนคณบดี 
เนื่องจากติดภาระกิจการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ   
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วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 2/2553  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 2/2552  เมื่อวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2553  เพื่อรับรอง  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือน กุมภาพันธ  2552   

 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่
แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  

บัดนี้ หนวยงานภายในรายงานผลตามแบบ ก.พ.ร. ประจําเดือน กุมภาพันธ 2553 และรายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553  ดังนี้  
ลําดับ 
ที่ 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ที่สง 

1. ฝายบริหาร   3 มี.ค.53 

2.  ฝายวิชาการ   1 มี.ค.53 

3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
 ขอรวบยอดสงรายงานเดือนหนาเนือ่งจากรวบรวมสรุป

ขอมูลสงไมทนั 

4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   26 ก.พ.53 

5.  ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   11 ม.ีค.53 

6. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   10 ม.ีค.53 

7   สายวิชา คณิตศาสตร    5 มี.ค.53 

8.   สายวิชา วิทยาศาสตร   4 มี.ค.53 

9.   สายวิชา ศิลปศาสตร   ยังไมมีการดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานของเดือน 
พ.ย.52 - ก.พ.53 

10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   8 มี.ค.53 

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ   8 มี.ค.53 

12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ     5 มี.ค.53 

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ   10 ม.ีค.53 

14. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   10 ม.ีค.53 

15. สํานักงานเลขานุการ   1 มี.ค.53 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   10 ม.ีค.53 

17. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา   9 มี.ค.53  (ขอมลูตั้งแต ต.ค.52-ก.พ.53) 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส   9 มี.ค.53 

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา   11 ม.ีค.53 

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร   5 มี.ค.53 
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ลําดับ 
ที่ 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ที่สง 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร   10 ม.ีค.53 

22. โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ   10 ม.ีค.53 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร   3 มี.ค.53 

รวมหนวยงานที่นําสงและไมนําสงทั้งสิ้น 21 2  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   และใหแจงหัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ทราบเพื่อขอความรวมมือ
มอบหมายเจาหนาที่ของสายวิชาฯ จัดทํารายงานและสงรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และรายงาน ก.พ.ร. ที่
คางสงตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 – ปจจุบัน โดยเร็ว และรายงานประจําเดือนตอไปทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553   

หนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางรายการ
ครุภัณฑเงินงบประมาณ ประจําป 2553 และแผนการจัดซื้อ/จางรายการครุภัณฑ เงินรายได ปงบประมาณ 2553 และ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการกอสราง เพื่อใชเปนขอมูล และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 2553 ดังนี้  

1. รายงานผลการซื้อจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553  

2. ความกาวหนาในการดําเนินการกอสรางอาคาร  

โครงการตอเติมอาคาร 10 ชั้น 2 โครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  

-  งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 1,240,000 บาท 
- ระยะเวลากอสรางตามสัญญา 145 วัน 
- ระยะเวลากอสรางที่ผานมา (เร่ิมสัญญา 12 ต.ค. 2552) 108 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา(ส้ินสุดสัญญา 5 มี.ค. 2553)   37 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปนรอยละ  100  
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ 100  
- ชากวากําหนดการคิดเปนรอยละ 0  
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวนัในรอบเดือนทีผ่านมา 14.65 คน 
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 1 ไดเมื่อ 19 มกราคม 2553 
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 2 ไดเมื่อ  5 กุมภาพนัธ 2553 
- คาดวาจะสงมอบงาน งวดที่ 3 ไดภายใน  5 มีนาคม 2553 
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โครงการกอสรางอาคารการเรียนรูดานสารสนเทศ   

-  งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 5,180,000  บาท 
- งบประมาณเพิม่เติม คร้ังที่ 1 2,590,000 บาท 

รวมมูลคาตามสัญญา 7,770,000 บาท  
- ระยะเวลากอสรางตามสัญญา 295 วัน 
- ขยายเวลากอสราง คร้ังที่ 1 45  วัน 

รวมระยะเวลาตามสัญญา 340 วัน 
- ระยะเวลากอสรางที่ผานมา (เร่ิมสัญญา 18 พ.ค. 2552) 259 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา(ส้ินสุดสัญญา 22  เมษายน 2553)   81 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปนรอยละ  77.45  
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ 75.88  
- ชากวากําหนดการคิดเปนรอยละ 1.57 6 วัน  
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวนัในรอบเดือนทีผ่านมา 6.52 คน 

