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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 5/2548   

วันจันทรท่ี 16 และวันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 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. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์      กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร  
3. นางสาวกาญจนา โรจนพานิช รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ   
5. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาที่ประธานการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     

1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ประธานแจงวาการจัดทําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําตามนโยบายของประเทศ คือ การ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนแผน 5 ป ที่มีอยูเปนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 -  2549 ปจจุบัน
นโยบายของรัฐ ไดปรับเปลี่ยนใหม เปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และมีแผนปฏิบัติราชการประจําป ควบคูกับคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ    

 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  4 ป พ.ศ. 2549 – 2552 จะเปนแผนที่ครอบคลุมการดําเนินงานและ
งบประมาณตามภาระหนาที่ (Function)  โดยรวมถึงงบประมาณตามยุทธศาสตรพ้ืนที่ (Area) และงบประมาณตามยุทธศาสตร
เฉพาะกิจ (Agenda) ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยูในระหวางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2548 โดยทุกหนวยงานจะตองจัดทํา และกําหนดเปาหมาย และตัวช้ีวัดตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับทุกฝาย/สายวิชา จะตอง
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พิจารณา เปาหมาย ผลการดําเนินงานตองสอดคลอง มีความเชื่อมโยง และมีการประเมินผลที่เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ดังนั้น
ประธานจึงขอแจงกําหนดการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ดังนี้  

19 พ.ค. 2548  จัดสงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหกองแผนงานรวบรวม   

24 พ.ค. 2548  ประชุมคณบดี   พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มก.   

30 พ.ค. 2548  จัดสงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ให สกอ.  

7 มิ.ย. 2548  สกอ. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตอคณะรัฐมนตรี  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2 คํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 นําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแต 1 
ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงนามในคํารับรองดังกลาว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548  
รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.3 ทุนรัฐบาล สาขา Nanoscience, Nanotechnology และ Bioinformatics   

ฝายเลขานุการ แจงวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงความประสงครับนักเรียนทุนรัฐบาล สาขา 
Nanoscience, Nanotechnology และ Bioinformatics ซึ่งแจงความประสงคจะปฏิบัติงานชดใชทุนเมื่อจบการศึกษา จํานวน 5 คน 
ดังนี้  

1. นายมนตรี สวางพฤกษ 
2. นายคเณศ วงษระวี  
3. นายปวเรศร เหลียววนวัฒน 
4. นางสาวฟาริดา จําจด 
5. นางสาวภีรพรรณ   ดิษฐเนตร   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.4 การรวมงานวันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา คร้ังที่ 3  

รองคณบดีฝายวิชาการ  ไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยชุติมณฑน  บุญมาก  หัวหนาสายวิชา
คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร เขารวมงานวันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกรที่ 13 
พฤษภาคม 2548 และไดสรุปรายงานการรวมงานดังกลาวตามบันทึกที่ ศธ 0513.20403/112 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 
รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว  
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.5 คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงวาสํานักประกันคุณภาพ มก. ไดจัดทําคูมือการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองเสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับวิทยาเขต เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 เอกสารคูมือไดแจกใหผูเขาประชุมสัมมนาในวัน
ดังกลาวแลว และสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มีเอกสารคูมือจําหนายในราคาเลมละ 110 บาท หรือ download ไดที่ 
http://www.qa.ku.ac.th/Download/2005/sar/SAR-48.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.6 คูมือประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มก. 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงวาสํานักประกันคุณภาพ มก. ไดจัดทําคูมือดัชนีประเมินและ
เกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มก.เสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสัมมนา เรื่อง วิธีการเก็บขอมูลตามดัชนีประเมิน       
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 หนังสือคูมือประเมินฯ สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดจัดสงใหทุกหนวยงานเรียบรอยแลว และสํานักฯ จําหนายหนังสือคูมือฯ ในราคาเลมละ 100 บาท หรือ download 
ไดที่ http://www.qa.ku.ac.th/ 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.7 กําหนดการฝายกิจการนิสิต 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต แจงกําหนดการโครงการพบผูปกครอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 เวลา 08.00 – 
12.00 น. และการปฐมนิเทศนิสิตใหม เวลา 13.00 – 16.30 น.  สําหรับโครงการกาวแรกบัณฑิตยุคใหม กําหนดวันที่ 3 – 4 
มิถุนายน 2548 รายละเอียดกําหนดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.8 โครงการประชุมฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ แจงวาวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 เวลา 13.30 – 15.30 น. ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดประชุม เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร การพัฒนาตนและพัฒนางาน โดย
ขอเชิญบุคลากรทุกทานเขารวมประชุม  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 4/2548 วาระพิเศษ  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 4/2548 วาระพิเศษ เมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน 2548 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 รายละเอียดดังเสนอที่
ประชุมทราบแลว   

