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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 10/2549 

วันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2549    
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
2. นางอรพรรณ  ศังขจันทรานนท แทน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ   
4. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
5. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ลาราชการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร พราหมณีย รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
2. น.ส.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
3. น.ส.ชุติมณฑน บุญมาก รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
4. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   

 เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ลาราชการ และ
ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร เปนประธานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2549 วันที่ 16 
ตุลาคม 2549 แทน  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 9/2549 วาระพิเศษ 

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 9/2549 วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 



2 

  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2549 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ 
เปนประจําทุกเดือน และมติท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ ปรับ
รูปแบบการรายงาน 4 ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ ผูบริหารฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน
กันยายน 2549 เรียบรอยแลว ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
3. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
4. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 
5. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
7. สายวิชาวิทยาศาสตร  
8. สายวิชาศิลปศาสตร  
9. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ    
11. สํานักงานเลขานุการ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหฝายบริหาร สงรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน มิถุนายน 
– ตุลาคม 2549 ในการประชุมครั้งตอไป  

3.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

   ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู  
1 หลัง งบประมาณ 50 ลานบาท ไดดําเนินการประกวดราคากอสราง และไดวาจางบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนด
คอนสตัครช่ัน จํากัด เปนผูรับจางตามสัญญาจางเลขที่ 76/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ในวงเงิน 49,999,000 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 545 วัน แบงงวดเปน 12 งวด กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 โดย
ไดรับงบประมาณ ประจําป 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ 2550 – 2551 เปนเงิน 39,999,000 บาท 
โดยวาจางนายวุฒิพงษ  ประคองวิทยา และคณะ เปนที่ปรึกษาและควบคุมงานกอสราง นั้น   
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   จากรายงานสรุปผลการดําเนินงาน นําเสนอโดยคุณวุฒิพงษ ประคองวิทยา ผูควบคุมงานกอสราง ใน
รายงานความกาวหนางานกอสราง  (ครั้งท่ี 4) ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ถึง วันที่14 กันยายน 2549 สรุปไดดังนี้   

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 49,999,000 บาท 
- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ    545 วัน 
- ระยะเวลาการกอสรางที่ผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549)  123 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  422 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ  12.55 % 
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ  13.05 %  
- เร็วกวากําหนดการ คิดเปนรอยละ   0.03 % (10 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวันในรอบเดือนที่ผานมา    47.26 คน 
- เครื่องจักร ปนจั่น   1 ตัว 
  รถปมสูบคอนกรีต  1 ตัว 
1. สามารถสงมอบงานกอสราง งวดที่ 1 ไดเมื่อวันที่   26 กรกฎาคม 2549   
2. สามารถสงมอบงานกอสราง งวดที่ 2 ไดเมื่อวันที่   6 กันยายน 2549   
3. และ คาดวาจะสงงานงวดที่ 3 ไดภายในวันที่ (ประมาณ)   25 ตุลาคม 2549  

ปจจุบันผูรับจางไดดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรู งวดที่ 3 คือ กอสรางคาน ค.ส.ล.ช้ัน 2, วางแผน
พื้นพรอมเท ค.ส.ล. ทับหนาพื้นชั้น 2 ท้ังหมด และตั้งเสา ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ 3      

นอกจากนี้ ผูควบคุมงาน รายงานปญหาที่เกิดจากความขัดแยงของรูปแบบรายการ ซึ่งมีอยูหลายสวนที่
ไมไดรับคําตอบจากผูออกแบบ จะมีผลทําใหการเตรียมงานลาชาออกไป โดยเฉพาะจะมีผลตองานในงวดที่ 4 เปนสวน
ใหญ และจากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจางฯ ขอใหผูควบคุมงานสรุปผล และรายงานใหผูเกี่ยวของทราบ     

อนึ่ง คณะฯ ไดดําเนินการหารือกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาแกไขขอขัดแยงดังกลาว และไดรับแจง
ผลเรียบรอยแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 สรุปผลรายรับ-รายจายการดําเนินงานโครงการจัดหารายไดสมทบกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร เพ่ือการพัฒนาดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (กอลฟการกุศล)  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดโครงการหารายไดสมทบกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร  เพื่อการพัฒนาดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (กอลฟการกุศล) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 นั้น  
ปจจุบันงานการเงิน สํานักงานเลขานุการ สรุปรายรับ และรายจายตาง ๆ เรียบรอยแลว ขอมูล ณ วันที่   

13  ตุลาคม 2549  รายละเอียด ดังนี้ 
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                             1.  สรุปรายรับสนับสนุนการจัดการแขงขนักอลฟการกุศล  
ลําดับที่ หนวยงาน  การบริจาค   การแขงขัน  หมายเหตุ 

