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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 4/2548 

วันจันทรท่ี 18 เมษายน 2548 
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ 
4. นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
5. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย  หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย กรรมการ 
8. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์      กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร  
3. นางสาวกาญจนา โรจนพานิช รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ   
เร่ิมประชุมเวลา  13.20 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาที่ประธานการประชุม ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     

1.1 การปรับโครงสรางสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

ประธานแจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน เห็นชอบ
ใหปรับโครงสรางสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยยกฐานะงานกิจกรรมนิสิต เปน กองกิจการนิสิต(กําแพงแสน) จัดตั้งกอง
อาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยมีงานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค และงานยานพาหนะและเครื่องจักรกล และโอน
งานแผนงาน จากกองบริการการศึกษาฯ ไปรวมอยูที่กองธุรการ (กําแพงแสน) สรุป สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ประกอบดวย หนวยงานระดับกอง จากเดิม 2 กอง เปน 4 กอง ดังนี้  

1. กองธุรการ (กําแพงแสน)  
2. กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  
3. กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  
4. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน)  
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.2 ศูนยสงเสริมและฝกอบรม (กําแพงแสน)   

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุมัติยกฐานะศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 
เปนสํานักสงเสริมและฝกอบรม (กําแพงแสน)   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.3 การจัดประชุมสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษา  

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา ประจําป 2548 และขอใหอาจารยที่
ปรึกษาทุกทานเขารวมโครงการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 โดยขอความรวมมือจากสายวิชาแจงอาจารยที่ปรึกษาทราบ และ
เขารวมประชุม ในกรณีที่ไมมีความจําเปนขอใหงดการอนุญาตใหลาราชการ ลากิจ ลาพักผอนในวันดังกลาว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.4 โครงการรับนักเรียนดีเดน ร.ร.สาธิตแหง มก. 

ประธานแจงคุณสมบัติของนักเรียน ร.ร.สาธิตแหง มก. ทุกวิทยาเขต เขาศึกษาในคณะตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกําหนดคุณสมบัติ ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 2.75 หรือมีความสามารถดีเดนรวม   
กิจกรรมอยางสม่ําเสมอโดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน  สามารถเลือกเขาศึกษาในคณะตาง ๆ ได 6 ลําดับ จํานวนรับไมนอย
กวา 5 คน หรืออยูในดุลยพินิจของแตละคณะ เริ่มรับเขาศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2548  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.5 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2548  

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยอธิการบดีไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 
2548 กับเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียบรอยแลว โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยูในกลุม Research 
University ตัวช้ีวัด (KPI) ของงานวิจัย อาทิ จะตองมี บทความงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 180 เรื่อง/ป  เปน
ตน ดังนั้น จึงขอฝากรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย จัดทํากลยุทธ/มาตรการกระตุน ขอความรวมมือคณาจารยในสังกัด 
และจัดเก็บฐานขอมูลดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
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1.6 โครงการอบรม สสวท. 

รองคณบดีฝายวิชาการแจงกําหนดการโครงการฝกอบรม สสวท. ในสวนของฝายวิชาการรับผิดชอบ ดังนี้  
วันที่ 2 –4  พฤษภาคม 2548   อบรมครูวิจัยในชั้นเรียน  
วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2548  อบรมครูดาราศาสตร 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

1.7 ผลการประเมินโครงการสัมมนาคณะฯ  

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ แจงผลการประเมินโครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2548 รายละเอียดดังเสนอใหที่ประชุมทราบแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

1.8 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2547  

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงวาคณะฯ ตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2548
จัดสงวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ภายในเดือนสิงหาคม 2548 ดังนั้น จึงตองปรับเปลี่ยนกําหนดการดําเนินงาน    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

1.9 การจัดทําหลักสูตรใหม 

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  แจงวาไดจัดทําหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว  แตมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศใช ทําใหตองรอฟงผลจากบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อพิจารณาวาจะมีผลกระทบอยางไร และปรับใหสอดคลองกับหลักเกณฑดังกลาว   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2548 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 17 

กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ เปน
ประจําทุกเดือน และมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ ปรับรูปแบบ
การรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม 
อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น  
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บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนมีนาคม 2548 ดังนี้   

1. ฝายบริหาร 
2. ฝายวิชาการ  
3. ฝายกิจการนิสิต 
4. ฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ    
5. ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
6. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
7. สายวิชาวิทยาศาสตร  
8. สายวิชาศิลปศาสตร  
9. สํานักงานเลขานุการ  

