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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ครั้งที่ 8/2550
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน  2550

ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร


ผูมาประชุม 
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร   กรรมการ 
4. น.ส.อัจฉริยา ปราบอริพาย แทนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ  
5. นางสาวศลยา สุขสอาด หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ
6. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ
7. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ
8. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา   กรรมการ
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ     กรรมการและเลขานุการ
ผูเขารวมประชุม 
1. น.ส.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 
2. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
4. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
5. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
6. น.ส.วันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย รักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น.
เรื่องที่ประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมวิทยาเขตกําแพงแสน

ประธานแจงวาเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2550 นายปราโมทย  ไมกลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เยี่ยมชมวิทยาเขตกําแพงแสน  โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพแสน และคณะผูบริหารหนวยงานตาง ๆ ใหการตอนรับ ใน
สวนของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ

1) แผนยุทธศาสตรคณะฯ ตาม 5 ยุทธศาสตรใหม และแผนการรับนิสิตใหม ประจําป 2550 – 2554 
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2) ขอใหลดความซ้ําซอนของการพิจารณากลั่นกรองที่ผานจากวิทยาเขตกําแพงแสนจากที่ประชุม อาทิ 

คณะกรรมการการศึกษา กําแพงแสน  เมื่อผานการพิจารณากลั่นกรองแลว ควรนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ไดโดยไมตองผาน
คณะกรรมการการศึกษาอีก เปนตน 

3) การเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับจํานวนนิสิต และบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ไดแก หอพักนิสิต 
อาคารชุดพักอาศัยสําหรับบุคลากร 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 ขอใหรักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี เขารวมประชุม

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แตงตั้งให อ.ดร.วันเพ็ญ  เหลาศรีไพบูลย  ดํารงตําแหนงรักษาการ
หัวหนาศูนยสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี ระหวางการนําเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติปรับโครงสรางและเปลี่ยนชื่อศูนยฯ 
ดังนั้นจึงขอใหรักษาการหัวหนาศูนยฯ เขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ตั้งแตครั้งที่ 8/2550 เปนตนไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันศุกรที่ 14 กันยายน 2550 รายละเอียดดังเสนอใหกรรมการทราบแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 3 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2550

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ เปน
ประจําทุกเดือน และมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ ปรับรูปแบบ
การรายงาน 4 ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม 
อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
นั้น 

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนสิงหาคม-
ตุลาคม 2550 รวม 7 ฝาย 4 หนวยงาน 2 โครงการ   ดังนี้  

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

อนึ่ง เนื่องจากรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมีจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อประหยัดการถายสําเนา จักขอ
นําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  แทนการสําเนาเอกสารตั้งแตรายงานประจําเดือนสิงหาคม 2550 เปนตนไป 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
   ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู 1 

หลัง งบประมาณ 50 ลานบาท ไดดําเนินการประกวดราคากอสราง และไดมีบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น 
จํากัด เปนผูรับจางตามสัญญาจางเลขที่ 76/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ในวงเงิน 49,999,000 บาท ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 545 วัน แบงงวดเปน 12 งวด กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 10 พ.ย. 2550 โดยไดรับงบประมาณ
ประจําป 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ 2550–2551 เปนเงิน 39,999,000 บาท โดยวาจางนายวุฒิพงษ 
ประคองวิทยา และคณะ เปนที่ปรึกษาและควบคุมงานกอสราง นั้น 

จากรายงานความกาวหนางานกอสราง (ครั้งที่ 17 ระหวา  งวันที่ 15 กันยายน 2550  – 14 ตุลาคม 2550)     
ผูควบคุมงานสรุปผลการดําเนินงานควบคุมงาน โดยสังเขป ดังนี้ 

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ   49,999,000 บาท
- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ 545 วัน
- ระยะเวลาการกอสรางที่ผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549) 518 วัน
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  27 วัน
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนด คิดเปนรอยละ 95.65 %
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ 91.32 % 
- ชากวากําหนดการ คิดเปนรอยละ 4.33 % (40 วัน)
- จํานวนแรงงานเฉล่ียตอวันในรอบเดือนที่ผานมา  40.87     คน
- เครื่องจักร -   รถปนจั่น   1 ตัว

-   รถขุด (Backhoes)  1 ตัว
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 1 เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2549  รับงานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 2 เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2549   รับงานเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549
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- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 3 เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2549 รับงานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 4 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2549 รับงานเม่ือวันที่  30 พฤศจิกายน 2549
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 5 เมื่อวันที่  10 มกราคม 2550 รับงานเมื่อวันที่  10 มกราคม 2550 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 6 เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2550 รับงานเมื่อวันที่  14 มีนาคม 2550 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 7 เมื่อวันที่  8 เมษายน 2550 รับงานเมื่อวันที่  10 เมษายน 2550 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 8 เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2550 รับงานเมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2550 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 9 เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2550 รับงานเมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2550 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 10 เมื่อวันที่  17   กันยายน 2550 รับงานเมื่อวันที่  25 กันยายน  2550 
- สงงานการกอสราง งวดที่ 11 เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน  2550  รับงานเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550  

งานกอสรางประจํางวดที่ 11 คือ ดําเนินการกอสรางงานติดต้ังฝาเพดาน, งานระบบไฟฟา-งานสุขภัณฑ ชั้น
ที่ 3 และ ชั้นที่ 4 , ระบบสุขาภิบาล ติดตั้งอุปกรณสัญญาณเตือนภัย, งานทาสีอาคารภายในและภายนอกอาคาร จนแลวเสร็จ
จายเงินคางานทั้งสิ้น 4,999,900 บาท  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 รายงานความกาวหนาการจัดซื้อครุภัณฑโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสู
ความเปนเลิศ 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขอรับการสนับสนุนงบลงทุน(ครุภัณฑ) เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ ปงบประมาณ 2550 เปนเงิน 6,000,000 บาท และมหาวิทยาลัยฯ แจงวงเงิน
งบประมาณที่จัดสรรใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนเงิน 6,000,000 บาท ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0597 ลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 นั้น  

คณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ ไดดําเนินการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ โดยดําเนินการเสนอขออนุมัติจัดซื้อโดยวิธี  e-Auction  ปจจุบันผลการ
ดําเนินงาน รายละเอียด ดังนี้ 

1. รายการชุดแยกและวิเคราะหสารโดยหลักการแยกสารที่สมรรถนะสูง (High Performance Liquid 
Chromatograph, HPLC) 1 ชุด 4,000,000 บาท  

ผลการดําเนินงาน   ประกวดราคาแบบ e-Auction เรียบรอยแลว การจัดทําสัญญา และกําหนดสงมอบ
ครุภัณฑภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2550  

2. ชุด Multimedia Bio product 1 ชุด 2,000,000 บาท 

ผลการดําเนินงาน  ประกวดราคาแบบ e-Auction ไมเปนผล จึงดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามคุณ
ลักษณะเฉพาะรายการเดิม แตก็ไมเปนผล เนื่องจากไมมีผูเสนอราคา ปจจุบันจึงดําเนินการขออนุมัติแยกรายการ เปน 2 ชุด คือ 
1) Multimedia 1 ชุด เปนเงิน 1,400,000 บาท และ 2) Bio product 1 ชุด 600,000 บาท และขอดําเนินการสอบราคาใหม  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.4 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผู

ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดสงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 โดยแจงวา
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 และ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2550 มีมติเห็นชอบประกาศ หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท.11 เรียบรอยแลว จึงแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบเพื่อใชเปนแนวทางในการออก
ขอบังคับตามมาตรา 17 แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนขาราชการที่มิใชขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมิใชขาราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นมาเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดสงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การรับโอนขาราชการที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมิใชขาราชการการเมือง และการรับโอนพนักงาน
สวนทองถิ่นมาเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยแจงวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 มีมติเห็นชอบประกาศ หลักเกณฑ
ดังกลาวเรียบรอยแลว จึงแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบเพื่อใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับตามมาตรา 17 แหง พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 รับทราบการกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักเกณฑการกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ตามมาตรา 20 แหง  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดวา “ให
สถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง และจํานวนของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง

การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละ 4 ป โดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน 
ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด”  นั้น 

เนื่องจาก คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) อยูในระหวางการศึกษา
เพื่อที่จะปรับปรุงหลักเกณฑในการกําหนดกรอบอัตรากําลังของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้นเพื่อให
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สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการกําหนดกรอบของตําแหนง จํานวนของขาราชการพลเรือนที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา และ
วางแผนอัตรากําลัง จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดกรอบอัตรากําลังของขาราชการฯ ตาม
หลักเกณฑเดิมโดยกําหนดกรอบอัตรากําลังตามภาระงานไปพลางกอน รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 15 ลงวันที่ 
19 กันยายน 2550 ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7 รับทราบกฎ ก.พ.อ. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในตางสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดสงกฎ  ก.พ.อ. วาดวยเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การรับโอนขาราชการที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในตาง
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  โดยแจงวาคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 มีมติ เห็นชอบกฎ ก.พ.อ. ดังกลาวเรียบรอยแลว จึงแจงใหสถาบันอุดมศึกษาทราบเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามกฎ ก.พ.อ. ดังกลาวตอไป รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 12 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550     
ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.8 การบริหารจัดการงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สืบเนื่องจากประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ระเบียบวาดวยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 ขอ 7 ซึ่งระบุวา “ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้ 
ซึ่งมิไดกําหนดไว ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูพิจารณาเสนอความเห็น เพื่อนําเสนออธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด และมีคําสั่ง
ตามที่เห็นสมควร คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของอธิการบดีใหเปนที่สุด”   

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ไดนําเสนอบันทึกที่ ศธ 0513.12505/835 ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550 
เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อนําเสนอทานอธิการบดี พิจารณาใน 2 
ประเด็น ดังนี้ 

1. ขอใหอาจารย นักวิจัย และหนวยงานปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอและรับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2. ขอใหอาจารย นักวิจัย และหนวยงานพิจารณารับงานวิจัยโดยใชระเบียบที่ถูกชองทางระหวางระเบียบ
การบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 กับระเบียบการพัฒนา
วิชาการ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
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 ระเบียบการบริหารงานวิจัยฯ : เปนเงินอุดหนุน ชวยเหลือ สนับสนุนการวิจัย สัญญารับทุน ระบุ 
“ผูใหทุน” กับ “ผูรับทุน” 

 ระเบียบการพัฒนาวิชาการฯ : เปนเงินวาจางทําวิจัย สัญญาระบุ “ผูวาจาง” กับ “ผูรับจาง” 

ทั้งนี้ ทานอธิการบดี ไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ พิจารณาเสนอ  รายละเอียด
ตามเอกสารดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.9 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 มีมติอนุมัติ
ขอบังคับ และหลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได และจัดทําเปน
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย 

1. ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

2. หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

3. การพิจารณาแตงตั้งพนักงานใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.10 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและหลักเกณฑการจายคา
เบี้ยประชุมใหแกกรรมการระดับมหาวิทยาลัยและกรรมการระดับหนวยงาน  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการอนุมัติของที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2550  เห็นชอบให กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมและหลักเกณฑการจายคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัยและกรรมการระดับหนวยงาน และจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 6 กันยายน 2550  
รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 ขออนุมัติรับโอนนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ  

ตามที่นางสาวภัทรนิษฐ  อภิคงทรัพย  นิสิตชั้นปที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 
ภาคพิเศษ แจงความประสงคขอยายมาศึกษาตอที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  โดย
คณะตนสังกัดพิจารณาใหความเห็นวาไมขัดของในการยายคณะ ถาเปนการยายจากภาคพิเศษไปภาคพิเศษ นั้น 
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สายวิชาศิลปศาสตร  พิจารณาแลวเห็นวาจากคุณสมบัติของนิสิต สายวิชาไมสามารถรับนิสิตได เนื่องจาก

เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไดต่ํากวา 3.00  และจากความเห็นของคณะวิศวกรรมศาสตร จึงเสนอใหโครงการหลักสูตร 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ พิจารณาการรับยายนิสิต  

