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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

ครั�งที� 9/2553 

วนัจันทร์ที� 30  กันยายน  2553  

ณ ห้อง Sc9-110  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
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ผู้มาประชุม  

1. ผศ.ดร.ชานนัก ์ สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วฒิุพงษ ์ ศิลปวศิาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. รศ.ศิริภทัรา เหมือนมาลยั รองคณบดีฝ่ายวชิาการ    กรรมการ  
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพฒัน์  หวัหนา้สายวชิาวทิยาศาสตร์ กรรมการ  
5. อ.ดร.วเินตร แสนหาญ  หวัหนา้สายวชิาคณิตศาสตร์ฯ     กรรมการ 
6. อ.รามิล กาญจนัดา หวัหนา้สายวชิาศิลปศาสตร์ กรรมการ   
7. รศ.ปริทรรศน์ นฤทุม  กรรมการประจาํคณะ ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ ์ แกว้ประสิทธิO   กรรมการประจาํคณะ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ์  ธวชัพนัธ์ุ กรรมการประจาํคณะ(อาจารยป์ระจาํ) กรรมการ  
10. นางวรรณวมิล ศรีประเสริฐศกัดิO  หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ  

เริ�มประชุมเวลา  09.30 น. 

เรื�องที�ประชุม 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประธานการประชุม  
ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงันีS     

วาระที� 1  เรื�องที�ประธานแจ้งให้ทราบ  

-  
วาระที�  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั�งที� 8/2553   
  ประธานขอเสนอให้ทีVประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลป
ศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ครัS งทีV 8/2553 เมืVอวนัจนัทร์ทีV 30 สิงหาคม 2553 จดัส่งครัS งทีV 1 อา้งอิงทีV 0S0P58DV เมืVอวนัทีV 
3 กันยายน 2553 และครัS งทีV 2 อ้างอิงทีV  190XSZWA จดัส่งเมืVอวนัทีV 20 กันยายน 2553 รายละเอียดสืบคน้ทีV  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1A0LK0JP.doc   

  ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมพิจารณา  

  มติที�ประชุม รับรองโดยไม่แกไ้ข  
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วาระที�  3 เรื�องแจ้งเพื�อทราบ  

3.1 รายงานกจิกรรมการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2553 

 ตามทีVกาํหนดใหห้น่วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจาํเดือน  ภายในวนัทีV 10 ของเดือนถดัไป เพืVอ
แจง้คณะกรรมการประจาํคณะฯ ทราบ นัSน   

บดันีS  หน่วยงานภายในจดัส่งรายงานผลตามแบบ ก.พ.ร. ประจาํเดือน สิงหาคม 2553 โดยหน่วย
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น  ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล อ้ า ง อิ ง ทีV  1913S3YR ห รื อ สื บ ค้ น ทีV
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1H0TBOM8.xls    และรายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยงานภายใน/
โครงการ/ฝ่ายต่าง ๆ  ประจาํเดือนสิงหาคม  2553   ขอ้มูล ณ วนัทีV 29  กนัยายน 2553  ดงันีS      
ลาํดบั 

ที� 

หน่วยงาน นํา 

เสนอ 

ยงัมไิด้

นําเสนอ 

ว/ด/ป ที�ส่ง 

1. ฝ่ายบริหาร ����  29  ก.ย. 2553 
2. ฝ่ายวชิาการ ����  1 ก.ย.53 

3. ฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศึกษา  ����  ยงัไม่ส่งขอ้มูลเดือน ก.ค.-ส.ค.53 

4. ฝ่ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและกิจการนิสิต ����  30 ส.ค.53 

5.  ฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา ����  9 ก.ย.53 

6. ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์และกิจการพิเศษ ����  23 ก.ย.53 

7   สายวิชาคณิตศาสตร์  ����  10 ก.ย.53 

8.   สายวิชาวทิยาศาสตร์ ����  2 ก.ย.53 
9.   สายวิชาศิลปศาสตร์ ����  22 ก.ย.53 
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาองักฤษ ภ.พิเศษ ����  ยงัไม่ส่งขอ้มูลเดือน ส.ค.53 

11. โครงการปริญญาตรี วทิยาการคอมพิวเตอร์ ภ.พิเศษ  ���� ยงัไม่ส่งขอ้มูลเดือน เม.ย.-ส.ค.53 
12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   ����  10 ก.ย.53 
13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภ.พิเศษ ����   6 ก.ย.53 
14. ศูนยส่์งเสริมการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลย ี ����   9 ก.ย.53 
15. สาํนกังานเลขานุการ ����  2 ก.ย.53 

