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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
คร้ังท่ี 10/2553 

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ  
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
5. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ     กรรมการ 
6. อ.รามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ   
7. รศ.ปริทรรศน นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์  กรรมการประจําคณะ ผูแทนคณาจารย กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ(อาจารยประจํา) กรรมการ  
10. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ  

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

1.1 ทัศนศึกษาของนิสิตโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ รุนท่ี 6 

   ประธานแจงวาเมื่อวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2553 โครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ไดรับอนุมัติ
โครงการใหนิสิต รุนที่ 6 จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศที่ อบจ. ปราจีณบุรี และ village farm อําเภอ    
วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐ และเอกชน  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม รับทราบ    

1.2 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Kamphaeng Saen International Natural Products 
Symposium:  The Relationship Between Living Organisms and Environment October 23-24, 
2010  ณ Swiss hotel Le Concorde Hotel, Bangkok, Thailand  
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ประธานแจงวาการประชุมนานานาชาติ The 1st Kamphaeng Saen International Natural Products 
Symposium:  The Relationship Between Living Organisms and Environment โดยมีรองคณบดีฝายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา และศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี เปนผูรับผิดชอบโครงการ จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 23 – 
24 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโซเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ ประสบผลสําเร็จดวยดี  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม รับทราบ    

1.3 ขอเชิญรวมประชุม  

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ และขอเชิญเขารวมฟงการบรรยายของ Prof. Dr. Thomas Randall 
Lee จาก Department of Chemistry and Engineering, จาก University of Houston วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 
10.30 น. อาคาร 9 ช้ัน 5  จึงขอประชาสัมพันธใหคณาจารย นิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาตาง ๆ และผูที่สนใจประสงคจะ
ศึกษาตอ และซักถามรายละเอียด เครือขายทุนวิจัย/วิชาการ ณ University of Houston รวมตอนรับ และรับฟงการ
บรรยายตามวัน/เวลาดังกลาว  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม รับทราบ    

1.4 การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ  

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยฯ แจงขอเชิญคณบดีเขารวมประชุมวาระพิเศษ เร่ือง การพิจารณาเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารหนวยงานในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น.  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม รับทราบ    

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 9/2553   
  ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 9/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 จัดสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมฯ ทางระบบ e-Office เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 อางอิงที่ 1W0PABEW รายละเอียดสืบคน
ที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1W0PNWLK.pdf   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม รับรองโดยไมแกไข  

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2553 

 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่
แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
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บัดนี้ หนวยงานภายในจัดสงรายงานผลตามแบบ ก.พ.ร. ประจําเดือนกันยายน 2553 โดยหนวย
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล อ า ง อิ ง ที่ 240JC8NP ห รื อ สื บ ค น ที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/240JWFB0.xls  และรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานภายใน/
โครงการ/ฝายตาง ๆ  ประจําเดือนกันยายน  2553   ขอมูล ณ วันที่ 19  ตุลาคม 2553  ดังนี้      
ลําดับ 
ท่ี 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีสง 

1. ฝายบริหาร   1 ต.ค.53 
2. ฝายวิชาการ   8 ต.ค.53 

3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา    ยังไมสงขอมูลเดือน ก.ค.-ก.ย. 2553 

4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   30 ก.ย.53 

5. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   28 ก.ย.53 

6. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   13 ต.ค.53 

7 สายวิชาคณิตศาสตร    11 ต.ค.53 

8. สายวิชาวิทยาศาสตร   5 ต.ค.53 
9. สายวิชาศิลปศาสตร   13 ต.ค.53 
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   13 ต.ค.53 

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ   13 ต.ค.53 (เม.ย. – ก.ย. 53) 
12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ     4 ต.ค.53 
13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ    5 ต.ค.53 
14. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี    11 ต.ค.53 
15. สํานักงานเลขานุการ   1 ต.ค.53 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   5 ต.ค.53 

17. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา   7 ต.ค.53 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส   1 ต.ค.53 
19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา   11 ต.ค. 53 
20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร   11 ต.ค.53 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร   5  ต.ค.53 

22. โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา   13 ต.ค.53 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร   4 ต.ค.53 

รวมหนวยงานที่นําสงและไมนําสงทั้งสิ้น 22 1  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.2 แผนการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2554  

หนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอนําเสนอแผนการจัดซื้อจัดจางหมวดคา
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง งบประมาณเงินรายได  ประจําป  2554 และรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ
กอสราง เพื่อใชเปนขอมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2554  ดังนี้  

1. แผนการซื้อจางหมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2554  อางอิงที่ 230LW1S2  สืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/230M138N.xls      

2. ความกาวหนาในการดําเนินการโครงการกอสราง ประจําเดือนกันยายน 2553 อางอิงที่ 
230LW1S2   สืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/230M138M.doc  ดังนี้        
ลําดับ รายการสิ่งกอสราง วงเงินงบประมาณ วงเงินจัดซ้ือ/จาง ความกาวหนาในการ

ดําเนินงาน 
1 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1-5 

(เงินกูสหกรณฯ)  
20,000,000.- - ขออนุมัติแบบ และสงงาน

งวดที่ 3 (งวดสดุทาย)  
2 บันไดหนีไฟอาคาร 9 (รายได

คณะฯ)  
  1,500,000.- - สอบราคาแลวไมเปนผล

ยกเลิกเพื่อดําเนนิการใหม
ตามระเบียบพัสดุฯ   

3 อาคารการเรียนรูทางภาษา (เงินกู
สหกรณฯ)  

30,900,000.- 30,700,0000 อยูระหวางทําสัญญาภายใน
เดือน ต.ค. 2553 คาดวาจะ
เริ่มดําเนินการกอสราง
ภายใน พ.ย. 2553  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.3 รายงานการประชุมเตรียมความพรอมในการปรับระบบบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา   

ตามที่ผูแทนกองการเจาหนาที่ ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมการเตรียมความพรอมซึ่ง สกอ. จัด
โครงการประชุมเตรียมความพรอมในการปรับระบบบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด นั้น  

สกอ. ไดขอใหมหาวิทยาลัยเตรียมขอมูลขาราชการทั้งหมดเพื่อเขาสูตําแหนงสายงานและระดับ
ตําแหนงตามระบบจําแนกตําแหนงใหมตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ไดปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
เหมาะสมกับลักษณะงาน และมาตรา 16 ไดบัญญัติใหการไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการ
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พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในเรื่องดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553  

ดังนั้น สกอ. จึงไดสําเนาหนังสือคณะกรรมการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และบัญชีการจัด
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหมหาวิทยาลัยทราบ และใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา
ตําแหนงและจัดขาราชการตามตําแหนง ระดับ และขั้นเงินเดือนเดิมที่ขาราชการผูนั้นมีอยู ณ วันที่ 20 กันยายน 2553 
เขาสูตําแหนงวิชาการ ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงประเภททั่วไป และระดับ
ตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนดใหม โดยใหดําเนินการลวงหนากอน และสงบัญชีการจัดขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามแบบฟอรมที่ สกอ. กําหนดให สกอ.ตรวจสอบและรับรองความถูกตองภายในวันที่ 29 ตุลาคม 
2553 ปจจุบันกองการเจาหนาที่อยูในระหวางดําเนินการ และไดนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 แลว รายละเอียดรางหลักเกณฑบริหารงานบุคคลในชวงเปลี่ยนผานระบบ และเอกสารที่
เกี่ยวของจะนําเสนอในระบบ e-Office ตอไป  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ดวยกองคลัง มีบันทึกที่ ศธ 0513.10105/ว 16879 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เร่ือง ปฏิทินการบริหาร
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 เพื่อใหการบริหารงานงบประมาณรายจายเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง 
เกิดวินัยทางการคลัง และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2554  