ผลการพิจารณาจากรายงานผลการทดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษทั้งขอเขียนและสัมภาษณ ผูประเมิน
เห็นวานิสิตจําเปนตองปรับปรุงทักษะการพูด เนื่องจากการเรียนที่ผานมาสวนใหญเรียนรายวิชาดานวิศวกรรมศาสตร มิได
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จึงขาดทักษะการฝกฝน และในภาพรวมเห็นวาหากโครงการฯ จะรับนิสิตเขาเรียนจะตองจัดเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติมรวมกับนิสิตชั้นปที่ 1 และนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานโครงการใหความเห็นประกอบการ
พิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยสรุปการประมวลความเห็นของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 
สวนใหญมีความเห็นวาควรรับนิสิตเขาศึกษาในโครงการฯ ได รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
4.2 ทบทวนแผนการรับนิสิตใหม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําป 2551 – 2554 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขอใหคณะยืนยันแผนจํานวนรับนิสิตใหม ป
การศึกษา 2551 – 2554 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการจัดสรางหอพักนิสิตเพิ่มเติม นั้น 

ดังนั้น เพื่อใหแผนการรับนิสิตใหม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตรงตามนโยบายและแผนกลยุทธ 
ประจําป 2551 – 2554 ประธานไดมอบใหรองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา หัวหนาสายวิชา/
ประธานโครงการ/หลักสูตร และผูเกี่ยวของตรวจสอบ และแจงยืนยันแผนการรับนิสิตใหม อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแกไขและปรับ
แผนการรับนิสิตใหมใหสอดคลองและใกลเคียงความเปนจริงยิ่งขึ้น  

บัดนี้ สายวิชา/โครงการตาง ๆ ไดพิจารณาขอมูล และนําเสนอคณบดีพิจารณาเรียบรอยแลว และงาน
นโยบายและแผน สรุปรวบรวมแผนการรับนิสิตใหม, จํานวนนิสิตทั้งหมด และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา โดยจําแนกตาม
หลักสูตร สาขาวิชา ตามแผนจํานวนรับ ปการศึกษา 2550 – 2554 โดยจัดสงใหวิทยาเขตกําแพงแสน ทราบเพื่อใชเปนขอมูล
ดวยแลว รายละเอียดดังแนบ  

อนึ่ง ไดประสานงานกับกองแผนงาน บางเขนแลว เนื่องจากแผนและผลการรับนิสิตใหม ไมสอดคลองโดย
ผลต่ํากวาแผนการรับนิสิต ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนฯ เห็นชอบใหแจงหนวยงานตาง ๆ พิจารณาทบทวน
แผนการรับนิสิตใหมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นเพื่อความครบถวนสมบูรณ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแผนการรับนิสิตใหม ฉบับ
ปจจุบัน เพื่อใชเปนแผน และขอใหผูเกี่ยวของดําเนินการตามแผนฉบับใหมน้ี    

นอกจากนี้ ประธานแจงวาจํานวนนิสิตตามแผนการรับดังกลาว เปนไปตามแผนของสายวิชา/สาขาวิชา/
โครงการ ยกเวนหลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร) ซึ่งสายวิชาไมเห็นชอบ แตคณบดีพิจารณาใหดําเนินการ เนื่องจากสาขาวิชา
คณิตศาสตร มีอาจารยประจํา 5 อัตรา และจะไดรับอัตราคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มอีก 2 อัตรา จึงสมควรเปดสอนหลักสูตร
ดังกลาวได 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  ดังนี้  
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1. ปรับจํานวนนิสิตรับใหม หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) ป 2550 จาก 0 คน เปน 2 คน 

และ วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) ป 2550 จาก 5 คน เปน 7 คน และ ป 2551 – 2554 จากปละ  25 คน เปน
ปละ 15 คน 

2. การคํานวณจํานวนนิสิตทั้งหมด และจํานวนผูจบการศึกษา ระดับปริญญาตรีใหคิดจํานวนนิสิตรับใหม 
เต็มตามจํานวนรับของแตละสาขาวิชา/หลักสูตร ซึ่งสายวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร นําเสนอเทียบเทากับรอยละ 100 โดยคิด
อัตราสูญเสียเมื่อขึ้นชั้นปที่ 2 เทากับรอยละ 10  และจบการศึกษาตามจํานวนเมื่อหักอัตราสูญเสียรอยละ 10 แลว    

3. การคํานวณจํานวนนิสิตทั้งหมด และจํานวนผูจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาใหคิดจํานวนนิสิตรับ
ใหม เต็มตามจํานวนรับของแตละสาขาวิชา/หลักสูตร นําเสนอเทียบเทากับรอยละ 100 ไมคิดอัตราสูญเสียเมื่อขึ้นชั้นปที่ 2 
โดยคงจํานวนตามจํานวนรับนิสิตใหม  สําหรับผูจบการศึกษา ใหคํานวณอัตราผูจบการศึกษาตามกําหนด 2 ป รอยละ 50 และ
จบการศึกษาในปที่ 3 รอยละ 50  

4. การแจงแผนการรับนิสิตใหมที่ทบทวนตามมติครั้งนี้ ใหรอบันทึกแจงจากมหาวิทยาลัย และนําเสนอ
แผนตามหลักการนี้ 

5. เห็นชอบในหลักการใหฝายวิชาการ/หัวหนาสายวิชา/สาขาวิชาตาง ๆ พิจารณาจัดการเรียนการสอน
รายวิชาบรรยาย โดยมีจํานวนนิสิตในแตละหมูเรียน ไมเกิน 200 คน ตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

4.3 การเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2551

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการให
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ขอ 8 ไดกําหนดขั้นตอนการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ให
ดําเนินการเปนการลับทุกขั้นตอน รวม 6 ขอ รายละเอียดตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ดังแนบ 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบใหสายวิชาตาง ๆ พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาให
คณบดีทราบภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550  

4.4 การคิดคํานวณวิทยานิพนธรอยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด 
จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ได

อนุมัติหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการความขัดแยง โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปดสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมุงเนนในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งเปนเกณฑที่จะใชในการประเมินการ
ประกันคุณภาพ การเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแตละคณะฯ ควรมีหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ รอยละ 50 ของ
หลักสูตรทั้งหมด  

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 25/2550 เมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2550 ไดพิจารณาแลวเห็นวามหาวิทยาลัยควรสรุปหลักการในการคิดคํานวณวิทยานิพนธ รอยละ 50 ของ
หลักสูตรทั้งหมด เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป โดยมติที่ประชุม
พิจารณาใชคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มก. ป 2550 องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ดัชนีที่ 4 เปนขอมูลอางอิง โดยสรุปวาหลักการคิดคิดคํานวณวิทยานิพนธรอยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมดในแตละคณะ 
หมายถึง  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนในแตละคณะนั้น ควรเปนหลักสูตรที่เนนการทําวิทยานิพนธ ไดแก แผน ก 



10
สําหรับหลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอกทุกแบบ ควรมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่เปดสอนในแตละคณะ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10106/1657 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550      
ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไปดวย 

มติที่ประชุม รับทราบ  และเห็นชอบใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติตอไป

4.5 แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่  ศธ 0506(2)/ว 1011 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550 แจง
มหาวิทยาลัยทราบ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสรุป ดังนี้ 

การเสนอหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ หรือ
รับรองหลักสูตรทุกประเภท และในทุกกรณี คือ ใหสถาบันอุดมศึกษายื่นเอกสารหลักสูตรที่จัดทําเปนภาษาไทยโดยมีหัวขอ
และรายละเอียดตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เพราะภาษาไทยเปนภาษาทางราชการ โดยจะเสนอ
หลักสูตรฉบับที่จัดทําเปนภาษาตางประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

เนื่องจากคณะฯ มีแผนการดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหมทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่งมี
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติอยูดวย ดังนั้น จึงขอใหพิจารณาดําเนินการตามแนวปฏิบัติดังกลาวดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาดําเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  และเห็นชอบใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติตอไป  

4.6 หลักเกณฑการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อขอความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และสํานักงบประมาณ ไดใหความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรียบรอยแลว นั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอแจงหลักเกณฑในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหหนวยงานทราบ และใชประกอบในการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2551 
ตามเอกสารดังแนบ 

สําหรับแผนการจัดซื้อ/จาง หมวดงบลงทุนขอใหดําเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จัดจาง ประจําป 2551 ซึ่ง
งานพัสดุ กองคลัง แจงตามบันทึกที่ ศธ 0513.10105/3575 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 เรื่อง ปฏิทินการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ 2551 ซึ่งไดแจงสายวิชา/สาขาวิชาตาง ๆ ทราบแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวดวย 

มติที่ประชุม รับทราบ  และเห็นชอบใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติตอไป   
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4.7 สรุปผลการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและ
จัดการองคกรดวยกระบวนการเทคนิค SWOT Analysis ระหวางวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2550   

ตามที่ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานและจัดการองคกรดวยกระบวนการเทคนิค SWOT Analysis ระหวางวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 
2550  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จ.พระนครศรีอยุธยา มีผูเขารวมโครงการรวม 50 คน สรุปคาใชจายในการดําเนินงาน รวม 
223,883.50 บาท  สรุปผลการหลอมรวมเปนยุทธศาสตรหลัก  5 ยุทธศาสตร และกลยุทธตาง ๆ รายละเอียด ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและการวิจัยสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 1.1 สรางหลักสูตรที่มีการบูรณาการทางวิชาการ
กลยุทธที่ 1.2 เรงรัดการพัฒนางานวิจัย
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย 
กลยุทธที่ 1.4  สรางเครือขายและพันธมิตรทางวิชาการ
กลยุทธที่ 1.5  สงเสริมการวิจัยและเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธที่ 1.6  สงเสริมการพัฒนาวิชาการสูสังคม
กลยุทธที่ 1.7  สํารวจและวิเคราะหจุดคุมทุนของแตละหลักสูตร
ยุทธศาสตรที่ 2  การบริหารจัดการทุนมนุษย
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบการจัดการทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 3  การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
กลยุทธที่ 3.2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและคลองตัว

3.2.1  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงบประมาณ
กลยุทธที่ 3.3  สงเสริมภาพลักษณขององคกรใหเปนที่ยอมรับของสังคม
กลยุทธที่ 3.4  การใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
กลยุทธที่ 3.5  พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะการบริหารงานเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาศักยภาพของนิสิต และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 4.1  สงเสริมกิจกรรมนิสิตที่สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
กลยุทธที่ 4.2  สงเสริมใหนิสิตมีความคิดสรางสรรคและพัฒนาผลงานออกสูสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5  สงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีในองคกร
กลยุทธที่ 5.1  สรางจิตสํานึกใหบุคลากรรักในองคกร
กลยุทธที่ 5.2  สรางคานิยมการทํางานเปนทีมในองคกร
กลยุทธที่ 5.3  สรางความสมานฉันทในองคกร

สําหรับรายละเอียดเปาหมาย วัตถุประสงค  ตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงการ จักดําเนินการตอเนื่องเพื่อบูรณา
การจากขอมูลที่ไดระดมความคิดเห็นเพื่อใหครบถวนสมบูรณ สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ รายละเอียด
ดังนี้ 
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สรุปประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิผลในการ
บริหารงานและการจัดการในองคกรดวยกระบวนการเทคนิค SWOT Analysis

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
ระหวางวันที่ 22 – 24  ตุลาคม  2550

ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร  จ.พระนครศรีอยุธยา


จํานวนผูที่เขารวมโครงการ      50       คน
จํานวนผูที่ตอบแบบประเมิน     45       คน  คิดเปนรอยละ   90    ของจํานวนผูเขารวมโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
งบประมาณที่ไดรับ 210,000.00- บาท
งบประมาณที่ใชจริง 223,883.50.- บาท
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลสวนบุคคล

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ

จํานวนผูเขารวม
โครง ชาย หญิง รวม รอยละ

 ผูบริหารคณะฯ 9 2 4 6 66.6
 ผูประสานงานสาขาวิชา/อาจารย 22 5 16 21 95.4
 ผูแทน 3 - 3 3 100.0
 บุคลากรสายสนับสนุน 16 3 12 15 93.7

รวม 50 45 90.0

เกณฑการประมวลผล
การประเมินผลความพึงพอใจแบงออกเปน  5  ระดับ  คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, นอย, นอยที่สุด  และมีระดับ

คะแนนตั้งแต 5 – 1  สามารถคํานวณแบงชวงระดับความพึงพอใจในแตละตัวแปรดังนี้ 

อันตรภาคชั้น =
ดะแนนทั้งหมจํานวนชวงค

ดคะแนนต่ําสุดคะแนนสูงสุ 
    

อันตรภาคชั้น =
5

15
       =  0.80

ดังนั้น  ชวงคะแนนเฉลี่ยเทากับ  0.80  จึงกําหนดเกณฑพิจารณาระดับความคิดเห็นไดดังนี้
ระดับคะแนน 4.21 – 5.00 แสดงวามีระดับ มากที่สุด

3.41 – 4.20 แสดงวามีระดับ มาก
2.61 – 3.40 แสดงวามีระดับ ปานกลาง
1.81 – 2.60 แสดงวามีระดับ นอย
1.00 – 1.80 แสดงวามีระดับ นอยที่สุด
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ตอนที่  2 ตารางความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

รายการประเมิน
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % X SD

1. หัวขอการฝกอบรมมีประโยชน
   1.1 เนื้อหาการวิเคราะหสภาพแวดลอม 19 42.2 18 40.0 7 15.6 - - - - 4.27 .727
   1.2 เทคนิควิธีการจัดลําดับความสําคัญผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม

20 44.4 19 42.2 4 8.9 1 2.2 - - 4.32 .740

   1.3 หลักการยกรางยุทธศาสตร 17 37.8 20 44.4 7 15.6 - - - - 4.23 .711
   1.4 การประยุกตแนวคิด balanced Score Card 15 33.3 20 44.4 8 17.8 1 2.2 - - 4.11 .784
   1.5 โครงการประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ 19 42.2 15 33.3 10 22.2 - - - - 4.20 7.95
2. วิทยากร
   2.1 ความรูที่ไดรับจากวิทยากร 25 55.6 15 33.3 4 8.9 - - - - 4.48 .664
   2.2 ความสามารถในการนําเสนอความรูแกผูเขารับ
อบรม

25 55.6 16 35.6 3 6.7 - - - - 4.50 .629

3. สถานที่
   3.1 ความเหมาะสมของสถานที่ 24 53.3 18 40.0 2 4.4 1 2.2 - - 4.44 .693
   3.2 ความสะอาดของหองพักและการใหบริการที่ดี 25 55.6 18 40.0 1 2.2 1 2.2 - - 4.49 .661
   3.3 การใหบริการของเจาหนาที่และการอํานวย
ความสะดวก

21 46.7 19 42.2 4 8.9 1 2.2 - - 4.33 .739

4. ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม  11 24.4 19 42.2 10 22.2 2 4.4 2 4.4 3.80 1.025
5. การประสานงานของผูที่เกี่ยวของของการจัดทํา
โครงการนี้เหมาะสมและดี

11 24.4 22 48.9 6 13.3 5 11.1 1 2.2 3.82 1.007

6. ภาพรวมของการจัดโครงการนี้เหมาะสมและดี 17 37.8 20 44.4 8 17.8 - - - - 4.20 .726

รวม 4.23 .560

ผลการประเมินโครงการ
1. หัวขอการฝกอบรมมีประโยชน

 ผลการประเมินในรายการที่ 1.1  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.27   อยูในระดับ        มากที่สุด    
 ผลการประเมินในรายการที่ 1.2  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.32   อยูในระดับ        มากที่สุด    
 ผลการประเมินในรายการที่ 1.3  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.23   อยูในระดับ        มากที่สุด    
 ผลการประเมินในรายการที่ 1.4  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.11   อยูในระดับ        มาก    
 ผลการประเมินในรายการที่ 1.5  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.20   อยูในระดับ        มาก    

2. วิทยากร
 ผลการประเมินในรายการที่ 2.1  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.48   อยูในระดับ        มากที่สุด    
 ผลการประเมินในรายการที่ 2.2  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.50   อยูในระดับ        มากที่สุด    

3. สถานที่
 ผลการประเมินในรายการที่ 3.1  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.44   อยูในระดับ        มากที่สุด    
 ผลการประเมินในรายการที่ 3.2  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.49   อยูในระดับ        มากที่สุด    
 ผลการประเมินในรายการที่ 3.3  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.33   อยูในระดับ        มากที่สุด    

4.  ผลการประเมินในรายการที่   4  คิดเปนคาเฉลี่ย    3.80   อยูในระดับ        มาก    
5.  ผลการประเมินในรายการที่   5  คิดเปนคาเฉลี่ย    3.82  อยูในระดับ        มาก    
6.  ผลการประเมินในรายการที่   6  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.20   อยูในระดับ        มาก    
     สรุปคาเฉลี่ยของระดับผลการประเมินในรายการที่ 1-6  คิดเปนคาเฉลี่ย    4.23   อยูในระดับ        มากที่สุด    
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ขอเสนอแนะ