16. โครงการจดัตัSงสายวชิาเคมี ����  2 ก.ย.53 

17. โครงการจดัตัSงส่วนงานจดัการศึกษา ����  3 ก.ย.53 

18. โครงการจดัตัSงสายวชิาฟิสิกส์ ����  11 ก.ย.53 
19. โครงการจดัตัSงสายวชิาจุลชีววทิยา  ���� ยงัไม่ส่งขอ้มูลเดือน ส.ค.53 

20. โครงการจดัตัSงสายวชิาคอมพิวเตอร์ ����  9 ก.ย.53 

21. โครงการจดัตัSงสายวชิาสงัคมศาสตร์ ����  6 ก.ย.53 

22. โครงการจดัตัSงสายวชิาอุตสาหกรรมบริการและนวตักรรมภาษา ����  23 ก.ย.53 

23. โครงการจดัตัSงสายวชิาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ����  8 ก.ย.53 

รวมหน่วยงานที�นําส่งและไม่นําส่งทั�งสิ�น 19 3  
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ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมทราบ 

มติที�ประชุม รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซื�อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ�งก่อสร้าง ประจําปี 2553   

หน่วยพสัดุ งานคลงัและพสัดุ สํานกังานเลขานุการ ขอรายงานผลการดาํเนินการจดัซืSอ/จา้งรายการ
ครุภณัฑเ์งินงบประมาณ ประจาํปี 2553 และแผนการจดัซืSอ/จา้งรายการครุภณัฑ์ เงินรายได ้ปีงบประมาณ 2553 และ
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง เพืVอใช้เป็นข้อมูล และการติดตามประเมินผลการ
ดาํเนินงาน ประจาํเดือน สิงหาคม  2553 ดงันีS   

1. รายงานผลการซืSอจา้งรายการครุภณัฑ์และสิVงก่อสร้าง ประจาํปี 2553  อา้งอิงทีV 1B0X7HEC   
สืบคน้ทีV http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1B0XE645.xls     

2. ความก้าวหน้าในการดําเนินการโครงการก่อสร้าง ประจาํเดือนสิงหาคม 2553 อ้างอิงทีV 
1B0X7HEC สืบคน้ทีV http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1B0XE64L.doc       

ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมทราบ  

มติที�ประชุม รับทราบ  

3.3 การจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิตาม

ประสบการณ์  

ด้วยกองการเจ้าหน้าทีV มีบนัทึกทีV ศธ 0513.10103/ว 3129 ลงวนัทีV 25 สิงหาคม 2553 เรืV อง การ
จ่ายเงินค่าจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั (เงินงบประมาณ) โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนสูงกวา่วุฒิตามประสบการณ์  โดยแจง้วา่
มหาวิทยาลยัฯ ไดด้าํเนินการบริหารงานบุคคลเกีVยวกบัการจา้งบุคคลผูมี้ประสบการณ์เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเงิน
งบประมาณ โดยให้มีการเพิVมค่าประสบการณ์ตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาการบรรจุบุคคลให้ไดรั้บเงินเดือนสูงกว่า
วุฒิตามประสบการณ์ทีVมหาวิทยาลัยกําหนด และให้เพิVมค่าประสบการณ์ได้ไม่เกิน 5 ขัSน และเนืVองจากสํานัก
งบประมาณมิไดจ้ดัสรรงบประมาณสําหรับการเพิVมค่าประสบการณ์ดงักล่าวให้ ดงันัSนเพืVอให้การบริหารจดัการงบ
บุคลากรสาํหรับการจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัเงินงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ก.บ.ม. ในการประชุมครัS ง
ทีV 8/2553 เมืVอวนัทีV 12  กรกฎาคม 2553 จึงมีมติให้หน่วยงานตน้สังกดัรับผิดชอบเงินเพิVมค่าประสบการณ์ ตัSงแต่เริVม
บรรจุจนถึงเกษียณอายรุาชการ โดยโอนเงินรายไดข้องหน่วยงานตน้สังกดัใหก้บัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์(กองคลงั) 
เมืVอสิSนสุดปีงบประมาณของแต่ละปี โดยให้ถือปฏิบติัตัSงแต่วนัทีV 1 ตุลาคม 2553 เป็นตน้ไป  รายละเอียดอา้งอิงทีV 
0Q0TOTO6  หรือสืบคน้ทีV http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0Q0TVYOS.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมทราบ  

