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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 8/2549  

วันจันทรที่ 21 สิงหาคม  2549    
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 
4. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร  แทนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ  
5. นางสาวอัจฉริยา ปราบอริพาย  แทนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ   
6. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
7. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
8. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
9. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
10. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร พราหมณีย รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ    
3. นางสาวชุติมนฑณ บุญมาก รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  
4. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
5. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
เร่ิมประชุมเวลา  13.10 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้      

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     
ไมมี  

วาระที่  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 7/2549  
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 7/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 17 กรกฎาคม 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข   
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วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 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
กรกฎาคม 2549 เรียบรอยแลว ดังนี้   

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

 อนึ่ง ฝายบริหาร ยังมิไดจัดสงรายงานประจําเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2549    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหฝายบริหารจัดสงรายงานเพิ่มเติม ตั้งแตเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม 2549 ในการประชุมครั้งตอไปดวย   

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   



3 

  

   จากรายงานสรุปผลการดําเนินงาน นําเสนอโดยคุณวุฒิพงษ ประคองวิทยา ผูควบคุมงานกอสรางใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2549 สรุปไดดังนี้  

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 49,999,000 บาท 
- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ    545 วัน 
- ระยะเวลาการกอสรางที่ผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549)  61 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  484 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ  7.5 % 
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ  5.65 %  
- ลาชากวากําหนดการ คิดเปนรอยละ   0.02 % (6 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวัน เดือนพฤษภาคม 2549  28.26 คน 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวัน เดือนมิถุนายน 2549  37.50 คน 
- เครื่องจักร ปนจั่น   1 ตัว 
  รถขุด (Backhoes)   1 คัน 
- คาดวาจะสงงานกอสราง งวดที่ 1 ไดประมาณ 19 กรกฎาคม 2549  และ 
- คาดวาจะสงงานกอสราง งวดที่ 2 ไดภายใน  5 กันยายน 2549  

ปจจุบันผูรับจางไดดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรู งวดท่ี 1 คือ งานปรับพื้นที่ทํางาน งานตอก
เสาเข็ม จัดทําฐานราก ค.ส.ล. และเสาตอมอ ค.ส.ล. เสร็จเรียบรอยแลว และสงมอบงานงวดที่ 1 คณะกรรมการตรวจการ
จางดําเนินการตรวจและรับมอบงาน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 และนําเสนอคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อเบิกจาย
งบประมาณ งวดที่ 1 ปงบประมาณ 2549 จํานวน 3,999,920 บาท (สามลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเการอยยี่สิบบาทถวน)      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  
3.3 โครงการจัดหารายไดสมทบกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือการพัฒนาดาน

กายภาพและสิ่งแวดลอม (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. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝายตาง ๆ ตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ลงวันที่  

24 กรกฎาคม 2549 (สําเนาแจงกรรมการทุกทานทราบแลว)   
2. งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเสร็จเรียบรอยแลว  
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3. แจงขอความอนุเคราะหพรอมแผนพับใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอื่น ๆ 
ทราบ และพิจารณาสนับสนุน   

4. แจงประชาสัมพันธใหรองคณบดี/ผูชวยคณบดี/หัวหนาสายวิชา/เลขานุการคณะ ทราบเพื่อขอ
ความรวมมือจําหนายบัตร  

5. ขอความรวมมือนิสิตโครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ เพื่ออนุเคราะหและจําหนายบัตร   
6. ขอความอนุเคราะหของรางวัลจากบริษัท/หาง/ราน  (ไดรับสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย 

สาขายอยกําแพงแสน 10,000 บาท เพื่อเปนคาถวยรางวัล)  

ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากผูบริหารทุกระดับ และบุคลากร   

ปจจุบัน มีผูบริหารและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยบริจาค/สมัครแขงขันประมาณ  3 – 4 ทีม และ 
ประธานแจงเพิ่มเติมวาไดประสานงานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในชุมโดยรอบ คาดวาจะมีผูเขารวม
แขงขันรวมแลว ประมาณ 30 ทีมเปนอยางต่ํา โดยจะลงทะเบียนในวันแขงขัน และขอเชิญผูบริหารและบุคลากร
ประชาสัมพันธเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2549 สายวิชาศิลปศาสตร 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2549 เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2549 มีมติมอบใหฝาย สายวิชา และโครงการตาง ๆ ท่ียังมิไดนําเสนอแผนปฏิบัติการ/แผนการดําเนินงาน  
ประจําปการศึกษา 2549 จัดสงแผนภายในวันศุกรท่ี 7 กรกฎาคม 2549 นั้น  