กองคลังจึงขอใหหนวยงาน ดําเนินการตามปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 
อยางเครงครัด รายละเอียดอางอิงที่  210X0MSQ หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/210X20XF.pdf  
ดังนั้น คณะฯ จึงขอใหผูบริหารหนวยงานทุกระดับทราบ และถือปฏิบัติตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 ปฏิทินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ดวยกองคลัง มีบันทึกที่ ศธ 0513.10105/ว 16736  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เร่ือง ปฏิทินการจัดซื้อจัด
จางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแจงวา งานพัสดุ กองคลัง ซ่ึงมีหนาที่ในการจัดซื้อจัดจาง ติดตามรายงานผล
การจัดซื้อจัดซื้อจัดจาง และจากการติดตามที่ผานมาบางหนวยงานมีผลดําเนินการไมเปนไปตามแผน และรายงานผล
การดําเนินงานลาชา ดําเนินการไมทันตามมาตรการเรงรัดการจัดซื้อจัดจาง ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง ประจําป 2554 ใหเปนไปตามแผน  งบประมาณไมถูกระงับ การจัดซื้อจัดจางถูกตอง กองคลัง จึงกําหนด
ปฏิทินการจัดซื้อจัดจาง ประจําป 2554  รายละเอียดดังแนบ  
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ดังนั้น จึงขอใหหนวยงาน ดําเนินการตามปฏิทินการจัดซื้อจัดจางประจําป พ.ศ. 2554 อยางเครงครัด 
รายละเอียดอางอิงที่ 1X0TUOII  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1X0TWW7G.pdf  ดังนั้น คณะฯ จึง
ขอใหผูบริหารหนวยงานทุกระดับทราบ และถือปฏิบัติตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 
2548 และพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 

ดวย สกอ. มีหนังสือที่ ศธ 0508/ว 130 ลงวันที่ 23 กันยายน 2553 โดยแจงวากระทรวงศึกษาธิการ
ขอใหสถานศึกษาถือเปนนโยบายสําคัญในการพิจารณาดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแหงชาติ คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ในประเด็นการอนุญาตและสนับสนุนใหเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษาเขารมกิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนโดยไมถือเปนวันลา  ดังนั้น สกอ. จึงขอสงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 มาเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป รายละเอียดอางอิงที่ 
1P0MPC6U หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1P0MQUEN.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
3.7 รับทราบหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ.2553 

ดวยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมีหนังสือที่ กค 0422.2/379 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เร่ือง 
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 แจงไดมี
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
2 เมษายน  2553 และมีผลบังคับใชในวันที่ 29 กันยายน  2553 ดังนั้น  กรมบัญชีกลาง  จึงขอสงหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 เพื่อแจงใหผูมีสิทธิและ
สวนราชการรับทราบ และถือปฏิบัติทั้งนี้ไดนําเวียนระบบ e-Office และแจงขาราชการ ลูกจางประจําทุกทานทราบ
แลว รายละเอียดตามอางอิงที่ 240PPCJB หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/240PQO9M.pdf    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.8 แจงผลการสํารวจและคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 6.1 และ 6.2 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2553 

ตามที่กองแผนงาน ไดรับมอบหมายใหสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจของ
นิสิตตอคณะ ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดที่ 6.1 และ 6.2 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2553 ที่
มหาวิทยาลัยถายทอดใหคณะฯ  บัดนี้กองแผนงานไดดําเนินการสํารวจเสร็จเรียบรอยแลว จึงมีบันทึกที่ ศธ 
0513.10107/ว 0996 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เร่ือง แจงผลการสํารวจและคะแนนของตัวช้ีวัดที่ 6.1 และ 6.2 ตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2553  โดยมีผลดังนี้  

1.  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร รวมทุกดาน = 3.84  รอยละความพึงพอใจ = 76.8  ระดับคะแนนที่ไดรับ 3.3600  จําแนกคาเฉลี่ยแตละ
ดาน (จัดเปนลําดับที่ 4 จาก 4  ของวิทยาเขตกําแพงแสน) ดังนี้  