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้  

 หนา 3  เรื่องที่ประชุม ยอหนาแรก เดิม “ภาระกิจ…” แกไขเปน “ภารกิจ…”    

 หนา 4 วาระที่ 3.1 บรรทัดที่ 1 เดิม “...การปฏิบัติราชกาสร” แกไขเปน “...การปฏิบัติราชการ” 

 หนา 5 วาระที่ 4.1 ขอ 2 บรรทัดที่ 1 “...กําหนดไววาที.่..” แกไขเปน “...กําหนดไว ที่...”  

 หนา 6 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่ 3 “เปนผูจัดรับผิดชอบ...” แกไขเปน “เปนผูรับผิดชอบ...”  

 หนา 11 วาระที่ 4.7 บรรทัดที่ 7 จากลาง เดิม “อัตราเดือนละ 1,000 บาท” แกไขเปน “ในอัตราที่ไมมากกวาสาย
วิชาอื่น และไมเกินอัตราเดือนละ 1,000 บาท”  

 หนา 12 มติที่ประชุมขอ 3 เพิ่มเติมขอความตอจากเปนตนไป “โดยใหกําหนดภาระงานใหชัดเจน และนําเสนอ
คณบดีเพื่อมอบหมายงาน”  

 หนา 13 วาระที่ 4.8 มติที่ประชุม บรรทัดที่ 3 เดิม “ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันนท” แกไขเปน “ศ.ดร.เทียนฉาย       
กีระนันทน”  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 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  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนเมษายน 2548 ดังนี้   

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

รายละเอียดดังเสนอใหที่ประชุมทราบแลว 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ และใหสํานักงานเลขานุการ แจงขอมูลรายงานกิจกรรมการดําเนินงาน
ประจําเดือนใหฝายประกันคุณภาพทราบ 1 ชุด ดวย   

3.2 การจายเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547  

ตามที่คณะทํางานพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2547 ใหแกขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ ตาม
หนังสือ ดวนที่สุดของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร. 1201/ว6 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 และดวนมากที่ นร. 1201/ว10 ลงวันที่ 7 
เมษายน 2548 ใหแกแตละคณะ/สํานัก/สถาบัน และระดับบุคคล ดังนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ และระดับบุคคลเพื่อจัดสรรเงินรางวัลใหนําผล
การประเมินตามคะแนนถวงน้ําหนักของแตละรายการในแตละมิติ เปนผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงาน/
คณะทํางานที่ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  

2. ใหแบงเงินรางวัลที่ไดรับจัดสรรฯ เปน 2 สวน กําหนดสัดสวน 70 : 30 และพิจารณาจัดสรร ดังนี้  

2.1 เงินรางวัลสวนที่ 1 รอยละ 70 ของเงินรางวัลที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด นําไปจัดสรรใหขาราชการ
และลูกจางประจําทุกคนเทา ๆ กัน โดยมอบกองคลัง ดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเงินเดือนของ
ขาราชการและลูกจางประจํา   ทุกคนเปนจํานวนเทา ๆ กัน   

2.2 เงินรางวัลสวนที่ 2 รอยละ 30  ของเงินรางวัลที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด นําไปจัดสรรใหหนวยงาน/
คณะทํางานที่มีสวนรวมรับผิดชอบในผลการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดเพื่อพิจารณาจัดสรรให   
ขาราชการและลูกจางประจําตามผลการปฏิบัติราชการ และการมีสวนรวมในความสําเร็จของสวนราชการ  คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรร เปนเงิน 13,948.45 บาท โดยมอบใหหนวยงานเปนผูพิจารณาจัดสรร  