สายวิชาศิลปศาสตร ไดนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป  ขอสงแผนการดําเนินงานประจําป 2549 มา
พรอมนี้ รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 การขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมและการนําหลักสูตรเดิมไปเปดสอนตางวิทยาเขต 
ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 17 กรกฎาคม 2549 ได

มีมติอนุมัติใหคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอมนําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไปเปดสอน ณ วิทยาเขตศรีราชา นั้น ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมีมติเพิ่มเติมกรณีการ
ขอเปดหลักสูตรใหมและการนําหลักสูตรเดิมไปเปดสอนตางวิทยาเขตใหผานการวิเคราะหความพรอมและความเปนไป
ไดท่ีจะเปดการเรียนการสอนจากกองแผนงานกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 
0513.10102/9521 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.6 สรุปรายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549  
ตามที่ฝายประกันคุณภาพ ดําเนินการจัดทําสรุปรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร ประจําป 2549 เพื่อจัดสงสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 (ขอเลื่อนกําหนดสงเปน 
วันที่ 10 สิงหาคม 2549) และสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งกําหนดรับการตรวจ
ประเมินระหวางวันที่ 14 – 15 กันยายน 2549  นั้น  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอสงรายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ประจําป 2549 เพื่อรายงานใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ และใชประโยชนตอไป  

นอกจากนี้ ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ  และเพื่อใหรายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2549 
มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน จึงขอใหฝายตาง ๆ พิจารณาตรวจสอบ โดยเฉพาะในสวนของบทที่ 6 แหลงตรวจสอบ เพื่อให
ตรงกับเอกสารหลักฐานการตรวจสอบของแตละฝาย ดังนี้  

องคประกอบที่ 1 และ 9  มอบรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
องคประกอบที่ 2 มอบรองคณบดีฝายวิชาการ  
องคประกอบที่ 3 มอบรองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  
องคประกอบที่ 4 มอบรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
องคประกอบที่ 5 มอบรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
องคประกอบที่ 6 มอบรองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
องคประกอบที่  7 และ 8 มอบรองคณบดีฝายบริหาร  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

   มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหผูบริหารแตละฝายพิจารณาตรวจสอบรายงานการศึกษา
ตนเอง และตรวจสอบขอมูลบทที่ 6 และแจงขอมูลพรอมหลักฐานการตรวจสอบ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2549   

3.7 นโยบายคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประธานแจงนโยบายในการดําเนินการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นับตั้งแตวันที่ 

21 พฤษภาคม 2549 เปนตนไป  ตามวาระ 4 ป จํานวน 9 ขอ ดังนี้  
1. เพิ่มอัตรากําลังบุคลากรใหเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการ สาย

สนับสนุนการบริหารและชวยวิชาการ และลูกจางเพื่อใหการบริหารและจัดการเปนไปตามภารกิจ
ของคณะฯ อยางมีประสิทธิภาพ และสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร    

2. สนับสนุนและสงเสริมการจัดทําหลักสูตรใหม และการขอใชหลักสูตรเดิมของหนวยงานอื่น ตาม
ความพรอมและศักยภาพของสายวิชา เพื่อใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรท่ี
หลากหลายทุกระดับปริญญาทั้งดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ใหเปนไปตามความตองการของชุมชนภาคตะวันตก อาทิ  
- สาขาวิชาภาษาตางประเทศตาง ๆ เพื่อการธุรกิจ  



6 

  

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ   
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการธุรกิจ   
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ในสาขาตาง ๆ เชน จุลชีววิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม คณิตศาสตรประยุกต สถิติประยุกต  
3. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสาขาวิชา/สายวิชา/สํานักงานใหมีความพรอมในทุก

ภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อการพัฒนาองคกรในอนาคต    
4. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน โดยปรับ

โครงสราง ช่ือ และรูปแบบการบริหารจัดการใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน   
5. สงเสริมและสนับสนุนการปรับโครงสรางการบริหารงานภายในคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตรท้ังระดับสายวิชา/สํานักงาน/ศูนย  ดังนี้  
5.1 สํานักงานเลขานุการ  
5.2 สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  
5.3 สายวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
5.4 สายวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  
5.5 สายวิชามนุษยศาสตร  
5.6 สายวิชาสังคมศาสตร  
5.7 ศูนยสงเสริมการวิจยัและบริการวิชาการ  
5.8 ศูนยบริการการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาที่เสริมจุดแข็ง และแกไขปรับปรุง
จุดออนตาง ๆ ของสายวิชา/สํานักงาน และคณะฯ และงาน/กิจกรรม/โครงการ ตองสามารถ
ตอบสนององคประกอบ/ดัชนีการประกันคุณภาพทั้งระดับภายคณะ/มหาวิทยาลัย/สมศ. และ
ก.พ.ร.ไดอยางชัดเจน  

