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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 9/2551 

วันจันทรที่ 25  สิงหาคม  2551  
ณ หอง Sc9-110 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล แทน คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ  ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ  
3. นายวิรัตน  สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ    
4. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
5. นางสาวศลยา   สุขสอาด  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  กรรมการ 
6. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
7. นางสาวสกาวรัตน  จงพัฒนากร อาจารยประจํา (ผูทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดราชการ 
2. นางสาวเบญจมาศ   แกวนุช  รองคณบดีฝายวิชาการ ติดราชการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ  ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
2. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต 
3. นายวีรชัย พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  และ  
   แทน รักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ศวท.  

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดราชการ ไดมอบให
ผูชวยศาสตราจารยวุฒิพงษ  ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร เปนประธานการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้    

วาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

 - 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่8/2551   

  ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร และ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 8/2551 เมือ่วันจันทรท่ี 28 กรกฎาคม 2551 ดังแนบ    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยแกไข  ดังนี้  
  หนา  6   วาระที่ 4.3 บรรทัดท่ี 4 จากลาง จากเดิม “...มายงมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา...” แกไขเปน “...มายัง
มหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา...”   

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2551  

 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 ประจําเดือนกรกฎาคม 
2551 รวม 5 ฝาย 5 หนวยงาน  2 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายบริหาร    
2. ฝายวิชาการ  
3. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
4. ฝายกิจการนิสิต   
5. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
6. สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร  
7. สายวิชาวิทยาศาสตร     
8. สายวิชาศิลปศาสตร  
9. สํานักงานเลขานุการ  
10. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
11. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
12. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอยแลว   
นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 2 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคพิเศษ  
2. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.2 สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสูความ
เปนเลิศ  
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   

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอสรุปผลการจัดซื้อครุภัณฑโครงการ ดังนี้  
ที ่ รายการ งบไดรับ จัดซ้ือ คงเหลือ หมายเหตุ 

1 ชุดแยกและวิเคราะหสารโดยหลักแยกสารที่สมรรถนะสูง 1 ชุด 4,000,000 3,995,000 5,000 ครุภัณฑ ศสวท. 

2 ชุด Multimedia Bioproduct 1 ชุด 1,300,000 1,101,900 198,100 หอง Sc1-103 
3 ชุดโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบดวยตนเอง 

(TOEIC)   
100,000 92,934 7,066 โปรแกรม 

online  
4 ชุดประมวลผลภาพดิจิตอลสําหรับกลองจลุทรรศน 1 ชุด 300,000 300,000 - ครุภัณฑ ศสวท.  
5 เครื่องเก็บขอมูลหลายฟงกชั่น (Data Logger) พรอมชดุตรวจจับ 9 

ชนิด 1 เครื่อง 
100,000 99,510 490 ครุภัณฑ ศสวท. 

(ฟสิกส) 
6 ชุดโปรแกรมตาง ๆ ทางวทิยาศาสตร      
  6.1 โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชสําหรับวิเคราะห  DNA, RNA และ

โปรตีน 
69,550 69,550 - หอง Sc1-103 

  6.2 โปรแกรมการนําเสนอกราฟทางวิทยาศาสตร (Sigma Plot 10.0) 20,000 20,000 - 

  6.3 โปรแกรมการจําลองแบบชีวโมเลกุล   15,000 15,000 - 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

  6.4  โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชสําหรับการวิเคราะห 2 ชดุ 95,450 - 95,450  ยกเลิกรายการ  
  รวม 6,000,000 5,693,894 306,106     
  รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงและใชเงินเหลือจาย     
7 ชุดอปุกรณเปาแกว 1 ชุด 65,000 64,949 51 ครุภัณฑ ศสวท. 
8 เครื่องตัดแกว  1 เครื่อง   65,000 48,150 16,850 ครุภัณฑ ศสวท. 
9 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง  1  เครื่อง 54,600 54,600 - ครุภัณฑ ศสวท. 

10 เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง 1 เครื่อง  40,000 40,000 - ครุภัณฑ ศสวท. 
11 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  1  ชุด 25,200 25,200 - หอง Sc1-103 
12 โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ 10 ชุด 21,000 21,000 - หอง Sc1-103 
13 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  2  ชุด 19,600 19,600 - หองเรียน 
  รวม 290,400 273,499 16,901  
  รวมทั้งส้ิน  6,000,000 5,967,393 32,607  

  อนึ่ง จากการจัดซื้อครุภัณฑตามโครงการฯ ทุกรายการแลว คงเหลือจายงบประมาณ เปนเงิน 32,607 บาท 
และจักขอใชเงินเหลือจายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑรายการเครื่องคอมพิวเตอร และชุดอุปกรณถังแกสสําหรับชุดเปาแกว ในวงเงิน 
32,600 บาท  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ    
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3.3 ความกาวหนาการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 5 อาคาร 9   

 ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ดําเนินการปรับปรุงอาคารการเรียนรู ช้ัน 5 เพื่อเปนหองบรรยาย 
และจัดสรรใหเปนพื้นที่สํานักงาน และหองเรียนของโครงการภาคพิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร และภาษาอังกฤษ นั้น   

ปจจุบันการดําเนินงานในสวนของพื้นที่สวนกลาง ซึ่งประกอบดวยหองบรรยาย 4 หอง ไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว  สามารถใหบริการได จํานวน 4 หอง โดยมีเครื่องปรับอากาศ ระบบขยายเสียง และเครื่อง LCD Projector และ
เกาอี้ฟงคําบรรยาย  ดังนี้  

1. หองบรรยาย ขนาด 60 – 80 ท่ีนั่ง  จํานวน 1 หอง  

2. หองบรรยาย ขนาด 20 – 25 ท่ีนั่ง จํานวน  2 หอง  

3. หองบรรยาย ขนาด 30 – 40 ท่ีนั่ง จํานวน  1 หอง (ใชช่ัวคราว เนื่องจากจะปรับปรุงเปนหองทํางาน
อาจารย) 

นอกจากนี้ สายวิชาศิลปศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ไดดําเนินการเคลื่อนยาย
บุคลากรในสวนของสํานักงานสายวิชามาดําเนินการ ณ อาคาร 9 เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอใหสายวิชาท่ีเกี่ยวของ ขอความ
รวมมือจากคณาจารย ดําเนินการยายหองทํางาน มา ประจํา ณ อาคาร 9 ใหเรียบรอยภายในเดือนกันยายน 2551 เพื่อมอบพื้นที่
เดิมใหสายวิชาวิทยาศาสตร จัดสรรพื้นที่ไดตามแผนงานตอไป   

อนึ่ง ระบบลิฟตโดยสาร ขนาด 10 – 15 คน น้ําหนักบรรทุก 1,000 ก.ก. สามารถใหบริการไดเรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 การจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2552 ครุภัณฑประกอบอาคารการเรียนรู  

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงจัดสรรงบประมาณแผนดิน ในสวนของงบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 เพื่อใหหนวยงานไดเตรียมดําเนินการบริหารจัดการในสวนของงบลงทุน (ครุภัณฑ  สิ่งกอสราง 1 ป และอาคารผูกพัน) 
โดยเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) และดําเนินการจัดซื้อไวลวงหนา โดยมีเงื่อนไขตองไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวด จึงลงนามได ใหแลวเสร็จภายในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2551 เพื่อในตนปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 
2551) จักไดบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรในภาพรวมตอไป นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบลงทุน รายการครุภัณฑประกอบอาคารการเรียนรู  
จํานวน 18 รายการ วงเงิน 4,423,700 บาท  รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/939 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 การจัดสรรงบเสริมสรางศักยภาพและความเปนเลิศทางวิชาการสูความเปนเลิศ (Focus) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  

ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการสูความ
เปนเลิศ (Focus) ใหแกหนวยงาน โดยแจงจัดสรรงบประมาณ  ประจําป 2552  ใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อแจง
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รายการครุภัณฑท่ีมีวงเงินต่ํากวา 1 ลานบาท  วงเงิน 1,000,000 บาท  ใหกองแผนงานภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2551 
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ 953 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ดังแนบ   

  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มอบใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ และศูนยสงเสริมการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยี เชิญหัวหนาสายวิชาเขารวมประชุม โดยมีสายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาศิลปะศาสตร เขารวมประชุม 
โดยที่ประชุมมีมติใหเสนอรายการครุภัณฑท่ีเนนดานเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจากคณะฯ มีหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) สามารถที่จะมีผลผลิต (Output) ได กอปรกับสามารถใหบริการวิชาการ หรือจัดหารายได
สนับสนุนได ดังนั้นที่ประชุมจึงสรุปผลการพิจารณาเสนอรายการครุภัณฑ ดังนี้  

1. เครื่อง PCR Thermal Cycle จํานวน 2  เครื่อง   320,000  บาท 
2. ชุดวิเคราะห DNA บนแผนวุน (Gel Documentation)  480,000  บาท 
3. ชุดวัดสภาพอากาศตอเชื่อมกับคอมพิวเตอร 1 ชุด  200,000  บาท  

      รวมท้ังสิ้น              1,000,000  บาท 

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 การจัดสรรงบอุดหนุนวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งทาง
วิชาการ ประจําป 2552  ใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน  2 โครงการ  ดังนี้  

1. การแปรรูปวัตถุดิบจากผลสมโอดวยวิธีทางเคมีเพื่อใชประโยชนทางดานผลิตภัณฑอาหารและเภสัช  
โดยมี รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ  เปนหัวหนาโครงการ  งบประมาณไดรับ 692,000 บาท  

2. ผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิและความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตจากการปลูกขาว โดยมี อ.ดร.เครือมาศ  สมัครการ เปนหัวหนาโครงการ งบประมาณไดรับ 600,000 
บาท  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ตามที่ ก.พ.อ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตอเวลาราชการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ถือ
เปนแนวทางปฏิบัตินั้น ปรากฏวามีสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงไดหารือเกี่ยวกับระยะเวลาดําเนินการตอเวลาราชการที่
กําหนดใหดําเนินการตอเวลาราชการใหแลวเสร็จกอนที่ขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6  เดือน วาสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จกอนที่ขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการนอยกวา 6 เดือน หรือภายหลังวันที่ 31 มีนาคม ของปท่ี
เกษียณอายุราชการไดหรือไม  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแลวเห็นสมควรเวียนซักซอมความเขาใจประกาศ ก.พ.อ. 
ดังกลาว เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยสรุปขอท่ีเกี่ยวของกับการตอ
เวลาราชการ  ไดแก ขอ 4 และ ขอ 6 (1) และ (2)  หมายถึง การพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
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สถาบันอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบจากของสภาสถาบันฯ ตองจัดทําแผนอัตรากําลังในภาพรวมของทั้งสถาบัน และแผน
อัตรากําลังเฉพาะคณะ รวมท้ังเฉพาะภาควิชา (ถามี) ท้ังนี้ดวยเจตนารมณเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีแผนอัตรากําลังเปนราย
สาขาวิชาในอนาคตไมนอยกวา 4 ป ซึ่งการทราบความตองการลวงหนานี้ ทําใหมีระยะเวลาในการเตรียมพิจารณาตอเวลา
ราชการไดทัน ก.พ.อ. จึงไดกําหนดใหสถาบันฯ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันฯ พิจารณาดําเนินการตอเวลาใหแก
คณาจารยใหแลวเสร็จกอนที่ขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการไมนอยกวา 6 เดือน ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาไมอาจ
ดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา จึงเปนดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรณีดังกลาว  

