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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 11/2549 

วันจันทรที่ 27 พฤศจิกายน 2549    
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ   
5. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
8. นางสาวอัจฉริยา ปราบอริพาย  แทน ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร พราหมณีย รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
2. น.ส.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
3. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

เร่ิมประชุมเวลา  8.40 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานการประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   

 1.1    การนัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  

  เนื่องจากประธานไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ กําหนดประชุมทุกวันจันทร สัปดาหท่ี 
3 ของเดือน ซึ่งตรงกับกําหนดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนั้น จึงขอใหเลขานุการการประชุม นัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยเริ่มตั้งแต ครั้งท่ี 1/2550 เนื่องจากเดือนธันวาคม 2549 มีชวงสอบกลางภาค ซึ่งสามารถ
นัดประชุมไดในสัปดาหท่ี 3    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม  รับทราบ  
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่10/2549  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 16 ตุลาคม 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้  

 หนา 14 วาระที่ 5.1 ขอ 1 เดิม “ 1. จํานวนรับนิสิตใหมของสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร 
ลดลง โดยภาพรวม จํานวน 60 คน จะไมเต็มหมู  เนื่องจากหมูปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร จะไดรับประมาณหมูละ 25 
คน และหมูปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เชน สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชาเคมี รับหมูปฏิบัติการ ประมาณ  35 คน และ 45 
คน ตามลําดับ” แกไขเปน “1. จํานวนรับนิสิตใหมของสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ลดลง โดยภาพรวม 
จํานวน 60 คน จะไมเต็มหมู  เนื่องจากหมูปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร จะรับไดประมาณหมูละ 25 คน และหมูปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร เชน สาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชาเคมี รับไดหมูปฏิบัติการละ  30 คน และ 39 คน ตามลําดับ”  

 หนา 16 วาระที่ 5.3 วรรคที่ 2  เดิม “...วุฒิ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตภัณฑ)...” แกไขเปน ““...วุฒิ วท.บ.
(เทคโนโลยกีารผลิตสัตว)”  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 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 ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ  นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม 
2549 เรียบรอยแลว ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายบริหาร (มิถุนายน – ตุลาคม 2549)  
3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
5. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 
6. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
8. สายวิชาวิทยาศาสตร  
9. สายวิชาศิลปศาสตร  
10. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
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11. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ    
12. สํานักงานเลขานุการ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

   มติที่ประชุม รับทราบ  

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 10 พฤศจิกายน 2550 
โดยไดรับงบประมาณ ประจําป 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ 2550 – 2551 เปนเงิน 39,999,000 
บาท โดยวาจางนายวุฒิพงษ  ประคองวิทยา และคณะ เปนที่ปรึกษาและควบคุมงานกอสราง นั้น   

   จากรายงานสรุปผลการดําเนินงาน นําเสนอโดยคุณวุฒิพงษ ประคองวิทยา ผูควบคุมงานกอสราง ใน
รายงานความกาวหนางานกอสราง  (ครั้งท่ี 6) ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม 2549 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 สรุปไดดังนี้   

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 49,999,000 บาท 
- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ    545 วัน 
- ระยะเวลาการกอสรางที่ผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549)  184 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  361 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ  21.72 % 
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ  22.15 %  
- เร็วกวากําหนดการ คิดเปนรอยละ   0.04 % (14 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวันในรอบเดือนที่ผานมา    42.29 คน 
- เครื่องจักร ปนจั่น   1 ตัว 
  รถปมสูบคอนกรีต  1 ตัว 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 1 ไดเมื่อวันที่   26 กรกฎาคม 2549   
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 2 ไดเมื่อวันที่   6 กันยายน 2549   
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 3 ไดเมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2549  
- และ คาดวาจะสงงานงวดที่ 4 ไดภายในวันที่ (ประมาณ)   10 ธันวาคม 2549  

ปจจุบันผูรับจางไดดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรู งวดที่ 4  คือ เมื่อดําเนินการกอสรางงานกออิฐ
ผนังภายในชั้นลาง, คาน ค.ส.ล.ช้ันท่ี 3, วางแผนพื้นพรอมเท ค.ส.ล. ทับหนาพื้นช้ัน 3 ท้ังหมด และตั้งเสา ค.ส.ล. รับพื้น
ช้ันที่ 4 จนแลวเสร็จ  และจากรายงานขอมูลการควบคุมงาน ประจําเดือน ไดแจงขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้      

1. คณะกรรมการตรวจการจางฯ ไดจัดประชุมสามัญ ครั้งท่ี 7/2549 เพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไข
ความขัดแยงในแบบรูปและรายการรายละเอียด โดยมีมติท่ีประชุมใหผูรับจางดําเนินการกอสรางตามแบบปรากฏ เพื่อให
สามารถเรงรัดใหงานกอสรางมีความรวดเร็วมากขึ้น ตามขอแนะนําของมหาวิทยาลัยฯ 
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2. ไดรับแจงวา คุณวิวัฒน  เหมะศิลปน หุนสวนผูจัดการและวิศวกรผูออกแบบ ไดเดินทางมาในที่
กอสราง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549  

