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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 7/2551 

วันจันทรที่ 30  มิถุนายน  2551  
ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ   
3. นางสาวเบญจมาศ   แกวนุช  รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายวิรัตน  สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ    
5. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวศลยา   สุขสอาด  หัวหนาสายวชิาวิทยาศาสตร  กรรมการ 
7. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ  ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
3. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
4. น.ส.วิมล ดวงแกว แทน ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  และ  
   แทน รักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ศวท.  

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เปด

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

1.1 คณาจารยไดรับอนุมัติแตงตั้งดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาคณาจารย สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับอนุมัติแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ท่ีประชุมจึงรวมแสดงความยินดีกับคณาจารย ดังนี้  
1. อ.ดร.กุลศิริ ช.  กรับส   ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาพฤกษศาสตร  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  
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1.2 แตงตั้งกรรมการประจําคณะ ฯ    

ตามที่ รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข ขอลาออกจากการเปนกรรมการประจําคณะฯ เนื่องจากมีภาระงานสอน 
ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และประธานไดแจงใหสายวิชาตาง ๆ  พิจารณาเสนอชื่ออาจารยประจํา สายวิชาละ 1 ช่ือ 
เพื่อใหคณบดีพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งแทน นั้น   

ประธานแจงวาไดพิจารณาเลือก รศ.สกาวรัตน  จงพัฒนากร เปนกรรมการประจําคณะฯ ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2551 เปนตนไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.3 การสรรหาผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ตามที่ ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน  ไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2549 เปนตนมา โดยมีวาระ 2 ป  นั้น  

ปจจุบันดํารงตําแหนงครบวาระแลว ดังนั้นคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มอบใหรองคณบดีฝาย
วิชาการ รองคณบดีฝายบริหาร หัวหนาสายวิชา และเลขานุการคณะ ดําเนินการสรรหาผูแทนคณาจารยตามหลักเกณฑ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่6/2551   

  ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร และ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2551 เมือ่วันจันทรท่ี 26 พฤษภาคม 2551 ดังแนบ    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยแกไข  ดังนี้  
  หนา 1   ผูมาประชุมลําดับที่ 3 และ 6  จากเดิม “ลาราชการ” แกไขเปน “กรรมการ”  
    ผูเขารวมประชุม ลําดับท่ี 1  จากเดิม “รองคณบดีฝายวางแผนแลพประกันคุณภาพ” แกไขเปน 
“รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ”  
  หนา 9 วาระที่ 4.4   มติท่ีประชุม ขอ 1 เพิ่มเติมขอมูล จากเดิม “...สําหรับสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและ
คอมพิวเตอร 1 ทุน สายวิชาวิทยาศาสตร 2 ทุน และสายวิชาศิลปศาสตร   1 ทุน”  แกไขเปน “...สําหรับสายวิชาคณิตศาสตร
สถิติและคอมพิวเตอร 1 ทุน สายวิชาวิทยาศาสตร 2 ทุน และสายวิชาศิลปศาสตร   1 ทุน กรณีท่ีสายวิชาใดไมมีผูเสนอขอรับ
ทุน อาจจัดสรรใหสายวิชาอื่นแทนได”   

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2551  
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 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ เปน
ประจําทุกเดือน และมติท่ีประชุมครั้งท่ี 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 ประจําเดือนพฤษภาคม 
2551 รวม 4 ฝาย 4 หนวยงาน 2 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ  
2. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
3. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   
5. สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  
6. สายวิชาศิลปศาสตร  
7. สํานักงานเลขานุการ  
8. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอยแลว   
นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 3 ฝาย 1 หนวยงาน และ 2 โครงการ  ดังนี้  

1. ฝายบริหาร    
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
3. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ 
4. สายวิชาวิทยาศาสตร   
5. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  
6. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 รายงานความกาวหนาการจัดซ้ือครุภัณฑโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสู
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   
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หนวยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินการรายการครุภัณฑท่ีอยูในระหวางการจัดซื้อ/จาง  ดังนี้  

1. ชุดโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิทยาศาสตร  ประกอบดวย     

• โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชสําหรับวิเคราะห  DNA, RNA และโปรตีน  วงเงิน 69,550 บาท   

• โปรแกรมการนําเสนอกราฟทางวิทยาศาสตร (SigmaPlot 10.0)  วงเงิน 20,000 บาท    

• โปรแกรมการจําลองแบบชีวโมเลกุล  วงเงนิ 15,000 บาท     
2. ขอใชเงินเหลือจาย เพื่อปรับเปลี่ยนเปนรายการใหม ตามวงเงินเหลือจาย  95,450  บาท    