3. ขาราชการและลูกจางประจํา ที่ไดรับจัดสรรฯ ตองเปนผูมีตัวครองอยูในหนวยงานนั้น ณ วันที่ 1
กันยายน พ.ศ. 2547  

  เนื่องจากเงินรางวัลตามขอ 2.2 มีจํานวนนอย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงพิจารณาเห็นควรจัดสรร
ใหหนวยงาน โดยนําเขากองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรแทนการพิจารณาจัดสรรเปนรายบุคคล รายละเอียด
ตามหนังสือที่ ศธ 0501.10103/ว. 1465 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 และหนังสือดวนที่สุดที่ ศธ 0501.10103/ว. 1518 ลงวันที่ 6 
พฤษภาคม 2548  ดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหนําเขากองทุนพัฒนาคณะฯ โดยขอใหกองทุนฯ รับผิดชอบ
ชําระภาษีเงินได 
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3.3 การรับนิสิตยายคณะ/สาขาวิชาเอก ปการศึกษา 2548  

ตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 เรื่อง การรับนิสิตยายคณะ และ
สาขาวิชาเอก ปการศึกษา 2548 ไดแจงประกาศใหนิสิตที่ประสงคจะขอยายคณะ/สาขาวิชาเอก ยื่นคํารองแสดงความประสงค
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2548 นั้น  

งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ แจงวาไมมีนิสิตยื่นคํารองแสดงความประสงคขอยายคณะ/สาขา
วิชาเอกตามเงื่อนไขที่ประกาศ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 จํานวนนิสิตที่ผานการสอบคัดเลือกจาก สกอ. ประจําปการศึกษา 2548  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2548 เปนวันสอบสัมภาษณนักเรียน
ที่ผานการคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปการศึกษา 2548 งานบริการการศึกษา สํานักงาน
เลขานุการ สรุปขอมูลจํานวนผูผานการคัดเลือก และเขาสอบสัมภาษณ ดังนี้  

สอบผาน สกอ. 
สาขาวิชา 

ผูมีสิทธิ์เขาสอบ ผูมาสอบ สละสิทธิ์ รอยละ 
รับตรง รวมทั้งสิ้น 

ภาษาอังกฤษ   80 71 9 11.25 4 75 

วิทยาศาสตรทั่วไป 84 77 6 7.14 1 78 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 74 66 8 10.81 1 67 

วิทยาการคอมพิวเตอร  45 41 4 8.89 2 43 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 40 30 10 25.00 35 65 

รวม 323 285 38 11.76 43 328 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา 

4.1 ทบทวนเกณฑการแบงเฉลี่ยภาระงานสอนสําหรับอาจารย  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 4/2548 วาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เห็นชอบกําหนดภาระงาน ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะที่เรียนรวมกันมากกวา 1 หลักสูตร จะตองมีการเฉลี่ยภาระ
งานสอนในภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการของอาจารยประจําทุกทานในแตละสาขาวิชาใหใกลเคียงกัน โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณบดี โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําสายวิชา  
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2. ใหกําหนดภาระงานสอนรวมทุกระดับและประเภท (ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ) ขั้นต่ําไมนอยกวา 14 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา และขั้นสูง 42 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา  

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอใหที่ประชุมทบทวนมติเพิ่มเติมที่มาของการกําหนดภาระงานเฉลี่ยเพื่อให
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้  

 มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบใหใชขอมูลสรุปภาระงานสอนของคณาจารยทุกทาน ทุกสายวิชา ซึ่งฝายวิชาการไดสํารวจ
และนําเสนอเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพิจารณากําหนดเกณฑเฉลี่ยขั้นต่ํา – ขั้นสูง   

2. เหตุผลการกําหนดภาระงานขั้นต่ํา 14 หนวยช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา โดยพิจารณาเทียบ
ภาระงานขั้นต่ําของประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย...  