3.  ไดจัดสงสําเนาบันทึกขอสอบถามของผูออกแบบของผูรับจาง ถึงผูออกแบบที่แจงวายังไมไดรับ 
ใหใหมอีกครั้งหนึ่ง 

4. ไมมีการตอบรายการความขัดแยงในแบบรูปรายการและรายการรายละเอียด จากผูออกแบบ
เพิ่มเติม  

5. ผูรับจางยังมิไดเสนอขออนุมัติรายการวัสดุทางไฟฟา - สุขาภิบาล   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 รายงานความกาวหนาผลการศึกษาวิเคราะหความพรอมและความเปนไปที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  

รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา แจงรายงานผลการศึกษาความพรอมและความเปนไปไดท่ีจะเปด
สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่คณบดีมอบหมาย ดังนี้  
หลักสูตร วท.ม. (จุลชีววิทยา) ภาคปกติ 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอเปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีกอน ดังนั้น จึงมีความเห็นวายังไม
พรอมท่ีจะเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในปจจุบัน และในหวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 พ.ศ. 
2550 – 2554    

อนึ่ง สาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.20404/2376 ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2549 เรื่อง ขอเปดรับนิสิตหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) ภาคปกติ ตั้งแตปการศึกษา 2551 จํานวนรับปละ 5 
คน โดยขอบรรจุเขาแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยสาขาวิชาจะจัดทําโครงการเสนอภายใน 30 
พฤศจิกายน 2549  ท้ังนี้ในสวนของแผนเปดสอนหลักสูตร และแผนรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 – 2554 คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ไดบรรจุแผนการเปดหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) ดังกลาวไวเรียบรอยแลว    
หลักสูตร วท.ม. (เคมีประยุกต) ภาคปกติ 

สาขาวิชาเคมี มีการประชุมคณาจารยในสาขาวิชาเคมี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 กอนแลวจึงจะแจงผล
การพิจารณาเรื่องความพรอมและความเปนไปไดของการเปดหลักสูตร วท.ม.(เคมีประยุกต) ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2549   
หลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร พิจารณาแลวกําหนดแผนเปดรับนิสิตใหมในปการศึกษา 
2554 จํานวนรับ  20 คน เนื่องจากปจจุบันสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีอาจารยวุฒิปริญญาเอก เพียง 2 คน ดังนั้นจึงขอกําหนด
แผนความพรอมในปการศึกษา 2554 สําหรับหลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ โดยจัดทําหลักสูตรใหม และ
มอบหมายให อาจารยอนามัย  ดําเนตร รับผิดชอบดําเนินการ   
หลักสูตร วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) ภาคปกติ 

สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร มีมติเห็นชอบดําเนินการจัดทําหลักสูตร วท.ม.(คณิตศาสตร
ประยุกต)  โดยกําหนดแผนเปดรับนิสิต ตั้งแตปการศึกษา 2553 จํานวนรับ ปละ 10 คน  เนื่องจากสาขาวิชาคณิตศาสตรฯ 
จะมีนักเรียนทุน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มาบรรจุประมาณปลายป 2549 นี้   
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 รายงานความกาวหนาผลการศึกษาวิเคราะหความพรอมและความเปนไปไดที่จะดําเนินงานโครงการ
จัดต้ังศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการจัดต้ังสายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ   

  รองคณบดีฝายบริหารแจงรายงานผลการศึกษาวิเคราะหความพรอมและความเปนไปไดท่ีจะ
ดําเนินการโครงการจัดตั้ง  2 ศูนย ตามที่คณบดีมอบหมาย ดังนี้  
สายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาในประเด็นตาง ๆ ไดแก โครงสรางการแบงงานภายใน สัดสวนของ
จํานวนบุคลากร งบประมาณ  จุดแข็ง จุดออนของการแบงสายวิชาวิทยาศาสตร เปน 2 สวน คือ ดานวิทยาศาสตรกายภาพ 
(เคมี ฟสิกส) และดานวิทยาศาสตรชีวภาพ (ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร พันธุศาสตร และสัตววิทยา) นิสิต 
ความสัมพันธของนิสิตแตละหลักสูตร/สายวิชา มุมมองปจจุบันมีความสัมพันธกันนอยระหวางสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ท่ัวไป กับสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ (ยิ่งแยก ยิ่งหาง) พื้นที่ใชสอย อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณการเรียนการสอน 
ความเห็นของบุคลากร การจัดทําประชาพิจารณภายในหนวยงาน ความสามัคคี และอื่น ๆ ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบให
ดําเนินการ ดังนี้  

1. ใหผูประสานงานสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาฟสิกส จัดประชุมบุคลากรของสาขาวิชาเพื่อพิจารณา
ความพรอมและความเปนไปไดของการจัดตั้งสายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ โดยเนนดานโครงสรางการบริหารงาน 
งบประมาณ ขอดี ขอเสีย ปญหา อุปสรรคของการบริหารงานเดิม และนําเสนอสายวิชาวิทยาศาสตร  

2. ขอใหหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร นําเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสายวิชาฯ เพื่อ
ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดตามประเด็นขอ 1 และแจงผลการพิจารณาตอไป   
ศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ท่ีประชุมพิจารณาวาการจัดตั้งศูนยดังกลาว ควรนําเสนอในลักษณะของศูนยท่ีสามารถจัดหารายไดเพื่อ
พึ่งพาตนเองได เปนลักษณะของศูนยกําไร (Profit Center) มิใชเปนศูนยตนทุน (Cost Center) เนื่องจากงบประมาณของ
คณะฯ ท่ีไดรับจากงบประมาณแผนดินมีจํานวนคงที่และแนวโนมลดลง ในขณะที่งบประมาณเงินรายไดสวนกลาง คณะ/
สํานักงานเลขานุการเดิม จัดเปนศูนยตนทุนอยูแลว  ดังนั้นประเด็นที่พิจารณาศึกษา คือ ความคลองตัว คุมคา และ
ศักยภาพการหารายได  ขอดี ขอเสีย ปญหา และอุปสรรค  นอกจากนี้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอวา โครงสรางของ
ศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเนนที่งานบริการวิชาการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนงาน
ท่ีสามารถดําเนินการเพื่อกอใหเกิดรายได  สวนงานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิต งานทะเบียนนิสิต ซึ่งเปนงาน
ประจําควรอยูในโครงสรางเดิม  โดยสรุปที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการ  ดังนี้  

1. มอบสํานักงานเลขานุการ (นายวิทยา จาทอง และนายสถาพร  ไชยสมภาร) จัดทําและนําเสนอราง
โครงการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการประจําสํานักงาน
เลขานุการ โดยใหศึกษาวิเคราะหขอดี ขอเสีย ในประเด็นตาง ๆ ไดแก โครงสรางการแบงงาน การบริการงาน ความ
คลองตัว คุมคา การเพิ่มศักยภาพการหารายไดเพื่อพึ่งพาตนเอง และสนับสนุนคณะฯ 

2. ใหพิจารณาโครงสรางของศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน  เดิม กับ
ศูนยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหมีภาระหนาท่ี ท่ีชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน  
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 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 แจงผลคะแนน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 15 ของสถาบันอุดมศึกษา และคาเปาหมายของตัวชี้วัดที่ 4 ระดับ
ความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของปงบประมาณ 2549 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีบันทึกที่ ศธ 0501(4)/ว 1403 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2549 
โดยแจงวาไดจัดทําขอตกลงรวมกับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และ
หลักสูตรตามตัวช้ีวัดท่ี 15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากรและ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา โดยใหสถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลของภาคการศึกษา 2/2548 และสงขอมูลบุคลากรและ
หลักสูตรของภาคการศึกษา 1/2549 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดประเมินผลคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว 
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดผลคะแนนเต็มทุกดาน  รายละเอียดผลคะแนนมาตามเอกสารดังแนบ   

นอกจากนี้ สํานักงานอธิการบดี แจงวา สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ ไดสรุปเปรียบเทียบคาเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ  สมศ .  จํานวน  13 ตัว ช้ีวัด  จากทั้ งหมด  73 แหง   โดยสรุปวามีตัว ช้ีวัดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเปาหมายต่ํากวาคาเฉลี่ย 5 ตัวช้ีวัด ไดแก  

4.1.1  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 3 – 12 
เดือน หลังสําเร็จการศึกษา  

4.1.3  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอท้ังในและตางประเทศตออาจารยประจํา 

4.1.4. รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก  

4.4.1  รอยละของกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาภาคปกติเต็มเวลา
เทียบเทา   

4.5.3  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10101/-  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 การสนับสนุนคาใชจายในการเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศ  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสนับสนุนเงินรายไดสวนกลางมหาวทิยาลัย เพื่อเปนคาใชจายใน
การเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยปงบประมาณ 2546  สนับสนุนหนวยงานละ 300,000 บาท 
ใหแกหนวยงานดานการเรียนการสอน จํานวน 14 หนวยงาน รวม 4,200,000 บาท และปงบประมาณ 2547 หนวยงานละ 
400,000 บาท รวม 22 หนวยงาน รวมเปนเงิน 7,600,000 บาท และเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ 2549 
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มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเงินรายไดจํากัด จงึไมไดโอนเงินเพื่อสนับสนุนดังกลาว แตมีบุคลากรเสนอขออนุมัติเฉพาะ
ราย และมหาวทิยาลัยไดอนุมตัิไปบางสวน ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาดานแหลงงบประมาณในการเดินทางไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการในตางประเทศ ในการบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จงึขอใหหนวยงานดําเนินการตาม
หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจาย ดังนี้  