7. สงเสริมการใชระบบ 5 ส. ในการพัฒนาการจัดเก็บขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

8. สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรมีความพรอมทางกายภาพ ภูมิสถาปตย สิ่งแวดลอม และ     
สวัสดิภาพ ในการทํางานที่เหมาะสม    

9. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานตาง ๆ โดยมุงเนนกิจกรรมเชิงธุรกิจ/การบริการวิชาการเพื่อ
เพิ่มรายไดแกองคกร      

อนึ่ง การสัมมาทิฐิเพื่อแจงนโยบายใหบุคลากรแตละสายวิชา/สํานักงาน ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 
และระหวางนี้จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 และแผนปฏิบัติการประจําปตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ   



7 

  

3.8 การจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบ 13 ป 
สืบเนื่องจากวันที่ 31 สิงหาคม 2549 เปนวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ครบรอบ 13 ป  ดังนั้น คณะฯ จัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนสิริมงคล และการจัดหารายได และกิจกรรมการพัฒนาคณะ 
เพื่อสรางความสามัคคีและสมานฉันท จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้  

1. วันศุกรท่ี 25 สิงหาคม 2549  

- กิจกรรมจัดหารายไดโครงการกอลฟการกุศลฯ   

2. วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2549  

- การตักบาตรเชา ประมาณ 7.00 น.    

- การทําบุญถวายภัตราหารเพล เริ่ม 10.00 น.  

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กาวตอไปของ ศวท.” ในมุมมองของ รศ.วัฒนา  สวรรยาธิปตย  
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

- กิจกรรมโครงการบุคลากรปลูกตนไม 1 คน 1 ตน   

ท้ังนี้มอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต และ
สํานักงานเลขานุการคณะ และคณะกรรมการจัดโครงการกอลฟการกุศลฯ รับผิดชอบดําเนินงาน    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.9 โครงการสัมมาทิฐิ ผูบริหารพบบุคลากร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
ดวยประธานจัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผูบริหารพบบุคลากรสายวิชา/สํานักงาน” โดยดําเนินการสัมมาทิฐิ 

บุคลากรสายวิชา/สํานักงาน ณ หองบรรยาย 4-103 เวลา 11.30 – 13.00 น. เพื่อแจงนโยบาย และแจงข้ันตอนการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2550 โดยขอ
ความรวมมือจากบุคลากร เพื่อระดมสมองกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาคณะฯ  กําหนดการสัมมาทิฐิ   ดังนี้  

2/2549 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2549   ผูบริหารพบบุคลากรสายวิชาวิทยาศาสตร 

3/2549 วันพฤหัสบดีท่ี 17  สิงหาคม  2549  ผูบริหารพบบุคลากรสายวิชาศิลปศาสตรและ
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร   

4/2549 วันจันทรท่ี 21 สิงหาคม 2549 ผูบริหารพบบุคลากรสํานักงานเลขานุการ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
   มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.10 โครงการทัศนศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ตามที่ คณบดี  มอบหมายใหสํ านักงาน เลขานุการ  จัด ทํ าร า งโครงการทั ศนศึ กษาดู ง าน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และดูงานมหกรรมพืชสวนโลก ณ จังหวัดเชียงใหม กําหนดการในชวงระหวางวันที่ 14 – 16 
ธันวาคม 2549 และจัดทําแบบสํารวจจํานวนบุคลากร และความคิดเห็นเพื่อเตรียมขอมูลประกอบการดําเนินงานและการ
วินิจฉัยสั่งการ นั้น   

บัดนี้ สํานักงานเลขานุการ อยูในระหวางประมวลผลขอมูลตามแบบสํารวจ และจะนําเสนอ
รายละเอียดในวันประชุม  

จากขอมูลแบบสํารวจ จํานวน ประมาณ 90 ฉบับ ไดรับตอบกลับมา ประมาณกึ่งหนึ่ง และจากการ
ประมวลเบื้องตน มีผูแจงประสงคจะรวมโครงการกวารอยละ 90 มีเพียงสวนนอยท่ีไมสามารถรวมโครงการได 
รายละเอียดจักนําเสนอตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.11 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)  
ดวยประธานประสงคจะจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