เครื่องจักร, เครื่องดัดดัดเหล็กเสริม 1  เครื่อง  
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 1 ไดเมื่อ 13 มิถุนายน 2552  
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 2 ไดเมื่อ  3 กรกฎาคม 2552  
- สามารถสงมอบงาน งวดที่ 3 ไดเมื่อ  5 สิงหาคม 2552  
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 4 ไดเมื่อ 8 กันยายน 2552 
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 5 ไดเมื่อ  18 พฤศจิกายน 2552 
- สามารถสงมอบงาน งวดที่ 6 ไดเมื่อ  5 ธันวาคม 2552 
- สามารถสงมอบงาน งวดที่ 7ไดเมื่อ  5 มกราคม 2553 
- คาดวาจะสงมอบงาน งวดที่ 8 ไดเมื่อ 15 กุมภาพนัธ 2553 

 โครงการเงินกูสหกรณออมทรัพย มก.  

1. โครงการกอสรางอาคารการเรียนรูทางภาษา พรอมครุภัณฑ วงเงิน  40 ลานบาท อยูในระหวางการขอ
อนุมัติแบบ สถานที่กอสราง และแตงตั้งกรรมการประเมินราคากลาง เมื่อแลวเสร็จสามารถจัดสง
สหกรณออมทรัพย เพื่อดําเนินการจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ ตอไป 

2. โครงการกอสรางอาคารอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ อยูในระหวางขออนุมัติจางผูออกแบบและ
ประเมินราคา  

3. โครงการปรับปรุงอาคาร 1 -5 และอาคาร 9 อยูในระหวางการเขียนแบบและรายละเอียด คาดวาจะแลว
เสร็จภายในตนเดือนเมษายน 2553  

4. การปรับปรุง ระบบไฟฟา และระบบแกส งบประมาณเงินรายได ป 2553 ซ่ึงโครงการจัดตั้งสายวิชา
ฟสิกส กําหนดรายละเอียด และดําเนินการสอบราคาเรียบรอยแลวในวงเงิน 108,000 บาท นั้น เนื่องจาก
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รายการและวงเงินดังกลาวเปนของโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  ดังนั้นสายวิชาเคมีของบประมาณวงเงิน
ดังกลาวคืน ในปงบประมาณ 2553 เพื่อดําเนินการปรับปรุงหองปฏิบัติการใหแลวเสร็จกอนเปดภาค
การศึกษา 2553  โดยวงเงินดังกลาวจะตัดจากเงินรายไดโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ ในสวน
แบงของสาขาวิชาฟสิกส    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ    

3.3 การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหนวยงานใหมหรือขยายหนวยงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2552  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0503(3)/ว 312 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 

แจงเรื่อง การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหนวยงานใหมหรือขยายหนวยงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552  โดยสรุปวา สํานักงาน  ก.พ.ร. และ สํานักงาน ก.พ. มีการประชุมรวมเมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2553 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดพิจารณาเห็นชอบใหขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอ
จัดตั้งหนวยงานใหม หรือขยายหนวยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 ซ่ึงไดส้ินสุดเมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ 2553  ออกไปอีก เพื่อไมใหมีผลกระทบตอการดําเนินการตามมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของสวน
ราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําลังดําเนินการอยู รายละเอียดตามเอกสารอางอิงที่  W90JN96V หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/W90JQYCA.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ    

3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เร่ือง ระเบียบการใชงานเครือขาย
อินเตอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. 2553  

 ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีการสรางระบบสารสนเทศ และเครือขาย
อินเตอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคในการใหบริการสารสนเทศ และเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการใชงานอื่น ๆ ใหกับหนวยงาน นิสิต และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน และเพื่อใหการบริหารจัดการงานดานสารสนเทศและระบบเครือขายดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงมีประกาศ เร่ือง ระเบียบการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 เพื่อแจงใหหนวยงาน บุคลากร และนิสิตทราบ และถือปฏิบัติ 
รายละเอียดอางอิงที่ W90JJI5C หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/W90JKXHE.pdf  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ    
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3.5 แนวทางปฏิบัติในระหวางการเตรียมดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม  