รายละเอียดดังเสนอใหที่ประชุมทราบแลว 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ และขอใหหนวยงานที่ยังมิไดปรับแบบฟอรมใหม ใชแบบฟอรมใหมในการ
รายงานครั้งตอไปดวย  

3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  พ.ศ. 2548 รวม 4 ฉบับ  
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 เกี่ยวกับเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร รวม
จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย   

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงจัดสงประกาศดังกลาวแจงใหคณะทราบ เพื่อเผยแพร
และใชประโยชนในการดําเนินการตอไป รายละเอียดดังแนบ  

ประธานแจงวา วันที่ 18 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยฯ จัดทําโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา และได
เรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร และ ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันนท มาบรรยายพิเศษ และจะมีการนําเสนอ
ประเด็นเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการดวย    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบฝายวิชาการ และฝายบัณฑิตศึกษา รวบรวมขอมูลประเด็นปญหา   
ขอซักถามตาง ๆ เพื่อสอบถามในวันที่  18 พฤษภาคม 2548  
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3.3 มติคณะรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการควบคุมการบริโภคสุราและยาสูบเพื่อสังคม  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสงสําเนาหนังสือ

ที่ ศธ 0201.3/ว 1843 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 และสําเนาหนังสือที่ ศธ 0201.1(3)/ 139 ลงวันที่ 28 มกราคม 2548 เรื่อง การ
ประชุมเพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการบริโภคสุรา และยาสูบเพื่อสังคมทั้งระบบมาเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งมาตรการลดการบริโภคสุรา ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทําโดยมุงลดนักดื่ม
รุนใหม อายุ 15 – 24 ป และลดปริมาณบริโภคของชาติ ประกอบดวย มาตรการดานภาษี และควบคุมราคา การควบคุมการผลิต 
จําหนาย การควบคุมพฤติกรรมของผูดื่ม การควบคุมการโฆษณาและสงเสริมการขาย การใหความรู รณรงคโนมนาว การ
บําบัดรักษา รวมท้ังการพัฒนาและบังคับ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จัดทํามาตรการควบคุมรานอินเทอรเน็ต และกิจการ
อื่นที่เปนการมอมเมาเด็กและเยาวชน รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.4 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 

2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับเปาหมายและบทบาทของหนวยงาน 
และมหาวิทยาลัยใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในการบริหารแบบมุงเนนผลงาน และเปนการสรางวัฒนธรรมองคกรการ
ทํางานที่เปนระบบ ตรวจสอบได มุงผลสําเร็จของงาน และใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย เปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ บุคลากร จํานวนประมาณ  8,000 คน เขารวมโครงการฝกอบรมเพื่อเรียนรู และ
เขาใจแนวทางการจัดทํา Mind Map และการใชโปรแกรม Mind Manager  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดเขารวม
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกลาว  ดังนั้น  จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกทานเข ารวมโครงการฝกอบรม  ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดรวม 5 รุน ในวันที่ 11, 12, 25, 27, และ 28 เมษายน 2548  ที่วิทยาเขตบางเขน คาใชจาย ประมาณ 
200 – 300 บาท/คน หรือที่วิทยาเขตกําแพงแสน จัดในวันที่ 20 เมษายน 2548 เวลา 8.30 – 16.30 น. คาใชจายที่วิทยาเขต
กําแพงแสน 450 บาท/คน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 โครงการประชุมสัมมนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดวยสํานักประกันคุณภาพ มก. จัดทําโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดังนี้  

1. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สําหรับคณะวิชา 
สํานัก สถาบัน  ในวันที่ 26 เมษายน 2548 ณ หองสุธรรม อารีกุล  

2. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สําหรับวิทยาเขตใน
วันที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ หองกําพล อดุลวิทย  

3. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง วิธีการเก็บขอมูลตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 25 เมษายน 2548  

รายละเอียดดังแนบ  
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   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 สรุปรายงานการเปดรายวิชาเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน ประจําปการศึกษา 2547 
รองคณบดีฝายวิชาการ  นําเสนอขอมูลรายวิชาตาง  ๆ  ที่ เปดสอนในภาคปลาย  ปการศึกษา  2547 

ประกอบดวย  
1. สรุปการเปดสอนรายวิชา สําหรับโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ หมู 790 จํานวน 8 รายวิชา  
2. สรุปรายวิชาที่เปดสอนเพิ่มจากตารางสอน ภาคปลาย ปการศึกษา 2547 จํานวน 3 รายวิชา  
3. สรุปรายวิชาที่เปดสอนหมูเรียนเพิ่ม ภาคปลาย ปการศึกษา 2547 จํานวน 5 รายวิชา ๆ ละ 1 หมูเรียน 