3. เหตุผลการกําหนดภาระงานขั้นสูง 42 หนวยช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ภาระงานสอนที่ เปนรายวิชาบังคับพื้นฐาน  บูรณาการ  วิชาบังคับเลือกของทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

4.2 การบริหารงานโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ 

สืบเนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีโครงการเปดสอนหลักสูตรภาคพิเศษระดับปริญญาตรี   
ดังนั้น เพื่อมิใหเกิดความสับสนในการบริหารโครงการ และการดําเนินงาน ที่ประชุมจึงขอใหพิจารณา  บทบาท หนาที่ของ
ประธานหลักสูตรภาคปกติ/ภาคพิเศษ ผูประสานงานสาขาวิชา หัวหนาสายวิชา อาทิในสวนของขั้นตอนของการบริหารงาน
โครงการ/หลักสูตร   

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายพอสมควร และพิจารณาวาการบริหารงานของโครงการ/หลักสูตรภาคพิเศษ 
เปนสวนหนึ่งของสายวิชา จึงพิจารณากําหนดขั้นตอนการบริหารงานโครงการ/หลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ ดังนี้ 

มติท่ีประชุม    

1. เห็นชอบใหโครงการ/หลักสูตรภาคปกติ/ภาคพิเศษระดับปริญญาตรี อยูภายใตการบริหารงานของสาย
วิชา  

2. ใหโครงการบูรณาการ และโครงการภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาอยูภายใตการบริหารงานของคณะ   

3. การพิจารณาบทบาท /หนาที่ของประธานหลักสูตรภาคพิเศษ  เปนไปตามตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ       

4. การออกหนังสือราชการของโครงการหลักสูตรภาคพิเศษใหหารือในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  

4.3 ขออนุมัติจัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก (วิชานอกสาขา) ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ  

ดวยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สายวิชาศิลปศาสตร ขออนุมัติจัดรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก นอกสาขาวิชา จํานวนไมเกิน 15 
หนวยกิต รวม 6 รายวิชา ดังนี้  
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1. รายวิชา 721101  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ (Introduction to Business)  

2. รายวิชา 721111  หลักการจัดการ (Principles of Management)  

3. รายวิชา 134111  หลักการตลาด (Principles of Marketing)  

4. รายวิชา 131313  การเงินบุคคล (Personal Finance)  

5. รายวิชา 132243  ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม (Business and Social Responsibility)  

6. รายวิชา  721412  การจัดการธุรกิจขนาดยอม (Small Business Management)   

รายวิชาลําดับที่ 1 – 4  มีการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาอยูในปจจุบันแลว โดยรายวิชาที่  
721111  หลักการจัดการ ตามโครงสรางหลักสูตร จัดอยูในวิชาเลือกกลุมวิชาสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับ
รายวิชาลําดับที่ 5 และ 6 สาขาวิชาฯ วางแผนจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโครงสรางของแผนการเรียน เพื่อให
เหมาะสมกับนิสิต    

  อนึ่ง ที่ประชุมสายวิชาศิลปศาสตร และที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มีมติเห็นชอบเรียบรอยแลว  

  ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

4.4 ขออนุมัติจัดรายวิชาในกลุมเฉพาะเลือก 15 หนวยกิต สาขาวิชาสังคมศาสตร 

ดวยสาขาวิชาสังคมศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร ขออนุมัติจัดรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก นอกสาขาวิชา จํานวนไมเกิน 15 หนวยกิต รวม 6 
รายวิชา ดังนี้  

1. รายวิชา 717111  สังคมวิทยาเบื้องตน (Introduction to Sociology)  

2. รายวิชา 717214  หลักประชากรศาสตร (Principles of Demography)  

3. รายวิชา 717431  นิเวศวิทยามนุษย (Human Ecology)  

4. รายวิชา 717442  การพัฒนาชุมชน (Community Development)  

5. รายวิชา 717451  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)  

6. รายวิชา  717011  ตนและการพัฒนาตน (Self and Self Development)   

  อนึ่ง ที่ประชุมสายวิชาศิลปศาสตร และที่ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มีมติเห็นชอบเรียบรอยแลว รายละเอียดกําหนดการจัดการเรียนการสอนดังแนบ  

  ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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4.5 ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม 02729102 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน  

ดวยสาขาวิชาคอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม 02 
729101 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน(Computer Application in Everyday Life) ตามความตองการของสาย
วิชาศิลปศาสตร โดยจัดเปนรายวิชาในกลุมศึกษาทั่วไป รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20403/072 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2546 
ดังแนบ  

อนึ่ง สายวิชาศิลปศาสตร เห็นชอบ และคณะกรรมการฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
พิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝายวิชาการแกไขแบบฟอรมใหถูกตอง และดําเนินการตอไป 

4.6 ขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ดวย ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3515  ตําแหนง ผูชวย

ศาสตราจารย ระดับ 8 ขั้น 22,250 บาท (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548) สังกัดสาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง       
ผูชวยศาสตราจารย เมื่อวันที่  23 เมษายน 2545 รวมเปนเวลา 3 ป 17 วัน นับถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548  (วันที่สํานักงาน    
เลขานุการ รับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
เคมี   

 อนึ่งสายวิชาวิทยาศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานสอน และผลงานทางวิชาการที่เสนอขออนุมัติ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเรียบรอยแลว และตามหลักวิธีปฏิบัติจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อให
ความเห็นชอบ ดังนั้นจึงขอเสนอแบบ กม. 03 และผลงานทางวิชาการมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยขอใหแกไขคําผิด และตัดผลงานขอ 4.1.3.1  เนื่องจากไมมีการเผยแพร   

4.7 ขออนุมัติปริญญา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2547  คร้ังที่ 2 
 ดวยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ไดมีบันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/ 1842 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 
แจงรายชื่อผูมีสถานภาพทางการศึกษาอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2547 (ครั้งที่ 2) โดยแจง
รายช่ือนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2547 ครั้งที่ 2 รวม 5 คน จากสาขาภาษาอังกฤษ 
จํานวน 2  คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 3  คน  หนวยทะเบียนนิสิต งานบริการการศึกษา ตรวจสอบแลว ผูมี
รายช่ือดังกลาว มีคุณสมบัติครบถวน และไมมีภาระหนี้สิน    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบและใหนําเสนอขออนุมัติตอไป  
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4.8 แผนพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ป 2547 – 2548 

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณารางแผนพัฒนา
ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ป 2547 – 2548 โดยมอบหมายใหผูบริหารทุกทาน/
สายวิชา/สํานักงาน พิจารณาแกไข เพิ่มเติม ตัดทอน ขอมูลทุกองคประกอบ ไดแก แนวทางแกไข/แนวทางเสริมตาม
ขอเสนอแนะ การกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ นั้น  

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดรวบรวมขอมูลและจัดทํารางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ป 2547 – 2548 เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดจะนําเสนอในวันประชุม  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ และพิจารณาปรับปรุงแกไข 
เพิ่มเติมรายละเอียดขอความ โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ต้ังแตองคประกอบที่ 1 -  9      

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝายประกันคุณภาพนําเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ฉบับแกไขใหที่
ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง  

4.9 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสงขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 
-  2551) เพื่อมอบใหหนวยงานตาง ๆ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของหนวยงานตามภารกิจหลัก และกรอบยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ผนวกกับกรอบยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวนโยบายของรัฐเปนแนวทางในการจัดทํา นั้น 

จากผลการประชุมผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2548 ณ 
โรงแรมดุสิตรีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี ไดมีการระดมความคิดโดยแบงออกเปน 4 กลุม ตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และที่ประชุมไดพิจารณาจัดทําแผนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระหวางป พ.ศ. 2548 – 
2551 ที่ตองสอดคลองกับแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายของรัฐบาล กอนเสนอ
ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2548  

ดังนั้นเพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เปนแผนที่ปฏิบัติไดจริง และ
ครอบคลุมทุกภารกิจของทุกหนวยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงจัดสงแผนแผนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่
เปนขอสรุปจากการประชุมผูบริหารระดับสูง ครั้งที่ 3 ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร รายละเอียดดังแนบ และขอใหทุกหนวยงาน
จัดสงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหกองแผนงาน ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 กอนเวลา 12.00 น  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