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 363 แนวทางปฏิบัติใน
ระหวางการเตรียมดําเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 เพื่อแจงแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดําเนินการบริหารงานบุคคลตามมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตาม
มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553  พิจารณาแลวเห็นวาการปรับระบบการบริหารงานบุคคลอยูใน
ระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับสิทธิประโยชนของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลที่ 
ก.พ.อ . กําหนดไวเดิม และออกคําสั่งตาง ๆ ตามปกติไดจนกวาคณะรัฐมนตรีจะมีมติในเรื่องการปรับระบบ
บริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    

 อนึ่ง เร่ืองที่เกี่ยวของในขณะนี้ ไดแก การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 นั้น ตามหนังสือดังกลาวแจงวาใหสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการเดิมไปกอน ดังนั้นจึงยังมิไดดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละของฐานในการ
คํานวณ รายละเอียดอางอิงที่ W40ZC2RK สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/W40ZDR9I.pdf  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ    

3.6 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

 ดวยกองกลาง แจงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  ใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  8 มีนาคม 2553 เปนตน
ไป  โดยสรุปใหยก เ ลิกความในขอ  63  แหงประกาศสภามหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร  เ ร่ือง  ขอบั งคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2551จากเดิม  “ขอ 63 การดําเนินการใหทําในรูปคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ซ่ึงมีองคประกอบของกรรมการ 3 – 7 คน โดยมีรองอธิการบดี
ที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน” และใหใชตอไปนี้แทน “ขอ 63 การดําเนินการใหทําในรูปคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ซ่ึงมีองคประกอบของกรรมการ 3 – 8 คน โดยมี
รองอธิ ก า รบดีที่ ไ ด รั บมอบหมาย เป นประธาน”  ร ายละ เอี ยดอ า งอิ งที่  VU0WYXO8 หรือ สืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VU0X05YE.pdf  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ    
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3.7 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2553  

 ดวยกองกลาง แจงประกาศสภา มก. เร่ือง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยจรรยาบรรณ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 มาเพื่อทราบ โดยสรุปจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  จะตอง
รักษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวตามประกาศฯ โดยเครงครัด และในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยได
กําหนดใหมีจรรยาบรรณของบุคลากรประเภทใดไวเปนการเฉพาะ หรือวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว
เปนการเฉพาะ บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นดวย รายละเอียดอางอิงที่ 
VU0WVM0X หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VU0WXFI5.pdf   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ    

3.8 ขอความรวมมือในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงวากระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือที่  ศธ 
0509.6(2.3)/546 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 ขอความรวมมือในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสรุปวาหลังจากที่กฎหมายไดมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ
ใหแกสภาสถาบันอุดมศึกษาไปแลว ทําใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ สามารถ
จัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของประชาชน โดยสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญสามารถจัดการศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไดเปนอยางดี แตก็มีบางสถาบันอุดมศึกษาบางแหงทั้ง
ของรัฐและเอกชนยังจัดการศึกษาที่ไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนที่เขารับ
การศึกษา อาทิ บางสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาโดยที่สภาสถาบันอุดมศึกษายังไมไดอนุมัติหลักสูตร บาง
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไมเปนไปตามหลักเกณฑ  บางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการเรียน
การสอนทั้ง ๆ ที่ยังไมไดรับรองวิทยฐานะจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  บางสถาบันอุดมศึกษานําชื่อ
อาจารยมาโฆษณาโดยอาจารยผูนั้นไมไดเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร ฯลฯ ทําใหประชาชนผูเขารับการศึกษาหลงเชื่อ 
ไดรับความเดือดรอน เพราะไมสามารถนําคุณวุฒิที่ไดไปใชประโยชนในการแสดงวิทยฐานะได ทั้ง ๆ ที่เสียคาใชจาย 
และเสียเวลาไปแลว กระทรวงศึกษาธิการไดรับเรื่องรองเรียนจากการกระทําดังกลาวอยูเนือง ๆ และมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มขึ้นอีก  
 กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความรวมมือจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายควบคุม ดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการโดยเครงครัด หาก
หลักสูตรหรือสาขาวิชาใดจัดการศึกษาไมเปนไปตามประกาศของกระทรวงฯ ขอใหดําเนินการปรับปรุงโดยเร็ว
กอนที่จะอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา หากไมสามารถปรับการจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของ
กระทรวงฯ ได ขอใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาชะลอ หรือยุติการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว เพื่อมิใหเกิด
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ความเสียหายและความเดือดรอนแกประชาชนที่ เขารับการศึกษาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาดังกลาวตอไป  
รายละเอียดอางอิงที่ VP0YDJQU สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VP0YF2J2.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   และดําเนินการตรวจสอบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ    