1 คณะเกษตร            10,000.00    
2 กองกิจการนิสติ กพส.              2,000.00      
3 กองบริการการศึกษา กพส.              2,000.00      
4 รองผูอํานวยการสถาบัน มก.กพส.           10,000.00      
5 คุณวุฒิพงษ  ประคองชัย              3,000.00      
6 คณะมนุษยศาสตร              2,000.00      
7 คณะสังคมศาสตร              1,000.00      
8 ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอย มก.            10,000.00    
9 บริษัท ซิกแนล อินโฟ              2,000.00      
10 คุณพัลลภ  วงษกล่ํา              1,000.00    
11 คุณณรงค  สะอิ้งทอง              5,000.00    
12 นายประยุทธ  เลาอรุณ              3,000.00      
13 บริษัท เคอรรี่ เอ็นจิเนียริ่ง              2,000.00      
14 โรงเรียนสาธิตเกษตรกําแพงแสน              3,000.00      
15 บริษัท เอส เอ็นวี ซิเคียวริตี้การด              1,000.00      
16 คุณพิษณุ  ชางเสนาะ            10,000.00    
17 นายอนันต  รุงเรืองศร ี              2,000.00    
18 คุณกฤษดา  โชคสุวรรณลาภ            10,000.00    
19 ดร.สมชาย  ธนสินชยกุล              2,000.00    
20 บริษัท แอล ซี ทรานสปอรต และการพาณิชย จํากัด            10,000.00    
21 ชมรมบอทราย กําแพงแสน            10,000.00    
22 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากําแพงแสน            10,000.00    
23 นายชัยวัฒน  วัฒนผดุงเกียรต ิ              2,000.00    
24 คุณระยอง  หวยหงษทอง            10,000.00    
25 บริษัท ขนสง กําแพงแสน            10,000.00    
26 บริษัท ไทยอิซูโม เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด            10,000.00    
27 คุณสืบพงษ  คําดี            10,000.00    
28 บริษัท ยูนิเวอรส โปรคเกอร            10,000.00    
29 นายพุม  ขําเกลี้ยง              2,000.00    
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ลําดับที่ หนวยงาน  การบริจาค   การแขงขัน  หมายเหตุ 
30 นายนิติพัฒน สุขถาวรพันธ            10,000.00    
31 นายสาธิต  เจรญิฉิม              2,000.00    
32 สหกรณออมทรัพยแหง มก.              6,000.00    
33 คุณอธิวัฒน  รกัสถาพรพันธ              2,000.00    
34 นายบัณฑิต  เลาอรุณ              2,000.00    
35 นายกิจจา  ผลพาณิชย              1,300.00    
36 คุณพิสิษฐ  ธนากิจสวัสดิ ์              1,000.00    

37 พ.ต.ท.พงษศักดิ์  ชูนาค              2,000.00    
38 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ              3,000.00      
39 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน            10,000.00    
40 คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน            10,000.00    
41 สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ บางเขน              2,000.00      
42 คณะวิทยาศาสตร บางเขน              2,000.00      
43 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน              5,000.00      
44 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน            10,000.00    
45 คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน              5,000.00    
46 รศ.วุฒิชัย  กปลกาญจน              5,000.00      
47 นางจิตราภรณ  ธวัชพันธุ              1,000.00      
48 สํานักสงเสริม บางเขน              2,000.00      
49 บัณฑิตวิทยาลัย            10,000.00    

50 บัณฑิตวิทยาลัย              3,000.00      
51 คณะศึกษาศาสตร บางเขน              2,000.00      
52 คุณเพิ่ม  สุรักษา            10,000.00    
53 คุณสมจิต  โยธะคง              2,000.00      
54 คุณธนู  อําไพ              1,000.00      
55 วิทยาเขตสกลนคร              1,000.00      
56 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร              2,000.00      
57 คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน              5,000.00      
58 คณะเกษตร บางเขน              2,000.00      
59 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิสกลนคร              1,000.00      
  รวมเปนเงิน           70,000.00    215,300.00      285,300.00  
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2.  สรุปรายจาย งานจัดการแขงขันกอลฟการกุศล (สวนของการจัดการแขงขันและของรางวัล)   

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน 
1 คาถวยรางวลั                                     18,000.00  
2 อาหารวางในการประชุม 2 ครั้ง ๆ ละ 60 บาท                                         120.00  
3 คาโปสเตอรใกลธง,  Hole-in-one                                         500.00  
4 กระติกน้ํารอน 3 ใบ ๆ ละ 700 บาท (ของรางวลัใกลธง)                                      2,100.00  
5 ถุงใสของชํารวย 2 กก ๆ ละ 74 บาท                                         148.00  
6 ของชํารวยเพือ่เปนรางวัลในการจับฉลากตอนเย็น                                      8,381.00  
7 ถุงพลาสติกใสของ 2 แพ็ค ๆ ละ 40 บาท                                            80.00  
8 แกว 18 โหล ๆ ละ 500 บาท (ของชํารวย)                                      9,000.00  
9 โปสเตอรขนาด 1x2 เมตร                                         200.00  
10 กระดาษปก A4 20 แผน ๆ ละ 4 บาท                                            80.00  
11 ปายประชาสัมพันธ 3 แผน ๆ ละ 400 บาท                                      1,200.00  
12 ปายประชาสัมพันธ 1 แผน                                      1,600.00  
13 คาเครื่องดื่มแอลกอฮอล                                        8,080.00  
14 คาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อเดินทางไปขายบัตรการแขงขัน                                      2,595.00  
15 คาเบี้ยเลี้ยง พขร. วันหยุดราชการ เดินทางไปขายบัตร                                         720.00  
16 คาปดสนามครึ่งวัน                                    40,000.00  
17 คาเชารถกอลฟ 2 คัน ๆ ละ 500 บาท                                      1,000.00  
18 คา CADDY 107 คน ๆ ละ 200 บาท                                    21,400.00  
19 คาอาหาร                                    31,960.00  
20 คาน้ําดื่มเพื่อแจกเปนของชํารวย 20 โหล ๆ ละ 42 บาท                                         840.00  
21 คาดนตรี                                      1,500.00  
22 คาไปรษณีย                                       2,100.00  

