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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 6/2553 

วันจันทรท่ี 28 มิถุนายน  2553  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ  
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
5. รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ     กรรมการ 
6. อ.รามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ    
7. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ กรรมการประจําคณะ อาจารยประจํา กรรมการ  
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. รศ.ปริทรรศน นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ลาประชุม 
2. อยูในระหวางการเลือกตั้งใหม  กรรมการประจําคณะ ผูแทนคณาจารย  

เร่ิมประชุมเวลา  09.15 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

1.1 เร่ืองแจงจากที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศ   

ประธานแจงวาที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2553  โดยคณบดีมอบใหรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูแทนเขารวมประชุมแทน จึงขอแจงผลการประชุมใน
สวนที่เกี่ยวของ ดังนี้  

1)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบใหที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร จัดทํากรอบ
มาตรฐาน มคอ. ในสายวิทยาศาสตรทุกสาขา  

2)  สมาคมวิทยาศาสตรฯ รายงานผลการจัดอบรมครูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว และจะประเมินผลภาพรวมการจัดอบรมดังกลาว เมื่อไดรับขอมูลการประเมินผลครบถวนแลว 
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นอกจากที่ที่ประชุมฯ มีขอเสนอวาควรมีการประเมินความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพื่อปรับปรุงโครงการในดี
ยิ่งขึ้น  

3)  การจัดทํากรอบมาตรฐาน มคอ. ในสายวิทยาศาสตรทุกสาขา โดยจะมีการจัดประชุมในแตละ
สาขาตอไป  

4)  การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย คร้ังที่ 4/2553 กําหนดในวันที่ 27 – 28 
สิงหาคม 2553  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2 การเยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพและความพรอมของมหาวิทยาลัย-โรงเรียนเพื่อเขารวมโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน (โครงการ วมว.) 

ดวยสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน แจงกําหนดการเยี่ยมชมและศึกษาศักยภาพและความพรอมของ
มหาวิทยาลัย-โรงเรียนเพื่อเขารวมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (โครงการ วมว.) 1 หองเรียน ปการศึกษา 2553 จํานวนรับ 30 คน  
ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. โดยจะเดินทางมาเยี่ยมชม และประชุมสรุปผลความพรอมในการจัด
หองเรียนวิทยาศาสตร ที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เวลา 13.00 – 15.00 น.  ทั้งนี้ในสวนของคณะฯ ได
มอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูแทนคณะฯ  และสํานักงานวิทยาเขตฯ ไดแจงเชิญ ผศ.เบญจมาศ แกวนุช 
รวมใหการตอนรับดวย อางอิงที่ Z10YKZKS หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Z10YN3QY.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

  มติท่ีประชุม รับทราบ    

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 5/2553   
  ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 5/2553 เมื่อวันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2553 เพื่อรับรอง รายละเอียดอางอิงที่ 
Y81BY4NA      

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2553 

 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่
แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   



3 

G:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  6_2553.doc  

บัดนี้ หนวยงานภายใน รายงานผลตามแบบ ก.พ.ร. ประจําเดือน พฤษภาคม 2553 และรายงานผล
การดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2553 ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2553  ดังนี้    
ลําดับ 
ท่ี 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีสง 

1. ฝายบริหาร   ยังไมมีการรายงานเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 

2. ฝายวิชาการ   4 มิ.ย. 2553  

3. ฝายวิจัยและบัณฑติศึกษา   ยังไมมีการรายงานเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553  

4. ฝายทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   3 มิ.ย. 2553  

5.  ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   ยังไมมีการรายงาน 

6. ฝายวิเทศสัมพนัธและกิจการพิเศษ   6 มิ.ย. 2553 

7   สายวิชาคณิตศาสตร    3 มิ.ย. 2553 

8.   สายวิชาวทิยาศาสตร   22 ม.ิย. 2553  
9.   สายวิชาศลิปศาสตร   6 มิ.ย. 2553  

10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   23 ม.ิย. 2553 

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ   ยังไมมีการรายงานเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 
12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ      23 มิ.ย. 2553 
13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พเิศษ    9 มิ.ย. 2553 
14. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี    8 มิ.ย. 2553 
15. สํานักงานเลขานกุาร   3 มิ.ย. 2553  

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   2 มิ.ย. 2553  

17. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา   17 ม.ิย. 53 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส   ยังไมมีการรายงานเมษายน – พฤษภาคม 2553 

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชวีวิทยา   ยังไมมีการรายงาน 

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพวิเตอร   3 มิ.ย. 2533 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร   ยังไมมีการรายงาน 
22. โครงการจัดตั้งศนูยการศึกษาอตุสาหกรรมบริการนานาชาต ิ   1 มิถนุายน 2553 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกจิและเศรษฐศาสตร   7 มิถนุายน 2553 

รวมหนวยงานทีน่ําสงและไมนําสงทั้งสิ้น 16 7  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553   

หนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางรายการ
ครุภัณฑเงินงบประมาณ ประจําป 2553 และแผนการจัดซื้อ/จางรายการครุภัณฑ เงินรายได ปงบประมาณ 2553 และ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการกอสราง เพื่อใชเปนขอมูล และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน ประจําเดือน พฤษภาคม  2553 ดังนี้  
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1. รายงานผลการซื้อจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553     
2. ความกาวหนาในการดําเนินการโครงการกอสราง ประจําเดือน พฤษภาคม 2553      