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 ความกาวหนาการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 5 อาคาร 9  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ขออนุมัติปรับปรุงอาคารการเรียนรู ช้ัน 5 เพื่อเปนหองเรียน และ
พื้นที่สํานักงาน หองเรียนตาง ๆ ของโครงการภาคพิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร และภาษาอังกฤษ ปจจุบันผลการดําเนินงาน มี
ความกาวหนา ของงานการกั้นหองตามรูปแบบรายการ ติดตั้งหนาตาง ประตู ปูพื้นกระเบื้องยาง และกระเบื้องแกรนิตโต ฝา
เพดาน การติดตั้งระบบไฟฟา กําหนดแลวเสร็จสมบูรณประมาณตนเดือนกรกฎาคม 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นลูกจางประจํา 

ตามที่กระทรวงการคลังมีหนังสือท่ี กค 0428/ว 40 ลงวันที่ 25 เมษายน 2551 แจงหลักเกณฑและวิธีการ
เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา เพื่อใหมีความสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของ
ขาราชการ และลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูง หรือ ใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2550 ซึ่งมี
ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2550 นั้น   

กองการเจาหนาท่ี สรุปประเด็น ใหดังนี้   

กรณีลูกจางประจําท่ีคาจางเต็มข้ันแลว ไมไดเลื่อนขั้นคาจางรอบ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ท่ีผานมา 
เนื่องจากไดรับแตงตั้งไปดํารงตําแหนงใหมท่ีสูงกวาเดิมกับการเลื่อนขั้นคาจาง  

1. ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางไดเปนกรณีพิเศษ  ตามผลการประเมินที่ไดรับเงินตอบแทน
พิเศษ ครึ่งข้ัน หรือ หนึ่งข้ัน หรือ หนึ่งข้ันครึ่ง 

2. สําหรับลูกจางประจําท่ีคาจางใกลเต็มข้ัน หากผลประเมินแลวไดรับการเลื่อนขั้นเกินกวาคาจางที่เหลือ 
ใหเลื่อนขั้นคาจางถึงข้ันสูงของตําแหนงกอน และสวนที่เหลือใหจายเปนคาตอบแทนพิเศษไดในอัตรา
รอยละ 2 กรณีเหลือครึ่งข้ัน หรือรอยละ 4  กรณีเหลือหนึ่งข้ัน  

รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.5 หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัลระดับสํานัก/กอง และ
ระดับบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ตามที่คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัลระดับสํานัก/กอง และระดับบุคคล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551  โดยสรุปประเด็น ดังนี้  

เงินรางวัลแบงเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 เปนเงินรางวัลสําหรับการมีสวนรวมในการปฏิบัติราชการรวมกัน คิดเปนรอยละ 80 ของเงิน
รางวัลท้ังหมด จัดสรรใหขาราชการ ซึ่งรวมถึงผูบริหารในชวงท่ีไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษ และลูกจางประจําท่ีมีสิทธิทุก
คน คนละเทา ๆ กัน  

สวนที่ 2 เปนเงินรางวัลสําหรับความโดดเดนในการผลักดันงานของหนวยงาน/คณะทํางานที่มีสวนรวม
รับผิดชอบในผลการปฏิบัติราชการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด คิดเปนรอยละ 20 ของเงินรางวัลท้ังหมด ซึ่งจะแบงเปน 2 
สวน และจัดสรรดังนี้  

 รอยละ 2 ของเงินรางวัลสวนที่ 2 จัดสรรใหแกผูมีสวนรวมรับผิดชอบในภารกิจดานการจัดทําคํา
รับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  

 รอยละ 98 ของเงินรางวัลสวนที่ 2 จัดสรรใหหนวยงานที่มีสวนรวมรับผิดชอบทุมเทและมีผลงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยใหไดรับสวนแบงเงินรางวัลสําหรับตัวช้ีวัดแตละตัวตามคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวช้ีวัด และแบง
เงินรางวัลของแตละตัวช้ีวัดใหหนวยงานหรือผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของ โดยแบงเงินรางวัลนี้ออกเปน 4 สวน คือ  

 รอยละ 5 ของเงินรางวัลสวนที่ 2.2 จัดสรรใหแกผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  

 รอยละ 45 ของเงินรางวัลสวนที่ 2.2 จัดสรรใหแกหนวยงานหรือผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูล  