1. ควรมีการสัมมนาและประชาสัมพันธแผนกลยุทธที่ไดรับเพื่อเพิ่มการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งหมดอีกครั้ง
2. ควรจัด Work shop ตอเนื่องเพื่อระดมความคิดในภาพรวมทั้งหมด
3. ควรมีกําหนดการการอบรมในแฟมที่แจกวันอบรม
4. ควรมีการพาชมสถานที่โบราณสถาน ที่เปนวัฒนธรรมของจังหวัด
5. ระยะเวลาสั้นไปเมื่อเทียบกับภาระส่ิงที่ไดรับมอบหมาย เรื่องการยกรางยุทธศาสตร
6. คณะจัดงานเตรียมการไดดี
7. อาหารอรอยมาก  ไดความรูมากขึ้น มีความผูกพันดีขึ้น
8. ควรแจงวัตถุประสงคและสรางความเขาใจกับผูเขารวมอบรมใหมคีวามรูสึกอยากเขารวมมากกวานี้ 
9. ขอใหมีหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมดวย
10. ดีมาก ไดรับประโยชนมาก ๆ 
11. หัวขอที่จัดทํา SWOT ยังไมครอบคลุมทุกประเด็นสถานการณในคณะ
12. ควรชี้แจงผูเขารวมการประชุมใหชัดเจนถึงจุดประสงค เปาหมาย ความคาดหวังของการฝกอบรม กอนการเขาประชุม
13. ควรเชิญวิทยากรมาใหหลากหลายสถาบันเพื่อจะไดรับแนวคิดใหม ๆ 
14. ควรสลับสมาชิกในกลุมทุกครั้งที่ Work shop เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย
15. ภาพรวมของการจัดโครงการนี้มีประโยชนมาก
16. เปนโครงการที่มีประโยชนตอการพัฒนาคณะเปนอยางยิ่ง
17. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการคิดรวมกัน
18. ควรนําสิ่งที่ไดจากการอบรมไปดาํเนินการตอ และมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาคณะตอไป
19. ถาโครงการนี้มีผูเขารวมมากกวานี้ นาจะทําใหองคกรพัฒนาไปดวยดี เพราะไดแนวคิด หรือนําเรื่องที่ไดศึกษา 

นาสนใจมารวมกัน
20. มีการใชกําลังคนในการอํานวยการสัมมนาในครั้งนี้มากกวาภาระงานที่เปนจริง

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบใหกําหนดแผนยุทธศาสตรหลัก 5 ยุทธศาสตร และกลยุทธตาง ๆ  ตามเสนอ โดยมอบรอง
คณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ และคณะกรรมการดําเนินงานฯ ดําเนินการตอเพื่อจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2550 – 2554  และรวมถึงการประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรฯ     

2. มอบผูบริหารฝาย/สายวิชา/สาขาวิชา และโครงการตาง ๆ ดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 5 ขอ และกลยุทธตาง ๆ ของคณะฯ ตามขอ 1 และพิจารณาใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของวิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. ขอใหฝาย/หนวยงานตาง ๆ จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 2550 – 2554 โดยมอบรองคณบดีฝาย
บริหาร รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา และเลขานุการคณะฯ ดําเนินการ 
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4.8 ขอความอนุเคราะหเสนอแผนการจราจรหนวยงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขอความอนุเคราะหใหหนวยงานนําเสนอแผนการ
จราจรรอบหนวยงาน เพื่อใชประโยชนรวมกันในการแกไขปญหาระบบการจราจรและการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยา
เขตกําแพงแสน นั้น 

ประธาน ไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร นําเสนอแผนการจราจรรอบคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร และนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสนทราบและพิจารณาแลว ดังนั้นเพื่อรวบรวมขอเสนอและขอแกไขตาง ๆ 
เพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาเสนอใหสรางที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนตบริเวณหนาอาคาร 9 (อาคารการเรียนรู) 
แบบไมมีหลังคา  สวนอาคาร 10 (อาคารบัณฑิตศึกษา) ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมตอกับดานหลังอาคาร 9 ควรจัดทําที่จอดรถยนต 
ประมาณ 50 คัน /รถจักรยานยนตและรถจักรยาน ประมาณ 200 คัน และการจัดพื้นที่สวน  และถนนภายในเปนแบบ Two 
ways บริเวณใดที่หามจอดรถยนต ไมตองจัดทําปาย แตตองมีสิ่งกีดขวาง ยกระดับ หรือปลูกตนไม เพื่อไมใหใชเปนที่จอดได  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ โดยมอบรองคณบดีฝายบริหาร รับผิดชอบดําเนินการ  

4.9 แผน ICT ประจําป 2552-2554 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน แจงขอใหหนวยงานจัดทําแผน ICT ประจําป 2552 – 
2554 เพื่อใชเปนแผนประกอบการของบประมาณ ประจําป 2552 – 2554 นั้น 

คณะกรรมการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดําเนินการรวบรวมและจัดทําแผนดังกลาว และนําเสนอวิทยา
เขตกําแพงแสน เรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ  จึงขอนําเสนอใหที่ประชุมทราบ และพิจารณาใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน และจัดทําคําของบประมาณตามแผนตอไป 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณา 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ ดําเนินการ
ตามแผนแมบท ICT โดยขอใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณ ประจําป ตามแผน และประเมินผลการ
ดําเนินงานตอไปดวย 

4.10 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําป 2551

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 มีมติเห็นชอบ
ใหสายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร พิจารณาจัดสรร และแจงขอมูลการจัดสรร
งบประมาณ ปงบประมาณ 2551 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ใหแกสาขาวิชาในสังกัด ทราบในการประชุมครั้งตอไป  

บัดนี้ สายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร ยังมิไดนําเสนอขอมูลการ
จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ใหสาขาวิชาตาง ๆ ดังนั้น จึงขอ
ติดตามเรื่องเดิม   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
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มติที่ประชุม  รับทราบ และขอใหสายวิชาวิทยาศาสตร  และสายวิชาคณิตศาสตร  สถิติและ

คอมพิวเตอร แจงรายงานผลการจัดสรรงบประมาณประจําป 2551 ใหคณบดีทราบดวย 

4.11 หลักเกณฑการใหรางวัลสนับสนุนบุคลากรและนิสิตในการเขารวมสงผลงานเขาประกวด/แขงขัน 
  ตามที่คณบดีแตงตั้งคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑการใหรางวัลสนับสนุนบุคลากรและนิสิตในการเขา
รวมประกวด/แขงขัน ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรที่  126/2550 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550 โดยกําหนดหนาที่ 