และแผนปฏิบัติการประจําป และไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 
2550 – 2554) ตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549 โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ี
ในการกําหนดกรอบวิสัยทัศน ภารกิจ นโยบายวัตถุประสงค และเปาหมาย และกํากับ ดูแลใหขอแนะนําในการ
ดําเนินการจัดทําแผนงาน แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2550 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดจัดกิจกรรมและขั้นตอนการเตรียมการเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   

ดวยวาระการดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จะ
สิ้นสุดวาระในวันที่ 16 ตุลาคม 2549 และตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/9131 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การ
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แจงขอใหหนวยงานพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมประวัติและผลงาน จํานวนไมเกิน 2 ช่ือ และบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พรอมประวัติและผลงาน จํานวนไมเกิน 10 ช่ือ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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ประจําคณะฯ และนําสงกองกลาง ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2549 เพื่อจักไดรวบรวมนําเสนอที่ประชุมคณบดีในวันที่ 15 
สิงหาคม 2549 นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ไดนําเวียนคณะกรรมการประจําคณะฯ ประกอบดวยผูบริหารฝาย/สายวิชาตาง ๆ  
เพื่อพิจารณาเสนอชื่อภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 แลว  สรุปรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
และผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไดรับการพิจารณาเสนอชื่อท้ังหมด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 โดยเรียงตามลําดับคะแนนที่ไดรับ ตาม
รายช่ือ ดังนี้    

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  
1. ศ. ดร.สุจินต  จินายน     
2. ดร.สุเมธ   ตันติเวชกุล  
3. นายชวน หลีกภัย  
4. นายปราโมทย ไมกลัด  
5. ศ. ดร.กําพล อดุลวิทย  
6. ศ. ดร.ปุระชัย เปยมสมบูรณ    
7. ศ. เกียรติคุณ นพ.เกษม   วัฒนชัย 
8. ศ. ดร.เทียนฉาย กีระนันทน 
9. นายอําพล เสนาณรงค   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
1. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร 
2. นายแกวขวัญ วัชโรทัย  
3. ศ.ดร.กําพล   อดุลวิทย  
4. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ 
5. นายชวน หลีกภัย 
6. นายแพทยประเวศ วะสี  
7. นายมีชัย ฤชุพันธ  
8. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ  
9. รศ. ดร.วิษณุ   เครืองาม   
10. นายมนตรี คงตระกูลเทียน  
11. คุณหญิงจารุวรรณ เมณทะกา  
12. นางชาลอต   โทณวณิก  
13. นายปลอดประสบ สุรัสวดี   
14. นายพรชัย นุชสุวรรณ   
15. ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช     
16. นายเกียติพงศ นอยใจบุญ   
17. นายชัยวัฒน สิทธิบุศย  
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18. นายศิริ ชมชาญ 
19. นายโสภณ สุภาพงษ  
20. นายสุวัจน ลิปตพัลลภ 
21. นายอําพล กิตติอําพล 
22. วาท่ี ร.ต.ประพาส ลิมปพันธุ  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดใหเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 2 ช่ือ และ       
ผูสมควรดํารงผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ช่ือ ดังนั้น คณะฯ จึงนําเสนอชื่อผูท่ีไดรับการเสนอชื่อสูงสุด ตามจํานวนที่กําหนด 
โดยนําเสนอเรียงตามลําดับตัวอักษร แจงมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เรียบรอยแลว โดยเสนอชื่อ ดังนี้   

นายกสภามหาวิทยาลัย  
1. ศ. ดร.สุจินต  จินายน     
2. ดร.สุเมธ   ตันติเวชกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
1. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร 
2. นายแกวขวัญ วัชโรทัย  
3. ศ.ดร.กําพล   อดุลวิทย  
4. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ 
5. นายชวน หลีกภัย 
6. นายแพทยประเวศ วะสี  
7. นายมีชัย ฤชุพันธ  
8. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ  
9. รศ. ดร.วิษณุ   เครืองาม   
10. นายมนตรี คงตระกูลเทียน  

อนึ่ง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงกองกลางขอเลื่อนกําหนดสงจากวันศุกรท่ี 4 สิงหาคม 2549 
เปนวันจันทรท่ี 7 สิงหาคม 2549 เนื่องจากตองเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนั้น จึงถูกตัด
สิทธิ์ และมีผลทําใหรายช่ือท่ีนําเสนอ ซึ่งไมอยูในกลุมท่ีหนวยงานนําเสนอไมไดรับการนําเสนอ ดังนี้  