 รอยละ 40 ของเงินรางวัลสวนที่ 2.2 จัดสรรใหแกหนวยงานที่มีสวนรวมในผลการปฏิบัติ
ราชการใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดทุกหนวยงาน หนวยงานละเทา ๆ กัน  

 รอยละ 10 ของเงินรางวัลสวนที่ 2.2 จัดสรรใหแกหนวยงานหรือบุคลากรท่ีมีผลงานโดดเดน
ในแตละตัวช้ีวัด   

  ท้ังนี้ ใหแตละหนวยงาน/คณะทํางานนําสวนแบงเงินรางวัลท่ีไดรับไปจัดสรรใหแกบุคลากรในสงกัดตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยงานเห็นวาเหมาะสม  โดยขาราชการและลูกจางประจําท่ีไดรับการจัดสรรเงินรางวัลจะตองเปน
ผูท่ีมีตัวครองอยูในหนวยงานนั้น ๆ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบการหารือเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอบขอ
หารือเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในกรณีท่ีผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
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วิชาการสอนหลายวิชา และมีภาระงานสอนมาก ซึ่งเมื่อเทียบเปนหนวยกิตแลวมากกวา 3 หนวยกิต จะใหสงเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนเพียง 3 หนวยกิต หรือ 45 ช่ัวโมงไดหรือไม นั้น  

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 
4/2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ไดรับมอบอํานาจจาก ก.พ.อ. ไดพิจารณาแลวเห็นวาการกําหนดเกณฑภายในของ
มหาวิทยาลัยจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดวย ซึ่งตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว ในหัวขอ ผลการสอน นั้น มีแนวปฏิบัติให
ดําเนินการ ดังนี้  

1. กรณีท่ีผูเสนอขอ สอนเต็มวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตรใหเสนอเอกสารประกอบการสอน 
(ผศ.) หรือเอกสารคําสอน (รศ.) ของวิชานั้น  

2. กรณีท่ีผูเสนอขอ สอนเต็มวิชาหนึ่งวิชา และรวมสอนอีกหลายวิชาก็สามารถเสนอเอกสารประกอบการ
สอน (ผศ.) หรือเอกสารคําสอน (รศ.) เฉพาะวิชาที่สอนเต็มวิชาได โดยไมจําเปนตองเสนอวิชาที่สอนรวมกับผูอื่นก็ได   

3. กรณีท่ีผู เสนอขอ สอนหลายวิชา ซึ่งแตละวิชานั้นมีผูรวมสอนกันหลายคน จะตองเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารคําสอน (รศ.) ในทุกหัวขอของทุกวิชาที่ทําการสอน   

รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0509(2)/7902  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 หลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

ดวยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการวิเคราะห
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลท่ีสํานักงบประมาณเสนอ โดยใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ นําหลักการดังกลาวไปใชในการ
จัดทําคําของบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2553  กองแผนงานสรุปสาระสําคัญให ดังนี้  

1. แผนงาน/โครงการที่จะนํามาวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล   

- เปนโครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งอยูในแผนการบริหารราชการแผนดิน หรือนโยบาย
จําเปนเรงดวนของรัฐบาลที่ดําเนินการโดยสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จังหวัดหรือกลุมจังหวัด  

2. หลักเกณฑการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ    

- เปนโครงการที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย สงผลตอชีวิตความเปนอยู 
สิ่งแวดลอม และตองใชงบประมาณสูง รวมทั้งเปนเรื่องท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงเห็น
ควรใหวิเคราะห  

3.  แนวทางการวิเคราะหมี 2 สวน คือ เชิงยุทธศาสตร และตามหลักธรรมาภิบาล  

- เชิงยุทธศาสตร : เปนการวิเคราะหความเสี่ยง 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานแนวทางที่ไม
สอดคลองกัน (Key Risk Area) ดานภาพลักษณการเมือง (Political Risk) และดานการตอบสนอง
ความตองการที่แทจริงของประชาชน (Negotiation Risk)  
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- ตามหลักธรรมาภิบาล เปนการวิเคราะหความเสี่ยง 8 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงตอการไมเปนไป
ตามหลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)  หลักการมีสวนรวมของหนวยรับผิดชอบ
โครงการ (Participation)  หลักคุณธรรม  (Virtue) หลักความโปรงใส (Transparency)  ความคุมคา
ในการลงทุน ( Value for Money) หลักนิติธรรม (Rules of Law)  หลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสีย (Participation) และหลักความคุมคาในการกระจาย
ผลประโยชนของโครงการอยางเปนธรรมไปยังภาคสวนตาง ๆ (Value for Money) รวมท้ังการ
พิจารณาถึงสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ไดแก ดานการเมืองและสังคม ดานการเงินและ
เศรษฐกิจ ดานกฎหมาย ดานเทคโนโลยี ดานการดําเนินการ และดานสิ่งแวดลอม/ธรรมชาติ  

ใหสวนราชการใชแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงตามคูมือการวางแผนและบริหารโครงการของสํานัก
งบประมาณที่สํานักงบประมาณใหความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550  ท้ังนี้ ถามีความเสี่ยงประเภทใด จะตองระบุ
ถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสมดวย  

รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0501(1)/ว – ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และหนังสือดวนที่สุดท่ี นร 0506/ว 90 ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2551 ดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติปริญญา ภาคปลาย ปการศึกษา 2550 (คร้ังที่ 2)  และภาคฤดูรอน    

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/ 215 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2551 แจง
รายช่ือนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2550 (ครั้งท่ี 2) รวม 42 คน  และภาคฤดูรอน  
จํานวน 4 คน   รวมท้ังสิ้น   46 คน  ดังนี้  

ภาคปลาย (ครั้งท่ี 2)  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป)  รวม  30   คน   

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  รวม  12   คน   

ภาคฤดูรอน  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป)  รวม    2   คน   

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)  รวม     2   คน   

งานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดประสานงานตรวจสอบ
คุณสมบัติ อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบ
มีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ    
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อนึ่ง เพื่อใหดําเนินการไดรวดเร็ว เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงนําเสนอเวียนขอมติท่ีประชุม
เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2551 และเมื่อวันที่  17  มิถุนายน 2551 เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ใหทันตามระยะเวลาการดําเนินงาน
แลว    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

 มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.2 แผนปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอแผนปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และแบบประเมินจรรยาบรรณอาจารยตามแนวปฏิบัติและดัชนี มา
เพื่อใหท่ีประชุมพิจารณา เพื่อใชเปนแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2551 และรายผลการประเมินผลประกอบการรายงาน
ประจําปการศึกษา 2550 รายงานมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาและมอบหมาย  ดังนี้ 

1. เห็นชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 ตามที่ฝายประกันคุณภาพนําเสนอ  

2. ใหแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  โดยมี คณบดี เปนที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝายวิชาการ เปนประธาน  หัวหนาสายวิชา/ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ ผูแทนคณาจารย 
เปนกรรมการ และหัวหนางานบริการการศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ สําหรับเลขานุการ ขอใหรองคณบดีฝายวิชาการพิจารณา
เสนอชื่อ และนําเสนอคณบดีเพื่อแตงตั้งตอไป   

4.3 รายงานผลการปฏิบัติการสงเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย   

 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีประกาศจรรยาบรรณอาจารย และมีการปรับปรุงแกไข และ
กําหนดใหมีมาตรการสงเสริม และกํากับ ดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีการกําหนดมาตรการ
ดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยใหทุกคณะ/วิทยาเขตดําเนินการ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 
0513.10106/08318 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550 และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2550 เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบใหกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1. ใหคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และรวบรวมและจัดทํารายงานประจําปโดยมีสาระสําคัญตาม
ขอ 2.1 ถึง 2.6  เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย    

2. ใหคณาจารยทุกทานรายงานผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
เปนประจําทุกเดือน หรือทุกภาคการศึกษา ตอสายวิชา/โครงการ    
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3. ใหสํานักงานเลขานุการ ติดตั้งกลองรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากบุคลากรและนิสิต ตามจุด
ท่ีเหมาะสมเพื่อรับฟงปญหาอุปสรรค ขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยในระดับคณะ และ
รวบรวมนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ    

4. มอบฝายวิชาการ จัดทํา รวบรวมและประเมินผลตามแบบประเมินอาจารยโดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
(เอกสารแนบหมายเลข 1) และฝายกิจการนิสิต จัดทําแบบประเมินอาจารยโดยนิสิตท่ีอยูในความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 
(เอกสารแนบหมายเลข 2) และรายงานใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ   