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.3 รับทราบ เร่ือง การมอบอํานาจใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติราชการแทน  

ตามที่ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเคยมอบอํานาจให
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ปฏิบัติราชการแทนปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่องตาง ๆ จํานวน 17 คําสั่ง  โดยการมอบอํานาจดังกลาวมีการดําเนินการแยกจาก
กันเปนหลายฉบับทําใหยากแกการสืบคน กอปรกับปจจุบันบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชเปนฐานในการมอบอํานาจ
ไดถูกยกเลิกแกไขเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเห็นสมควรยกเลิกคําสั่งมอบ
อํานาจฉบับเดิมทั้ง 17 ฉบับ และมอบอํานาจฉบับใหมใหอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนใน
กิจการตาง ๆ  รายละเอียดตามบันทึกดวนที่สุดที่ ศธ 0509.6(2.1)/ว 1331 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  รายละเอียด
อางอิงที่ YN0PMY15 หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YN0POMKE.pdf   

    ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 การขอใชพื้นท่ีของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

   ดวยกองธุรการ (กําแพงแสน) มีบันทึกที่ ศธ 0513.20101/1406 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 แจงวาที่
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ไดพิจารณาเรื่องการขอ
ใชพื้นที่กอสรางอาคารการเรียนรูทางภาษา และอาคารศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร แลวมีมติ ดังนี้  

1. เห็นชอบใหคณะฯ กอสรางอาคารการเรียนรูทางภาษา ณ บริเวณพื้นที่ในความดูแลของคณะฯ 
ไดตามที่คณะฯ เสนอ 

2. เห็นชอบใหคณะฯ กอสรางอาคารศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ ณ บริเวณสวน 
72 พรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถบางสวน คือบริเวณพื้นที่ (IJ 5-6)  

   โดยขอใหคณะฯ แจงแผนการใชพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของคณะฯ ในอนาคต เพื่อใหสถาปนิก
กําหนดรูปแบบการใชพื้นที่บริเวณสวน 72 พรรษาฯ ใหสอดคลองและเหมาะสมกับผังแมบทการใชพื้นที่ภายในวิทยา
เขตกําแพงแสน ใหวิทยาเขตฯ ทราบภายใน 2 กรกฎาคม 2553  รายละเอียดอางอิงที่ YS0WCJL4  หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YS0WKHC1.pdf    

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ และพิจารณา    

  มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.5 แผนอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2555) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ตามที่กองแผนงานแจงผลการพิจารณาแผนอัตรากํ า ลัง  4  ป  (พ .ศ .  2552 - 2555)  ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 0592 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553  อางอิงที่ Y90XD1OS  
หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Y90XELHG.pdf   นั้น  

 งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบขอมูลจากแผนคําขอจากหนวยงานภายในที่
แจงผลการตรวจสอบและปรับปรุง/แกไข/ยืนยัน พรอมเหตุผลคําชี้แจงทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุนฯ 
นําเสนอมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน บางเขน) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 แลวโดยสรุปขอมูล ดังนี้  

1. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  ไดรับจัดสรรตามแผนฯ รวม 24 อัตรา ตรวจสอบ
ขอมูลคําขอตามแผนปรับปรุง/แกไข/ยืนยัน อัตราสายวิชาการ รวม 25 อัตรา จําแนกตามสาขาวิชา ดังนี้  

1.1. สาขาวิชาคณิตศาสตร  จํานวน  5 อัตรา  
1.2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร  จํานวน 16 อัตรา  
1.3. สาขาวิชาสถิติ  จํานวน 4  อัตรา   

2. สายวิชาวิทยาศาสตร  ไมไดรับจัดสรรตามแผนฯ ตรวจสอบขอมูลคําขอตามแผนปรับปรุง/
แกไข/ยืนยัน อัตราสายวิชาการ รวม 12 อัตรา จําแนกตามสาขาวิชา ดังนี้  

2.1. สาขาวิชาเคมี  จํานวน  5  อัตรา  
2.2. สาขาวิชาชีววิทยา  จํานวน 3 อัตรา  
2.3. สาขาวิชาฟสิกส  จํานวน 4  อัตรา  

3. สายวิชาศิลปศาสตร   ไดรับจัดสรรตามแผนฯ รวม 19 อัตรา ตรวจสอบขอมูลคําขอตามแผน
ปรับปรุง/แกไข/ยืนยัน อัตราสายวิชาการ รวม 23 อัตรา จําแนกตามสาขาวิชา ดังนี้  

3.1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจฯ  จํานวน  4  อัตรา  
3.2. สาขาวิชาสังคมศาสตร  จํานวน 6  อัตรา  
3.3. สาขาวิชาภาษาจีน  จํานวน 3  อัตรา  
3.4   สายวิชาอุตสาหกรรมบริการ   10 อัตรา  แยกตามสาขาวิชา ดังนี้  

     3.4.1   สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว   จํานวน  3 อัตรา 
     3.4.2   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  6  อัตรา 
     3.4.3   สาขาวิชาการแปล  จํานวน 1 อัตรา   