อนึ่งเพื่อมิใหมีปญหาเกิดข้ึนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินเดือนตอไปอยางตอเนื่องของผูไดรับการตอ
เวลาราชการ และการรับบําเหน็จบํานาญของผูท่ีไมไดรับการตอเวลาราชการ ดังนั้น ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาตอเวลา
ราชการควรคํานึงถึงความสอดคลองกับ พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 
2551 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง ท่ีกําหนดใหกอนสิ้นปงบประมาณทุกป ไมนอยกวาหกสิบวันใหเจาหนาท่ีควบคุมเกษียณอายุของ
ขาราชการตามมาตรา 20 ยื่นบัญชีรายช่ือขาราชการผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญเนื่องจากเกษียณอายุตามมาตรา 19 ใน
ปงบประมาณถัดไป ตอประธานศาล  เจากระทรวง  หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐของผูนั้น แลวแตกรณี  และตอ
กระทรวงการคลัง รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0509(2)/ ว 983 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 สรุปผลการประเมินโครงการพบผูปกครองและโครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2551  
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดจัดโครงการพบผูปกครองและโครงการกาวแรก

สูบัณฑิตยุคใหม ปการศึกษา 2551 และไดดําเนินการสรุปผลการประเมินโครงการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 2 เลม 
รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.9 รายงานประจําป 2550 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    

สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป 2550 เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรมในรอบ
ปการศึกษา 2550 เสร็จเรียบรอยแลว งานนโยบายและแผน จะนําสงรายงานประจําป 2550 ใหกรรมการทุกทานทราบตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 การกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร   

สืบเนื่องจากโครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป พ.ศ.2551 เมือ่วันที่ 9 สิงหาคม 
2551เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในอนาคต  จากการสัมมนาดังกลาว สามารถกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ โดยใชผลการวิเคราะห ตามแนวทาง SWOT Analysis และ 5 กลยุทธหลักเดิม โดยสรุปเปนฉบับราง ดังนี้   
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วิสัยทัศน (Vision) 

      “ เปนศูนยกลางการบูรณาการดานวิชาการและวิจัยทางศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาสังคม ” 

      “ To be the center of integrated academics and research in liberal arts and sciences for social 
development " 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบการศึกษาและการวิจัยเชิงบูรณาการใหมีความโดดเดน 
2. พัฒนาการบริหารงานเชิงรุกและศักยภาพของบุคลากร เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
3. สรางเครือขายทางวิชาการและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
4. สรางและพัฒนานิสิตใหมีความรูและความสามารถเชิงบูรณาการ รูเหตุรูผล  มีคุณธรรมและจิตสํานึก

เพื่อสังคมพื้นฐานวัฒนธรรมไทย 
5. สงเสริมและทํานุศิลปวัฒนธรรมและสรางคานิยมท่ีดีในองคกร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและการวิจัยสูความเปนเลิศ 

กลยุทธท่ี 1.1   สรางหลักสูตรที่มีการบูรณาการทางวิชาการ 

กลยุทธท่ี 1.2   เรงรัดการพัฒนางานวิจัย 

กลยุทธท่ี 1.3   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย 

กลยุทธท่ี 1.4   สรางเครือขายพันธมิตรทางวิชาการ 

กลยุทธท่ี 1.5   สงเสริมการวจิยัและเผยแพรผลงานระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธท่ี 1.6   สงเสริมการบริการวิชาการสูสังคม 

กลยุทธท่ี 1.7   สํารวจและวิเคราะหจุดคุมทุนของแตละหลักสูตร 

2. การบริหารจัดการทุนมนุษย 

กลยุทธท่ี 21.   พัฒนาระบบการจัดการทุนมนุษย  

3. การบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขัน 

กลยุทธท่ี 3.1   พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

กลยุทธท่ี 3.2   พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและคลองตัว  

กลยุทธท่ี 3.3   สงเสริมภาพลกัษณขององคกรใหเปนที่ยอมรับของสังคม 

กลยุทธท่ี 3.4   การใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

กลยุทธท่ี 3.5   พัฒนาผูบริหารใหมีทักษะการบริหารงานเพิม่ข้ึน 
4. พัฒนาศักยภาพของนิสิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธท่ี 4.1   สงเสริมกิจกรรมของนิสิตท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
กลยุทธท่ี 4.2   สงเสริมใหนิสิตมีความคิดสรางสรรค และพัฒนาผลงานสูสังคม 
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5. สงเสริมคานิยมและวัฒนาธรรมที่ดีในองคกร 