3.9 ขอสงขอมูลหลักสูตรใหมเพื่อบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มก. ท่ีไดแกไขขอมูล  
 ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาชนบท และหลักสูตร 
วท.ม. สาขาวิชาการจัดการเคโนโลยีสารสนเทศ  โดยระบุประเภทหลักสูตรเปนหลักสูตรภาคพิเศษ  รายละเอียดตาม
บันทึกที่ ศธ 0513.20412/0021 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 และกองแผนงานไดตรวจสอบและแจงวาการเปดสอน
หลักสูตรภาคพิเศษ จะเปนการนําหลักสูตรปกติที่ผานกระบวนการไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรให
เปดสอนแลว รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรตลอดจน ก.พ. 
รับรองคุณวุฒิแลว ไปเปดสอนเปนภาคพิเศษ ดังนั้นกรณีที่ขอบรรจุแผนหลักสูตรใหม เปนประเภทหลักสูตรภาค
พิเศษ จึงนาจะผิดหลักการ เห็นควรใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาทบทวนการขอบรรจุหลักสูตร
ดังกลาว  
 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดแจงใหหนวยงานเจาของเรื่องทราบ และพิจารณาทบทวน 
ปจจุบัน โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20407/134  ลงวันที่ 5 
มีนาคม 2553 แจงขอปรับปรุงการเสนอบรรจุแผนหลักสูตรใหม หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการจัดการเคโนโลยี
สารสนเทศ   เปนหลักสูตรภาคปกติ และแกไขเอกสารมาเรียบรอยแลว  และคณะฯ ไดนําเสนอกองแผนงานเรียบรอย
แลว รายละเอียดอางอิงที่ W20WPYQD สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/W20WUFXQ.PDF 
 อนึ่ง หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาชนบท  ยังมิไดแจงขอมูลตามคําแนะนํา
ของกองแผนงาน  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ    

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 การขออนุมัติจบการศึกษาของนิสิต ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552 (คร้ังท่ี 1)  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ที่ ศธ 0513.20103(3)/ 0173 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2553 
แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร 
และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2552 (คร้ังที่ 1) หลักสูตร 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) รวม  9   คน  
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งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดประสานงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา 
กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ    

อนึ่ง เพื่อใหดําเนินการไดรวดเร็ว เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงนําเสนอขอความ
เห็นชอบในระบบ AMS e-Office เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ใหทันตามระยะเวลาการดําเนินงานแลว รายละเอียด
อางอิงที่ W00SUSC8 และ W40OOUCZ  สืบคนที่   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/W00SXTW8.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และขอความรวมมือจากสายวิชาตาง ๆ พิจารณาตรวจสอบขอมูลโดยเร็ว 
และขอใหแจงอาจารยประจํารายวิชาทราบและจัดสงรายงานคะแนนตามกําหนด โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนิสิตชั้นปที่ 4 
ลงทะเบียนเรียน เพื่อใหกองบริการการศึกษา และสวนงานจัดการศึกษา สามารถดําเนินการตามกระบวนการขอจบ
การศึกษาไดโดยเร็ว   

4.2 ขอความอนุเคราะหสนับสนุนงบประมาณเพื่อจางนักวิทยาศาสตร 1 อัตรา  
ดวยสาขาวิชาพันธุศาสตร สายวิชาพันธุศาสตร ขออนุมัติจางพนักงานเงินรายได ตําแหนง 

นักวิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา  ปจจุบันมีพนักงานสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 2 อัตรา ไดแก น.ส.ศศลักษณ  ใจหวัง ลูกจางประจํา ตําแหนง คนงานหองทดลอง และ  นาง
ศิวากร  หาญประเทศ ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง คนงานหองทดลอง  นั้น  

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันภาควิชาพันธุศาสตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน มีการ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 04416312 ใหมีบทปฏิบัติการเกี่ยวกับพันธุศาสตรโมเลกุล การสกัดและตรวจสอบดีเอนเอ ซ่ึง
เปนบทปฏิบัติการขั้นสูง ตองใชบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเฉพาะทางในการเตรียมสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย  
สนับสนุนงบประมาณ ประจําป 2553 กอปรกับจํานวนหมูปฏิบัติการมีจํานวนมากขึ้น และมีรายวิชาที่เปดสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ทําใหมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20404/0154 ลงวันที่ 17 มีนาคม 
2553  อางอิงที่ W30T3P4E  หรือสืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/W30T7P7H.pdf   

อนึ่ง  อัตรานักวิทยาศาสตร  ขั้นเงินเดือน 7,940 บาท คุณวุฒิปริญญาตรี  ระยะเวลาการจาง 5 เดือน 
ตั้งแต 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2553 ตองดําเนินการปรับแผนการใชงบประมาณรวมเปนเงิน 39,700 บาท  และเงิน
รายไดปงบประมาณ 2554  มิไดตั้งคําของบประมาณไว จําเปนตองปรับงบประมาณเพิ่ม 95,280 บาท สัดสวน 75 : 25 
เทากับ 71,460 : 23,820 บาท  สําหรับรายได ปงบประมาณ 2555 สามารถดําเนินการตั้งคําของบประมาณไดในป
ตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม เห็นชอบตามสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางตามหลักการขางตน และมอบ
สํานักงานเลขานุการดําเนินการตอไป  
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4.3 ขออนุมัติเปล่ียนชื่อโครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งหนวยงานภายใน โดยใชช่ือวา ศูนย

จัดการศึกษานานาชาติ (ศจศน.) ช่ือภาษาอังกฤษ International Study Management Centre(ISMC) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2551 และเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ (ศอบน.) International Service Industry Study 
Centre(ISIS) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 นั้น  

เนื่องจากหนวยงานที่มีสถานภาพเปนศูนยไมสามารถที่จะจัดการเรียนการสอน และประสาท
ปริญญาได ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมในการดําเนินงาน  ประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนยการศึกษา
อุตสาหกรรมบริการนานาชาติ จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ เปน 
โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ (สอบ.) Department of Service Industry (DSI) รายละเอียดอางอิงที่ 
W20YHMNH  หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/W20YM4Q4.PDF  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

4.4 ขออนุมัติบรรจุแผนหลักสูตรใหม สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  

          ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ (สอบ.) เสนอขออนุมัติบรรจุแผนหลักสูตรใหม 
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนเปาหมายรับนิสิตใหม ป
ละ 100 คน ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  

(a) เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในระบบที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหมีความรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติทางดาน  ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถนําความรูตาง ๆ ตามหลักสูตรไป
ประยุกตใชในการทํางาน  

(b) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะการปฏิบัติ และความสามารถทางดานวิชาการ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณของโลกปจจุบัน  

(c) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะในงานวิจัยเบื้องตนในบริบทของภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ   (หลักสูตรนานาชาติ) 

การ เสนอขอ เป ดห ลักสูตรใหม  เพื่ อบรรจุ ในแผนพัฒนาการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบกอนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และจัดสงกองแผนงานเพื่อพิจารณาตอไป รายละเอียดอางอิงที่ 
W10X74FR หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/W10XBZUG.doc    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตอไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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4.5 การพิจารณาชวยเหลือนิสิตประสบปญหาคางชําระคาลงทะเบียนเรียน   

สืบเนื่องจาก น.ส.นพรัตน  สุคนธจันทร นิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  รหัส 49162225 ช้ัน
ปที่ 4  สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ คางชําระคาลงทะเบียนภาคตน และภาคปลาย  ปการศึกษา 2550 เปนเงิน 28,680 
บาท  และขอผอนผันการชําระคาลงทะเบียนเนื่องจากครอบครัวประสบปญหา บิดาถูกใหออกจากงานชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจ ปจจุบันมหาวิทยาลัยอนุมัติผอนผันใหชําระคาลงทะเบียนเรียนลาชาไดถึงวันที่ 29 มีนาคม 2553 เพื่อใหทัน
ตอการเสนออนุมัติปริญญาของนิสิต   