 สายวิชาศิลปศาสตร  มีเพียงสาขาวิชาภาษาจีน และโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ ที่
เสนอขอปรับปรุง/แกไข/ยืนยัน และเสนอขออัตราสําหรับหลักสูตรใหมที่บรรจุตามแผนในระดับปริญญาตรี/โท/เอก   

 แผนอัตรากําลังสายวิชาการที่ไดรับ เปนแผน 4 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2552 - 2555 มหาวิทยาลัยจะจัดสรร
อัตรากําลังใหแกหนวยงานตามแผนดังกลาว ตอเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรอัตรากําลังจากสํานักงบประมาณ     



6 

G:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  6_2553.doc  

 อนึ่ง แผนอัตรากําลังสายสนับสนุนฯ มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรอัตราใหคณะฯ จํานวน  1 อัตรา 
ตําแหนง นายชางเทคนิค เทานั้น  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยพิเศษ และ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ฉบับ 

ดวยกองการเจาหนาที่ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 1893 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 แจงวาสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 พิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ 
ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ รายละเอียดตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง 
ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ 
ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ฉบับ  ดังนี้  

1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  

2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 

3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 

4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 

รายละเอียดอางอิงที่ Y50YATT8 หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Y50YDTXL.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

     มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 การพิจารณาแกไขระเบียบรองรับการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

ดวยกองการเจาหนาที่ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/1835 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 แจงวาที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดพิจารณาขอหารือในการเสนอขอแกไขระเบียบรองรับการเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได) ที่มีระยะเวลาทํางานครบกําหนด และพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได) ที่ปรับเปลี่ยนเปนพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ) สามารถนับระยะเวลาปฏิบัติ
หนาที่ราชการตอเนื่องในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการไดตั้งแตเปนพนักงานเงินรายได  นั้น   
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คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 
มีมติเห็นวาการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการทั้งขาราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกําหนดเหมือนกัน ซ่ึงสามารถนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงนับตอเนื่องกันไดแมจะ
มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผนดิน  ดังนั้นประเด็นที่มหาวิทยาลัยหารือมานั้น สามารถปฏิบัติไดอยูแลวโดยไมตองแกไขระเบียบ  รายละเอียด
อางอิงที่ Y50Y5CE0 หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Y50Y84LN.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 การแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย   

  ดวยกองการเจาหนาที่ ขอใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยัน
วันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย รวม 3 อัตรา  ไดแก  อ.ดร.นงพงา  จรัสโสภณ  อ.สุทธิ
พจน  สุทธนะ และ อ.ดร.ฐิติวรา  พูลสวัสดิ์ (นักเรียนทุน) นั้น   

  เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  เห็นชอบให เสนอชื่อผูแทนคณาจารยใน
คณะกรรมการประจําคณะฯ เปนกรรมการลําดับที่ 3 ในกรณีที่ เปนบุคลากรโครงการจัดตั้งสายวิชา และผู
ประสานงานสาขาวิชา ในกรณีเปนบุคลากรในสังกัดสายวิชาเดิม  แตเนื่องจาก รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทน
คณาจารยฯ ลาออกจากตําแหนงผูแทนฯ  ตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม  2553 และอยูในระหวางการเลือกตั้งใหม   ดังนั้น 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จึงเสนอแตงตั้ง และแจงที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบภายหลัง ดังนี้  

1. เสนอชื่อ ผูแทนคณาจารยฯ โดยระบุเปนตําแหนง  เปนกรรมการประเมิน อ.ดร.นงพงา จรัส
โสภณ สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  

2. เสนอชื่อ ผูแทนคณาจารยฯ โดยระบุเปนตําแหนง  เปนกรรมการประเมิน  อ.สุทธิพจน สุทธนะ 
สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  

3.  เสนอชื่อ อ.ดร.กฤตชญา  อิสกุล ผูประสานงานสาขาวิชาพฤกษศาสตร เปนกรรมการประเมิน 
อ. ดร.ฐิติวรา  พูลสวัสดิ์  สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร  

รายละเอียดอางอิงที่ Y60X3ABH หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Y60X54P8.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.9 รายงานสาระสําคัญจากการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 3/2553 วันท่ี 19 
มิถุนายน 2553  

ตามที่คณบดีไดมอบรองคณบดีฝายวิชาการเขาประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย คร้ัง
ที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 แทน โดยมีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนเจาภาพ จัดประชมุที่
อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นั้น  

 จากกการประชุมดังกลาว สรุปสาระการประชุมที่สําคัญ และนําเสนอแจงที่ประชุมเพื่อทราบ  ดังนี้  

1. เร่ือง การรายงานผลการจัดอบรมครูแกนนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงขณะนี้มีบาง
มหาวิทยาลัยยังไมไดจัดสงแบบประเมินกลับมา จึงทําใหไมสามารถสรุปผลการจัดโครงการฯ ได และจะขอนําผล
การประเมินรายงานตอที่ประชุมในคราวตอไป 

2. เร่ือง การลงนามในสัญญาที่ทํากับ สกอ. เพื่อใหที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯรับผิดชอบ 
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ( มคอ.) ในสาขาตางๆ ทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงจะไดแบงกลุมทํางานตอไป  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.10 ขอความอนุเคราะหเขารวมโครงการเก็บขอมูลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเพื่อสงเสริมความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 