  มติที�ประชุม รับทราบ  และเพืVอกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัในส่วนของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงขอให้นาํเสนอคณะกรรมการบริหารจดัการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พิจารณา
กลัVนกรอง และนาํเสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ  วาระพิจารณาต่อไป  
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3.4 โครงการคัดเลอืกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวชิาการ ประจําปี 2553 

  ดว้ยกองการเจา้หนา้ทีV  มีบนัทึกทีV ศธ 0513.10103/ว 3470 ลงวนัทีV 21 กนัยายน 2553 เรืVอง โครงการ
คดัเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจาํปี 2553 โดยแจ้งว่ามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบให้จดั
โครงการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนบัสนุนและช่วยวิชาการ เพืVอส่งเสริมและยกย่องบุคลากรสายสนบัสนุนและ
ช่วยวิชาการ ผูมี้ความประพฤติ และปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีVดีในการครองตน ครองคน และมีผลการปฏิบติังาน
ดีเด่น รวมทัSงเพืVอนําผลการคดัเลือกเป็นข้อมูลนาํเสนอ สํานักงาน ก.พ.ในการคดัเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาํปี โดยมีคณะกรรมการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนบัสนุนและช่วยวชิาการ เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการ นัSน  

  คณะกรรมการฯ จึงขอใหห้น่วยงานดาํเนินการคดัเลือกบุคลากรดีเด่น ประจาํปี 2553 ตามหลกัเกณฑ์
ทีVคณะกรรมการฯ กาํหนด โดยส่งผลการคดัเลือกพร้อมประวติัและผลงานบุคลากร จาํนวน 12 ชุด  ภายในวนัทีV 22 
ตุลาคม 2553  โดยสามารถดาว์นโหลดเอกสาร แบบฟอร์มได้ทีV www.person.ku.ac.th รายละเอียดอ้างอิงทีV 
1B0UGPP5 หรือสืบคน้ทีV  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1B0UIY8V.pdf     

  สํานกังานเลขานุการ ไดแ้จง้ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานภายใน/โครงการ เพืVอพิจารณาเสนอชืVอผูมี้
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ฯ ภายในวนัทีV 11 ตุลาคม 2553 จึงขอแจง้ประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานทีVเกีVยวขอ้งทราบอีก
ครัS งหนึVง  

  ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมทราบ   

  มติที�ประชุม รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารประสานการพิจารณาคัดเลือก ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีVคณะฯ และมหาวทิยาลยักาํหนด  

3.5 ผลการพจิารณาการเปิดสอนสาขาวชิาที�มีผู้เรียนน้อยและโครงการภาคพเิศษ  

สืบเนืVองจากมหาวิทยาลยัขอให้ พิจารณาเรืVองการเปิดสอนสาขาวิชาทีVมีผูเ้รียนน้อย และโครงการ
ภาคพิเศษ ซึV งเป็นขอ้เสนอแนะจากทีVประชุมคณะกรรมการวิจยัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครัS งทีV 
1/2553 เมืVอวนัทีV 21 เมษายน 2553 ใน 3 ประเด็นทีVเกีVยวขอ้ง และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยขอให้คณะฯ พิจารณา
เสนอความเห็นเพืVอรวบรวมนาํเสนอทีVประชุมคณบดี ภายในวนัทีV 10 กนัยายน 2553  รวมถึง 3 ประเด็นในส่วนของ
คณะกรรมการวิจยัฯ และทีVประชุมบณัฑิตวิทยาลยั  และมติทีVประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ครัS งทีV 8/2553 เมืVอ
วนัทีV 30 สิงหาคม 2553  เห็นชอบให้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอทีVประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาฯ 
พิจารณาให้ประเด็นเรืVองการสอนสาขาวิชาทีVมีผูเ้รียนนอ้ย และโครงการภาคพิเศษก่อนวนัทีV 10 กนัยายน 2553 และ
นาํเสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เพืVอนาํเสนอมหาวทิยาลยัภายใน 10 กนัยายน 2553 นัSน  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจง้ว่าไดน้ดัประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา วาระพิเศษ ในวนันีS  (30 
กนัยายน 2553) เวลา 12.00 น. และไดป้ระสานงานกบัผูอ้าํนวยการกองบริการการศึกษา บางเขนแลว้สามารถส่งผล
การพิจารณาไดเ้พิVมเติม ดงันัSนจึงรายงานผลการพิจารณาเพืVอแจง้ทีVประชุมทราบในครัS งต่อไป     

ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมทราบ   

  มติที�ประชุม รับทราบ  
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3.6 ผลการสัมมนาผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เมื�อวนัที� 26-27 กนัยายน 2553  

สืบเนืVองจากการสัมมนาผูบ้ริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมืVอวนัทีV 26 – 27 กนัยายน 2553 
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ รีสอร์ต จ.กาญจนบุรี  เพืVอระดมความคิดในการจดัทาํแผนกลยทุธ์  และแผนทีVยทุธศาสตร์ นัSน  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ ของแจง้ผลการสัมมนาเบืSองตน้ รายละเอียด ดงันีS    

กลุ่มที�  1   เอกสารนาํเสนอใหที้Vประชุมทราบแลว้ 

กลุ่มที�  2   อา้งอิงทีV 1H02JC1S  หรือทีV http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1H0408?1.docx   

ยทุธศาสตร์ทีV 2 พฒันาระบบสนบัสนุนการสร้างผลงานวจิยัสู่ระดบัสากล 
มีกลยทุธ์ทีVเกีVยวขอ้งกบัยทุธศาสตร์ทีV 2 ดงันีS  
กลยทุธ์ทีV 1 เสริมสร้างเครือข่ายการสอนเพืVองานวจิยั 
กลยทุธ์ทีV 2 พฒันาโครงสร้างพืSนฐานเพืVอส่งเสริมงานวจิยั 
กลยทุธ์ทีV 3 พฒันาระบบการส่งเสริมศกัยภาพของบุคลากรเพืVอการวจิยั 
เป้าประสงค ์
เพืVอส่งเสริมใหค้ณาจารยมี์ผลงานวจิยัในระดบัสากล ในแง่ของ 

• ผลงานวจิยัสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน โครงสร้างทางสังคม และ
นโยบายสาธารณะ  

• ผลงานวจิยัไดรั้บการตีพิมพล์งในวารสารวชิาการนานาชาติทีVมีอิมแพคแฟคเตอร์ และมี 
citation ทีVดี 

• ผลงานวจิยัสามารถจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา และสิทธิบตัร 
โครงการ 
1.  พฒันา/สร้าง เครือข่ายคณาจารยเ์พืVอความเชีVยวชาญของสาขาวชิา 
 กิจกรรมทีVสอดคลอ้งกบัโครงการนีSไดแ้ก่  

• มีคณาจารยที์VมีศกัยภาพมาแลกเปลีVยนการสอนทีVคณะ  

• คณาจารย ์ไดรั้บเชิญใหไ้ปสอนทีVสถาบนัอืVน 

• มีการประชุมสัมมนาแลกเปลีVยนวธีิการสอน 
2.  จดัหาโครงสร้างพืSนฐานเพืVอส่งเสริมงานวิจยัสู่ระดบัสากล 
               กิจกรรมทีVสอดคลอ้งกบัโครงการนีSไดแ้ก่  

• มีการสร้างโครงสร้างพืSนฐานเพืVอส่งเสริมงานวจิยั 
3.  การพฒันาศกัยภาพคณาจารยเ์รืVองระบบงานวจิยัสู่มืออาชีพ 
               กิจกรรมทีVสอดคลอ้งกบัโครงการนีSไดแ้ก่  

• มีการฝึกอบรมจากคณาจารย/์ นกัวจิยัอาวุโสในการทาํงานวจิยั ในแต่ละสาขาวชิา 
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ตวัชีSวดัเป้าประสงค ์
1. มี Accredited international publication และ national publication ทีV สกอ. รับรอง 1 งานวจิยัทุก 2 

ปี ต่อคณาจารย ์โดยในสายวชิาศิลปศาสตร์ อาจจะอนุโลมใหมี้เฉพาะ national publication ได ้
2. ตวั ranking ของคณะ /สาขาวชิาสูงขึSน 
3. ปริมาณงานวิจยัทีVตีพิมพใ์น accredited International publication และ National publication ทีV 

สกอ. รับรอง และเงินวิจยัเพิVมขึSน 10 เปอร์เซ็นตต่์อปี  
4 ร้อยละ 80 ของคณาจารยใ์นคณะมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัดี 

