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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 7/2549  

วันจันทรที่ 17 กรกฎาคม  2549    
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
5. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร พราหมณีย รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ    
3. นางสาวชุติมนฑณ บุญมาก รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  
4. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
เร่ิมประชุมเวลา  13.05 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้      

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     

1.1 หนังสือ The Power to Change   
ประธานแจงวาไดรับหนังสือท่ีนาสนใจจากการประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยฯ จัดข้ึน จึงสําเนาและ

ขอมอบหนังสือ “พลังในการเปลี่ยนแปลง” The Power to Change ฉบับภาษาไทย ใหแกผูบริหารคณะฯ ทุกทานศึกษา
และใชประโยชนในการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรตอไป หนังสือดังกลาวไดหนวยสารบรรณ ไดมอบให
กรรมการทุกทานแลว    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

 มติที่ประชุม  รับทราบ  
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1.2 การขอพ้ืนที่จากวิทยาเขตกําแพงแสนเพื่อใชประโยชนในการวิจัย 
ประธานแจงวาไดหารือกับรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนเพื่อขอพื้นที่สําหรับใชในการวิจัย 

ประมาณ 20 ไร ซึ่งเปนพื้นที่เดิมท่ีคณะวิทยาศาสตร สําหรับใชประโยชนในการทดลองของบุคลากร ทดแทนพื้นที่ท่ี
ไดรับอนุมัติใหกอนสรางอาคารการเรียนรู  เมื่อไดรับอนุมัติอยางเปนทางการแลวจะประกาศใหบุคลากรทราบตอไป  

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

1.3 เร่ืองแจงเพื่อทราบของฝาย/สายวิชาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ   
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาในการประชุมครั้งตอไป ขอใหทุกฝาย/สายวิชาท่ีมีเรื่องแจงเพื่อทราบ

ในกรณีไมเรงดวนใหจัดสงขอมูลรายละเอียดใหเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ กอนการประชุม กรณีเรงดวน
ขอใหแจงในการประชุมไดในวาระเรื่องท่ีประชุมแจงใหทราบ เพื่อใหกําหนดเวลาการประชุมไดดียิ่งข้ึน  

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

1.4 เร่ืองแจงจากรองคณบดี/หัวหนาสายวิชาตาง ๆ  
1.4.1 ฝายวิชาการ 

1. รองคณบดีฝายวิชาการแจงวาตารางสอน ภาคปลาย ปการศึกษา 2549 อยูในระหวางการ
จัดทํา คาดวาจะแลวเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549   

2. วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2549 คณะฯ จัดโครงการฝกอบรมภายใตโครงการ สสวท. หลักสูตร 
ครูสิ่งแวดลอม โดยมี อ.ดร.ฐิติยา  แซปง เปนผูรบผิดชอบดําเนินงาน   

1.4.2 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา   
1. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงวาวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 สํานักประกัน

คุณภาพการศึกษา จัดอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ คณะฯ จัดรถตูบริการ 1 คัน ขอใหสายวิชาแจงบุคลากรที่
สนใจเขารวมโครงการฝกอบรมเขารวมโครงการได 

2. ขอเรงรัดใหสายวิชา/สํานักงานเลขานุการ จัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 
2549 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 ดวย  

3. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ขอใหคณะฯ จัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจําป 2549 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2549  ดังนั้นจึงขอความรวมมือจากรองคณบดีฝายตาง ๆ สรุปขอมูลตาม
องคประกอบที่ไดรับมอบหมาย รายละเอียดฝายประกันคุณภาพฯ ไดจัดสงเอกสารพรอมแผนดิสกใหทุกทานแลว  

1.4.3 ฝายบริหาร 
รองคณบดีฝายบริหารแจงวา วันที่ 26 กรกฎาคม 2549 คณะกรรมการตรวจการจางอาคารการ

เรียนรู กําหนดการตรวจรับมอบงานงวดที่ 1  โดยการดําเนินงานลาชากวาแผน ประมาณ 10 วัน  
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1.4.4 ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
ฝายกิจการนิสิต แจงวาจากขอมูลจํานวนบัณฑิตท่ีมาฝกซอมยอย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2549 มี

บัณฑิตไมมา จํานวน 3 คน (ระดับปริญญาตรี 2 คน ปริญญาโท 1 คน)  โดยทั้ง 3 ราย หากไมมาติดตอจะไมมีสิทธิเขารวม
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่6/2549  
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2549 เมื่อวันศุกรท่ี 30 มิถุนายน 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้  

 หนา  11  วาระที่ 3.11  ยอหนาแรก บรรทัดท่ี 3  จากเดิม “วันที่ 15–16 และ 25-26 กรกฎาคม 2549” แกไข
เปน  “วันที่ 15 – 16 และ 22-23 กรกฎาคม 2549”   

 หนา  12  วาระที่ 3.12  บรรทัดแรก  จากเดิม “ผศ.นันทนา  เลิศประสบสุข แจงผล...” แกไขเปน “ผศ.
นันทนา  เลิศประสบสุข เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ แจงผล...”  