งานบริการการศึกษา ไดประสานงานตรวจสอบขอมูลจากบิดาของ น.ส. นพรัตน  สุคนธจันทร แลว
บิดาถูกใหออกจากงานเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจจริง  ดังนั้นจึงเสนอขอใหพิจารณาหาแนวทางชวยเหลือนสิิต ซ่ึงศกึษา
อยูในระดับชั้นปที่ 4 เพื่อใหสามารถจบการศึกษาไดในภาคปลายปการศึกษา  2552  รายละเอียดอางอิงที่ 
W10NPYGA  หรือสืบคนที่http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/W10NTE1Y.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการ  ดังนี้  

1. ใหยืมจากเงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ ) ให
นิสิตยืมเพื่อชําระคาลงทะเบียนเรียนตามจํานวน 28,680 บาท  

2. การผอนชําระเงินยืมมอบรองคณบดีฝายกิจการนิสิต และสวนงานจัดการศึกษา พิจารณาการคืน
เงินยืม โดยอนุโลมตามขอกําหนดของกองทุนกูยืม กรอ./กยส.     

4.6 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับการยกยองเปนอาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท. ประจําป 2552  

 ดวยที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ไดกําหนดใหมีการ
คัดเลือก “อาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.” ประจําป พ.ศ. 2552 โดยผานการพิจารณาจากสภาอาจารย/สภาคณาจารย/
สภาขาราชการมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ และใหเสนอชื่ออาจารยจํานวนไมเกิน 1 ทาน ใน 1 สาขาวิชา 
ไดแก  

1. สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  
2. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
3. สาขาสังคมศาสตร  
4. สาขามนุษยศาสตรและศิลปศาสตร  

 ในการนี้สภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.10110/ว 124 ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2553  แจงขอใหคณะฯ พิจารณาเสนอชื่ออาจารยในสังกัดในแตละสาขาวิชา โดยสงรูปถาย 1 รูปพรอม
ประวัติและผลงานตามแบบฟอรมที่ ปอมท. กําหนด จํานวน 20 ชุด ภายในวันศุกรที่ 2 เมษายน 2553  
 อนึ่ง คณะฯ ไดแจงฝาย สายวิชา/โครงการ ตาง ๆ ทราบ และพิจารณาเสนอชื่อดวยแลว ปจจุบันมี
หนวยงานนําเสนอ คือ โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา และโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส พิจารณาเสนอชื่อ ผศ.
เบญจมาศ  แกวนุช สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตยังมิไดนําเสนอเอกสาร ไดแก รูปถาย 1 รูปพรอมประวัติ
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และผลงานตามแบบฟอรมที่  ปอมท .  กําหนด  รายละเอียดอางอิงที่   W10OGE2Z หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/W10OMDNT.pdf  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรอง 2 ชุด เพื่อพิจารณาเสนอ ดังนี้ 

1. คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกบุคลากร    ประกอบดวย    
1) รองคณบดีฝายวิชาการ     เปน  ประธานคณะทํางาน  
2) รองคณบดีฝายบริหาร     เปน  รองประธานคณะทํางาน  
3) หัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา ฯ 3 – 5  คน  เปน  คณะทํางาน  
4) หัวหนาหนวยการเจาหนาที่     เปน  เลขานุการ    

2. คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกนิสิต     ประกอบดวย    
1) รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     เปน  ประธานคณะทํางาน  
2) ประธานหลักสูตร จํานวน 3 – 5  คน    เปน  คณะทํางาน  
3) น.ส.อรสาร สระทองแกว  นักวิชาการศึกษา     เปน  เลขานุการ    

4.7 การพิจารณาคัดเลือกอาจารยท่ีมีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตของ
มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร  