กลุ่มที�  3  เอกสารนาํเสนอใหที้Vประชุมทราบแลว้ 

กลุ่มที�  4  เอกสารนาํเสนอใหที้Vประชุมทราบแลว้  

ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมทราบ  

มติที�ประชุม รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานจดัประชุมบุคลากรคณะ
ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ในวนัศุกร์ทีV 22 ตุลาคม 2553  โดยกาํหนดวาระการประชุม 2 วาระ ดงันีS     

1. การรับรองแผนยทุธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ พ.ศ. 2553 – 2556   

2. สัมมาทิฐิกรณีปัญหา และขอ้เสนอแนะเพืVอการพฒันาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์       

วาระที� 4  เรื�องสืบเนื�องและพจิารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่ง อาจารย์     

ตามมติทีVประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครัS งทีV 8/2553 เมืVอวนัทีV 30 
สิงหาคม 2553  เห็นชอบให้เสนอขออนุมติับรรจุ นางสาวรุ่งทิวา  เปีV ยมทองคาํ คุณวุฒิ วท.บ.(ชีวเคมี) คะแนนเฉลีVย 
2.92  วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) คะแนนเฉลีVย 3.59 ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) คะแนนเฉลีVย -  จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และ Ph.D. Microbiology and Biocatalyst industrial, จาก Institut National des Sciences AppliQuees, 
Toulouse, France  เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตาํแหน่ง อาจารย ์สังกดัโครงการจดัตัSงสายวิชาจุลชีววิทยา ขัSน 19,665 
บาท เงืVอนไขการบรรจุปริญญาเอกทาง Applied Bioscience นัSน  

เนืVองจาก น.ส.รุ่งทิวา  เปีV ยมทองคาํ แจง้ขอสละสิทธิO การบรรจุเขา้รับราชการ ดงันัSนโครงการจดัตัSง
สายวิชาจุลชีววิทยา เนืVองจากความจาํเป็นด้านครอบครัว ต้องเดินทางไปพาํนัก ณ ต่างประเทศ จึงขอให้คณะฯ 
พิจารณาบรรจุผู ้สอบได้ในลําดับทีV  2  ได้แก่ นายคฑาวุธ  โสภาลุน  วุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) จาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ คะแนนเฉลีVย 2.97  วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) หลกัสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลยัมหิดล 
คะแนนเฉลีVย 3.57 และ ปร.ด. (เทคโนโลยชีีวภาพ) หลกัสูตรนานาชาติ จากมหาวทิยาลยัมหิดล คะแนนเฉลีVย 3.90          

 การขออนุมติับรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตาํแหน่ง อาจารย์ ได้ผ่านการพิจารณาจากทีVประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกอาจารย ์เรียบร้อยแลว้ ดงันัSนจึงขอนาํเสนอทีVประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลป
ศาสตร์แล ะวิท ยาศ าสตร์  พิ จารณาใ ห้ความเ ห็นช อบ เอก สารอ้าง อิง ทีV  1I0KMZ7B หรือสื บค้นทีV  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1I0KP3AW.doc  
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 อนึV ง หน่วยการเจา้หน้าทีV ขอแจง้ข้อมูลการดาํเนินการประกาศรับสมคัรเพืVอบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการทีVอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ จาํนวน 3 อตัรา   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1I0KP3AG.doc ดงันีS   

ข้อมูลอตัราที�จดัสรร 

สงักดั ทีVมาของอตัรา 
การดาํเนินการบรรจุ 

 

โครงการจดัตั�งสายวชิาจุลชีววทิยา 

อาจารย ์
ปริญญาเอกสาขาวชิาจุลชีววทิยา 

 
อตัราปริญญาเอก 

 
ขยายเวลารับสมคัร จนถึงวนัทีV 22 ตุลาคม 2553 

อาจารย ์
ปริญญาเอกสาขาวชิาจุลชีววทิยา 

อตัราเดิม 
 (อ.ดร.วรีานุช หลาง) 

ขออนุมติับรรจุนายคฑาวธุ โสภาลุน   
 

สายวชิาศิลปศาสตร์  

อาจารย ์
ปริญญาโท/เอกสาขาวชิาภาษาจีน     

อตัราเดิม 
(ผศ.ดร.กลุศิริ ช. กรับส์) 

  
(ไม่มีผูส้มคัร) 

ทีVมา หน่วยการเจา้หนา้ทีV  รายงาน ณ วนัทีV 28 กนัยายน พ.ศ.2553 

  ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมพิจารณา 

 มติที�ประชุม เห็นชอบ   
4.2 ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

สืบเนืVองจากมติทีVประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ครัS งทีV 8/2553 เมืVอวนัทีV 30 สิงหาคม 2553 
เห็นชอบให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้โครงการจดัตัS งสายวิชาต่าง ๆ ทราบข้อเสนอแนะและ
พิจารณาปรับปรุง/แกไ้ข/ยนืยนั โดยจดัส่งเอกสารใหร้องคณบดีฝ่ายวิชาการ ภายใน 15 วนั และมอบงานนโยบายและ
แผน สาํนกังานเลขานุการ ดาํเนินการสรุปขอ้มูลเพืVอเสนอมหาวทิยาลยัภายในเดือนกนัยายน 2553 นัSน  

บดันีS งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได้รับข้อมูลและสรุปเอกสารโครงการปรับ
โครงสร้างคณะฯ เสร็จเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดทีV  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1I10I7VF.doc   

ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมพิจารณา  

มติที�ประชุม เห็นชอบ  และมอบสํานกังานเลขานุการ ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลเพิVมเติมในส่วนของ
ตารางบุคลากร โดยเพิVมกรอบอตัราตามแผนทีVมหาวทิยาลยัจดัสรรเพิVมเติม  และนาํเสนอมหาวทิยาลยัฯ ต่อไป  

4.3 การพิจารณาแต่งตั�งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ดว้ยกองกลาง มีบนัทึกด่วนทีVสุดทีV ศธ 0513.10102/15528  เรืVอง การแต่งตัSงนายกสภามหาวิทยาลยั 
และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  อา้งอิงทีV  1C0P3SVO สืบคน้ทีV 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1C0P82ZV.pdf  โดยแจง้วา่วาระการดาํรงตาํแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลยั 
และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ จะครบวาระตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เรืVอง แต่งตัSงนายกสภา 
และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิฯ ลงวนัทีV 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551  และตามขอ้ 5 และข้อ 6 แห่ง
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วา่ดว้ยนายกสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. 2541 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วา่ดว้ยกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 ระบุให้หวัหนา้หน่วยงานระดบัคณะ สถาบนั สํานกั และ
หัวหน้าหน่วยงานทีVมีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอชืVอบุคคลพร้อมประวติัให้ทีVประชุมคณบดีพิจารณาเลือกให้
มหาวทิยาลยัฯ ดาํเนินการเพืVอทรงพระกรุณาโปรดเกลา้แต่งตัSง นัSน  

  ดังนัS น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้คณบดีพิจารณาเสนอชืVอบุคคลผู ้สมควรดํารงตําแหน่งสภา
มหาวิทยาลยั พร้อมประวติัและผลงาน จาํนวนไม่เกิน 2 ชืVอ และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ พร้อม
ประวติัและผลงาน จาํนวนไม่เกิน 10 ชืVอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาํคณะฯ และนาํส่งกองกลาง
ภายในวนัศุกร์ทีV 22 ตุลาคม 2553   

อ นึV ง  น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ผู ้ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เดิม ไดแ้ก่   

นายกสภามหาวทิยาลยั     
ศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  อดุลวทิย ์  

กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ   
3. ดร.ชุมพล  พรประภา   
4. ดร.ธีรพงษ ์ ตัSงธีระสุนนัท ์
5. ดร.พรชยั  รุจิประภา  
6. ดร.พนัธ์ศกัดิO   ศิริรัชตพงษ ์ 
7. นายมนตรี  คงตระกลูเทียน 
8. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.วฒันา  เสถียรสวสัดิO  
9. นายศิริ ชมชาญ  
10. นายสมบติั  ศานติจารี 
11. นายอนนัต ์ เภตรา 

รายละเอียดอา้งอิงทีV  http://www.ku.ac.th/administer/council.html    

 ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมพิจารณา  

มติที�ประชุม  เห็นชอบให้นาํเสนอชืVอผูส้มควรดาํรงตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยั 1 ท่าน คือ 
ศาสตราจารย ์ดร.กาํพล  อดุลวทิย ์ และนาํเสนอชืVอกรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 10 ท่าน ดงันีS   

1.  ดร.ชุมพล  พรประภา   
2. ดร.ธีรพงษ ์ ตัSงธีระสุนนัท ์
3. ดร.พรชยั  รุจิประภา  
4. ดร.พนัธ์ศกัดิO   ศิริรัชตพงษ ์ 
5. นายมนตรี  คงตระกลูเทียน 
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6. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.วฒันา  เสถียรสวสัดิO  
7. นายศิริ ชมชาญ  
8. นายสมบติั  ศานติจารี 
9. นายอนนัต ์ เภตรา 
10. รองศาสตราจารยป์ริทรรศน์  นฤทุม   