1) กําหนดหลักเกณฑการใหรางวัลสนับสนุนบุคลากร และนิสิตในการเขารวมสงผลงานเขาประกวด/
แขงขัน เพื่อเปนการกระตุน สนับสนุน และสงเสริมใหนิสิตและบุคลากรมีแรงจูงใจ และใหรางวัลนิสิตและบุคลากรที่มีสวน
รวมในการสรางชื่อเสียงใหกับคณะและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2)  นําเสนอรางหลักเกณฑการใหรางวัลสนับสนุนบุคลากรและนิสิตในการเขารวมสงผลงานเขา
ประกวด/แขงขัน และรายงานใหคณบดีทราบ ภายใน 30 วัน 

คณะทํางานฯ ไดดําเนินการ และสรุปผลการพิจารณา รายละเอียด  ดังเสนอที่ประชุมทราบแลว และที่
ประชุมพิจารณา ใหปรับแกไข ดังนี้   

1. ลักษณะผลงานที่เขารวมประกวด/แขงขัน ตองมีผลกระทบกับดัชนีประกันคูมือดัชนีประเมินและ
เกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เปนตน 

2. การใหรางวัลสําหรับนิสิต มอบรางวัลในวันไหวครู  และบุคลากร รับมอบรางวัลในวันสถาปนา
คณะฯ หรืองานเทา-เงินสัมพันธ  

3. ใหรางวัล เปนทุนการศึกษาสําหรับนิสิต และเงินรางวัลสําหรับบุคลากร กรณีไดรับรางวัลชนะเลิศ   
ดังนี้ 

3.1   นิสิตทุกระดับปริญญา   

   3.1.1   ระดับชาติ ทุนการศึกษา  5,000  บาท/คน  

   3.1.2    ระดับนานาชาติ  ทุนการศึกษา 10,000 บาท/คน 

3.2    บุคลากร   จําแนกเปน  

   3.2.1   กรณีเปนอาจารยที่ปรึกษา/ควบคุมนิสิต

3.2.1.1  ระดับชาติ   เงินรางวัล 3,000  บาท/ทีม/ชุด  

3.2.1.2 ระดับนานาชาติ เงินรางวัล 6,000 บาท/ทีม/ชุด

3.2.2   กรณีเปนอาจารย/บุคลากร ผูสงผลงานเขาแขงขัน/ประกวด

 3.2.2.1  ระดับชาติ  เงินรางวัล  6,000  บาท/คน  

3.2.2.2 ระดับนานาชาติ เงินรางวัล              12,000 บาท/คน 

4. กรณีที่ไดรับรางวัลอื่น ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร

5. ทั้งนี้ใหจัดทําเปนประกาศคณะฯ และใหถือปฏิบัติตั้งแตประกาศใชเปนตนไป     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   
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4.12 เกณฑการพิจารณาภาระงานของประธานคณะกรรมการดําเนินงานและประธานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร

ตามที่คณบดีมอบหมายใหรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา และผูเกี่ยวของพิจารณากําหนดภาระ
งานของประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรายงานผล
ใหคณบดีทราบ นั้น  

ที่ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 แลว สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบใหนําเสนอ ดังน้ี   

1. ใหคิดภาระงานสําหรับประธานคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรภาคพิเศษ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร ควรคิดภาระงานใหเทากัน  คือ 10 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ 

2. การคิดภาระงานในกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานในตําแหนงหลายตําแหนง เชน รองคณบดี ผูชวย
คณบดี ประธานกรรมการดําเนินงาน  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนาสายวิชา ผูประสานงานสาขา ดํารงตําแหนง
ในคราวเดียวกัน ใหนับชั่วโมงทําการในทุกตําแหนงได ในกรณีที่มีคําสั่งแตงตั้งไวเดิมกอนหนาการคิดภาระงานตามมติที่
ประชุมนี้  

3. เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอ 2 แลว กรณีไดรับแตงตั้งใหม ควรคิดภาระงานใหเฉพาะ
ตําแหนงที่ไดรับภาระงานสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว เพื่อกระจายโอกาสใหบุคคลอื่นมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดังกลาว

นอกจากนี้ที่ประชุมมีขอสังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี 

1. การคิดภาระงาน กรณีผลงานทางวิชาการที่ผานการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งไดรับ
อนุมัติและมีคําสั่งแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว สามารถนํามาคิดภาระงานได เฉพาะผลงานที่นําเสนอขออนุมัติจาก
หัวหนาสายวิชาตนสังกัด และไดรับอนุมัติจากคณบดี  และตองเปนผลงานทางวิชาการที่ไมเคยคิดภาระงานในการผลิต
ผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติมากอน

2. การคิดภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น เดิมคณะฯ คิดภาระงานใหในลักษณะการบริการ
วิชาการ ซึ่งการคิดภาระงานดังกลาวทําใหมีภาระงานสูงกวาภาระงานสอนภาคปฏิบัติการตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใน
ภาคการศึกษาปกติ เห็นควรมีการทบทวน หรือใชเกณฑการคิดภาระงานในลักษณะเดียวกับการสอนภาคพิเศษ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ดังนี้ 

1) เห็นชอบใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสําหรับภาคปกติ และภาคพิเศษเปนคนเดียวกัน 
และตองมีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน อยูในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดวย 

2) เห็นชอบใหคิดภาระงานตามเสนอ (ขอ 1 – 3) โดยขอ 1 ปรับเทียบภาระงานสําหรับประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรภาคพิเศษ เทากับ 10 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ  และคิดภาระงานสําหรับ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เทากับ 8 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษาปกติ  

3) สําหรับขอสังเกตเพิ่มเติมที่นําเสนอเห็นชอบใหปรับแกไขประกาศคณะฯ ตอไป 
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4.13 การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีบันทึกที่ ศธ 0506(2)/ว 1378 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 เรื่อง 
การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขอความรวมมือจาก
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการตามแนวปฏิบัติรายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาถือปฏิบัติ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ

4.14 การระบุสาระสําคัญจากการวิจัยสถาบันในหลักสูตร 

ดวยประธานคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.10106/1733 ลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2550 เรื่อง การระบุสาระสําคัญจากการวิจัยสถาบันในหลักสูตร แจงมติคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ 24/2550 
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 เห็นชอบใหมีการนําสาระสําคัญจากผลการวิจัยสถาบันที่เกี่ยวของกับการเปดหลักสูตรใหม หรือ
การปรับปรุงหลักสูตรมาระบุในเลมหลักสูตรในหัวขอที่ 4 เหตุผลในการปรับปรุง/เปดใหมดวย  รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาถือปฏิบัติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ

4.15 รางประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ตามที่ผูชวยคณบดีฝายบริหาร ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทําหนังสือตอบสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย และรางประกาศคณะฯ ชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในคณะฯ ทราบ และใชเปน
แนวทางปฏิบัติ รายละเอียดดังแนบ   

ที่ประชุมพิจารณาประเด็นของหนังสือรองเรียน กรณีไมมีการระบุชื่อ หรือลงลายมือชื่อผูรองเรียนชัดเจน 
คณะฯ จักดําเนินการเพียงสอบขอเท็จจริง  และกรณีมีการลงลายมือชื่อผูรองเรียน และ/หรือระบุชื่อผูถูกรองเรียนชัดเจน 
คณะฯ จะมีการดําเนินการสอบขอเท็จจริงเพื่อประมวลขอมูลกอน แลวจึงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม
ขั้นตอนตอไป    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และเห็นชอบใหจัดทําเปนประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรตอไป 

4.16 แผนการเคลื่อนยายบุคลากรและเครื่องมือ/อุปกรณไปอาคารการเรียนรู 

เนื่องจากอาคารการเรียนรู กําหนดแลวเสร็จประมาณวันที่ 10 ธันวาคม 2550  สามารถสงมอบอาคารได
ประมาณวันที่ 31 ธันวาคม 2550  

รองคณบดีฝายบริหาร และหัวหนาสายวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก สายวิชาคณิตศาสตรฯ สายวิชาศิลปศาสตร 
และสํานักงานเลขานุการ ไดมีการประชุม หารือ เพื่อเตรียมแผนเคลื่อนยาย โดยสรุปหลักการวาใหงดการจัดการเรียนการ
สอนภาคฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มีผลกระทบตอแผนการเคลื่อนยาย และใหดําเนินการเคลื่อนยายใหแลวเสร็จกอนเปดภาค
การศึกษา 2551 ซึ่งชวงเวลาที่เหมาะสมอยูในระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2551 ดังนั้น จึงขอใหเรงดําเนินการจัดซื้อ/จัด
จางรายการครุภัณฑที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป 2551 ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
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นอกจากนี้ขอใหสายวิชาวิทยาศาสตร ประสานงานกับสาขาวิชาตาง ๆ  จัดเตรียมขอมูลเพื่อจัดทํา

โครงการปรับปรุงอาคาร 1 – 5 รวมถึงครุภัณฑที่จําเปน เพื่อจัดทําคําของบประมาณ ประจําป 2552 สําหรับการใชประโยชน
ภายหลังสายวิชาศิลปศาสตร สายวิชาคณิตศาสตรฯ สํานักงานเลขานุการ และพื้นที่ทํางานของผูบริหารยายไปอาคารการ
เรียนรูตอไปดวย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

0มติที่ประชุม  เห็นชอบ            

4.17 เกณฑปนสวนคาใชจายการเรียนการสอน

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงขอใหหนวยงานพิจารณากําหนดเกณฑการปนสวนคาใชจายการ
เรียนการสอนรายวิชาบรรยาย และรายวิชาปฏิบัติการ โดยกําหนดการกําหนดน้ําหนักคาใชจายสูกระบวนวิชา  เฉพาะ
งบดําเนินการ(ตอบแทนใชสอยวัสดุ) ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยแยกกลุมสาขาวิชา และสรุปรวมเฉลี่ยเปน
สาขาวิทยาศาสตร และศิลปศาสตร นั้น  

เนื่องจากสาขาวิชา/หลักสูตร นําเสนอขอมูลยังไมครบถวน และมีความหลากหลายแตกตางกันมาก จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณา เพื่อทบทวน และปรับปรุงขอมูลกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

ที่ประชุมไดพิจารณา และผูเกี่ยวของไดแจงขอมูลเพิ่มเติม  ปรับปรุงขอมูล และยืนยันขอมูลเดิม สําหรับ
หนวยงานที่มิไดจัดสงขอมูล และเนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 
ดังนั้น จึงขอเฉลี่ยและจัดสงขอมูลตามที่ไดรับแจงไปพลางกอน หากมีขอแกไขเพิ่มเติมจึงนําเสนอตอไป 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ            

4.18 ขอตัดโอนอัตรากําลังขาราชการ

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดขอความอนุเคราะหยืมตัวนายเพิ่มพงษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ 
นักวิจัย เชี่ยวชาญ ระดับ 9 จากฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เพื่อปฏิบัติงาน ณ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 น้ัน 

ประธาน แจงวาคณะฯ ไดดําเนินการขอปรับโครงสรางและเปลี่ยนชื่อศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร
พื้นฐาน กําแพงแสน เปนศูนยสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี ดังนั้น จึงไดนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขอความอนุเคราะห
ตัดโอนตําแหนงและอัตรานายเพิ่มพงษ  ศรีประเสริฐศักดิ์   จากตนสังกัดเดิม เพื่อมาปฏิบัติงานเปน นักวิจัย ประจําศูนย
สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรอัตราทดแทนคืนสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน
ตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
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วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ   (ถามี)

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกันยายน - ตุลาคม 2550 

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกันยายน  2550 ประกอบดวย 

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนกันยายน  2550
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนกันยายน  2550
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนกันยายน  2550
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนกันยายน  2550
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนกันยายน  2550

3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนกันยายน  2550

4. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ
4.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ
4.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ
4.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2

5. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2 

6. รายงานสถานภาพการเงินโครงการภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2550 

รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกันยายน 2550

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน 
และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใชพลังงานของชาติ 
นั้น 

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้ 
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกันยายน  2550
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกันยายน  2550 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย 
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3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกันยายน  2550  จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 9/2550  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมที่กําหนดทุกวันจันทรที่ 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งที่ 9/2550 วันที่ 25 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2550  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  16.45 น.  

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์)

กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม