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0508/ว 21 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 
แจงวามูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร จัดใหมีการคัดเลือกอาจารยทั่วประเทศระดับอุดมศึกษาในโครงการ    
ยกยองเกียรติคุณอาจารยระดับอุดมศึกษา ผูทรงคุณธรรม มีผลงานดีเดนในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของ
นิสิต นักศึกษา เพื่อรับรางวัล "หมอมงามจิตต บุรฉัตร"  ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา จึงสงระเบียบการ 
พรอมใบสมัคร เพอใหหนวยงานพิจารณาคัดเลือกอาจารยที่มีผลงานดีเดนตามหลักเกณฑและคุณสมบัติที่กําหนด 
จํานวน 1 ทาน เพื่อรับรางวัลดังกลาว โดยขอใหแจงรายชื่อที่กองกลาง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553   รายละเอียด
อางอิงที่ VV0T0V4Z   หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VV0T5DGQ.pdf  

 สํานักงานเลขานุการ  ไดแจงหนวยงานภายใน/โครงการตาง ๆ พิจารณาเสนอชื่อ เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาคัดเลือกกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบคณะกรรมการตามองคประกอบการคัดเลือกบุคลากรสาย
วิชาการ พิจารณากลั่นกรองเพื่อนําเสนอบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ตอไป   

4.8 ขออนุมัติหลักการสนับสนุนทุนการศึกษาบุคลากร  

ตามที่ อ.วิสุทธิ์   จรูญธวัชชัย  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สายวิชาศิลปศาสตร ผูไดรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน ประจําป 2548 เพื่อศึกษาตอระดับ
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ปริญญาเอกสาขา Applied Linguistics ณ School of Humanities University of Southampton ประเทศอังกฤษ ตั้งแต
วันที่ 23 กันยายน 2548 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2552  รวม 4 ป ปจจุบันไดรับอนุมัติขยายเวลาศึกษาตอเปนเวลา 1 ป โดย
ทุนสวนตัว และไมไดรับเงินเดือนระหวางลา นั้น  

อ.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย ขอความอนุเคราะหสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากตองเขาศึกษาใน
ช้ันเรียนรายวิชาตาง ๆ ในสาขา Applied Linguistics รวมทั้งสิ้น 8 รายวิชา ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยในปแรกของ
การศึกษา ทําใหการเริ่มงานวิจัยในระดับปริญญาเอกสําหรับงานวิทยานิพนธตองเริ่มในปที่ 2 เปนเหตุใหลาชา และ
ไมสามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ป  ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะหสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเปนคาใชจาย
ประจําเดือนระหวางการศึกษาในปที่ 5  ในอัตรารอยละ 65 ของอัตราที่ ก.พ. กําหนด (850 ปอนด/เดือน) เปนเงิน 550 
ปอนด/เดือน รวม 12 เดือน เปนเงิน 6,600 ปอนด หรือประมาณ 351,284.34 บาท (1 GBP = 53.2249 บาท)  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดพิจารณาเสนอรองอธิกรบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อนําเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมจาก สกอ. หรือ กพ. และเนื่องจากวิทยาเขตกําแพงแสนมิได
นําเสนอมหาวิทยาลัยฯ แตไดสงเรื่องคืนใหคณะฯ พิจารณาสนับสนุนทุนโดยใชเงินรายได หรือจากเงนิกูสหกรณออม
ทรัพยฯ นั้น  

ประธานจึงขอนําเสนอที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

1. ใหนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเสนอ สกอ. หรือ กพ. เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา
เพิ่มเติมกอน  

2. กรณีไมไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก สกอ. หรือ กพ. เห็นชอบในหลักการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ (เงินกูจากมหาวิทยาลัย) เปนเงิน 350,000 บาท   

วาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนกุมภาพันธ  2553  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553  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 
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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 

1.9 รายงานการใชเงินงบประมาณ ประจําป 2553 งบดําเนินการ  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกุมภาพนัธ 2553 

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูลการใชสาธารณูปโภค ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553  
ดังนี้  

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

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553 จําแนกตามปริมาณและ

คาใชจาย  
รายงานการใชสาธารณูปโภคอางอิงที่ W40MN61H   และที่ WD0LO25W  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 4/2553    

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    
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 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ คร้ังที่ 4/2553 ประจําเดือนเมษายน 2553  ในวันจันทรที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. 
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  19  เมษายน  2553    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  

 

 

 