  (หนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่งพันหกรอยสี่บาทถวน)                                  151,604.00  

3.  สรุปการคาใชจายเพ่ือการพัฒนาคณะฯ ในดานกายภาพ ภูมิสถาปตย และสิ่งแวดลอม  

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 ปายประชาสัมพันธหนาคณะฯ (ปายตะแกรง)         13,884.00  เงินจากโครงการกอลฟ 

2 ทําคอสะพาน         34,000.00  เบิกจายจากเงินรายไดแลว 

3 คาจางเหมาตัดตนไทรขางอาคาร 1         15,000.00  เบิกจายจากเงินรายไดแลว 

4 คาจางเหมายายเรือนเพาะชํา           8,000.00  เงินโครงการกอลฟ 

5 คา OT ยายเรือนเพาะชํา           2,800.00  เบิกจายจากเงินรายไดแลว 
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ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

6 คา OT ยายเรือนเพาะชํา 2,000.00  เบิกจายจากเงินรายไดแลว 

7 คา OT ยายเรือนเพาะชํา 3,000.00  เบิกจายจากเงินรายไดแลว 

8  คา OT คุมคนงานตัดตนไม 400.00  เบิกจายจากเงินรายไดแลว 

9 คา OT คนงานสนามตัดตนไม เพื่อทําปายตะแกรง  2,500.00  โอนเงินรายไดแลว 

10 คาใชบริการรถยนตเพื่อขนกิ่งไมดานหลังโรงเก็บพัสดุ  600.00  โอนเงินรายไดแลว 

11 คาวัสดุ หญา ทราย และอื่น ๆ   11,400.00  เบิกจายจากเงินรายไดแลว 

12 คาปรับปรุงหอง SC1-103 เพื่อเปนหองประชุมคณะฯ   87,400.00  

  (หนึ่งแสนแปดหมื่นเการอยแปดสิบสี่บาทถวน) 180,984.00    

4.  สรุปรายรับ – รายจายรวม ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2549  

รายการ รายรับ   คงเหลือ หมายเหตุ 

เงินไดจากการบริจาค 70,000.00       

เงินไดจากจากคาสมัครเขารวมแขงขัน 215,300.00     

รวมรายรับ 285,300.00     

รายการ รายรับ/รายจาย   คงเหลือ  หมายเหตุ 

รายรับ 285,300.00   

คาใชจายในการจัดการแขงขัน                  รวม 151,604.00 133,696.00    

คาใชจายโครงการพัฒนาคณะฯ                รวม   180,984.00 -47,288.00    

เบิกจายจากเงินโครงการกอลฟฯ 21,884.00    

รอเบิกจายจากเงินโครงการกอลฟฯ 87,400.00    

เบิกจายจากเงินรายไดแลว 71,700.00    

รวมรายจาย 332,588.00 -47,288.00  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
ดวยคณะทํางานพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 พิจารณากําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป 2548 ใหแกแตละคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง และระดับบุคคล เพื่อจายใหขาราชการ
และลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับเงินรางวัล พรอมจัดทําประกาศหลักเกณฑตามที่ ก.พ.ร.กําหนด และมหาวิทยาลัยฯ ได
ออกคําสั่งตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดเรียบรอยแลว  ดังนี้   
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1.  ประกาศคณะทํางานพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2549 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัลระดับสํานัก/กอง และระดับบุคคล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  

2.  คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 2816/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 เรื่อง ใหขาราชการ
และลูกจางประจําไดรับเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0510/10103/ว 2668 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 และ บันทึกที่ ศธ 0513.13401/2534 ลงวันที่ 
3  ตุลาคม 2549  ดังแนบ  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนพัฒนางาน บุคลากรสายวิชาการ  

ตามที่ฝายวิชาการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนและพัฒนางาน เมื่อวันจันทรท่ี 9 
ตุลาคม 2549 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ หอง Sc1-103 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยมีคณาจารยจากสายวิชา  
ตาง ๆ เขารวมโครงการ จํานวน 27 คน เขารวมโครงการ  นั้น  

ผลการดําเนินงานโครงการรายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

     มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางกอน 

ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ นร 0702/ว 106 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางกอน สํานักงานงบประมาณ แจงวา หัวหนาคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขผูใชอํานาจนายกรัฐมนตรี ไดอนุมัติหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางกอนแลว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณจึงไดลงนามในหลักเกณฑและเงื่อนไขตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย จํานวน 2 ฉบับ คือ  

1. หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางกอน 

2. วิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางกอน  

เพื่อใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นใดของรัฐทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดดังแนบ   

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.7 การเสนอผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2549 และครั้งท่ี 9/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2549 และวันที่ 31 กรกฎาคม  2549 มีมติเห็นชอบใหทุกคณะที่ เสนอหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาถือปฏิบัติใหเปนไปตามแนวการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยกําหนดประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ  

1. การบริหารหลักสูตร โดยระบุแผนผังอาจารยประจําหลักสูตรในแตละสาขาวิชา 

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับดานการศึกษา ไดแก ตํารา 
คูมือ เอกสารประกอบการสอน เว็บเพจที่เผยแพรเนื้อหารายวิชา และแบบทดสอบตาง ๆ การให
ทุนการศึกษา การบริการกับนิสิต การใหคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา รายละเอียดข้ึนกับ
ดุลพินิจของผูรับผิดชอบหลักสูตร  

4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
1.1 ใหดําเนินการทั้งในการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร  
1.2 ใหเพิ่มประเด็นการวิเคราะห ผลกระทบที่มีตอประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัย เชน 

การเปดหลักสูตรใหมมีผลกระทบกับรายวิชาพื้นฐานอยางไร เปนตน  
1.3 คําวา “งานวิจัยสถาบัน” หมายถึง ไดมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน สังคม 

และความพึงพอใจของผู ใช บัณฑิต  โดยมีหลักฐานแสดงประกอบวาไดมีการ
ประชุมสัมมนารวมกันระหวางผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต และผูรับผิดชอบหลักสูตร โดย
ไมจําเปนตองจัดพิมพและไดรับการรับรองจากหนวยงานใด  

   ท้ังนี้ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2549 เปนตนไป รายละเอียดดังแนบ  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 รายงานผลการศึกษาวิเคราะหความพรอมและความเปนไปที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีฯ  
ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แตงตั้งใหรองคณบดีฝายวิชาการ เปนประธาน

คณะกรรมการประธานคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหความพรอม และความเปนไปไดท่ีจะเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ 
จํานวน 3 หลักสูตร  ตามคําสั่ง ดังนี้ 

1. คําสั่งคณะฯ ท่ี 83/2549  คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหความพรอม และความเปนไปไดท่ีจะเปด
สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ 

2. คําสั่งคณะฯ ท่ี 84/2549  คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหความพรอม และความเปนไปไดท่ีจะเปด
สอนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ 

3. คําสั่งคณะฯ ท่ี 85/2549  คณะกรรมการศึกษาวิเคราะหความพรอม และความเปนไปไดท่ีจะเปด
สอนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคปกติ 
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ฝายวิชาการไดเชิญประชุมคณะกรรมการทุกชุด เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 ตุลาคม 2549 และไดสรุปผลการประชุม ดังนี้  

  สายวิชาศิลปศาสตร  แจงวาสามารถดําเนินการเปดสอนหลักสูตรใหม และหลักสูตรภาคพิเศษ ดังนี้     

1) หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ โดยมี อ.ดร.จิรายุ  ทัพพุม และ ผศ.ประไพศรี  วิเศษสุข
พงศ รับผิดชอบโครงการ เปาหมายเปดรับนิสิตใหม ตั้งแตปการศึกษา 2551 – 2553  จํานวนรับปละ 50 คน และป
การศึกษา 2554  จํานวนรับ 100 คน  

2) หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ) ภาคปกติ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 
แผนการรับนิสิตใหม ตั้งแตปการศึกษา 2552 จํานวนรับปละ 50 คน โดยมี อ.อนามัย  ดําเนตร เปนหัวหนาคณะทํางาน  

   สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  แจงวาสามารถดําเนินการเปดสอนหลักสูตรภาคปกติ และ
หลักสูตรภาคพิเศษ ดังนี้     

1) หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ โดยมี อ.ทนุวงษ จักษุพา รับผิดชอบโครงการ 
เปาหมายเปดรับนิสิตใหม ตั้งแตปการศึกษา 2550 – 2554  จํานวนรับปละ 50 คน  

2) หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคปกติ โดยมีเปาหมายการรับนิสิตใหม ตั้งแตป
การศึกษา 2552 จํานวนรับปละ 40 คน   โดยไมพิจารณาเปดหลักสูตรดังกลาว ภาคสมทบ  

3) หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร) ภาคปกติ  สายวิชาฯ ไมพรอมเปดสอน 