4.4 การพจิารณาสัดส่วนที�เหมาะสมสําหรับนิสิตปริญญาโทแผน ก และแผน ข  

ดว้ยบณัฑิตวิทยาลยั มีบนัทึกทีV ศธ 0513.11501/2425 การพิจารณาสัดส่วนทีVเหมาะสมสําหรับนิสิต
ปริญญาโทแผน ก และแผน ข  โดยแจง้วา่มหาวิทยาลยัขอให้บณัฑิตวิทาลยัพิจารณาสัดส่วนทีVเหมาะสมสําหรับนิสิต
ปริญญโทแผนทีVทาํวิทยานิพนธ์ (แผน ก) และแผนทีVทาํการศึกษาค้นควา้อิสระ (แผน ข) เพืVอการผลิตผลงาน
วทิยานิพนธ์ใหส้อดคลอ้งกบัการเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัและการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงันัSนบณัฑิตวิทยาลยั จึงตดั
ทาํขอ้มูลจาํนวนนิสิตปริญญาโทในรอบ 5 ปีทีVผ่านมา คือ ปีการศึกษา 2548 – 2552 พร้อมทัSงจาํนวนนิสิตปัจจุบนั 
(ขอ้มูล ณ วนัทีV 22 กนัยายน 2553)  ซึV งจากขอ้มูลพบวา่ในปีการศึกษา 2548 – 2552 จาํนวนนิสิต ในแผน ก มีแนวโนม้
ลดลง คือ ร้อยละ 94.37,  87.10, 75.91, 42.99 และ 47.71 ตามลาํดบั  และจากมติทีVประชุมคณะกรรมการประจาํ
บณัฑิตวทิยาลยั ครัS งทีV 11/2553 เมืVอวนัทีV 23 กนัยายน 2553 ไดพ้ิจารณาเรืVองดงักล่าวแลว้มีความเห็นวา่แต่ละคณะจะมี
สัดส่วนการรับนิสิตแผน ก และ แผน ข  แตกต่างกนั  ขึSนกบัลกัษณะของสาขาวชิา นิสิต และความจาํเป็นอืVน ๆ ดงันัSน 
จึงแจง้ให้คณะฯ พิจารณา และขอให้คณะแจง้จาํนวนสูงสุดในการรับนิสิตแผน ก และจาํนวนแผน ข  ภายในวนัทีV 5 
ตุลาคม 2553 รายละเอียดอา้งอิงทีV 1D0YS6RI  หรือทีV http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1D0YVA51.PDF  

อนึV ง คณะฯ ไดพ้ิจารณานาํเสนอในการสัมมนาผูบ้ริหารคณะฯ เมืVอวนัทีV 26 – 27 กนัยายน 2553 ใน
เบืSองตน้แลว้แต่ยงัไม่มีขอ้สรุป 

ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมพิจารณา  

ทีVประชุมพิจารณา พิจารณาและอภิปรายในประเด็นสัดส่วน การแยกกาํหนดสัดส่วนตามกลุ่ม
สาขาวิชา แนวปฏิบติัทีVจะผลักดนักรณีจดัให้มีเวทีการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  เช่น การจดัประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ การจดัทาํวารสารคณะ และอืVน ๆ    

มติที�ประชุม เห็นชอบใหพ้ิจารณากาํหนดสัดส่วนตามกลุ่มสาขาวชิาในหลกัการ ดงันีS   

1. กลุ่มหลกัสูตร/สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์  กาํหนดสัดส่วนแผน ก ทาํวิทยานิพนธ์ ต่อ แผน ข 
จดัทาํรายงานการคน้ควา้  เท่ากบัร้อยละ 80 ต่อร้อยละ  20  

2. กลุ่มหลกัสูตร/สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  กาํหนดสัดส่วนแผน ก ทาํวิทยานิพนธ์ 
ต่อ แผน ข จดัทาํรายงานการคน้ควา้  เท่ากบัร้อยละ 20 ต่อร้อยละ  80  

3. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาํเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  เพืVอแจง้ผลใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัทราบภายในวนัทีV  5 ตุลาคม 2553   
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วาระที�   5  เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนสิงหาคม 2553  

 สาํนกังานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจาํเดือนสิงหาคม 2553 อา้งอิงทีV 1913S3YR  หรือสืบคน้ทีV http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1C0YSX55.xls  
รายละเอียด ประกอบดว้ย    