นายกสภามหาวิทยาลัย  
1. ศ. ดร.สุจินต  จินายน    
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
1. นายแพทยประเวศ วะสี  
2. รศ. ดร.วิษณุ   เครืองาม   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบและพิจารณา     

   มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ  



11 

  

4.2 การเขารวมเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและ
สงเสริมทองถิ่น 
ตามที่วิทยาเขตกําแพงแสน ไดเสนอขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาและ

สงเสริมทองถิ่น หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 เปนหลักสูตรบูรณาการ ซึ่งตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย จําเปนตองมี
หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนเขารวมอยางนอย 2 คณะ และปจจุบันหนวยงานที่เขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะ
ศึกษาศาสตร กําแพงแสน และสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ดังนั้น จึงขอเชิญคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เขารวมเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตรดังกลาว  นั้น  

สายวิชาศิลปศาสตร มีบุคลากรรับเชิญเปนอาจารยสนับสนุนหลักสูตรดังกลาว 2 คน คือ ผศ.นันทนา  
เลิศประสบสุข จากสาขาสังคมศาสตร และ อ.วลี  สงสุวงค  จากสาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ และคณะฯ ไดมอบ
ใหสายวิชาศิลปศาสตร เสนอความคิดเห็นเพื่อนําเสนอพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะฯ  และปจจุบันสายวิชา 
ศิลปศาสตร  แจงวายินดีใหอาจารย จํานวน 2 ทาน เปนอาจารยสนับสนุนหลักสูตร สําหรับการพิจารณาเขารวมในนาม
คณะฯ ขอใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมอภิปรายและใหขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ  ไดแก  

1. หลักสูตรดังกลาวเดิมจะมีคณะศึกษาศาสตร และคณะเกษตร เปนหนวยงานรับผิดชอบ แตคณะ
เกษตรไดแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาไมสามารถเขารวมเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักสูตรได ดังนั้นจึงขอเชิญคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรแทน 

2. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดย ผศ.นันทนา  เลิศประสบสุข เปนผูแทนเขารวมประชุม 2 
ครั้ง ในสวนของอาจารยสนับสนุนหลักสูตรเพื่อรวมพิจารณารายวิชาที่เกี่ยวของ  

3. หลักสูตรดังกลาวไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยมาแลว ครั้งแรกโดย
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนผูนําเสนอ แตไมผานเนื่องจากเปนหนวยงานที่มิไดมี
หนาท่ีในการผลิตบัณฑิต  ครั้งท่ี 2 นําเสนอเปนหลักสูตรบูรณาการ แตไมผานเกณฑเนื่องจาก
หลักสูตรบูรณาการตองมีหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนเขารวมอยางนอย 2 คณะขึ้นไป และควร
ใหคณะเปนเจาภาพ    

กรณีดังกลาวท่ีประชุมขอใหพิจารณาการรวมเปนหนวยงานรับผิดชอบควรพิจารณาใหรอบคอบใน
สวนของการบริหารจัดการหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ประโยชนท่ีคณะควรไดรับทั้งในดานวิชาการและอื่น ๆ   

ประธาน ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับหลักการ และในประเด็นอื่น ๆ ประธานจะประสานงานตอไป  

   มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการใหความรวมมือเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตร โดยมอบ
คณบดีประสานงานกับหัวหนาสายวิชาตาง ๆ เพื่อพิจารณาบุคคล ซึ่งยินดีรับเปนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 2 ทาน 
และมีคุณสมบัติครบถวนสอดคลองกับหลักสูตรและเกณฑของ สกอ. โดยอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลประโยชน
รวมกันอยางเหมาะสม 
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4.3 ทบทวนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน กําแพงแสน  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดเสนอขออนุมัติจัดตั้งศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร

พื้นฐาน กําแพงแสน เปนหนวยงานภายในที่ไดรับอนุมัติใหบรรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 8 และที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 9/2543 เมื่อวันจันทรท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2543 มีมติอนุมัติใหจัดตั้ง
โครงการดังกลาวได โดยใหถือวาเปาหมายของกิจกรรมที่นําเสนอเปนเกณฑกิจกรรมขั้นต่ําท่ีกําหนดไว และใหเพิ่ม
วัตถุประสงคของโครงการ โดยใหศูนยมีการประสานงานในเรื่องการวิจัยกับหนวยงานอื่น ๆ ท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน 
ดวย รายละเอียดตามบันทึกที่ ทม 0401.01/08631 ลงวันที่ 21 กันยายน 2543 ดังแนบมาพรอมนี้ นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการดําเนินการสรรหาหัวหนาศูนยปฏิบัติการฯ ดังกลาวตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2544 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544 ผลการสรรหาผูไดรับการเสนอชื่อ ไดแก 
อาจารยชานันก  สุดสุข โดยคณะแตงตั้งให อาจารยชานันก  สุดสุข ดํารงตําแหนงหัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัย
วิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ี 131/2544 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2544 โดย
สิ้นสุดวาระพรอมคณบดี การบริหารงานศูนยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการวิจัยฯตามคําสั่งคณะฯ ท่ี 
132/2544 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544  ซึ่งในชวงระยะเวลานั้น ผูชวยศาสตราจารยแสงสุรีย  สินธุวณิก ดํารงตําแหนง
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และไดขอลาออกจากตําแหนงคณบดี ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2545   

นับตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2545 เปนตนมา ศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน จึงไมมี
การดําเนินงาน กอปรกับศูนยเปนหนวยงานภายใน จึงไมไดรับพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดิน และการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได มิไดตั้งแผนงบประมาณไว อีกทั้งงบประมาณเงินรายไดท่ีมีอยูจําเปนตองใชอยางประหยัด 
เนื่องจากชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ งบประมาณที่ไดรับจัดสรรลดลงมาก ดังนั้น ศูนยจึงไม
มีความพรอมท้ังดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ท่ีจะดําเนินงานตามแผนได จากกรณีดังกลาวเมื่อมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ศูนยปฏิบัติการวิจัยและวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน จึง
นับเปนจุดออน ดังนั้นจึงนํามาสูการแกไขพัฒนา ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาศูนยใหมีความ
พรอมและศักยภาพที่จะดําเนินการโดยมีเปาหมายเพื่อเปนการสนับสนุนการวิจัย และการบริการวิชาการและควรมีกิจ
กรรมการบริหารจัดการที่มุงเนนการหารายไดและการพึ่งพาตนเอง ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548  พิจารณาแลวจึงมีมติใหชะลอการดําเนินงานไปจนกวาจะมีความพรอมและ
ศักยภาพในการดําเนินงาน   

สืบเนื่องจากนโยบายของคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในปจจุบัน คณบดีมีนโยบายที่จะ
ปรับโครงสราง และทบทวนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสนขึ้นใหม เพื่อใหมี
รูปแบบโครงสรางใหชัดเจนขึ้น   ดังนั้นจึงขอทบทวนมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เดิมเพื่อใหมีการ
ดําเนินงานของศูนย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. การจัดหาหองทํางาน/ท่ีทําการของศูนยปฏิบัติการฯ   
2. การจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ หรือตําแหนงอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสม     
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3. ปรับโครงสราง และขอเปลี่ยนช่ือศูนยจากเดิม เปน “ศูนยสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร”  

4. กําหนดแผนและแนวทางการดําเนินงานของศูนยฯ  โดยกําหนดภารกิจ ดังนี้  
4.1 ประสานงานบริการวิชาการ 
4.2 สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย  
4.3 เปนศูนยรวมในการบริการเครื่องมือ หองปฏิบัติการพื้นฐาน สําหรับบุคลากร นิสิตทุกระดับ

ปริญญา   
4.4 บริหารจัดการภาระงานตาง ๆ ตามพันธกิจ/หนาท่ี  

การดําเนินงานดังกลาว คณะฯ ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาพิจารณา ซึ่ง
ปจจุบันไดนําเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนางานศูนยปฏิบัติการวิจัยพื้นฐาน ตามคําสั่งคณะฯ ท่ี 66/2549  ลงวันที่ 14  
กรกฎาคม 2549 โดยมีวาระ  2 ป    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม   

1. เห็นชอบใหยกเลิกการชะลอการดําเนินงานของศูนย ตามมติคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548  

2. มอบรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพัฒนางานศูนยปฏิบัติการวิจัย
พื้นฐาน พิจารณาและนําเสนอขอมูลกรอบภารกิจตาง ๆ ของศูนยในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งตอไป    