5. มอบสายวิชา/โครงการ และงานบริการการศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลตามขอ 2 และรายงานขอมูล
การดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน การสงคะแนนลาชา การไดรับขอรองเรียนจากนิสิต ผูปกครอง หนวยงานภายในและ
ภายนอก รวมท้ังจากบุคคลท่ัวไปเกี่ยวกับความประพฤติ และพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของอาจารยใหคณบดีทราบ เพื่อ
ดําเนินการตามวิธีการ และขั้นตอนที่คณะกรรมการประจําคณะฯ กําหนด เปนประจําทุกเดือน หรือทุกภาคการศึกษา            

เนื่องจากสิ้นสุดปการศึกษา 2550 แลว เพื่อใหสามารถรวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามขอกําหนด จึงขอติดตามผลการดําเนินงานจากฝายวิชาการ ฝายกิจการนิสิต และสายวิชา/โครงการตาง ๆ รายงาน
ขอมูลประจําปการศึกษา 2550 เพื่อนําเสนอที่ประชุม และมหาวิทยาลัยตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามมติท่ีประชุมวาระที่ 4.2  โดยมอบคณะกรรมการตามขอ 4.2 
พิจารณาและติดตามและรายงานผลตอไป  

4.4 วิสัยทัศนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ตามที่สายวิชาศิลปศาสตร  ไดรับมอบหายใหปรับปรุง และนําเสนอวิสัยทัศนใหม และไดนําเสนอ จํานวน 
3 ชุด ประกอบดวย  

- รอบรูวิชาพื้นฐาน เชี่ยวชาญวิชาเอก สรางสรรคงานวิจัย รับใชสังคม  

- รอบรูวิชาพื้นฐาน เชี่ยวชาญวิชาเอก งานวิจัยกาวหนา พัฒนาสูสากล  

- รอบรูวิชาพื้นฐาน เชี่ยวชาญวิชาเอก ท้ังเลขคณิตวิทยภาษา พัฒนางานวิจัย เพื่อรับใชสังคม   

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2551 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2551 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้   

1. มอบกรรมการทุกทานนําไปพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝาย/หนวยงานเพื่อนําเสนอ 
ปรับปรุง เสริมแตง เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งตอไป 

2. ใหนําเสนอวิสยัทัศนท่ีผานการพิจารณากลั่นกรองตามขอ 1 เพื่อใหบุคลากรฯ เพื่อลงประชามติ   

3. วิสัยทัศนท่ีไดรับการคัดเลือกตามขอ 2  บุคคล/หนวยงานที่นําเสนอจะไดรับรางวัล        

เนื่องจากกรรมการและสายวิชาตาง ๆ ยิงมิไดนําเสนอขอมูล จึงขอติดตามในการประชุมตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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 มติที่ประชุม เห็นชอบใหนําไปพิจารณาทบทวนวิสัยทัศนในการประชุมสัมมนาคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร วันที่ 9สิงหาคม 2551   

4.5 ขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล  

ดวยประธานคณะทํางานรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล สายวิชาศิลปศาสตร 
เสนอขออนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้ง และนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร  จํานวน 2 ทาน ดังนี้  

1. รองศาสตราจารยอรุณี  วิริยะจิตรา คุณวุฒิ M.A.(Bilingual Education), Connecticut University, U.S.A.  
ขาราชการบํานาญ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2. อาจารย ดร.อรุณธดี  ตรุงอําไพ คุณวุฒิ Ph.D. in Ed. with concentration in CMI,  Southern Illinois 
University at Carbondale, ILL. U.S.A.  ขาราชการบํานาญ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ท้ังนี้ ขออนุมัติแตงตั้งเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2552 ถึง 30 เมษายน 2553 โดยจาย
คาตอบแทนเปนคาสอนรายชั่วโมงตามระเบียบของราชการ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20405/0322 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2551 ดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.6 รหัสและรายชื่อสาขาวิชาในกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 

ตามที่กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงรหัสและรายชื่อสาขาวิชาในกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกพัน
กับรายไดในอนาคต (กรอ.) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ไดแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ พรอมจัดทําขอมูลเพิ่มเติม 
โดยโครงการ กรอ. นี้จะเริ่มใชกับนิสิตช้ันปท่ี 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษา 2551 และจากการตรวจสอบขอมูล
รายช่ือสาขาวิชาท่ี สกอ. แจงกับฐานขอมูลสาขาวิชาของ มก. พบวามีเพียง 31 สาขาวิชาท่ีตรงทั้งช่ือสาขาวิชาและรหัส 
สําหรับสาขาอื่น ๆ ท่ีมีช่ือตรงกันแตแตกตางที่รหัสสาขาวิชา หรือบางสาขาวิชาท่ีมีความใกลเคียงกับที่ กรอ.กําหนด แตไม
ปรากฏรายชื่อนั้น มหาวิทยาลัยไดเสนอขอเพิ่มเติมไปยัง สกอ. แลว และอยูในระหวางการพิจารณา  รายละเอียดตามบันทึกที่ 
ศธ 0513.10107/596 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมอบใหประธานหลักสูตรตาง ๆ นําเสนอขอมูลผานหัวหนาสายวิชาเพื่อ
นําเสนอคณะในการประชุมประจําเดือน กรกฎาคม 2551   