1. กรณีคาใชจายเต็มจํานวน ใหแบงสัดสวนคาใชจาย ดังนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัย ไมเกินรอยละ 30 

1.2 คณะ สถาบัน สํานัก ตนสังกัด และภาควิชาที่สังกัด ใหพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม   

2. กรณีไดรับอนุมตัิงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. หรือหนวยงาน
สนับสนุนอื่นแลวบางสวน สําหรับสวนที่เหลอืใหคณะ สถาบัน สํานัก ตนสังกัด และภาควิชาตนสังกัดพิจารณา
สนับสนุนตามความเหมาะสม   

อนึ่ง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับตั้งแตปงบประมาณ 2546 – 2547 เปนจํานวนเงิน 
300,000 บาท และ 400,000 บาท ตามลําดับ  สําหรับปงบประมาณเงินรายได พ.ศ. 2550 คณะฯ ตั้งงบประมาณดังกลาวไว
เปนเงิน  200,000 บาท  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบสายวิชาตาง ๆ นําไปพิจารณาเกณฑการสนับสนุนที่เหมาะสม
ระหวางคณะกับสายวิชาเพื่อนําเสนอพิจารณาสืบเนื่องในโอกาสตอไป 

3.7 การใหความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และการขอขอมูลการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีบันทึกที่ ศธ 0506(6)/ว 1472 เรื่อง การใหความรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยแจงวารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร 
ศรีสะอาน) ไดมอบนโยบายแกผูบริหารองคกรหลัก ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ใหกระทรวงศึกษาธิการทํา
หนาท่ีในการปลูกฝงความรู ความเขาใจ และหลักการที่ถูกตองแกนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของทานนายกรัฐมนตรี ดังนั้น จึงขอใหหนวยงานหลักรับทราบนโยบายและ
พิจารณาสอดแทรกความรู ความเขาใจ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในเนื้อหารายวิชาตาง ๆ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หรือเนื้อหารายวิชาอื่น หรือจัดเปนวิชาเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอาจจะผนวกลงไปในกิจกรรมตาง ๆ ดวย  
รายละเอียดดังแนบ  

นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ไดมีหนังสือดวนที่สุด ท่ี ศธ 0508/ว 1496 ลงวันที่ 27 
ตุลาคม 2549 โดยขอขอมูลการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามที่สถาบันการศึกษาจัดข้ึน และมีแผนจะ
ดําเนินงานในระยะตอไป อาทิในดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา การสรางผูนําตนแบบใน
การบริหารองคกร แผนงานตอเนื่อง และการดําเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เพื่อรวบรวมขอมูลรายงานผลในภาพรวมใหรัฐบาลทราบ    

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ไดแจงเวียนทุกหนวยงานทราบแลว แตไมมีหนวยงานใดรายงานขอมูลการ
ดําเนินการดังกลาว   
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นอกจากนี้ท่ีประชุมแจงเพิ่มเติมวารายวิชาท่ีเปดสอนของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร และสังคมศาสตร 
อาจารยผูสอน มีการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงดวยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม รับทราบ   

3.8 แจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุอาจารยวุฒิปริญญาเอก 

ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/13659 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจง
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลการเจรจาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยรักษา
ราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดนําเสนอสรุปสาระสําคัญของการประชุม ขอเสนอแนะจากการ
เจรจา และแนวยทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ในชวงตอไปใหท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 12/2549 เมื่อ
วันจันทรท่ี 11 กันยายน 2549  และจากขอเสนอแนะดังกลาว ไดแจงใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรอัตรากําลัง เรง
ดําเนินการบรรจุ อาจารย โดยเนนคุณวุฒิปริญญาเอก และหากหนวยงานใดมีบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสนใจ
สมัครเปนบุคลากรในสาย ก ขอใหสงช่ือพรอมคุณวุฒิมาที่คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานเงินงบประมาณ 
ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2549 เพื่อจะไดพิจารณาตอไป นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดเสนอขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สาย ก 
คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 อัตรา โดยแยกเปนสายศิลปศาสตร คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาภาษาจีน 1 อัตรา และสาขาวิชา
ฟสิกส เสนอขอ 2 อัตรา แตบุคคลที่เสนอขอกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ยังไมจบการศึกษา นั้น  

ผลการพิจารณาจัดสรรอัตรา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรอัตราใหม จํานวน 1 
อัตรา  สําหรับสาขาวิชาภาษา สายวิชาศิลปศาสตร คุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาจีน  โดยใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2549 และมีเงื่อนไข 2 ขอ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/1182 ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2549 ดังแนบ  

อนึ่ง ประธานแจงวาหากสาขาวิชา/สายวิชาใดที่มีผูประสงคจะมารับราชการ ในสังกัดคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร และมีคุณวุฒิปริญญาเอก ขอใหนําเสนอขอมูลพรอมหลักฐาน เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
จัดสรรเพิ่มเติมได   