  ดวย บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) มีหนังสือแจงขอความอนุเคราะหเขารวมโครงการเก็บขอมูล
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเพื่อเปนการสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร บริติช เคานซิล จัดทําโครงการฐานขอมูลสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
แบบออนไลน โดยสรางพื้นที่ใหแตละคณะในทุก ๆ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยบนระบบออนไลน เพื่อที่แตละคณะ
จะสามารถระบุสาขาวิชาและประเภทความรวมมือที่ตองการทํารวมกันกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้   
บริติช เคานซิลแจงวาคณะที่เขารวมโครงการจะไดรับประโยชนในการประชาสัมพันธความสนใจในการทําความ
รวมมือทางวิชาการ และการวิจัยของตนเองใหกับนานาชาติผานระบบออนไลน ซ่ึงจะทําใหเกิดความสะดวกในการ
ทําความรวมมือระหวางกันมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร แลกเปลี่ยนวิชาการ และสรางสัมพันธที่ดี
กับสถาบันในสหราชอาณาจักรรายละเอียดท่ีYK0YTOLG หรือท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YK0YW2DZ.pdf   

  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดแจงใหเวียนในระบบ e-Office แลว แตยังไมมีผูใหความ
คิดเห็น หรือขอเสนอแนะประการใด  

  ประธานจึงขอนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ   
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตําแหนง อาจารย  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหม  ปงบประมาณ 2553  
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 1  อัตรา โดยสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเขารับราชการ เสร็จเรียบรอยแลว นั้น  

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัตินายเอกชัย  สุนทรศิลสังวร คุณวุฒิ  วท.บ.
(คณิตศาสตร)   คะแนนเฉลี่ย 2.73  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต)  คะแนนเฉลี่ย 4.00 
และ ปร.ด.(คณิตศาสตร) คะแนนเฉลี่ย 4.00 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย 
ขั้ น  1 9 , 6 6 5  บ า ท  เ งื่ อ น ไ ข ก า ร บ ร ร จุ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร  ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค น ที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YX0ICRGJ.doc 

 การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบ  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

     มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบการขออนุมัติบรรจนุายเอกชัย สุนทรศิลสังวร  ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร  

2. ขอใหการขออนุมัติบรรจุคร้ังตอไป มีการรายงานผลการสอบคัดเลือก พรอมรายละเอียดโดย
นําเสนอใหคณะกรรมการทราบกอนการประชุม  

3. ควรมีการกําหนดเกณฑวิธีการประเมินผล การทดลองปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยแจงใหทั้งผูรับ
การประเมิน และคณะกรรมการประเมินรับทราบอยางชัดเจน  

4. ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ วิธีการประเมินอาจารย  ดังนี้   

4.1   รองคณบดีฝายวิชาการ เปน ประธาน 

4.2   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร   เปน กรรมการ 

4.3 หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร เปน กรรมการ   

4.4 หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร    เปน กรรมการและเลขานุการ  

5. ใหคณะกรรมการฯ ตามขอ 4 มีหนาที่พิจารณายกรางหลักเกณฑ วิธีการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ และนําเสนอคณบดีพิจารณา เพื่อนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  
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4.2 ขออนุมัติรับยายขาราชการ ตําแหนง อาจารย  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน
อัตราใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เพื่อรับยายและตัดโอนนายเพิ่มพงษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ วุฒิปริญญาเอก 
สาขาวิชา Agricultural Product จาก Okayama University, ประเทศญี่ปุน โดยปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิจัย เชี่ยวชาญ 
ระดับ 9 สังกัดคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชวยราชการ ณ สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เปนตนมา  นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุ
เขารับราชการตําแหนง อาจารย เสร็จเรียบรอยแลว จึงขออนุมัติรับยายนายเพิ่มพงษ  ศรีประเสริฐศักดิ์  คุณวุฒิ วท.บ.
(เกษตรศาสตร) คะแนนเฉลี่ย 2.98  วท.ม.(จุลชีววิทยา) คะแนนเฉลี่ย 3.50 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ Ph.D. 
(Agricultural Product)  ประเทศญี่ปุน โดยขอตัดโอนอัตราเลขที่ 2268 ตําแหนง นักวิจัย เชี่ยวชาญ ระดับ 9 ขั้น 45,120 
บาท เพื่อรับยายและปรับเปลี่ยนเปนตําแหนง อาจารย ระดับ 9  ขั้น  45,120  บาท   

 อนึ่ง การขออนุมัติ รับยายขาราชการ  ตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบ   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

     มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.3 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2553 
ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  ขอแจงกําหนดการประเมินคุณภาพคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2553 ณ อาคาร 9 หองประชุม 9-110 โดยสรุป 
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําป 2553  เชิงเปรียบเทียบปการศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552 จําแนกตามราย
องคประกอบ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในอนาคต รายละเอียด ดังนี้  

วันพฤหัสบดีท่ี  1 กรกฎาคม 2553  
เวลา 09.00 – 10.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

• คณบดี กลาวตอนรับ 

• คณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการและวัตถุประสงคของการ
ประเมินคุณภาพ ประจําป 2553 

• คณบดี กลาวรายงาน  
- สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 
- การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะในปที่ผานมา 