 หนา  13  วาระที่ 4.3 จากเดิม “4.3 ตามตามผลการพิจารณา...” แกไขเปน “4.3 ติดตามผลการพิจารณา...”  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 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 ฝายตาง ๆ /สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน
มิถุนายน 2549 เรียบรอยแลว ดังนี้   

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

 อนึ่ง ฝายบริหาร และสายวิชาวิทยาศาสตร ยังมิไดจัดสงรายงานประจําเดือนมิถุนายน 2549   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหฝาย/สายวิชาท่ียังมิไดจัดสงรายงานเพิ่มเติมในการประชุมครั้ง
ตอไปดวย   

3.2 ความกาวหนาของโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู 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   

ปจจุบันผูรับจางไดดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรู  อยูในงวดที่ 1  คือ งานปรับพื้นที่ทํางาน งาน
ตอกเสาเข็ม จัดทําฐานราก ค.ส.ล. และเสาตอมอ ค.ส.ล. จนแลวเสร็จ  งานงวดที่ 1 ตามสัญญาจาง กําหนดสงสอบงาน
ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2549  ผูรับจางดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว อยูในระหวางสงมอบงาน โดยคณะกรรมการ
ตรวจการจาง กําหนดตรวจรับงานในวันที่ 26 กรกฎาคม 2549     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 ความกาวหนาโครงการจัดหารายไดสมทบกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือการ
พัฒนาดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (กอลฟการกุศล) 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2549 เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2549 เห็นชอบใหจัดโครงการจัดหารายไดสมทบกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อการ
พัฒนาดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (กอลฟการกุศล) เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครบรอบ 13 ป ในวันศุกรท่ี 25 สิงหาคม 2549   Short Gun Start เวลา 12.30 น. ณ สนามไดนาสตี้ กอลฟ 
แอนคันทรีคลับ อ.บางเลน จ.นครปฐม  นั้น  

ดังนั้น จึงขอสรุปความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ ดังนี้      
1. มอบฝายบริหาร และคณะกรรมการฝายกิจการพิเศษ ดําเนินการ  
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2. จัดทําหนังสือขอเชิญผูบริหารหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนที่ปรึกษา  
3. ติดตอจองสนามไดนาสตี้ กอลฟ แอนคันทรีคลับ อ.บางเลน จ.นครปฐม ตามกําหนดวัน/เวลา 

เรียบรอยแลว  
4. เรียนเชิญผูชวยอธิการบดีฝายกีฬาและศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วินัย  พูลศรี) เปนประธานฝาย

ดําเนินการจัดการแขงขัน  
5. ประสานการติดตอของบประมาณหนวยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนถวยรางวัลจากธนาคารไทย

พาณิชย สาขากําแพงแสน       
6. มอบงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ ออกแบบเพื่อจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ  

อนึ่ง เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคในการจัดหารายได  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
กําหนดกลุมเปาหมายไว ดังนี้  

1) ผูปกครองนิสิตปจจุบัน/นิสิตภาคพิเศษ    
2) ศิษยเกา  
3) ผูบริหารและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทุกวิทยาเขต  
4) คหบดี และหนวยงานที่มีอุปการคุณจากภายในชุมชน  

นอกจากนี้ คณะฯ ขอความรวมมือจากผูบริหารทุกระดับ และบุคลากร โดยจะแจงขอความรวมมือใน
การดําเนินการตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 เปาหมายและผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
(สําหรับหนวยงานคณะ สถาบัน สํานัก) ประจําปงบประมาณ 2549  

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2549 เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2549 เห็นชอบในการกําหนดเปาหมายและผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2549 ซึ่งไดจัดสงใหกองแผนงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เรียบรอย
แลว สําหรับรายงานผลการดําเนินงาน เนื่องจากมีสาระและรายละเอียดประกอบที่ตองตรวจสอบ และใชเปนหลักฐานใน
การอางอิง อยูในระหวางการดําเนินการ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 กําหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
ดวยคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจง

กําหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในระดับสายวิชา/สํานักงานเลขานุการ ในระหวางวันที่ 24 – 26 
กรกฎาคม 2549 โดยขอใหสายวิชา/สํานักงาน จัดสงรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา/สํานักงาน จํานวน 6 เลม 
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ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 เพื่อคณะฯ จักดําเนินการตรวจประเมิน และนําขอมูลมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ จัดสงสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ไดทัน รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคืนทุนการศึกษาแบบ
ตองใชคืน พ.ศ. 2549  
ดวยคณะกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  แจงประกาศเรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขการคืน

ทุนการศึกษาแบบตองใชคืน พ.ศ. 2549 ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา) ไดลงนาม
ประกาศดังกลาว เรียบรอยแลว รายละเอียดตามหนังสือท่ี กค 5101/ว 2494 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ดังแนบ   

ดังนั้น จึงขอสรุปสาระสําคัญ ของประกาศ หลักเกณฑและเงื่อนไขการคืนทุนการศึกษาแบบตองใชคืน 
พ.ศ. 2549  ดังนี้  

1. ประกาศฉบับดังกลาว บังคับใชเฉพาะปการศึกษา 2549  

2. นิสิตหรือนักศึกษา ผูไดรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน มีหนาท่ีตองชําระเงินทุนการศึกษาที่ไดรับ
ไปคืนกองทุนฯ เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาในหลักสูตรท่ีขอรับทุน และมีรายไดตั้งแต 
16,000 บาท/เดือน หรือ 192,000 บาท/ป  

3. กองทุนจะปรับเงินตนตามดัชนีราคาผูบริโภคทุกวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกป ตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย แตไมเกินรอยละ 5   

4. อัตราการชําระคืน คิดรอยละของเงินรายไดตอป ในอัตราต่ําสุดรอยละ 5  สูงสุดรอยละ 12 ผูกพัน
กับระดับรายได  

5. กรณีท่ีผูรับทุนมีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลว และยังชําระเงินคืนกองทุนฯไมครบถวน ใหถือวาสิทธิ
เรียกรองทุนการการศึกษาแบบตองใชคืนที่เหลืออยูเปนอันระงับลง แตไมตัดสิทธิผูรับทุนที่จะ
ชําระคืน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 ขออนุมัติปรับแผนหลักสูตร ปร.ด.(ชีวผลิตภัณฑ) เพ่ือบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เพ่ิมเติม 
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2549 เมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2549 มอบใหรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ขออนุมัติปรับแผนหลักสูตร ปร.ด.(ชีวผลิตภัณฑ) 
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เพิ่มเติม เนื่องจากยังมิไดขออนุมัติไว แตไดดําเนินการขออนุมัติหลักสูตรใหมแบบควบคู สองระดับปริญญาในสาขาวิชา
ชีวผลิตภัณฑ เพื่อใหตรงตามแผนการดําเนินงานของคณะฯ   

บัดนี้ รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นําเสนอขออนุมัติปรับแผนหลักสูตร ปร.ด.(ชีวผลิตภัณฑ) 
เพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เรียบรอยแลวรายละเอียด 
ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมสวนที่ไม
ครบถวน และมอบสํานักงานเลขานุการดําเนินการตอไป  

4.2 ติดตามผลการพิจารณาหลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนใน
มหาวิทยาลัย 
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5/2549 เมื่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 และ ครั้งท่ี 6/2549 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 มีมติมอบหมายใหกรรมการประจําคณะฯ และ      
ผูบริหารฝายตาง ๆ นําเอกสารรางหลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย 
ประกาศ ณ วันที่ ....................................,  รางแบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย และรางแบบ
สรุปการประเมินผลภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย กลับไปพิจารณาใหขอคิดเห็นเพื่อนําเสนอ
มหาวิทยาลัยตอไป นั้น    

บัดนี้ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอขอคิดเห็นและความเขาใจเกี่ยวกับราง
หลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. การสอนภาคฤดูรอนไมนับภาระงานใชหรือไม 
2. การสอนภาคพิเศษ ใหคํานวณแบบการสอนภาคปกติ แตคิดภาระงานให 25% ของภาคการศึกษา

ปกติ ใชหรือไม  
3. การคิดภาระงานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแบบใหมนี้ไมคํานึงถึงหนวยกิตวิทยานิพนธท่ี