กลยุทธท่ี 5.1   สรางจิตสํานึกใหบุคคลากรรักในองคกร 

กลยุทธท่ี 5.2   สรางคานิยมการทํางานเปนทีมในองคกร 

กลยุทธท่ี 5.3   สรางความสมานฉันทในองคกร 

นอกจากนี้ คณบดีไดแจงนโยบาย เพื่อเปนแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ไวดังนี้   

1. คณะฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน
เปนอันดับแรก  

2. คณะฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนการดําเนินงานที่สนองรับดัชนี
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑของ มก. สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ใหมีการพัฒนาในระดับสูงข้ึน   

3. คณะฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการแกหนวยงานภายในที่ดําเนินงานและ
มีผลตอการสงเสริมภาพลักษณขององคกรใหดียิ่งข้ึน      

4. คณะฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานเพื่อใหมีความพรอมในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนพื้นฐาน อาทิ ดานบุคลากร เปนตน     

5. คณะฯ สนับสนุนใหหนวยงานภายในมีการแสวงหาแหลงเงนิงบประมาณจากภายนอก เพือ่สนับสนุน
งานวิจัย งานบริการวิชาการเพิม่ข้ึน     

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหท่ีประชุมพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองวิสัยทัศน 
พันธกิจ และกลยุทธท่ีเกี่ยวของภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ท่ีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2551 – 2554  

4.2 โครงการจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบรอบ 15 ป   
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ครบรอบวันคลายวันสถาปนาคณะฯ ครบ 15 ป ในวันอาทิตยท่ี 31 

สิงหาคม 2551 โดยมีกําหนดการจัดงาน ดังนี้  

วันอาทิตยที่ 31 สิงหาคม 2551  

06.00   น . บุคลากรพรอมกันที่ดานหนา อาคาร 9  

06.39   น. เริ่มพิธีบวงสรวงโดยพราหมณจากเทวสถาน  (พระอาทิตยข้ึนเวลา 06.06 น. ตั้งแต 6.24  
6.56 น. อยูในราศีสิงห มหัทโนแหงฤกษ ซึ่งเปนฤกษมงคล)    

08.30 – 10.00 น. รวมปลูกตนไมทางพุทธศาสนา ณ บริเวณอาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

10.00 -  12.00 น. พิธีสงฆ  ถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปจจัย ไทยทาน และพระสงฆอนุโมทนา      
แดพระภิกษุสงฆ จํานวน 9 รูป   

12.00 น.  รวมรับประทานอาหารกลางวัน   

ดังนั้น จึงขอความรวมมือรวมงาน และประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากรรวมโครงการตามกําหนดการ
ดังกลาวดวย 
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 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอความรวมมือผูบริหารเขารวมกิจกรรมตามกําหนดวัน/เวลาดังกลาว 
และประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดทราบดวย  

4.3 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการ   

ตามที่สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย คุณวุฒิปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมี และไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับ
ราชการเรียบรอยแลว  

ดังนั้น จึงขออนุมัติบรรจุ นายสุนันท  ทิพยทิพากร คุณวุฒิ  วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) คะแนนเฉลี่ย 2.58 วศ.ม.
(วิศวกรรมเคมี) คะแนนเฉลี่ย 3.50 และ วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี) คะแนนเฉลี่ย  ดีมาก จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนง  อาจารย ข้ัน 19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางวิศวกรรมเคมี  

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ดังกลาวผานการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เรียบรอยแลว เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา      
 มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.4 ขออนุมัติแกไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จาย สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 8/2551 เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2551 เห็นชอบใหโครงการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาการปรับแกไขประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน  จากกําหนดเดิม ดังนี้  

ขอ 2    คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอนแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท ประกอบดวย  
 2.1  คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ    1,500 บาท 
 2.2  คาบํารุงสํานักงานวิทยาเขต ภาคการศึกษาละ      500 บาท 
 2.3  คาธรรมเนียมพิเศษของคณะ ภาคการศึกษาละ  2,000 บาท 
 2.4  คาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ  5,000 บาท   

  เพื่อใหประกาศมหาวิทยาลัยในสวนขอคาธรรมเนียมโครงการ เปนไปในลักษณะเดียวกันกับโครงการภาค
พิเศษอื่น และสอดคลองกับขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี รวมท้ังการดําเนินงานโครงการสามารถดําเนินงานไดดี
ยิ่งข้ึน จึงขออนุมัติปรับแกไขประกาศ คาธรรมเนียมใหม ดังนี้    

  ขอ 2   คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอนแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท   
 2.1  คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ    1,500 บาท  
 2.3  คาธรรมเนียมพิเศษของคณะ ภาคการศึกษาละ  2,250 บาท 
 2.4  คาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ  5,250 บาท   
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รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  และนําเสนอขออนุมัติตอไป   

4.5 โครงการประชุมสัมมนาประเมินแผน-ผลการดําเนินงาน (คร้ังที่ 2) และจัดทําแผนดําเนินงาน ประจําป 
พ.ศ. 2551   

ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอโครงการประเมินผลและจัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําป 2551 กําหนดชวงเวลาระหวางวันที่ 20 – 21 กันยายน 2551 ณ โรงแรมโกลเดนบีช ชะอํา จ.เพชรบุรี โดยขอให
ผูเขารวมสัมมนา ซึ่งประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสายวิชา เลขานุการคณะฯ หัวหนาศูนยฯ ประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ หัวหนางานนโยบายและแผน ผูแทนคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณา เตรียม
จัดทํา รวบรวมขอมูลเพื่อใชประกอบการสัมมนาในสวนที่เกี่ยวของ  ดังนี้   

1. ทบทวน/ปรับแผนปฏิบัติการประจําป 2551 (แบบ งผง.-02)  
2. สรุปแผน-ผลโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 (แบบ งผง-03)  
3. จัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551- 2554) ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
4. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2552  
5. โครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ ศวท.(ท่ีสัมมนาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2551)  

รายละเอียดดังเสนอใหท่ีประชุมทราบแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหฝายวางแผนและประกันคุณภาพ แจงกําหนดการ และติดตามขอมูล
รายละเอียดจากผูเกี่ยวของกอนการสัมมนา  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคม   2551  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2551  ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนกรกฎาคม 2551   
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําเดือนกรกฎาคม 2551   
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กรกฎาคม 2551   
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนกรกฎาคม 2551   
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนกรกฎาคม 2551   

3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนกรกฎาคม 2551   
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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 ประจําเดอืนกรกฎาคม  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 ประจําเดือนกรกฎาคม  2551  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกรกฎาคม 2551 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย  
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกรกฎาคม 2551 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่10/2551 

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 10/2551 วันที่ 22 กันยายน  2551 เวลา 13.00 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันที่  15  กันยายน  2551   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.4 โครงการดูงานดานหลักสูตรของสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาพฤกษศาสตร  

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงวาไดจัดสรรงบประมาณของฝายวิจัยและบริการวิชาการใหกับ
สาขาวิชาเคมี เปนเงิน 15,000 บาท และสาขาวิชาพฤกษศาสตร เปนเงิน 10,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายโครงการดูงานดาน
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี และดูงานดานพฤกษศาสตร ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ผูสนใจรวมโครงการดูงานดังกลาวประสานงานแจงได  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 

 

  
 
 
 

 
  
 

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