เวลา 10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 10.15 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลกัฐาน 
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เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหนวยงาน 

• ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

• สํานักงานเลขานุการ 
เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 14.30 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯสรุปผลการประเมินประจําวัน 
วันศุกรท่ี 2 กรกฎาคม 2553 
เวลา 09.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯสัมภาษณ ณ หองประชุม Sc9-110 
 กลุมที่ 1 บุคลากรสายวชิาการ จํานวน  4  คน 
 กลุมที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน  4  คน 
  กลุมที่ 3 นิสิต จํานวน 6-8  คน 

- ปริญญาตรี คละหลักสูตร/ช้ันป    จํานวน 4-6  คน 
- บัณฑิตศึกษา คละหลักสูตร/ช้ันป จํานวน  2    คน 

กลุมที่ 4  ศิษยเกา จํานวน  4  คน 
กลุมที่ 5  ผูบริหาร 

เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯสรุปผลการประเมิน 
เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา 14.30 – 16.30 น.                   คณะกรรมการประเมนิฯแจงผลการประเมินฯแกผูบริหารและบคุลากร คณะศลิป

ศาสตรและวิทยาศาสตร ณ หอง Sc9-508 

สรุปผลการประเมินตนเอง ประจําป 2553 เปรียบเทียบรายองคประกอบ   
ผลการประเมิน 

องคประกอบ 
ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 1.50 ยังไมไดคุณภาพ 2.00 พอใช 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.00 พอใช 2.07 ดี 
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 3.00 ดีมาก 2.67 ดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 2.75 ดีมาก 2.40 ดี 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 2.33 ดี 2.40 ดี 
องคประกอบที่ 6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 ดีมาก 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 2.38 ดี 2.33 ดี 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 3.00 ดีมาก 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 3.00 ดีมาก 3.00 ดีมาก 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย 2.38 ดี 2.38 ดี 



12 

G:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  6_2553.doc  

  แนวทางการพฒันาปรับปรงุหนวยงานในอนาคต 
จากผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2552  พบวายังมีตัวบงชี้ที่ยังไมไดคุณภาพ จํานวน 6 ตัว

บงชี้  ซ่ึงตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน 0 คะแนน คือ  ตัวบงชี้ท่ี 7.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการประเมิน 1 คะแนน จํานวน 5 
ตัวบงชี้ คือ  

1. ตัวบงชี้ท่ี 2.4  จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
2. ตัวบงชี้ท่ี 2.5  สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ตอ

อาจารยประจํา 
3. ตัวบงชี้ท่ี 2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย   
4. ตัวบงชี้ท่ี 2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทํา

หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
5. ตัวบงชี้ท่ี 4.7  รอยละงานวิชาการที่ไดจดลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน

ที่เชื่อถือได ตออาจารยประจํา 
ดังนั้น จึงขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมใหการตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 

กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น.  รวมใหคณะกรรมการสัมภาษณในวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 – 
11.00 น. รับฟงผลการประเมิน เวลา 14.30  - 16.30 น.  ณ หอง Sc9 -508  และขอใหพิจารณาแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงหนวยงานในอนาคต เพื่อเสนอตอคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ดวย   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
     มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหรองคณบดีฝายที่เกี่ยวของ และหัวหนาสายวิชาพิจารณา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหนวยงานในอนาคตสําหรับตัวบงชี้ที่ยังไมไดคุณภาพ 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ที่ไดคะแนน
ประเมิน 1 คะแนน รวม 5 ตัวบงชี้  โดยแจงใหรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ เพื่อสรุปจัดทํารายงาน
นําเสนอคณะกรรมการประเมินฯ ภายใน 

4.4 ขออนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เห็นชอบใหดําเนินการปรับโครงสรางภายในตามความ
ประสงคของสายวิชา/สาขาวิชาตาง ๆ นั้น  

ปจจุบันงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการจัดทํารางโครงการการแบงสวน
ราชการและปรับโครงสรางคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย เสร็จเรียบรอยแลว 
รายละเอียด อางอิงที่ YT0VB6TO สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YT0VF6MR.doc  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังนี้  
1.    มอบหมายผูบริหารที่เกี่ยวของ พิจารณาวิเคราะห  ประเมินโครงการ ดังนี้  

1.1.  รองคณบดีฝายวิชาการ    พิจารณาโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  
1.2.   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  พิจารณาโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี, ฟสิกส และจุลชีววิทยา  
1.3.   หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร  พิจารณาโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร, บริหารธุรกิจ

และเศรษฐศาสตร และสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมทางภาษา  
1.4.   หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ  พิจารณาโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  

2.    กําหนดเกณฑการพิจารณาการจัดตั้งสายวิชาวิชา  ประกอบดวย  
2.1.   ควรมีคณาจารย ไมนอยกวา 6 คน  
2.2.   ควรมีหลักสูตรที่เปดสอน  ไมนอยกวา 1 หลักสูตร   
2.3.   ควรมีงบประมาณรายรับ – รายจาย เพียงพอในการบริหารจัดการ  

3.  มอบรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูประสานงานในการประชุมคณะกรรมการฯ และการเชิญ
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฯ ตาง ๆ เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมได  

4.  ใหนําเสนอผลการพิจารณารายงานใหคณบดีทราบ และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ใน
การประชุมครั้งตอไป    