นิสิตลงทะเบียน ถามีการลงทะเบียนก็นับไดทุกภาคการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด ดังนั้นกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน
วิทยานิพนธโดยมีจํานวนหนวยกิตเกินกวาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ภาคการศึกษาที่เกินนั้นยังคิดภาระงานไดหรือไม 
เนื่องจากลงทะเบียนจนครบหนวยกิตแลว แตยังไมจบการศึกษา การจัดทําวิทยานิพนธยังไมแลวเสร็จ   

4. การสอนภาคปฏิบัติการ 1 หนวยกิตท่ีใชเวลาทดลอง 30 หรือ 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา ขอเสนอ
ใหพิจารณาเพิ่มภาระงานสอนเปน 3 และ 4.5 ช่ัวโมงทําการตามลําดับ เนื่องจากการสอนภาคปฏิบัติการตองมีการเตรียม
และการตรวจรายงานผลการปฏิบัติการ และการทดสอบยอย จึงควรจะพิจารณาภาระงานเพิ่มข้ึน  

5. การเปนคณะกรรมการ คณะทํางานที่มีการประชุมสม่ําเสมอทุกเดือน ครั้งละไมนอยกวา 1, 2 และ 
3 ช่ัวโมง คิดภาระงานไดไมเกิน 1, 2 และ 3 ช่ัวโมงตามลําดับ (เทียบกับตัวแทนคณาจารยท่ีเปนกรรมการประจําคณะ ซึ่ง
ประชุมครั้งละประมาณ 3 ช่ัวโมง คิดภาระงานได 6 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา แตกรณีคณะกรรมการอื่น ๆ 
ซึ่งอาจมีความสําคัญนอยกวา จึงขอคิดเทียบภาระงานลงเหลือกึ่งหนึ่ง)   
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6. ในการคิดภาระงานวิจัย สามารถใชผลงานทางวิชาการแทนงานวิจัยได (หัวขอ 3.2 หนา 4) ดังนั้น
การรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการก็นาจะใชวิธีการเขียนหนังสือ ตําราแทนการ
เขียนบทความวิจัยตีพิมพในวารสารได   

7. การคิดภาระงานการเปนกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/
คณะ /วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย ควรมีกําหนดไวในรางหลักเกณฑดังกลาวดวย   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหทุกฝาย/สายวิชาจัดสงขอมูลใหเลขานุการภายในวันศุกรท่ี 21
กรกฎาคม 2549 เพื่อประมวลสรุปและนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป  

4.3 ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาเคมี  
ดวยสายวิชาวิทยาศาสตร ไดรับแจงจากอาจารยวุฒิพงษ  ศิลปวิศาล วาผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย  

พุทธวงษ   สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ตอบรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทาง
วิชาการในสาขาวิชาเคมีเรียบรอยแลว จึงขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ สําหรับคณาจารย
ในสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรตอไป รายละเอียดดังแนบ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหแจงสายวิชา/สาขาวิชาตาง ๆ พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อเสนอขอแตงตั้งเพิ่มเติมในการประชุมครั้งตอไป  

4.4 รายงานผลงานประกอบการลาปฏิ บั ติงานเพื่อ เ พ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  (ผศ .อรพรรณ                   
ศังขจันทรานนท) 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 3/2548 เมื่อวันที่ 21 

มีนาคม 2548 เห็นชอบใหผศ.อรพรรณ  ศังขจันทรานนท ลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2548 – 31 มีนาคม 2549 เปนเวลา 1 ป และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว นั้น  

บัดนี้ครบกําหนดการลา และไดรายงานตัวกลับมาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2549 และ ผศ.
อรพรรณ  ศังขจันทรานนท รายงานตัวกลับเขารับราชการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2549 เปนตนมา โดยจัดสงผลงาน
ประกอบการลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ตามที่ขออนุมัติไว จํานวน 3 โครงการ  ดังนี้  

1. โครงการจัดทําสื่อการสอน E-Learning รายวิชา 727114 พฤกษศาสตรท่ัวไป ภาคปฏิบัติการ  
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพฤติกรรมในการเรียนรายวิชา 727114  พฤกษศาสตรท่ัวไป  เรื่อง 

การใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤกษศาสตรท่ัวไป 
(727114)  

3. โครงการผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 727462 พฤกษเศรษฐกิจ     