นอกจากนี้ฝายเลขานุการ แจงวา สกอ.มีหนังสือแจงรายชื่อผูรับทุนเชิงกลยุทธข้ันสูงเพื่อไปศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ณ ตางประเทศ จํานวนประมาณ 20 คน ซึ่งยังไมมีหนวยงานตนสังกัด ปจจุบันอยูในระหวางเวียนแจงใหสาย
วิชา/สาขาวิชา/โครงการตาง ๆ ทราบ และพิจารณาติดตอประสานงานกับผูรับทุนโดยตรง และแจงขอมูลใหมหาวิทยาลัย
ทราบภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2549  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหสายวิชา/สาขาวิชา/โครงการ ติดตอประสานงานกับผูรับทุน
ดังกลาวและแจงผลใหคณะฯ ทราบตามกําหนดดวย  
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3.9 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร  

ดวยสํานักงานเลขานุการ ขออนุมัติจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงท่ัว
ท้ั งอ งค ก ร  ระหว า ง วั นที่  2 8  – 2 9  พฤศจิ ก า ยน  2 5 4 9  โดย เชิญวิ ทย ากรจ ากหน ว ยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารทุกระดับ คณะกรรมการฝายตาง ๆ และบุคลากรผูสนใจ
เขารวมฝกอบรม และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาปฏิบัติได ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอแจง และเรียนเชิญผูบริหารทุกทาน และสนับสนุนใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
เขารวมโครงการฝกอบรมดังกลาว รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.10 ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา แจงหนังสือดวนที่สุด ท่ี ศธ 0509.2/ว 558 ลงวันที่ 17 เมษายน 

2549 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 โดยแจงวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 ไดใหความเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ประธาน ก.พ.อ.) ไดลงนามในประกาศดังกลาวเรียบรอยแลว  

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา จึงขอสงประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว พรอมเอกสารตามสิ่งท่ีสง
มาดวยใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับตามมาตร 17 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ตอไป รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.11 แผนการรับนิสิตใหม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2550 – 2554  

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2549 เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2549 เห็นชอบ เรื่อง ใหนําเสนอแผนการเปดหลักสูตร และจํานวนรับนิสิต ปการศึกษา 2550 – 2554 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใหวิทยาเขตกําแพงแสนทราบ และนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว นั้น  

เนื่องจากสายวิชาตาง ๆ ไดนําเสนอแผนเพิ่มเติม ดังนั้น คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดพิจารณา
ทบทวนแลว และปรับแผนการเปดสอนหลักสูตร และจํานวนรับนิสิตใหม ประจําป 2550 – 2554 ฉบับใหม เพื่อแจงกอง
บริการการศึกษา (กําแพงแสน) รวบรวมในสวนของวิทยาเขตกําแพงแสน และนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว 
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
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มติที่ประชุม รับทราบ  มอบสายวิชา/โครงการภาคพิเศษตาง ๆ ตรวจสอบและแจงยืนยัน
หลักสูตรและจํานวนรับนิสิตใหเลขานุการทราบ  โดยขอใหดําเนินการตามแผนการรับนิสิตตอไป      

3.12 สรุปผูเขารวมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย  

รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต แจงสรุปผูเขารวมโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและมารยาทไทย ระหวางวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2549 ณ วัดปาสุนันทวนาราม ตําบลไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีนิสิตช้ันปท่ี 1 เขารวม 272 คน จาก 290 คน และนิสิตช้ันปอื่นๆ เขารวม 28 คน รวมท้ังสิ้น 300 คน โดย
มีผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี และนิสิตพี่เลี้ยงเขารวมโครงการ จํานวน 39 คน รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ   

3.13 สรุปโครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา คร้ังที่ 1  

รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต แจงผลสรุปโครงการนิสิตพบอาจารยท่ี
ปรึกษา ครั้งท่ี 1  ระหวางวันที่ 21-28  สิงหาคม 2549 ณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยอาจารยท่ีปรึกษาแจงและ
สงผลสรุปโครงการ นําเสนอสายวิชาตาง ๆ  รวม 29 คน จาก 68 คน รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 โครงการทัศนศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม และงานมหกรรมพืชสวนโลก  

รองคณบดีฝายบริหาร เสนอขออนุมัติโครงการ และคาใชจาย เปนเงิน  87,840 บาท โดยใชเงินจาก
โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2550 ซึ่งไดรับจัดสรรเปนเงิน 210,000 บาท โดยโครงการ
สัมมนาคณะฯ จะคงเหลือ 122,160 บาท จํานวนผูเขารวมโครงการ 47 คน    

รองคณบดีฝายบริหาร แจงเพิ่มเติมใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้   

1. จัดรถบัสแบบ 2 ช้ัน ปรับอากาศ  1 คัน จํานวน 50 ท่ีนั่ง 

2. กําหนดการออกเดินทางวันที่ 13 ธันวาคม 2549 เวลาประมาณ 21.00 น.  ถึงเชียงใหม ประมาณ 
07.00 น.   