5.   มอบสํานักงานเลขานุการ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตามขอ 1   

4.5 ขออนุมัติเงินงบประมาณรายไดสวนกลาง เพื่อซอมแซมครุภัณฑ   

ดวยสายวิชาวิทยาศาสตร และโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา ขอความอนุเคราะหใชเงิน
งบประมาณจากสวนกลาง เพื่อซอมแซมครุภัณฑ ดังนี้  

1.  ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หอง Sc4-203  หองปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล  สาขาวิชาชีววิทยา
โมเลกุล จํานวน 1 เครื่อง วงเงินตามใบเสนอราคา  รวมทั้งสิ้น  22,496.75  บาท อางอิงที่  Y90YE2E7 หรือ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Y90YH9UW.PDF  

2.  ซอมแซมหมอนึ่งความดันไอ สาขาจุลชีววิทยา เปนเงิน 26,215 บาท  อางอิงที่ YG0TWEQG  
หรือ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YG0U1BRQ.PDF  

เนื่องจากงบประมาณในสวนของสายวิชา/โครงการจัดตั้ง มิไดตั้งแผนการใชจายงบประมาณดังกลาว 
และปจจุบันสายวิชา/โครงการ มีเงินเหลือจายไมเพียงพอ จึงขอความอนุเคราะหสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  

1.   เห็นชอบอนุมัติใชงบประมาณเงินรายไดสวนกลางเพื่อซอมแซมครุภัณฑดังกลาว  
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2.   ขอใหสายวิชา/โครงการจัดตั้ง พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ และเตรียมแผน
งบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ ปงบประมาณ  2554  และการจัดทําแผนคําขอ
งบประมาณ ประจําป 2555 เพื่อทดแทนครุภัณฑในกรณีที่ชํารุด และไมคุมคาในการซอมแซมดวย  

4.6 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงจํานวนรับนิสิต  

ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจํานวนรับ
นิสิตใหม หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) ภาคปกติ และภาคพิเศษ ตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป จากแผนเดิม 
จํานวนนิสิตรับใหม  ปละ  50 คน  เปน  ปละ  80 คน  รายละเอียดอางอิงที่  YU0WDXTA หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YU0WG1FY.PDF   

อนึ่ง แผนการรับนิสิต ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย การขอ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว กองแผนงาน ใหความเห็นและเสนอแนะวา ควรดําเนินการในภาพรวม ดังนั้นควรมอบสวนงาน
จัดการศึกษา ดําเนินการสํารวจความตองการรับนิสิตใหมจากสายวิชา/โครงการตาง ๆ ที่ประสงคจะปรับเปล่ียน
แผนการรับนิสิตใหม และนําเสนอมหาวิทยาลัยไปพรอมกันในคราวเดียว    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแผนรับจํานวนนิสิตของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) ภาคปกติ และภาคพิเศษ จากเดิม 50 คน เปน 80 คน ตั้งแตปการศึกษา 
2554  และมอบโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษาดําเนินการสํารวจขอมูลจากหนวยงานภายใน และเสนอปรับแผน
ในภาพรวมทั้งหมด   

4.7 ขออนุมัติหลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต)  

ตามที่สายวิชาคณิตศาสตรฯ ไดรับอนุมัติแผนรับนิสิต ประจําป 2554 หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร) 
โดยขอจะขอใชหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร มาเปดสอน นั้น ตอมาสาวิชาคณิตศาสตรฯ ไดพิจารณาเปลี่ยนแปลง
การดําเนินงาน โดยจัดทําหลักสูตรใหม หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต) เพื่อขออนุมัติเปดสอนในปการศึกษา 
2554  แทนการขอใชหลักสูตรมาเปดสอนตางคณะฯ ตางวิทยาเขต ทั้งนี้หลักสูตรที่ดําเนินการใหมไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ในการประชุม คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 
23  มิถุนายน 2553 เรียบรอยแลว   

เนื่องจากการขออนุมัติหลักสูตรใหม จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และ
ไดรับอนุมัติบรรจุแผนฯ จากมหาวิทยาลัยฯ  ดังนั้นสายวิชาคณิตศาสตร จึงขอสงเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1.  แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   

2.  มคอ. 1   

3.  มคอ. 2  
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4.  ผลการวิจัยสถาบัน การสํารวจความคิดเห็นของผูเรียน และผูใชบัณฑิตที่มีตอการเปดสอน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตรประยุกต  

รายละเอียดอางอิงที่ YU0ZD6FX  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YU0ZHJKM.pdf , 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YU0ZHJL1.pdf , http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YU0ZHJL2.pdf และ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YU0ZHJMC.doc  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต) โดย
ปรับแผนจํานวนรับนิสิตจากแผนเดิม 15 คน เปนจํานวนปละ  30 คน   

4.8 การรับนิสิตยายคณะ/สาขาวิชาเอก  

ดวยนายสดายุ  บุญสอน นิสิตชั้นปที่ 1 เลขประจําตัว 5220602454 สาขาวิชาเอก พลศึกษาและ       
สุขศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคํารองแจงความประสงคขอยายคณะ เพื่อมาศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ  เนื่องจากมีโรคประจําตัว เปนปญหาสุขภาพในการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเดิม กอปรกับมี
ความสนใจในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมากเปนพิเศษ ผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชา และคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตรฯ พิจารณาเห็นชอบแลว นั้น 

  สํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบแลวนิสิตแลว นิสิตดังกลาวมีคุณสมบัติตามขอบังคับวาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรีฯ และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ 
พิจารณาเห็นชอบรับนายสดายุ  บุญสอน ได   

  อนึ่ง การรับนิสิตยายคณะฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี และที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ  ดังนั้นจึงนําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในระบบ e-office เพื่อความรวดเร็ว เนื่องจาก
กําหนดประชุมครั้งที่ 6/2553 กําหนดในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 รายละเอียดอางอิงที่ Y50XXS27 และ YA1169ZH  
สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Y50Y1GCS.pdf  และนําเสนอที่ประชุมฯ ทราบผลการพิจารณาอีก
คร้ังหนึ่ง  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ     

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

4.9 ขออนุมัติจัดทําเอกสารประกอบการสอนเพื่อเปนผลงานทางวิชาการ และคิดภาระงาน  

ดวยอาจารยภัทรพงศ  รักนอย  สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส จัดทําเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาตาง ๆ จํานวน 5 รายวิชา โดยขออนุมัติเปนผลงานทางวิชาการ และคิดภาระงานในปการศึกษา 2553  ดังนี้  

1.  รายวิชา 01420119  รายวิชาฟสิกสโดยสังเขป ตอนที่ 1 (กลศาสตร ความรอน  ของไหล)  

2.  รายวิชา 01420119  รายวิชาฟสิกสโดยสังเขป ตอนที่ 2 (ไฟฟา –แมเหล็กไฟฟา แสง ฟสิกสยุค
ใหม)  
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3.  รายวิชา 01420332  รายวิชากลศาสตรสถิติ   

4.  รายวิชา 01420331  รายวิชาเทอรโมไดนามิกส  

5.  รายวิชา 01420334  รายวิชาปฏิบัติการเทอรโมไดนามิกส   

 อนึ่ง เอกสารประกอบการสอนรายวิชาดังกลาวไดจัดทําและใชประกอบการสอนมาบางแลว 
รายละเอียดอางอิงที่  YU0Z63AL หรือสืบคนที่   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YU0Z81UJ.PDF  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหคิดภาระงานผลงานทางวิชาการได โดยมอบรองคณบดีฝายวิชาการ 
ดําเนินการตามประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการ และใหเทียบภาระงานเมื่อผานการ
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแลว    

4.10 ขออนุมัติจัดทําเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01419214  

ดวยอาจารย ดร. จุฑาทิพย  โพธ์ิอุบล  ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา จัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา 01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐานภาคปฏิบัติการ  โดยขออนุมัติเปนผลงานทางวิชาการ และคิด
ภาระงานใหแกคณาจารย ในปการศึกษา 2553      

 อนึ่ง เอกสารประกอบการสอนรายวิชาดังกลาวไดจัดทําและใชประกอบการสอน ปการศึกษา 2553  
รายละเอียดอางอิงที่  YT0POF7N หรือสืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YT0PQIBN.pdf      

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหคิดภาระงานได โดยมอบรองคณบดีฝายวิชาการ 
ดําเนินการตามประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการ และใหเทียบภาระงานเมื่อผานการ
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแลว   

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

4.11 ขออนุมัติจัดทําเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01420117 และ 01420473  

ดวยอาจารย ดร. สุชีวัน  กรอบทอง  สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส จัดทําเอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา 01420117  ฟสิกสเบื้องตน 1 (สวนที่ 2)  และรายวิชา 01420473  ฟสิกสของแข็ง 1 โดยขออนุมัติผลิตผล
งานทางวิชาการและคิดภาระงาน เร่ิมดําเนินการตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2553    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหคิดภาระงานผลงานทางวิชาการได โดยมอบรองคณบดีฝายวิชาการ 
ดําเนินการตามประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑการประเมินผลงานทางวิชาการ และใหเทียบภาระงานเมื่อผานการ
ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแลว  
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4.12 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร บธ.บ. (การตลาด) ปการศึกษา 2554  

 ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ไดรับอนุมัติใชหลักสูตร บธ.บ.
(การตลาด) จากคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเปดสอนและรับนิสิตใหม ตามแผนการรับนิสิต ปการศึกษา 2554 โดยคณะฯ 
แตงตั้งให อ.ดร.บุษยรินทร  กองแกว เปนประธานคณะทํางานโครงการหลักสูตรฯ และปจจุบันไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว นั้น  

 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ นําเสนอคณะกรรมการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เพื่อพิจารณาในการประชุม คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 แลวเห็นชอบการขอเปดหลักสูตร
ดังกลาว ภาคปกติ โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 จํานวนนิสิตรับใหม ปละ 80 คน รายละเอียดโครงการหลักสูตร 
อางอิงที่ YW0S7U3F หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YW0SFU00.pdf  และผลการวิจัยสถาบัน เฉพาะ
บทสรุปผูบริหารและบทคัดยอ ที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YW0SFU1R.pdf  