อนึ่ง สายวิชาคณิตศาสตร แจงวาการเปดสอนหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ และ 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคปกติ  อยูภายใตเงื่อนไขวา คณะฯ จักตองสนับสนุนงบประมาณในสวนของครุภัณฑ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพิ่มใหม จากเงินที่ไดรับจากโครงการภาคพิเศษของสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร ท่ีจัดสรรใหคณะ และเงินสวนแบงกําไรสุทธิ เพื่อใหเพียงพอตอการบริการการเรียนการสอน ซึ่งเปน
จุดออนของสายวิชาฯ   

นอกจากนี้ สาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร แจงแผนการรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) โดยขอ
ใชหลักสูตรเดิมของภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน (อยูในระหวางการดําเนินการ)  และสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
มีแผนขอเปดหลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) โดยจะขอใชหลักสูตรเดิมของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน 
(ยังมิไดดําเนินการ) โดยแจงจํานวนรับนิสิตใหมเขาแผนของมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ      

   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.9 โครงการพัฒนาตนและพัฒนางาน ประจําป 2549 บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ เร่ือง ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนและชวยวิชาการที่วัดไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คร้ังที่ 
1/2549  

ดวยสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา
ตนและพัฒนางานสําหรับกลุมบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2549 ในหัวขอเรื่อง ระบบ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนและชวยวิชาการท่ีวัดไดท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ 
บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการทุกคนที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเลขานุการ สายวิชาตาง ๆ  จํานวน  70 คน ดังนั้น
จึงขอประชาสัมพันธใหผูบริหารทุกฝาย/สายวิชา สนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดเขารวมโครงการดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองติดตาม 
4.1 รายงานขอมูลกรอบภารกิจของคณะกรรมการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการวิจัยพ้ืนฐาน  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2549 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 
พิจารณาเรื่อง ทบทวนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน โดยมีมติเห็นชอบใหยกเลิก
การชะลอการดําเนินงานของศูนย ตามมติคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 เดิม  
และ มอบรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพัฒนางานศูนยปฏิบัติการวิจัยพื้นฐาน พิจารณาและ
นําเสนอขอมูลกรอบภารกิจตาง ๆ ของศูนยในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งตอไป    

เนื่องจากฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพัฒนางานศูนยปฏิบัติการวิจัยพื้นฐาน ยังมิได
นําเสนอกรอบภารกิจของศูนยปฏิบัติการวิจัยพื้นฐาน ดังนั้น จึงขอติดตามในวันประชุม  

รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา แจงวาผลการดําเนินงานยังไมมีความกาวหนาเนื่องจาก นโยบาย
ของคณบดี ซึ่งกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคของศูนยเพื่อรองรับการวิจัยและบริการวิชาการ โดยสนับสนุนการวิจัย
ครอบคลุมท้ัง 3 สายวิชา และรวมการจัดหารายได โดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนางานศูนยฯ แลว 1 ครั้งแลว แต
นโยบายและเปาหมายดังกลาวยังไมชัดเจน เพราะมีงานที่ครอบคลุมท้ัง 2  ดาน คือ ดานการวิจัย และการบริการวิชาการ 
และอยูในระหวางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 10 ดังนั้น จึงยังมิไดนัดประชุมครั้งตอไป ดังนั้น จึงยังไมมี
ขอสรุป และเมื่อประชุมคณะกรรมการพัฒนางานศูนยฯ ครั้งตอไปและไดขอสรุปแลว จะขอนํารายงานความกาวหนา
ตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.2 โครงการทัศนศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม และงานพืชสวนโลก  

ประธานแจงวา คณะฯ ไดสงแบบสํารวจถึงบุคลากรตามกลุมเปาหมาย คือ คณาจารยและขาราชการ 
ครั้งท่ี 2  สรุปมีผูประสงคเขารวมโครงการเพิ่มเติม รวมเปนจํานวน 57 คน จากจํานวนดังกลาว จึงตองจัดรถ จํานวน 2 
คัน ซึ่งจะมีท่ีวาง เห็นวาควรใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพ และงานอาคารสถานที่ ไปศึกษา ดูงาน
เพิ่มเติม โดยมอบเลขานุการ สํารวจเพิ่มเติมในสวนของเจาหนาท่ีดวย      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
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วาระที่ 5  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  

5.1 แผนการเปดหลักสูตรใหม และการรับนิสิตเขาศึกษา ปการศึกษา 2550 – 2554    

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นําเสนอแผนการเปดหลักสูตร และจํานวนรับนิสิต ป
การศึกษา 2550 – 2554 ใหวิทยาเขตกําแพงแสนทราบ และมหาวิทยาลัยฯ ไดประชุมพิจารณาแลว มีมติใหหนวยงานนํา
กลับไปทบทวน และนําเสนอผลการพิจารณาทบทวนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2549 นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดพิจารณาทบทวนแลว และแจงผลการพิจารณาใหกองบริการ
การศึกษา (กําแพงแสน) รวบรวมในสวนของวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อแจงใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบ รายละเอียด ดังแนบ  