3. การดูงาน ประสานงานติดตอคณะวิทยาศาสตร และคณะมนุษยศาสตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 
การดูงานในหัวขอเรื่อง จะแจงใหทราบภายหลัง เนื่องจากอยูในระหวางการประสานงาน และนัด
ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ 

4. วันที่ 16 ธันวาคม 2549 ดูงานมหกรรมพืชสวนโลก  และเดินทางกลับประมาณ 19.00 น.  กลับถึง
วิทยาเขตกําแพงแสนเชาวันที่ 17 ธันวาคม 2549   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
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มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝายบริหารดําเนินการ และขอให
พิจารณาเพิ่มโอกาสสําหรับบุคลากรกลุมอื่น ๆ ท่ีประสงคจะรวมเดินทางในกรณีท่ีรถบัสมีท่ีนั่งวาง หรือขอใชรถตูคณะฯ 
เพิ่ม   

4.2 การขอปรับคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ภาคปกติ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2549 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 เห็นชอบให
เสนอปรับคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา และตามบันทึกที่ ศธ 0513.010102/15570 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เรือ่ง 
อนุมัติการปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 15/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มีมติอนุมัติในหลักการการปรับอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
วิทยาเขตบางเขน และสําหรับวิทยาเขตอื่นสามารถนําไปเปนฐานในการพิจารณาปรับอัตราคาธรรมเนียมไดตามความ
เหมาะสม และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตกําแพงแสน ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 
มีมติใหปรับอัตราคาธรรมเนียมคณะ เพิ่มไดภาคการศึกษาละ 1,000 บาท นั้น 
   เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตกําแพงแสน  คณบดีคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  คณบดี มีภารกิจตองเขาประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ โดยมิไดสงผูแทนเขาประชุม และที่ประชุม
ดังกลาวพิจารณา เรื่อง การปรับคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ของวิทยาเขตกําแพงแสน โดยปรับเพิ่มคาบํารุง
มหาวิทยาลัย เทากับวิทยาเขตบางเขน และคงอัตราเหมาจายคาหนวยกิตเดิม และเห็นชอบใหปรับคาธรรมเนียมคณะ
เพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตราภาคการศึกษาละ 1,000 บาท  นั้น  
   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาเห็นวาอัตราคาธรรมเนียมคณะฯ ไมสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปนจริง กอปรกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ณ วิทยาเขตบางเขน ในสวนของกลุมสาขาวิชาท่ี 1 
สังคมศาสตร  ศิลปศาสตร  มนุษยศาสตร  ปรับขึ้นจาก  3,000 บาท  เปน  5,000 บาท   และ  กลุมสาขาวิชาท่ี  2 
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี   ปรับอัตราคาธรรมเนียมเพิ่มข้ึนจาก 5,000 บาท เปน 8,000 บาท  ดังนั้น 
เพื่อใหสอดคลอง และเหมาะสมกับสถานการณจริง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงเสนอขออนุมัติปรับอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษา ในสวนของคาธรรมเนียมคณะ จากอัตราเดิม เพิ่มข้ึนในอัตราภาคละไมเกิน 2,000 บาท ท้ังนี้เมื่อ
พิจารณาอัตราโดยรวมแลว ไมสูงกวาอัตราเหมาจายโดยรวมของวิทยาเขตบางเขน รายละเอียด ตามเอกสารตารางที่ 1   
ดังแนบ   
   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
  มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบในหลักการ  

4.3 การจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สวนที่ 2 สําหรับหนวยงาน/คณะทํางาน   

ตามที่คณะทํางานพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดพิจารณาจัดสรรเงิน
ร า ง วั ล ท่ี ได รั บทั้ ง หมด  โดยแบ ง ออก เป น  2  ส วน  ซึ่ ง ส วนที่  1  ได ดํ า เ นิ นก า รจั ดสรรแล วต ามคํ าสั่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 2816/2546 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 และสําหรับการจัดสรรเงินรางวัลสวนที่ 2 สําหรับ
หนวยงาน/คณะทํางาน เพื่อนําไปจัดสรรใหแกขาราชการและลูกจางประจําท่ีมีสวนรวมในความสําเร็จของหนวยงาน 
โดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรหัวขอตัวช้ีวัด 4 รายการ ดังนี้  
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ท่ี หัวขอตัวช้ีวัด จํานวนเงิน 
1 รอยละของจํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําทุกระดับ 
3,236.39 

2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผูรับบริการวิชาการ 1,254.42 
3 รอยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการทางวิชาการแกสังคมตอจํานวนอาจารยประจํา

ทุกระดับ  
511.80 

4 รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)  2,942.18 
รวมท้ังสิ้น 7,944.79 