1. เงินรายไดค้ณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   ประกอบดว้ย  
1.1 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
1.2 รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนยต์น้ทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนพฒันานิสิตคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
1.5 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนพฒันาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
1.6 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนสวสัดิการคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

1.6.1 รายงานลูกหนีSกองทุนสวสัดิการคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจาํวนั 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนทีVไดรั้บการโอนเขา้บญัชี แต่ยงัไม่ไดจ้ดัทาํเช็คแจง้จ่าย 
1.7.2 รายงานเช็คคา้งจ่ายประจาํวนั 
1.7.3 สัญญายมืเงินรายไดค้ณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
1.7.4 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลงั บญัชีเงินรายไดค้ณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  

1.8 รายงานเงินยมืทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนีS เงินยมืทดรองราชการ 

2. รายงานการใชเ้งินงบประมาณ ประจาํปี 2553 งบดาํเนินการ  อา้งอิงทีV 0L0ZDOTD  หรือสืบคน้
ทีV http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0L0ZGLZU.xls  

ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมทราบ  

มติที�ประชุม รับทราบ  
5.2 รายงานการใช้สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนสิงหาคม 2553  

ตามทีVคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ติดตัSงมิเตอร์ไฟฟ้าประจาํอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตัSงแต่
เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และตอ้งปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยดั
พลงังาน และลดค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 ต่อปี และปัจจุบนัคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยดัการใช้
พลงังานของชาติ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอ้มูลการใช้สาธารณูปโภค ประจาํเดือนสิงหาคม 2553   
อา้งอิงทีV 1913S3YR หรือทีV http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1D101AD5.xls รายละเอียด ดงันีS   

1. สรุปรายงานการใชค้่าสาธารณูปโภค ประจาํเดือนสิงหาคม 2553  
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2. การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และโทรศพัท์) ประจาํเดือนสิงหาคม 2553 จาํแนกตาม
มิเตอร์  และค่าใชจ่้าย   

3. รายงานสถิติการใชน้ํSามนัเชืSอเพลิง ประจาํเดือนสิงหาคม 2553 จาํแนกตามปริมาณและค่าใชจ่้าย  

ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมทราบ  

มติที�ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั�งที� 10/2553   

ตามทีVคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ พน้จากการเป็นผูแ้ทนผูบ้ริหารระดบัคณะ กลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์ ตามวาระของทีVประชุมสภามหาวทิยาลยั และจากการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ตามนโยบายคณบดี ใหก้าํหนดประชุมทุกวนัจนัทร์ทีV 4 ของทุกเดือน    

 ดงันัSน เพืVอใหก้ารประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ สามารถกาํหนดไดล่้วงหนา้ จึงขอนดัประชุม 
คณะกรรมการประจาํคณะฯ ครัS งทีV 10/2553 ประจาํเดือนตุลาคม 2553 วนัองัคารทีV 26 ตุลาคม 2553 เวลา 9.30 น.  
กาํหนดเสนอวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดภายในวนัทีV  18 ตุลาคม  2553       

ประธานจึงขอเสนอใหที้Vประชุมทราบ 

มติที�ประชุม รับทราบ  

5.4 มอบหนังสือ TQA Criteria  

ดว้ยรองศาสตราจารย ์ดร.จงรักษ ์ แกว้ประสิทธิO  ผูแ้ทนคณาจารย ์ไดรั้บหนงัสือ TQA Criteria จาก
สถาบนัเพิVมผลผลิต จาํนวน 1 เล่ม  และพิจารณาเห็นวา่สามารถใชป้ระโยชน์กบังานประกนัคุณภาพการศึกษาได ้จึง
ขอมอบหนังสือดงักล่าวให้สํานักงานเลขานุการใช้ประโยชน์  และให้ขอ้มูลเพิVมเติมว่าหากหน่วยงานใดตอ้งการ
หนงัสือเพิVมเติมสามารถขอความอนุเคราะห์จากสถาบนัเพิVมผลผลิตได ้จาํนวน 15 เล่ม  ดงันัSนจึงขอแจง้ให้ประธาน
ทราบ  

  มติที�ประชุม รับทราบ  และมอบสาํนกังานเลขานุการดาํเนินการ  

  
เลกิประชุมเวลา 10.45 น.   
 

 

 
 (นางวรรณวมิล  ศรีประเสริฐศกัดิO ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม   

  