ท่ีประชุมใหขอสังเกตเกี่ยวกับ   

1. จํานวนรับนิสิตใหมของสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ลดลง โดยภาพรวม จํานวน 60 
คน จะไมเต็มหมู  เนื่องจากหมูปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร จะรับไดประมาณหมูละ 25 คน และ
หมูปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เชน สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชาเคมี รับไดหมูปฏิบัติการละ  30 คน 
และ 39 คน ตามลําดับ 

2. ขอใหพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีขอรับทุน CRN ดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร แจงยืนยันจํานวนรับนิสิตใหม สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร จํานวน 60 คน/ป  ตามแผนซึ่งผานการพิจารณาจากที่ประชุมสายวิชาฯ แลว   

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

5.2 การขอปรับคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงใหท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2549 เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2549 เพื่อรับทราบกรณีท่ีมีหลายหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีความประสงคจะขอปรับ
คาธรรมเนียมการศึกษาใหเหมาะสมกับคาใชจายในสถานการณปจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาการเลือก
สมัครเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จึงขอใหคณะฯ ตาง ๆ ท่ีประสงคจะขอปรับคาธรรมเนียม
การศึกษา เสนอเรื่องการขอปรับคาธรรมเนียมการศึกษามายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อประมวลในภาพรวม เพื่อนําเสนอท่ี
ประชุมคณบดีพิจารณาอนุมัติ และแจงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาดําเนินการตอไป โดยแจงขอใหจัดสงกองแผนงาน ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2549 นั้น  

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดแจงใหสายวิชา/โครงการตาง ๆ พิจารณานําเสนอขอมูลภายใน
วันที่ 16 ตุลาคม 2549 ปจจุบัน มีสายวิชา/โครงการ พิจารณาเสนอ ดังนี้  

1. โครงการหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ ขอปรับเพิ่มเฉลี่ยรอยละ  18  

2. สายวิชาวิทยาศาสตร  หลักสูตร วท.บ.(เคมี), วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) และ วท.บ.(วิทยาศาสตร
ท่ัวไป) –ขอทราบขอมูลตนทุนคาใชจายจากงานแผนงาน เพื่อประกอบการพิจารณาในเบื้องตน  
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3.  โครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ขอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ กอน  

4. สายวิชาคณิตศาสตรฯ และสายวิชาศิลปศาสตร ไมพิจารณาเสนอ  

อนึ่ง  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดขอปรับคาธรรมเนียมพิเศษคณะในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตร วท.บ.(พฤกษเศรษฐกิจ) จาก 3,000 บาท/ภาคการศึกษา เปน 5,000 บาท/ภาคการศึกษา แตบัณฑิตวิทยาลัย 
พิจารณาเห็นวา ในครั้งนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ไดรับอนุมัติปรับคาธรรมเนียมการศึกษาโดยภาพรวมไปกอนแลวใน
ระยะเวลาใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงขอใหคณะระงับการขอปรับขึ้นดังกลาวไวกอน    

  ประธาน จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวของตาง ๆ และมีความเห็นวาควรปรับอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้  

1. ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

1.1 คาหนวยกิตบรรยาย จากเดิมหนวยกิตละ 200 บาท เปน 250 บาท และปฏิบัติการ จากหนวย
กิตละ 400 บาท เปน 500 บาท โดยเฉลี่ยปรับเพิ่มรอยละ 25  

1.2 คาธรรมเนียมพิเศษคณะฯ  ขอปรับจากเดิมในสาขาศิลปศาสตร สังคมศาสตร ภาคการศึกษา
ละ 3,000 บาท เปน 4,000 บาท และสาขาวิทยาศาสตร จากเดิม 5,000 บาท เปน 6,000 บาท 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 20 – 30    

2. ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)     

2.1 คาหนวยกิตบรรยาย สาขาศิลปศาสตร สังคมศาสตร เหมาจายเปนหนวยกิตละ 800 บาท 
และสาขาวิทยาศาสตรเหมาจายเปนหนวยกิตละ 1,000 บาท โดยเฉลี่ยปรับเพิ่มรอยละ 25  

2.2 คาธรรมเนียมพิเศษคณะฯ  ขอปรับจากเดิมในสาขาศิลปศาสตร สังคมศาสตร ภาคการศึกษา
ละ 1,500 บาท เปน 5,000 บาท และสาขาวิทยาศาสตร จากเดิม 3,000 บาท เปน 7,000 บาท เนื่องจากอัตราดังกลาวเปน
อัตราเดิมท่ีไมไดปรับเพิ่ม และมีอัตราต่ํากวาระดับปริญญาตรีเดิม ดังนั้นจึงขอปรับใหมีอัตราสูงกวาระดับปริญญาตรี
เฉลี่ยในอัตรารอยละ  25   

3. โครงการ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  

ใหเปนไปตามที่โครงการ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ นําเสนอพิจารณา   

4. โครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ  

ขอนําเสนอพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ใน
วันที่ 19 ตุลาคม 2549 กอน    

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
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5.3 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสรรอัตราใหมพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จํานวน 1 
อัตรา และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี  1/2549 เมื่อวันที่ 16  มกราคม พ.ศ. 2549 เห็นชอบให
จัดสรรอัตราใหสาขาวิชาพันธุศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร และไดดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับ
ราชการ เสร็จเรียบรอยแลว  นั้น  

สายวิชาวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวนฤพร  เพ็ชรกลาง วุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี คะแนนเฉลี่ย 2.89 และ วท.ม.(พันธุศาสตร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คะแนน
เฉลี่ย 3.55 เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย  ข้ัน 13,305 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททาง
พันธุศาสตร  (อัตราใหม) เพื่อบรรจุเขารับราชการ รายละเอียดดังแนบ  

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จะตองผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกอาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

5.4 รางรายงานผลการประเมินฯ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของกลุมสาขาวิทยาศาสตร ประจําป 
2549 ไดดําเนินการประเมินคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 และไดแจงราง ผลการประเมินฯ 
มาเพื่อใหพิจารณาในรายละเอียด หากมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ขอใหแจงสํานักประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 16 
ตุลาคม 2549 นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดแจงฝายประกันคุณภาพ และสายวิชาตาง ๆ เพื่อทราบ และ
พิจารณาดวยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยไมแกไข  และมอบใหรองคณบดีแตละฝาย หัวหนาสายวิชา เลขานุการ
คณะ และประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ นําไปพิจารณาและเตรียมจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงในสวนที่
เกี่ยวของตอไป  โดยใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงาน  

5.5 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) ปการศึกษา 2550  

ดวยสาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประสงคจะขออนุมัติใช
หลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส)ของคณะวิทยาศาสตร บางเขน  มาเปดสอน ณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเริ่มรับ
นิสิตใหม ตั้งแตปการศึกษา 2550 จํานวนรับปละ 30 คน 

 อนึ่ง ตามแผนการเปดหลักสูตร และแผนการรับนิสิต ประจําป 2550 – 2554 ไดนําเสนอไวเรียบรอย
แลว รายละเอียดดังแนบ  
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบสาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร ดําเนินการตอไป  

5.6 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลการเจรจาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมเจรจาความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนนและคา

เปาหมายของตัวช้ีวัดยอยในตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของรอยละถังเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และตัวช้ีวัดยอยในตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของรอยละถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 โดยรักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดนําเสนอสรุปสาระสําคัญของการประชุม ขอเสนอแนะจากการเจรจา และ
แนวทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ในชวงตอไปใหท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 
11 กันยายน 2549 ทราบ และที่ประชุมคณบดีไดนําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะดังกลาว ใน 6 ประเด็น โดย
สรุป ดังนี้   

1. ขอเสนอแนะในประเด็นที่ 1 การบรรจุบุคลากรใหมสาย ก ของมหาวิทยาลัย ควรเนนคุณวุฒิ
ปริญญาเอก   

- ขอใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตรากําลัง เรงดําเนินการบรรจุ และหากหนวยงานใดมี
บุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสนใจสมัครเปนบุคลากรในสาย ก ขอใหสงช่ือพรอมคุณวุฒิมาที่คณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังพนักงานเงินงบประมาณเพื่อจะไดพิจารณาตอไป  

- เสนอใหมหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนขาราชการ สาย ข ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ซึ่งชวยงานสอนและทํา
วิจัย ใหสามารถปรับเปนขาราชการสาย ก ได หรือปรับเปลี่ยนใหมีตําแหนง อาจารยวิจัย  

2. ขอเสนอแนะในประเด็นที่ 2 การจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษา ควรเนนหลักสูตรที่ตองทํา
วิทยานิพนธ (แผน ก) และเนนการรับนิสิตเพิ่มในสายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสายวิทยาศาสตรสุขภาพ และ
ขอเสนอแนะในประเด็นที่ 5 ดานการวิจัย การจัดสรรงบประมาณ ควรเนนการสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ี
มีวิทยานิพนธ (แผน ก) โดยใหนิสิตมีสวนรวมในการวิจัย  

- มอบบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ รวมกันพิจารณาเกี่ยวกับจํานวนหลักสูตรและจํานวนนิสิตใหมท่ี
จะรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2550 – 2551 และสัดสวนการเปดหลักสูตรแผน ก และ แผน ข  

- มอบรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ และบัณฑิตวิทยาลัย 
หารือรวมกันเรื่องรูปแบบของงานวิจัยเพื่อใหมีการเชื่อมโยงระหวางงานสอนและวิทยานิพนธของนิสิต  

- ในการทําโครงการวิจัยขอใหนักวิจัยเสนอช่ือ และจํานวนนิสิตในความดูแลมาดวย เพื่อนําไป
พิจารณาใหสอดคลองกับงบวิจัยท่ีไดนําไปสนับสนุนนิสิตในการทําวิจัย  