เนื่องจากจํานวนเงินโบนัสสวนที่ 2  มหาวิทยาลัยไดโอนเงินรางวัลดังกลาวเขาบัญชีนางวรรณวิมล    
ศรีประเสริฐศักดิ์  เปนผูรับเงินในนามคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยแจงวาเงินรางวัลดังกลาวถือเปนรายไดของ
ผูรับโอนที่จะตองรับภาระในการนําไปคํานวณและเสียภาษีเงินไดประจําป ตามมาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร  
ดังนั้นเงินรางวัลดังกลาว ไดโอนและหักภาษี ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 10 คงเหลือ 7,150.32 บาท (หักภาษีไว 794.47 
บาท)   

อนึ่ง การจัดสรรใหขาราชการและลูกจางประจําท่ีมีสวนในความสําเร็จของงาน ไมสามารถประเมินได
ชัดเจน และหารพิจารณาจัดสรรใหเฉพาะขาราชการ และลูกจางประจําท่ีมีตัวครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2549 จํานวน 67 
คน  เฉลี่ยจะไดรับคนละ 106.72 บาท ไมรวมพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางชั่วคราว กรณีรวมบุคลากรท้ังหมด 
จํานวน 150 คน  เฉลี่ยจะไดรับคนละ 47.67 บาท ดังนั้นคณบดีจึงเห็นสมควรนําสงเขากองทุนสวัสดิการคณะฯ เพื่อให
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมและใชประโยชนรวมได     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ โดยสรุป นําเสนอ 3 ประเด็น  ดังนี้  

1. เห็นชอบใหนําเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีกองทุนสวัสดิการคณะฯ เพื่อใชประโยชน โดยรวม  

2. ควรพิจารณาขอมูลรายบุคคลที่เกี่ยวของกับผลงานตามหัวขอตัวช้ีวัดท่ี 1 เพื่อจัดสรรใหผูเกี่ยวของ 
สําหรับหัวขอท่ี 2  - 4 นําสงเขากองทุนสวัสดิการคณะฯ  

3. ควรพิจารณาขอมูลรายบุคคลที่เกี่ยวของกับผลงานตามหัวขอตัวช้ีวัดท่ี 1 – 3 เพื่อจัดสรรให
ผูเกี่ยวของ สําหรับหัวขอท่ี 4 นําสงเขากองทุนสวัสดิการคณะฯ   

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
1) ใหนําสงเงินรางวัลประจําป สวนที่ 2  ประจําป 2548 จํานวน 7,150.30 บาท เขากองทุนสวัสดิการ

คณะฯ ท้ังหมด 
2) ขอใหประชาสัมพันธเรื่องหัวขอตัวช้ีวัดและมิติตาง ๆ ซึ่งมีผลตอการจัดสรรเงินรางวัลประจําป 

2549  เพื่อแจงใหบุคลากรและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทราบ อันจะเปนการกระตุนใหบุคลากรหรือผูเกี่ยวของมีสวน
รวมในผลการดําเนินงาน ในแตละมิติและหัวขอตัวช้ีวัด และจัดสรรเงินรางวัลประจําป สวนที่ 2 ใหผูเกี่ยวของตามผล
การดําเนินงานไดในปตอไป  
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4.4 ขอความอนุเคราะหเปดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  

ดวยอาจารย ดร.จิรายุ  ทัพพุม สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร ประสงคจะขอความ
อนุเคราะหเปดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 4 รายวิชา ซึ่งเปนรายวิชาของภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร เปนรายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะใหแกนิสิตในหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) และนิสิตผูสนใจทั่วไป ตั้งแตป
การศึกษา 2550 ดังนี้  

1. รายวิชา 355244  ภาษาอังกฤษจากเพลง (English through Songs) 3(3-0) 
2. รายวิชา 355202  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน (Fundamental English Writing) 3(3-0)  
3. รายวิชา 355256 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนเบื้องตน (Introduction to English for Mass 

Communication) 3(3-0)  
4. รายวิชา 355262 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก (English for Tourist Guides) 3(3-0) 

โดยขอใหคณะ แจงคณะมนุษยศาสตร และขอแผนการสอน (Course Syllabus) เพื่อใชเปนแผนในการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานเดียวกัน  

   รองคณบดีฝายวิชาการ จึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา และจักแจงมติท่ีประชุม
คณะกรรมการฝายวิชาการในวันประชุม  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป  

4.5 ขออนุมัติเปดสอนรายวิชาในหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) ฉบับปรับปรุง 2549 คณะมนุษยศาสตร  

ตามที่สาขาวิชาภาษาไทย  สายวิชาศิลปศาสตร ใหบริการการสอนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตร 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542  ตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนมา นั้น  

ปจจุบัน คณะมนุษยศาสตร ไดรับอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 และมีรายวิชาที่มี
การปรับปรุง ดังนั้น สาขาวิชาภาษาไทย จึงขออนุมัติเปดสอนรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาไทย) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 ตั้งแตปการศึกษา 2550 ดังนี้  

รหัสวิชา 

เดิม ใหม 
ช่ือวิชา (ภาษาไทย) ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) 