4.7 การรับนักเรียนในโครงการ วมว. เขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรโดยวิธีรับตรง  

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แจงการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียน
วิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) รวมกับ 4 มหาวิทยาลัยนํารอง และโรงเรียนใน
กํากับของมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการ เรื่องการรับนักเรียนในโครงการ วมว. เขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรโดยวิธีรับตรง 
โดยกรทรวงฯ สนับสนุนงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย โดยคณะหรือภาควิชาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการจัด
หลักสูตรหองเรียนวิทยาศาสตรข้ึนในโรงเรียนกํากับหรือโรงเรียนเครือขายของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักสูตรเฉพาะ              
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( Premium) ท่ีตางจากหองเรียนทั่วไป สําหรับเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงหวัง
ใหเด็กนักเรียนกลุมดังกลาวใหเปนนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต รายละเอียดตามหนังสือท่ี วท 0203.3(1)/ว 5103913 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ดังแนบ  

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอความรวมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
พิจารณาการรับนักเรียนในโครงการ วมว. เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในคณะวิทยาศาสตรโดยวิธีรับตรง ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกอใหเกิดภาพรวมที่ชัดเจนของประเทศในการ
รองรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และเปนแรงจูงใจในการเรียน ท้ังนี้กระทรวงฯ ไดแจงประสานงานเรื่องนี้ ซึ่งเปนไป
ตามความเห็นที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในการประชุม ครั้งท่ี 1/2551 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2551 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหกําหนดจํานวนรับนิสิตตามโครงการ จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก วท.บ.
(วิทยาศาสตรชีวภาพ) วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ.(เคมี) และวท.บ.(ฟสิกส)  จํานวน
หลักสูตรละ  5 คนตอปการศึกษา  

4.8 การเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดงานของแตละหนวยงานและภาพรวม 

ดวยรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  แจงขอใหหนวยงานพิจารณาเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบการจัดงานของแตละหนวยงานและภาพรวม เพื่อพัฒนางานเกษตรกําแพงแสนใหโดดเดน นาสนใจ และแสดงถึง
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยขอขอมูลภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 รายละเอียดตาม
บันทึกท่ี ศธ 0513.20101/1568 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ดังแนบ  

คณบดีไดมอบใหผูบริหารทุกฝาย/หัวหนาสายวิชา และผูประสานงานสาขาวิชา โดยใหเสนอแนวคิดผาน
หัวหนาสายวิชารวบรวมเสนอ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ปจจุบันยังมิไดรับแจงขอมูล จึงขอนําเสนอติดตามในการ
ประชุมตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมอบคณะกรรมการบริหารจัดการคณะฯ  ซึ่งไดแจงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการฯ ทราบแลว โดยขอใหนําเสนอคณบดีโดยตรงภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 กรกฎาคม 2551   

4.9 ขอใหชะลอการเปดรับนิสิตปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ ปการศึกษา 2552  

ดวยสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร แจงมติท่ีประชุมสายวิชาฯ ขอชะลอการเปดรับนิสิตใหม 
หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามแผน ปการศึกษา 2552  เนื่องจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร มีอาจารยประจํา ซึ่งมี
แผนที่จะศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 3 คน จาก 7 คน  และสายวิชามีหลักสูตร/โครงการ ท่ีเปดสอนในปจจุบัน จํานวน 
2 หลักสูตร รวม 3 วิชาเอก (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)  รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20403/225 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2551 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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  ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ  อาทิ แผนพัฒนาบุคลากร การจัดทําแผนอัตรากําลัง การเชิญอาจารย
พิเศษ และอื่น ๆ และมีมติ ดังนี้  

  มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบใหชะลอแผนการรับนิสิตใหม หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคปกติ จากเดิม ป
การศึกษา 2552 เปน ปการศึกษา 2553  

2. มอบสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร จัดทําแผนอัตราบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมในดาน 
การพัฒนาบุคลากร การเชิญอาจารยพิเศษ การจางอัตราพนักงานเงินรายได การเสนอขออัตรากําลังเพิ่ม
ใหมประจําป 2551 – 2554    

3. มอบสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) เมื่อครบรอบระยะเวลา  

4.10 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นชอบใหคณะ สถาบัน สํานัก จํานวน 52 หนวยงาน จัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และอธิการบดีไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 รวมกับผูบริหารหนวยงานแลว จํานวน 42 หนวยงาน  โดยคณะศิลปศาสตรและวิ ทยาศาสตร   จัดสง
คํารับรองการปฏิบัติราชการฯ เรียบรอยแลว รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10101/573 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ดังแนบ  

ดังนั้น เพื่อการถายทอดคํารับรองการปฏิบัติราชการจากระดับคณะ ใหผูบริหารทุกระดับ เพื่อเปนการ
ถายทอดตัวช้ีวัดสูระดับสายวิชา/สํานักงาน/โครงการ และสูระดับบุคคลใหรับทราบ และปฏิบัติตามแผนเพื่อใหบรรลุผลตาม
เปาหมายและตัวช้ีวัด และเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดลวงเลยมาเปนเวลา 9 เดือนแลว กอปรกับปจจุบัน
มหาวิทยาลัย แจงใหรายงานผลการปฏิบัติตามคํารับรองฯ ผลงานในรอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 นั้น  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  

1. มอบสายวิชา และฝาย/ผูเกี่ยวของดูแลรับผิดชอบในแตละดัชนี รายงานผลตามแบบฟอรมรายงานผลใน
รอบ 9 เดือน จัดสงงานนโยบายและแผนภายในวันที่  3 กรกฎาคม 2551  

2. มอบฝายประกันคุณภาพพิจารณากําหนดเจาภาพในการเก็บและรายงานขอมูล  

3. มอบสายวิชาตาง ๆ นําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปถายทอดตัวช้ีวัดสู
ระดับบุคคล  

4.11 แผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 4 ป  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงใหหนวยงานจัดทําแผนคําขออัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 4 ป 
ปจจุบันหนวยงานภายใน ยังมิไดดําเนินการจัดสงขอมูลใหงานนโยบายและแผนรวบรวม ตรวจสอบ และสรุปขอมูลใน
ภาพรวมเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย  
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สํานักงานเลขานุการ จึงขอติดตามขอมูล เนื่องจากลวงเลยระยะเวลามามากแลว กอปรกับการประสานงาน
กับกองแผนงาน ขอสงลาชาไว ดังนั้น จึงขอใหฝาย/สายวิชา/ศูนย/โครงการ ท่ีประสงคจะนําเสนอแผนอัตรากําลัง และ
แผนพัฒนาบุคลากร เรงดําเนินการจัดสงขอมูล ซึ่งควรมีรายละเอียดท่ีชัดเจน ครบถวน และงานนโยบายและแผนสามารถ
นํามาคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลาใหได    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม มอบสายวิชา/ฝาย นําเสนอขอมูลแผนอัตรากําลังพรอมรายละเอียด จัดสงใหงานนโยบาย
และแผน สรุปและรวบรวมภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 กอน 12.00 น.    

4.12 สัดสวนจํานวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ  

หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร นําเสนอพิจารณาจํานวนนิสิตตออาจารยท่ีปรึกษาการ
จัดทําปญหาพิเศษ เพื่อใหมีความเหมาะสม มาตรฐานคุณภาพของรายงานปญหาพิเศษ  และเปนแนวทางปฏิบัติตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง โดยเปรียบเทียบกับสัดสวนอาจารยตอจํานวนนิสิตในความ
ดูแลวิทยานิพนธ/รายงานการคนควาอิสระ  จํานวนอาจารยตอนิสิตในแตละหลักสูตร โดยสรุปที่ประชุมพิจารณาจํานวนเฉลี่ย 
อาจารยตอนิสิตในความดูแลการจัดทําปญหาพิเศษ ดังนี้  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหกําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษ  ตอ จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี เทากับ 1 : 15  
สําหรับสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอรในกรณีท่ีนิสิตในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) และ วท.บ.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ลงทะเบียนรายวิชาปญหาพิเศษ คนละภาคการศึกษา  

2. ใหกําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษ  ตอ จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี เทากับ 1 : 20  
กรณีท่ีนิสิตในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) และ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ลงทะเบียนรายวิชาปญหาพิเศษ 
ภาคการศึกษาเดียวกัน             

3. ใหกําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยท่ีปรึกษาปญหาพิเศษ  ตอ จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี เทากับ 1 : 10 
สําหรับสายวิชาวิทยาศาสตร 

4. กรณีไมเปนไปตามสัดสวนตามขอ 1 – 3 ใหนําเสนอคณบดีอนุมัติโดยผานสายวิชาตนสังกัดนิสิต  

5. มอบสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร แจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเรียนรายวิชา
ปญหาพิเศษตามขอ 1 หรือ 2 และใหจัดทําเปนประกาศคณะฯ ตอไป    

4.13 โครงการจัดหาครุภัณฑ/ซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง  

ตามที่สายวิชาวิทยาศาสตร ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑใหมทดแทนครุภัณฑเดิมท่ี
ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ รวมถึงการปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสรางเดิม (อาคาร 1 – 4 )  นั้น  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  



14 

  

ท่ีประชุมพิจารณาใหนําเสนอแผนโครงการจัดหาครุภัณฑทดแทน และโครงการปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง 
และโครงการที่จําเปนสําหรับการจัดการเรียนการสอนพื้นฐาน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ท้ังในระยะสั้น และระยะกลาง 3 -5 ป 
โดยสํารวจความตองการ จัดลําดับความสําคัญ พรอมระบุเหตุผลความจําเปนประกอบ เพื่อนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการของบประมาณประจําป 2552  และ 2553 – 2555   

มติที่ประชุม เห็นชอบ    

4.14 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสายวิชา  
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสายวิชา โดย

เปรียบเทียบตาม 9 องคประกอบ ของสายวิชาคณิตศาสตรสถิติ และคอมพิวเตอร สายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาศิลป
ศาสตร  โดยเฉลี่ย 9 องคประกอบ ดังนี้  

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 

หนวยงาน กรรมการ สายวิชา 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนน ผลการประเมิน 

คณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร 2.30 ควรปรับปรุง 2.26 ควรปรับปรุง 

วิทยาศาสตร 2.74 ปานกลาง 2.62 ปานกลาง 

ศิลปศาสตร  2.4 ควรปรับปรุง 2.41 ควรปรับปรุง 

รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ เพื่อการพัฒนาหนวยงานใหมีผลการดําเนินงานในเกณฑ
ท่ีดีข้ึน  การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง และการรวบรวม และมอบหมายและกําหนดผูจัดเก็บขอมูล  และอื่น ๆ  โดยสรุป ดังนี้  

องคประกอบที่ 1, 7, 8 และ 9  เปนองคประกอบหลัก หนวยงานทุกระดับคือ สาขาวิชา/สายวิชา/ศูนย/
สํานักงาน และคณะ จะตองมีผลการดําเนินงานที่ดี   

องคประกอบที่ 2 และ 3  เปนองคประกอบที่สายวิชา รับผิดชอบดําเนินงานหลัก เพื่อใหมีศักยภาพ และ
เขมแข็ง   

องคประกอบที่ 4 และ 5  เปนองคประกอบที่ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี รับผิดชอบเสริม
ใหมีศักยภาพและเขมแข็ง  

องคประกอบที่  6  ผูรับผิดชอบดานบุคลากร อยูในฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   และดานนิสิต อยู
ในความรับผิดชอบของฝายกิจการนิสิต   

สําหรับองคประกอบที่ 4, 5 และ 6 ในระดับสายวิชา มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนใหคณาจารยและ
เจาหนาท่ีดําเนินการ ใหความรวมมือ      

มติที่ประชุม    เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ดําเนินการตอไป   
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วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม  2551  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนพฤษภาคม  2551 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนพฤษภาคม  2551 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนพฤษภาคม  2551 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พฤษภาคม  2551 
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนพฤษภาคม  2551 
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนพฤษภาคม  2551 

3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนพฤษภาคม  2551 

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 2551 

8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2551    

รายละเอียดดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนพฤษภาคม 2551 

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนพฤษภาคม 2551  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนพฤษภาคม 2551 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย  
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3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤษภาคม 2551 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่8/2551  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 8/2551 วันที่ 28 กรกฎาคม  2551 เวลา 13.00 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันที่  21  กรกฎาคม 2551   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.05 น.  

 

  
 
 
 

  
 

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