รวม 5 หมู  
4. สรุปรายวิชาที่ขอสอนชดเชย ภาคปลาย ปการศึกษา 2547 จํานวน 25 รายวิชา  
5. สรุปรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาเรียน ภาคปลาย ปการศึกษา 2547 จํานวน 14 รายวิชา  

รายละเอียดดังแนบ  

    ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ และขอใหสายวิชาตาง ๆ ตรวจสอบขอมูล  

3.7 รายงานสรุปผลการเรียนของนิสิตชั้นปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2547  
รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอรายงานสรุปผลการเรียนของนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ช้ันปที่ 

1  ภาคปลาย ปการศึกษา 2547 สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และ
สาขาภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังแนบ  
    ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบใหสายวิชาแจงอาจารยที่ปรึกษาทราบ และตรวจสอบรายละเอียดอื่น 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อชวยเหลือนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ  

3.8 โครงการสหกิจศึกษาสัญจรและการศึกษาดูงาน  
รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา เพื่อแจงใหที่ประชุมทราบ รายละเอียด

ประกอบดวย  
1. โครงการสหกิจศึกษาสัญจรและการศึกษาดูงาน    หนา 1 – 4  
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา     หนา 5 – 7 
3. อัตราคาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนอื่น ๆ     หนา 8 – 13 
4. สรุปการเตรียมความพรอม และการบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร  หนา 14 – 17   
5. จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา รุน 1 – 5  หนา 18  
6. รายงานการประชุม หนา 19 – 27  

    ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ    
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3.9 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม มน า  “วั น ส ถ า นป ร ะ ก อบ ก า ร โ ค ร ง ก า ร สห กิ จ ศึ ก ษ าพบผู บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”  คร้ังที่ 3   
รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา กองบริการการศึกษารวมกับคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของ

มหา วิทยาลั ย เกษตรศาสตร  จัดประชุมสัมมนา  “วันสถานประกอบการโครงการสหกิ จศึ กษาพบผู บริห าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”  ครั้งที่ 3 ในวันศุกรที่ 13  พฤษภาคม 2548 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 
2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุก
วิทยาเขต สถานประกอบการ ผูแทนคณะวิชา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ นิสิต กรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวนประมาณ 345 คน  

ดังนั้น จึงประชาสัมพันธและขอใหสายวิชาแจงอาจารยที่สนใจเขารวมโครงการ แจงรายชื่อ/ใบสมัคร ไดที่
ฝายวิชาการ  

    ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ    

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา 

4.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2548  - พ.ศ. 2551   
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 21 

มีนาคม 2548 พิจารณารางแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2548  - พ.ศ. 2551 แลวมีมติเห็นชอบใหรอง
คณบดีทุกฝาย/หัวหนาสายวิชา และเลขานุการคณะ พิจารณาแผนยุทธศาสตรดังกลาวทั้งในสวนของขอมูลพ้ืนฐาน และกําหนด
ตัวช้ีวัด เปาหมายที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาตอไป  

นอกจากนี้จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3 (วาระพิเศษ) ไดพิจารณารางจัดทําแผนยุทธ
ศาสตร โดยกําหนดระยะเวลา หรือชวงระยะเวลาตามแบบฟอรมของวิทยาเขตกําแพงแสน ใหสอดคลองกับแผนของ 
มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต และคณะ เพื่อจัดสงวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่  31  มีนาคม 2548 รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบใหทุกฝาย/สายวิชา/สํานักงาน พิจารณาตรวจสอบและเพิ่มเติม
ขอมูลในรางแผนแผนยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 – 2552  

4.2 มาตรการรักษาความปลอดภัย  
สืบเนื่องจากฝายบริหาร นําเสนอพิจารณา เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร  และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  คราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2548  พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  

1. เห็นชอบดําเนินการตามขอ 1 คือ เพิ่มเวลาจางบริษัทในชวง 06.00 – 07.30 น. สวนในเวลา 16.30 – 
18.00 น. ซึ่งบางสายวิชายังคงมีการเรียนการสอนในบางวัน และยังมีคณาจารยบางทานอยูทํางานจึงมีความเสี่ยงนอยกวา  
สําหรับคาใชจายเพิ่มเติม เปนเงิน 90 บาทตอวัน (45 บาท × 2 คน) 

2. มอบรองคณบดีฝายบริหาร จัดโครงการสัมมาทิฐิ เพื่อขอความเห็นจากบุคลากรทั้งหมด ในวันที่ 29 
มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. 
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ฝายบริหาร ไดจัดทําโครงการสัมมาทิฐิ ในหัวขอ  มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในคณะ  และ
ดําเนินการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 เรียบรอยแลว สามารถสรุปผลจากการตอบแบบแสดงความคิดเห็น ใน 2 ประเด็นได ดังนี้ 

1. การจัดทําประตู ระบบใชการด จํานวน 4 จุด ไดแก อาคาร 5 ช้ัน 1, อาคาร 2 ช้ัน 3, อาคาร 3 ช้ัน 3 และ
อาคาร 4 ช้ัน 3 มีผูตอบเห็นดวย จํานวน 45 ราย และมีผูตอบไมเห็นดวย จํานวน 22 ราย รายละเอียดขอเสนอแนะของผูตอบไม
เห็นดวย รวบรวมไดดังเอกสารประกอบการประชุม  

2. การปดประตูทางบันไดหนีไฟ  ทางดานอาคาร 1 และอาคาร 3  ตลอด 24 ช่ัวโมง  มีผูตอบเห็นดวย 
จํานวน 34 ราย และมีผูตอบไมเห็นดวย จํานวน 32 ราย รายละเอียดขอเสนอแนะของผูตอบไมเห็นดวย รวบรวมไดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  ที่ประชุมพิจารณาขอมูลจากการจัดทําโครงการสัมมาทิฐิ ในประเด็นตาง ๆ แลว มีมติเห็นชอบให
ดําเนินการ ดังนี้  

  มติท่ีประชุม    

1. ใหจัดทําประตู ระบบใชการด จํานวน 4 จุด ตามที่ฝายบริหารนําเสนอ  

2. ใหปดประตูทางหนีไฟ เฉพาะนอกเวลาราชการ และใหผูประสานงานสาขา มอบหมายเจาหนาที่
รับผิดชอบ เปด-ปด ประตูดานหนีไฟ หรือประตูระหวางทางเดินเชื่อมระหวางอาคารนอกเวลาราชการ 
และหามมิใหบุคคลอื่นยืมและนํากุญแจที่รับผิดชอบไปจัดทําปมหรือทําสําเนากุญแจโดยพลการ  

3. มอบฝายบริหารและคณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ กายภาพและภูมิสถาปตย  ติดตามผลการ
ดําเนินงาน และรายงานผลใหคณะกรรมการฯ ทราบ   

4.3 การขออนุมัติปริญญา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2547 
ตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลได

ครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา     
ภาคปลาย ปการศึกษา 2547 ครั้งที่ 1 รวม 90 คน จากสาขาภาษาอังกฤษ จํานวน 69  คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 18  
คน  และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว พบวาผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีคุณสมบัติไม
ครบถวน และมีภาระหนี้สินกับคณะและมหาวิทยาลัย รวม 7 คน ดังนี้   

1. น.ส.อมรา   วิชชุเดชา ไมผานรายวิชา 709424  
2. น.ส.ธมนวรรณ   แบงลาภ ไมผานรายวิชา 709424 
3. น.ส.ปริฉัตร ช่ืนบาน ไมผานรายวิชา 702322 

 ทั้ง 3 ราย อยูในระหวางลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ประจําป 2548  
4. นายทศพล ชีวดุษฎี คางสงหนังสือหอสมุด กําแพงแสน ตามบันทึกที่ ศธ 0513.212/312 ลง

วันที่ 18 มีนาคม 2548  
5. น.ส.นัฏยา จอยจินดา คางสงหนังสือหองสมุดคณะฯ เรื่อง สารเติมแตงพอลิเมอร เลม 1  
6. น.ส.ณัฐญา พรหมสมบัติ คางสงหนังสือหองสมุดคณะฯ เรื่อง คําพิพากษา  
7. น.ส.ณัฐวดี เฉลิมจาน คางสงหนังสือหองสมุดคณะฯ เรื่อง การอานและการวิจารณเรื่องสั้น  
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบใหเสนอชื่อผูจบการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวน มีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับ
คณะ  รวม  83 คน ตอไป  

2. มอบงานบริการการศึกษา คณะฯ ประสานงานกับกองบริการการศึกษา ในกรณีนิสิต ลําดับที่ 1 – 3 เพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง  

4.4 การดําเนินการโครงการสหกิจศึกษา 
เนื่องจากสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ไดรับการสอบถามจากนิสิตในสังกัด เรื่อง การเขารวม

โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา เพื่อเนนการพัฒนาศักยภาพนิสิตควบคูกับความเปนเลิศทางวิชาการ และความชํานาญเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อใหสอดคลองตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต นั้น  

ดังนั้น สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร จึงขอทราบนโยบายของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรที่มีตอนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเขารวมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา จะเปนไปในทิศทางใด ทั้งนี้ หาก
คณะฯ มีนโยบายในเรื่อง การเขารวมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในทิศทางเดียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ แลว สายวิชา
คณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร จึงขอใหพิจารณาแนวทาง และขั้นตอนในประเด็นตาง ๆ ดังนี้   