4.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับสายวิชา/สํานักงานเลขานุการ  
ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสายวิชา/สํานักงาน ดําเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในสายวิชา และสํานักงานเลขานุการ เมื่อวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2549 และนําเสนอผลการประเมิน
โดยวาจาแกผูบริหารและบุคลากรสายวิชา/สํานักงานเรียบรอยแลว นั้น  

 บัดนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ไดนําเสนอผลสรุปการประเมินคุณภาพภายในของ
สายวิชา ซึ่งอยูในระดับคะแนน 2 และเกณฑประเมินควรปรับปรุงท้ัง 3 หนวยงาน สําหรับสํานักงานเลขานุการ อยูใน
ระดับคะแนน 3 เกณฑปานกลาง รายละเอียดดังแนบ  

ดังนั้น ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาองคประกอบ และดัชนีตาง ๆ ท่ีอยูใน
ระดับวิกฤต และควรปรับปรุง เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแกไข และขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบฟอรมของสํานักประกันคุณภาพการศึกษาตอไป    

นอกจากนี้ฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงกําหนดการที่เกี่ยวของกับการตรวจประเมินหนวยงาน 
ดังนี้  
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วันที่ 14 – 15 กันยายน 2549  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินของวิทยาเขตกําแพงแสน  

วันที่ 26 กันยายน 2549  คณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก (สมศ.) เยี่ยมชมหนวยงาน 
ณ วิทยาเขตกําแพงแสน  

วันที่ 4 ตุลาคม 2549 คณะกรรมการตรวจประเมินกลุมคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  รวม 4 คณะ ไดแก คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัย
สิ่งแวดลอม  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  และคณะ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบหมายใหผูบริหารทุกฝาย/สายวิชาตาง  ๆ  และสํานักงาน
เลขานุการ จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบ สปค.01 และ สปค.02 (กําหนดชวงเวลาตามปการศึกษา 2549 และ
ปงบประมาณ 2550 เพื่อนําเสนอฝายประกันคุณภาพรวบรวมภายในวันที่ 30 กันยายน 2549    

4.5 การเสนอชื่อศิษยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดีเดนพรอมผลงาน 
ดวยสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ มีหนังสือท่ี ส.มก.(น) 94/2549 

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 ขอความรวมมือเสนอช่ือนิสิตศิษยเกาดีเดนพรอมผลงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามกําหนด และ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนนิสิตเกาดีเดนประจําป 2550 กําหนดเสนอชื่อภายในวันที่ 30 กันยายน 
2549 รายละเอียดดังแนบ  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดสําเนาแจงฝาย/สายวิชาตาง ๆ ทราบ และพิจารณาเสนอชื่อ
ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ปจจุบันยังไมมีหนวยงานใดเสนอชื่อ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม มอบกรรมการทุกทานนํากลับไปพิจารณาเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ
และปฏิบัติงานภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายในวันที่ 5 กันยายน 2549  

4.6 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ดวยนายสราวุธ  คลอวุฒิมันตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ พ.160 ตําแหนง อาจารย ข้ัน 

15,718 บาท (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548) สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง  อาจารย เมื่อวันที่ 11 
กรกฎาคม 2544 รวมเปนเวลา 5 ป 1 เดือน 8 วัน นับถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2549 (วันที่สํานักงานเลขานุการ รับเรื่อง) 
นําเสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาชีววิทยา 
นั้น 

สายวิชาวิทยาศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ช่ัวโมงสอน และประเมินผลการสอนเรียบรอยแลวโดย
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

1. เอกสารหมายเลข 1  เอกสารประกอบการสอนนิเวศวิทยา  
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2. เอกสารหมายเลข 2  เอกสารประกอบการสอนชีววิทยาของเซลล  
3. เอกสารหมายเลข 3  บทปฏิบัติการวิชานิเวศวิทยา (726381)  
4. เอกสารหมายเลข 4 เอกสารประกอบกิจกรรมชีววิทยา โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งท่ี 1 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2545  
5. เอกสารหมายเลข 5 เอกสารประกอบกิจกรรมชีววิทยา โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสําหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งท่ี 2 วันที่ 8 กันยายน 2545  
6. เอกสารหมายเลข 6  วีดิทัศนเรื่องการใชกลองจุลทรรศน  

อนึ่ง ตามหลักวิธีปฏิบัติจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบ 
ดังนั้นจึงขอเสนอแบบ ม.ก. 03 และผลงานทางวิชาการมาพรอมนี้   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม    

ท่ีประชุมพิจารณาประวัติและผลงานทางวิชาการเรียบรอยแลวเห็นวาผลงานทางวิชาการยังไมเขาขาย 
จึงขอใหแกไข  ดังนี้   

1. แบบ ม.ก.03  
- โดยตรวจสอบการพิมพใหใชแบบและขนาดอักษร เหมือนกนัทั้งฉบับ  
- แกไขหนา 2 รายละเอียดช่ัวโมง/ภาค เปน ช่ัวโมง/สัปดาห หัวตารางชวงทายใหตัดแยกไปไว

หนา 3  
2. ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 ขอใหเพิ่มเติมรายละเอียด

เนื้อหาวิชาของแตละสไลด เนื่องจากเอกสารประกอบการสอน จะตองสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชา 
และวิธีการสอนอยางเปนระบบ  โดยสไลดท่ีเปนรูปภาพควรอางอิงท่ีมาของภาพดวย    

3. เอกสารหมายเลข 3 ขอใหจัดเปนเอกสารประกอบการสอน ลําดับท่ี 4.1.1.3 แทน เนื่องจากไมเขา
ขายตํารา หนังสือ และควรมีการอางอิงท่ีมาของภาพไวดวย  

4. ขอใหนําเสนอผลงานตามขอ 4.1.2 งานแตง เรียบเรียงแปลหนังสือ บทความทางวิชาการใหม 
เพื่อใหครบตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย     

5. ขอใหนําเสนอผลงานทางวิชาการที่แกไขตามขอ 1 – 4  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
อีกครั้งหนึ่ง  

4.7 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
ดวยนางสาวเบญจมาศ  แกวนุช  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 2739 ตําแหนง 

อาจารย ระดับ 7  ข้ัน 32,250 บาท (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549) สังกัดสาขาวิชาฟสิกส  สายวิชาวิทยาศาสตร โอนมาดํารง
ตําแหนง  อาจารย  เมื่อวันท่ี  16 เมษายน 2539 รวมเปนเวลา 10  ป 4 เดือน 6 วัน นับถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 (วันที่
สํานักงานเลขานุการรับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง                     
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาฟสิกส  
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 อนึ่งสายวิชาวิทยาศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานสอน และผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ
อนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการเรียบรอยแลว และตามหลักวิธีปฏิบัติจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบ ดังนั้นจึงขอเสนอแบบ ก.ม. 03 และผลงานทางวิชาการมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยใหดําเนินการแกไข ดังนี้  
1. แบบ ก.ม. 03   

- หนา 2  แกไขขอ 2.5.2 ... จนถึงปจจุบันสิ้นสุดวาระพรอมคณบดี เปน จนถึงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2549  และเพิ่มขอ 2.5.3 รองคณบดีฝายวิชาการ .... ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ถึง
ปจจุบัน  

- หนา 4 แกไขตารางที่ระบุ ภาคฤดูรอน/2548 เปน ภาคฤดูรอน 2549,  ขอ 3.2 งานวิจัย แกไข
คําผิดในวงเล็บ ..ระยเวลา... เปน ...ระยะเวลา... , และบรรทัดสุดทาย ในเติมระบุป พ.ศ. ของ
ขอมูลใหครบถวน   

- หนา 5 ลําดับขอ 3.3.3 อาจารยพิเศษ ใหระบุขอมูลใหชัดเจน  
- หนา 5 – 10 จัดแตงขอความใหถูกตอง และเหมาะสม   

2. ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข 1  ในสวนของเอกสารอางอิง ขอใหใชตามเขียนตามหลัก
ของการเขียนเอกสารอางอิงท่ีถูกตอง  

3. ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข 2 ควรเปลี่ยนจากเอกสารคําสอน เปนตํารา หรือเอกสารทาง
วิชาการ โดยแกไขปก คํานําใหถูกตอง และรูปภาพที่นําเสนอควรระบุท่ีมา หรืออางอิงใหชัดเจน  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคม 2549  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนกรกฎาคม 2549 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรกฎาคม 2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนกรกฎาคม 2549 

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

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนกรกฎาคม 2549 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนกรกฎาคม 2549 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
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5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

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

รายละเอียดจักนําเสนอในวันประชุม  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนกรกฎาคม 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) ประจําเดือนกรกฎาคม 2549 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย 
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกรกฎาคม 2549 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่9/2549  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 9/2549 ประจําเดือนกันยายน 2549 กําหนดประชุมในวันจันทรท่ี 18 กันยายน 2549 
เวลา 13.00 น.    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ปดประชุมเวลา  16.10 น.   
 

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