ที่ประชุมพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามแบบฟอรมที่งานนโยบายและแผน  สํานักงาน
เลขานุการ นําเสนอรางจากฐานขอมูลเดิมของป 2547 – 2548  และเพื่อใหฝาย/สายวิชา/สํานักงาน ไดวิเคราะหพิจารณาขอมูล 
จึงมอบหมายใหกรรมการทุกทานนํากลับไปพิจารณาเพิ่มเติมขอมูล และจัดสงใหงานนโยบายและแผน รวบรวมภายในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2548   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   
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4.10 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป 2549  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําแผนงบประมาณรายรับ-รายจาย ประจําป
งบประมาณ 2549 โดยใชระบบบัญชีสามมิติ และจัดสงเปนเอกสารภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 โดยที่แผนงบประมาณ      
ประจําป 2549 ดังกลาวตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ  นั้น  

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดรวบรวมขอมูลจัดทําประมาณการรายรับ และรวบรวม
คําของบประมาณรายจายประจําปของสายวิชาตาง ๆ และสวนกลาง เรียบรอยแลว รายละเอียดจะนําเสนอในวันประชุม  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2549  เมื่อวันที่ 16 และ 18 พฤษภาคม 2548 ตามเอกสาร
ประมาณการรายรับ และรายจายที่รวบรวมจากฝาย/สายวิชา/สํานักงาน ดังนี้  
 ประมาณการยอดยกมา 9,000,000 บาท 

ประมาณการรายรับ ป 2549 18,243,497.59 บาท 
1. จัดสรรเปนเงินสะสมไมนอยกวา รอยละ 10 ของรายรับรวม  1,824,349,.76 บาท 
2. จัดสรรเปนคาใชจายประจําใหสวนกลางไมนอยกวารอยละ 50 ของรายรับรวม  9,121,748.80 บาท 
3. จัดสรรใหสายวิชาตาง ๆ รอยละ 35 ของรายรับรวม 6,385,224.16 บาท 
4. จัดสรรเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิจัย ไมนอยกวารอยละ 2.5 ของรายรับรวม 456,087.44 บาท 
5. จัดสรรเปนคาใชจายเพื่อกิจกรรมการเสนอผลงานทางวิชาการ และ/หรืองบกลาง ไมนอยกวารอย
ละ 2.5 ของรายรับรวม 

456,087.44 บาท 

ประมาณการรายจาย ป 2549 ตามหมวดรายจาย  18,243,498 บาท 
คาจางชั่วคราว 4,424,852 บาท 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  4,895,766 บาท 
คาสาธารณูปโภค  1,045,000 บาท 
คาครุภัณฑ และสิ่งกอสราง 3,396,990 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป 1,636,400 บาท 
รายจายอื่น  2,744,490 บาท 
งบกลาง 100,000 บาท 
ประมาณการรายจาย  ป 2549 ตามหนวยงาน  18,243,498 บาท 
สวนกลาง (งานจัดการศึกษา)  7,358,090 บาท 
สวนกลาง (งานบริหารทั่วไป) 5,081,100 บาท 
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  1,438,630 บาท 
สายวิชาวิทยาศาสตร  2,703,006 บาท 
สายวิชาศิลปศาสตร  1,662,672 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   โดยพิจารณาใชหลักเกณฑตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เดิม 
และพิจารณาปรับลดรายการตามประมาณการรายจายของสวนกลาง ปรับลดเงินสะสมรอยละ 10  เพื่อจัดสรรงบประมาณ   
ประจําป 2549 แบบสมดุล (ไมรวมรายจายในสวนของโครงการภาคพิเศษ)  
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วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนเมษายน 2548  
 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนเมษายน 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนเมษายน 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เมษายน 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนเมษายน 2548 

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

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน เมษายน 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนเมษายน 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2 
7. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2548 ประจําเดือน เมษายน 2548   

รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนเมษายน 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) ประจําเดือนเมษายน 2548 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย  
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน เมษายน 2548 จําแนกตามปริมาณ (ลิตร) และคาใชจาย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 6/2548  

เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 กําหนด             
ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งที่ 6/2548 ประจําเดือนมิถุนายน 2548 จึงเปนวันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2548 เวลา 13.00 น.    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

 

ปดประชุมเวลา  24.20 น.  

 
 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 

  

 

 