1. การเตรียมดําเนินการโครงการสหกิจศึกษาซึ่งคาดวา จะมีผลกระทบโดยตรงตอการจัดตารางเรียน             
ตารางสอน รวมทั้ง ภาคการศึกษาที่ควรเริ่มดําเนินการ 

2. เกณฑการกําหนดบุคลากรผูเกี่ยวของและรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของคณะฯ 
ทั้งในสวนของการประสานงาน การขอทุนสนับสนุน และความรวมมือกับสถานประกอบการที่เขารวมฯ  

3. เกณฑของคณะฯ ในการพิจารณาภาระงานของผูเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
ประธานแจงวา คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการดําเนินการโครงการสหกิจศึกษา เนื่องจากเปนนโยบายของ

สํานักงานการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะฯ โดยรองคณบดีฝายวิชาการ ไดประสานงานติดตอกับคุณเอ็นนู  
สื่อสุวรรณ รองผูอํานวยการ ธกส. และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ ขอใหนิสิตเขาโครงการสหกิจศึกษาที่ 
ธกส. โดยเนนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และไดรับแจงวาสามารถรับนิสิตรวมโครงการ ในชวงภาคตน ปการศึกษา 2548 
เนื่องจากจะมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรใหม และมีการฝกอบรมการใชระบบคอมพิวเตอร นิสิตจะไดรับประโยชนมากกวา
เขารวมโครงการในชวงภาคปลาย ดังนั้นที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติ ดังนี้  

มติท่ีประชุม  
1. เห็นชอบใหคณะฯ  สนับสนุนการจัดโครงการสหกิจศึกษาของสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและ

คอมพิวเตอร ในภาคตน ปการศึกษา 2548 โดยขอใหสายวิชาคณิตศาสตรฯ ดําเนินการปรับแผนการ
เรียนเพื่อเอื้อประโยชนตอนิสิตที่เขารวมโครงการ 

2. มอบหัวหนาสายวิชาและรองคณบดีฝายวิชาการ บริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อเอื้อประโยชนตอนิสิต
ที่เขารวมโครงการ  

3. มอบฝายวิชาการรับผิดชอบดําเนินงาน และประสานงานกับสายวิชาในการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเขา
รวมโครงการสหกิจศึกษา 
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4. เกณฑการพิจารณาภาระงานของผูเกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษาอยูในระหวางการ
พิจารณาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป  

4.5 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นชอบใหจัดทําโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวย

วิชาการ เพื่อสงเสริมและยกยองบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ผูมีความประพฤติ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใน
การครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน รวมทั้งเพื่อนําผลการคัดเลือกเปนขอมูลเสนอสํานักงาน ก.พ. ใน
การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป โดยขอใหหนวยงาน ดําเนินการ ดังนี้  

1. แตงตั้งคณะกรรมการภายในหนวยงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามรายละเอียด และหลักเกณฑ 
ดังแนบ  

2. จัดสงรายชื่อพรอมแบบประวัติบุคลากรผูไดรับการคัดเลือกของหนวยงาน และสําเนาคําสั่งแตงตั้ง
กรรมการคัดเลือกภายในหนวยงาน ภายในวันที่ 29 เมษายน 2548  

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.1010./ว 1192 ลงวันที่ 1 เมษายน 2548 ดังแนบ  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ดีเดนสายสนับสนุนและ
ชวยวิชาการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประกอบดวย รองคณบดีฝายบริหาร เปน ประธาน หัวหนาสายวิชาทุกทาน เปน 
กรรมการ และเลขานุการคณะฯ เปนกรรมการและเลขานุการ  
วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมีนาคม 2548 
 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมีนาคม 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนมีนาคม 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีนาคม 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนมีนาคม 2548 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือน มีนาคม 2548 
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน มีนาคม 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนมีนาคม 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 
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6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2548 ประจําเดือน มีนาคม 2548    

รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมีนาคม 2548  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ต้ังแตเดือน
สิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน และ
ลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมีนาคม 2548 จําแนกตามมิเตอร และ

คาใชจาย  
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม 2548 จําแนกตามปริมาณ (ลิตร) และคาใชจาย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 5/2548  

เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 กําหนด             
ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งที่ 5/2548 ประจําเดือนพฤษภาคม 2548 จึงเปนวันจันทรที่ 16 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.00 น.    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

ปดประชุมเวลา 17.20 น.  
 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 

 

 