หนวย
กิต 

361111 701111 การใชภาษาไทยเบื้องตน Introduction Thai Usage 3(3-0)  
361131 701131 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ Thai Practical Writing  3(3-0)  
361212  ภาษาศาสตรเพื่อการศึกษาภาษาไทย Linguistics for Thai Language Study  3(3-0)  
361213  หลักภาษาไทย Principles of Thai Language 3(3-0)  
361221 701221 หลักและศิลปะการอาน    Principles and Art of Reading  3(3-0)  
361222 701222 การอานภาษาไทยเชิงวิจารณ Thai Critical Reading  3(3-0)  
361231 701231 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร    Communicative Writing 3(3-0)  
361232 701232 การเขียนภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน Thai Language writing in mass communication works 3(3-0)  
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รหัสวิชา 

เดิม ใหม 
ช่ือวิชา (ภาษาไทย) ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) 

หนวย
กิต 

361233 701233 การเขียนสารคดี  Non-fiction Writing 3(3-0)  
361241 701241 หลักและศิลปะการพูด     Principles and Art of Speaking  3(3-0)  
361242 701242 การพูดเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ Speaking for Specific Objectives 3(3-0)  
361312 701312 อิทธิพลของภาษาตางประเทศตอภาษาไทย Foreign Language Influences on Thai  3(3-0) 
361313 701313 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย Sounds and Sound Systems in Thai  3(3-0)  
361314 701314 คําและประโยคในภาษาไทย Words and Sentences in Thai  3(3-0)  
361315 701315 ทักษะภาษาไทยในงานเลขานุการ  Thai Language Skills in Secretarial Work 3(3-0)  
361321 701321 ศัพทในวงการตาง ๆ  Terminology of Various Fields 3(3-0)  
361322 701322 ภาษาวรรณศิลป  Literary Language 3(3-0)  
361331 701331 ภาษาพูดกับภาษาเขียน Spoken and Written Language  3(3-0)  
361332 701332 การเขียนรอยแกว  Prose Writing  3(3-0)  
361411 701411 อรรถศาสตรภาษาไทย Thai Semantics 3(3-0)  
361412  ภาษาไทยถิ่นเบื้องตน  Introductory Thai Dialects  3(3-0)  
361413 701413 ภาษาไทยสมัยตาง ๆ  Thai Language in Different Periods 3(3-0) 
361414 701414 ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม  Cultural Aspects of Thai Language  3(3-0) 
361434  การใชภาษาไทยในงานโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ  
The Use of The Thai Language in Advertising and 
Public Relation Work 

3(3-0) 

361451 701451 การแปลภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย  Translation from a foreign Language into Thai  3(3-0) 

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20405/0470 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ดังแนบ   

   รองคณบดีฝายวิชาการ จึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา และจักแจงมติท่ีประชุม
คณะกรรมการฝายวิชาการในวันประชุม  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   มติที่ประชุม เห็นชอบและใหดําเนินการตอไป  

4.6 โครงการกอสรางอาคารบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ดวยโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อกอสรางอาคารบัณฑิตศึกษา คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนอาคารสําหรับกิจกรรมนิสิตโครงการ การบริการการเรียนการสอน สัมมนา และอื่น ๆ ใน
วงเงินประมาณ 1.3 ลานบาท รูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบไดรับความอนุเคราะหจาก คุณวุฒิพงษ  ประคอง
วิทยา และคณะ ท่ีปรึกษาและควบคุมงานโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  และ 
ปจจุบันอยูในระหวางการขออนุมัติปรับแผนคาใชจาย และการขออนุมัติแบบรูปรายการ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
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ดังนั้น โครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติใชพื้นที่
เพื่อกอสรางอาคารบัณฑิตศึกษา ดังกลาวใกลกับอาคาร 5 ตามผังบริเวณ ดังแนบ   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบและใหดําเนินการตอไป  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม 2549 

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนตุลาคม 2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนตุลาคม 2549 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตุลาคม 2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนตุลาคม 2549 

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

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนตุลาคม 2549 

4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนตุลาคม 2549 

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

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  

7. รายงานสถานภาพการเงินโครงการภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

8. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2550 ประจําเดือนตุลาคม 2549 

9. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2550 ประจําเดือนตุลาคม 2549 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ   

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนตุลาคม 2549  

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ปงบประมาณ 2549  1. 
การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนตุลาคม 2549 จําแนกตามมิเตอร 
และคาใชจาย  

2. 

รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2549 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 3. 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่12/2549  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุม
สาขาสังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร เดิมที่กําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ  ครั้งท่ี 12/2549 ในวันพุธท่ี 27 ธันวาคม 2549 เวลา 13.00 น.  สําหรับการประชุม ประจําป 
2550 ใหพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

เลิกประชุมเวลา  11.10 น.   

 

 
  

(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์)  
กรรมการและเลขานุการ  
ผูจดรายงานการประชุม 
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