รายละเอียดรายงานความกาวหนา และผลงานฉบับสมบูรณเสนอในวันประชุม   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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 มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบในหลักการ และใหนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป  
2. มอบรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และรองคณบดีฝายวิชาพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของ 

4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ดวยฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอแบบประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2548 ชวงเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2549 เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการจัดทํารายงานประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ดังนั้น จึงขอเสนอแบบฟอรมการประเมิน ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา ชุดเดิม เรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม   
1. เห็นชอบใหใชแบบประเมินกรอบคําถามเฉพาะหนาท่ี 1 โดยตัดหนาท่ี 2 ตอนที่ 3 ออก  
2. กําหนดกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรทุกคน เปนผูกรอกแบบประเมิน   
3. มอบรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา และเลขานุการคณะพิจารณาดําเนินการตอไป  

4.6 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(สําหรับ
หนวยงานคณะ สถาบัน สํานัก) ประจําปงบประมาณ 2549  
สืบเนื่องจากการจัดทําเปาหมายและคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2549 ซึ่งรายงานให

มหาวิทยาลัยทราบเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ตามเอกสารวาระที่ 3.4 สําหรับการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน งานนโยบายและแผน อยูในระหวางการดําเนินงาน ซึ่งจะตองรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดท่ีเปน  

- เชิงปริมาณ  
- เชิงคุณภาพ  
- ข้ันตอนดําเนินงาน  

กําหนดสงภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 นั้น   

  เนื่องจากการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาวมีรายละเอียด และขอมูลท่ีจะตองอางอิง ดังนั้นจึง
ขอสงรางโดยสังเขปใหท่ีประชุมพิจารณา เพื่อใหขอมูลสวนที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รายละเอียดดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา      

 มติที่ประชุม  
1. มอบรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับผูรับผิดชอบขอมูล  
2. มอบผูรับผิดชอบขอมูลทุกฝาย ดําเนินการจัดสงขอมูลภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2549  
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4.7 ขออนุมัติโครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ 
 ดวย ผศ.สกาวรัตน  จงพัฒนากร  สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและ

คอมพิวเตอร ขออนุมัติโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 729324  ช่ือวิชา การออกแบบและการพัฒนาการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 3 หนวยกิต ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา  ตั้งแตเดือนเมษายน 2549 ถึงเดือน กันยายน 2550 
รายละเอียดดังแนบ โดยสายวิชาคณิตศาสตรฯ ใหความเห็นชอบ สํานักงานเลขานุการรับเรื่องเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
2549    

อนึ่ง ตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการคิดภาระงาน
สําหรับการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ ลงวันที่ 17 กันยายน 2545  กําหนดใหคณาจารยสามารถเสนอ
โครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติตามแบบฟอรม โดยโครงการที่นําเสนอจะตองเปนวิชาท่ีมีเนื้อหา 
ทันสมัย และเกี่ยวของกับรายวิชาที่รับผิดชอบในการสอน การเสนอโครงการสงไดไมเกิน 1 หนวยกิต/ภาคการศึกษา/คน 
และการขออนุมัติใหผานการพิจารณาจากสายวิชาตนสังกัด ไดปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนตุลาคม  ครั้งท่ี 2   
ภายในเดือนมีนาคมปถัดไป โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะฯ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝายวิชาการดําเนินการตอไป  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมิถุนายน 2549  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมิถุนายน 2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนมิถุนายน 2549 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มิถุนายน 2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนมิถุนายน 2549 

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

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนมิถุนายน 2549 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนมิถุนายน 2549 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
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7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2549 ประจําเดือนมิถุนายน 2549 
8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2549 ประจําเดือนมิถุนายน 2549 

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  และเห็นชอบ ดังนี้  

1. ขอใหท่ีประชุมรับทราบโดยหลักการหากมีขอผิดพลาดที่ตองแกไขหรือทวงติงขอใหแจงในการ
ประชุมครั้งตอไป 

2. ขอใหสายวิชา/ฝายตรวจสอบ และแจงใหหนวยงานยอยตรวจสอบและเผยแพรตอไป   

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนมิถุนายน 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  
1. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมิถุนายน 2549 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย 
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมิถุนายน 2549 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ   

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่8/2549  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 8/2549 ประจําเดือนสิงหาคม 2549 กําหนดประชุมในวันจันทรท่ี 21 สิงหาคม 2549 
เวลา 13.00 น.    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ    

ปดประชุมเวลา  14.50 น.   
 
 
 

 

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