3. ขอเสนอแนะในประเด็นที่ 3 เสนอใหมหาวิทยาลัยทบทวนขอบขายของงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ ท้ังนี้ เนื่องจากงานบริการวิชาการบางโครงการมีลักษณะใกลเคียงกับงานวิจัยมาก จึงเห็นวามหาวิทยาลัยควรเนน
เพิ่มคาน้ําหนักในงานวิจัยเพิ่มขึ้น และชะลอการเติบโตของงานบริการวิชาการ  
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- การใหคํานิยามคําวา “บริการวิชาการ” ควรตีความเพื่อเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยฯ โดยงาน
บริการวิชาการบางกรณีใหถือเปนงานวิจัยไดดวย 

- ในกรณีท่ีรับจางทํางานวิจัยใหหนวยงานภายนอก ผูวิจัยควรเจรจากับผูวาจางใหมีช่ือของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในผูรวมวิจัยดวย  

- ควรมีการประสานงานระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กับสํานักบริการวิชาการ ในการนํา
โครงการพัฒนาวิชาการที่หนวยงานอื่นวาจางใหทําการวิจัยมานับเปนโครงการวิจัย  

- ขอใหคณะรวบรวมขาวสารทางวิชาการสงใหงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจะได
จัดสงใหกับหนังสือพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง  

- ในกรณีการทํางานวิจัยท่ีเปนปากเปลา ควรมีเอกสารที่เปนหลักฐานไวเพื่ออางอิงได โดยให
หนวยงานอื่นเปนผูรับรอง    

4. ขอเสนอแนะในประเด็นที่ 4 ดานฐานขอมูล ควรมีการเรงพัฒนาฐานขอมูลใหครบ   
- มหาวิทยาลัยฯ จะจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดูแลเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูลใหเปนระบบ โดยจะ

ดําเนินการใหเปนรูปธรรมโดยเร็วตอไป  
5. ขอเสนอแนะในประเด็นที่ 6 ควรมีการประสานกับหนวยงาน ก.พ.ร. ของคณะ สถาบัน/สํานัก ให

รับทราบขอตกลง และรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  
- ทุกหนวยงานควรใหความสําคัญ และขอความรวมมือในการดําเนินการใหทันตามกรอบเวลาที่

กําหนด  

หากหนวยงานใดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถสงขอเสนอแนะมาที่กองกลาง เพื่อจะไดรวบรวมสรุป
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป  

อนึ่ง ประเด็นขอเสนอแนะที่ 1 คณะฯ ไดรับแจงเรื่องการบรรจุอาจารย วุฒิปริญญาเอก และการเสนอผู
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จํานวน 3 อัตรา รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบฝาย/สายวิชา นําไปพิจารณาเพื่อดําเนินการตามแนวทาง และ
ขอเสนอดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของตอไป  

5.7 การปรับ/เพ่ิมเติมแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจําป 2550 – 2553   

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงขอใหคณะ/หนวยงานพิจารณาปรับ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ ประจําป 2550 – 2553 นั้น  

ปจจุบันมีสายวิชาศิลปศาสตร จัดสงขอมูลแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจําป 2550 – 2553 
สําหรับสายวิชาอื่น ๆ ยังมิไดนําเสนอ ดังนั้น ประธานจึงขอใหสายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและ
คอมพิวเตอร นําเสนอขอมูลเพื่อรวบรวม นําเสนอคณบดีพิจารณาและจัดสงกองการเจาหนาท่ี ไดทันตามกําหนด  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
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วาระที่   6  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
6.1 รายงานการเงินประจําเดือนกนัยายน 2549  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกันยายน 2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนกันยายน 2549 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กันยายน 2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนกันยายน 2549 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือนกันยายน 2549 
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนกันยายน 2549 

4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนกันยายน 2549 

5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  

7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2549 ประจําเดือนกันยายน 2549 

8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2549 ประจําเดือนกันยายน 2549 

รายละเอียดจักนําเสนอในวันประชุม  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบสํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบขอมูลงบรายรับ – รายจาย ท่ีมี
ขอมูลไมครบถวน  และขอใหงานคลังและพัสดุ จัดทํารายงานขอมูลรายรับ – รายจายจริงของแตละสายวิชา 
ปงบประมาณ 2549 เพิ่มเติม เพื่อรายงานติดตามผลการใชจายเงิน และตรวจสอบยอดคงเหลือยกไปดวย  

6.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนกันยายน 2549  

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
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การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกันยายน 2549 จําแนกตาม
มิเตอร และคาใชจาย 

1. 

รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกันยายน 2549 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 2. 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

6.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่11/2549  

เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 กําหนด             
ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 11 /2549 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2549 กําหนดประชุมในวันจันทรท่ี 20 
พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.00 น.    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.   

 

   
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

 
กรรมการและเลขานุการ 

 ผูจดรายงานการประชุม 
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