 อนึ่ง การเปดสอนหลักสูตรใหม ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
และนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตอไป  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.13 การสรรหาหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  อยูในระหวางการดําเนินการขออนุมัติปรับโครงสราง
หนวยงานภายใน และมีประกาศจัดตั้งโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร แยกจากสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร โดยมีการบริหารจัดการแยกจากกันระหวางสายวิชาคณิตศาสตร และโครงการจัดตั้งสายวิชา
คอมพิวเตอร และเนื่องจาก รองศาสตราจารยวิรัตน  สุวรรณาภิชาติ  ซ่ึงดํารงตําแหนงทางบริหาร ตําแหนงหัวหนา
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร (สายวิชาเดิม) จะครบวาระการดํารงในวันที่  4  กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการสรรหาหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
และเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ นั้น  

คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จึงขอเสนอพิจารณา เร่ือง การสรรหาหัวหนาสายวิชา
คณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ในประเด็น ดังนี้  

ประเด็นที่  1   ผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ ดํารงตําแหนงหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ ควรเปน
คณาจารยเฉพาะในสาขาวิชาคณิตศาสตร หรือเปนคณาจารยทุกสาขาวิชา (คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร)ซ่ึงมี
คุณสมบัติตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541    

ประเด็นที่  2  ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ ควรเปน
คณาจารยเฉพาะในสาขาวิชาคณิตศาสตร หรือเปนคณาจารยทุกสาขาวิชา (คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร)ซ่ึงมี
คุณสมบัติ ครบตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ  
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 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  
1. ผูมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ เปนคณาจารยในสังกัด

สายวิ ช าคณิตศาสตร  สถิติ  และคอมพิ ว เตอร  (สายวิ ช า เดิ ม )  ซ่ึ งมี คุณสมบัติ ครบถ วนตาม  พ .ร .บ .
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541  

2. ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ ไดแกคณาจารยทุกทานใน
สังกัดสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ   

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนพฤษภาคม 2553  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนพฤษภาคม  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 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ไดรับการโอนเขาบัญชี แตยังไมไดจัดทําเช็คแจงจาย 
1.7.2 รายงานเช็คคางจายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7.4 งบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 

2. รายงานการใชเงินงบประมาณ ประจําป 2553 งบดําเนินการ   

ขอมูลรายงานเงินรายไดตามขอ 1 อางอิงที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YT122WGT.xls    และขอ 2 อางอิง
ที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YU0KFH84.xls  

  นอกจากนี้ สํานักงานเลขานุการ ขอแจงรายงานการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําป 2553  ซ่ึงกอง
คลัง บางเขน รายงานผลไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2553) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีผลการ
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ดําเนินงานเบิกจายเงินงบประมาณ เฉลี่ยรอยละ 53.6 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรการเรงรัด รอยละ43 รายละเอียด สืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YE0W7IG8.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนพฤษภาคม 2553  

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูลการใชสาธารณูปโภค ประจําเดือนพฤษภาคม 2553  
ดังนี้  

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

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤษภาคม 2553 จําแนกตามปริมาณและ

คาใชจาย  
รายงานการใชสาธารณูปโภคอางอิงที่  YR0WLFN9 หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YU0XKIYF.xls 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 7/2553    

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 7/2553 ประจําเดือนกรกฎาคม 2553 และเนื่องจากวันจันทรที่ 26 กรกฎาคม 2553 
เปนวันหยุดราชการ (วันอาสาฬหบูชา) จึงขอเลื่อนการประชุมเปนวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.30 น.  กําหนด
เสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  19  กรกฎาคม  2553     

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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5.4 การเชิญประธานโครงการจัดตัง้เขารวมประชุม 

หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร มีขอเสนอเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมิไดเชิญ
รองคณบดี ผูชวยคณบดี  หรือประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฯ เขารวมประชุม นั้น  

ดังนั้น เพื่อใหการประชุมในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหัวหนาหนวยงานภายในที่มิไดเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการประจําคณะฯ มีขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงควรมีการเชิญ
หัวหนาหนวยงานภายใน หรือผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมในวาระการประชุมที่
เกี่ยวของดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ทั้งนี้เร่ิมตั้งแตการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 7/2553 เปน
ตนไป  

5.5 การดําเนินงานเชิงรุก 

หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร เสนอพิจารณา เร่ือง การประเมินผลบุคลากรเชิงรุก  โดยเสนอให
สํานักงานเลขานุการ รวบรวมระเบียบ ประกาศ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหครบถวน เพื่อใหผูบริหาร และบุคลากร
สามารถใชประโยชนได 

อนึ่ง หัวหนาสํานักงานเลขานุการ แจงวาขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลทุกประเภท กอง
การเจาหนาที่ บางเขน ไดนําขึ้นในระบบออนไลนแลว บุคลากรทุกทานสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดที่ เว็บไซด
ของกองการเจาหนาที่  บางเขน  ที่http://www.person.ku.ac.th/ โดยเลือกที่ขอควรรู  หรือที่ขาวสาร  
http://www.person.ku.ac.th/knows.html  หรือ http://www.person.ku.ac.th/news.html  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยมอบสํานักงานเลขานุการดําเนินการประชาสัมพันธ และรวบรวม
เปนเอกสารบริการที่หนวยการเจาหนาที่   

เลิกประชุมเวลา 11.20 น.  

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูบันทึกรายงานการประชุม  

 

 