     1.1  ดานความรูฯ ทางวิชาการ  คาเฉลี่ยความพึงพอใจ = 3.56 

     1.2  ดานความรูฯ พื้นฐาน         คาเฉลี่ยความพึงพอใจ = 3.80 

     1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรมฯ  คาเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.07 

2.  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรที่มีตอคณะฯ 
รวมทุกดาน = 3.97  รอยละความพึงพอใจ = 79.31  ระดับคะแนนที่ไดรับ 3.862  จําแนกคาเฉลี่ยแตละดาน (จัดเปน
ลําดับที่ 4 จาก 5  ของวิทยาเขตกําแพงแสน) ดังนี้  

     1.1  ดานการจัดการเรียนการสอน  คาเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.03 

     1.2  ดานการใหบริการของคณะ     คาเฉลี่ยความพึงพอใจ = 3.91 

รายละเอียดอางอิงที่ 1O0XB2XZ หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1O0XCPX8.pdf   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
3.9 งบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2554  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ดวยกองแผนงาน มีบันทึกที่ศธ 0513.10107/ว 1048 เร่ือง ขอแจงงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อใหหนวยงานจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ และเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2554 
ตามปฏิทินการบริหารงบประมาณ ประจําป 2554 และปฏิทินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ  2554  
รายละเอียดอางอิงที่ 1W0YDQSR  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1W0YF54T.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.10 งบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2554  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ดวยกองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0922 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 เร่ือง งบประมาณเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแจงวาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เรียบรอยแลว 
ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงขอแจงใหหนวยงานบริหารงบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑและ
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใชจายตามความจําเปน สอดคลองกับกิจกรรม และเปาหมายการดําเนินงานของ
หนวยงาน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดพรอมนี้ไดจัดสงเอกสารการบริหารงบประมาณฯ มาดวยแลว รายละเอียด
อางอิงที่ 130WR2SM หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/130WT8OG.pdf    

งานนโยบายและแผน ไดสรุปและจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของแจงฝาย สายวิชา/โครงการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของทราบแลว อางอิงที่ 1J0UCJFV  ประกอบดวย  

1. ห ลัก เ กณฑ แ ละแนวท า งก า รบริ ห า ร งบประม าณ เ งิ น ร า ย ได  ประจํ า ป  2 5 5 4  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1J0V5E0R.PDF   

2. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ภาคปกติ    

   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1J0V5E48.PDF  

3. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาคพิเศษ 

   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1L0ZZMG1.PDF   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
3.11 การกําหนดคุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 โดยวิธีรับตรง  

 ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล  มีบันทึกที่ ศธ 0513.131/3557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เร่ือง การ
กําหนดคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีรับตรง โดยแจงวาที่
ประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2553 มีมติเห็นชอบกําหนดคุณสมบัติของ
ผูสมัครคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยวิธีรับตรง ซ่ึงแยกเปนคุณสมบัติของผูสมัครที่เปนคนไทย 
คนตางประเทศ และเงื่อนไขการเขาศึกษา ดังนั้นหาก วิทยาเขต/คณะ/โครงการ มีโครงการรับตรงที่ดําเนินการเอง
จะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและเงื่อนไขการเขาศึกษาดังกลาวโดยประกาศใหผูสมัครทราบโดยทั่วไปรายละเอียดอางอิง
ที่ 1O0PB1IX หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1O0PCUUX.pdf    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ตัวบงชี้ใหมท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ขอเสนอพิจารณา เร่ือง ตัวบงชี้ใหมที่เกี่ยวของกับ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินการใหสอดคลอง และสามารถติดตามผลการดําเนินงาน
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามเปาหมาย รายละเอียดจําแนกตามองคประกอบ ดังเสนอมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาตัวบงชี้ทุกองคประกอบ และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการปฏิบัติงานของบุคลากร การบริหารเชิงรุก การประเมินสมรรถนะและการบริหารงาน
บุคคลแบบใหม การประชุมบุคลากรประจําปอยางนอย 2 คร้ัง/ป ในชวงวันสถาปนาคณะฯ 31 สิงหาคม และชวง
เดือนมีนาคม  เพื่อสรางความสัมพันธ ความสามัคคี และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ประธานนําเสนอวาการดําเนินงานขอใหยึดตามหลักธรรมาภิบาล และ 3T Plus 
(Target, Time, Tracking และ Teamwork)   

ทั้งนี้ ประธานแจงวาไดมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายวิชาการ (อ.ดร.อารม  อันอารตงาม) ซ่ึงรับ
รับผิดชอบงานดานสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาเว็บไซตของคณะฯ ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2553  สําหรับ
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นวาคณะฯ ควรจัดทํา
ฐานขอมูลที่มีความชัดเจน ขอมูลตองมาจากทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล สาขาวิชา สายวิชา มีระบบกลไก และ
ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ โดยเนนวาขอมูลพื้นฐานที่มีความจําเปนและควรจะมี ไดแก ขอมูลดานการเรียนการสอน 
บัณฑิต นิสิต บุคลากร การเงินเพื่อการบริหารจัดการ  อาคารสถานที่ และขอมูลประกันคุณภาพ    

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  ประธานนําเสนอวาควรพิจารณาประเมินความเสี่ยง อาจมอง
เชิงลบ ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่รอบคอบมากขึ้น และหาวิธีการปองกันความเสี่ยงเพื่อใหการปฏิบัติงานประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด นอกจากนี้ควรมีการจัดการความรู ขอความรวมมือจากบุคลากร โดยการระดมสมอง 
นําเสนอในระบบ e-Office อาจไดรับความเห็นในมุมมองที่หลากหลายยิ่งขึ้น  

ประเด็นตัวบงชี้องคประกอบที่ 8 ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาควรมีการวิเคราะหงบประมาณโครงการ
ตาง ๆ ที่นําเสนอเพื่อลดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน คํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ สามารถตอบสนองตัวบงชี้ 
แผน/เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม กอนพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการ  

เพื่อใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตาง ๆ สําเร็จลุลวงดวยดี จึงควรมีการดําเนินงานใหเสร็จสิ้นกอน
เดือนพฤษภาคม 2554 เพื่อใหอยูในรอบปของการประเมินคุณภาพ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีขอสรุป ดังนี้  

มติท่ีประชุม  

1. ตัวบงชี้ที่ 7.1  ใหแตงตั้งคณะกรรมการฯ โดยมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ เปน
ประธานกรรมการ  รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายบริหาร หัวหนาสายวิชาหลัก 3 สายวิชา และกรรมการ
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ประจําคณะฯ ประเภทผูแทนคณาจารย เปนกรรมการ และหัวหนาสํานักงานเลขานุการ เปนเลขานุการ โดยมีหนาที่
พิจารณานําเสนอรางเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาตอไป 

2. ตัวบงชี้ที่ 7.2  การพัฒนาหนวยงานสูหนวยงานการเรียนรู มอบรองคณบดีฝายวิชาการ พิจารณา
นําเสนอเกณฑการดําเนินงานในดานการผลิตบัณฑิต และรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พิจารณาเสนอใหดาน
การวิจัย   

3. ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มอบผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
ดําเนินการพัฒนาเว็บไซตคณะฯ ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2553 และมอบรองคณบดีฝายวิชาการ พิจารณา
เสนอระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ อยางนอย 3 ระบบ     

4. มอบกรรมการทุกทานพิจารณาตัวบงชี้องคประกอบที่ 7 – 9 ตามเอกสารดังแนบ เพื่อให
ความเห็น และขอเสนอแนะในการประชุมครั้งตอไป  

5.  มอบเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ สรุปมติที่ประชุมเพื่อแจงหนวยงานและผูเกี่ยวของ
ทราบ  

4.2 รางแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  

ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ขอเสนอรางแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามแบบฟอรม สปค. 01 ซ่ึงรวบรวมจากฝาย 
และหนวยงานตาง ๆ อางอิงที่ 250PVUIW  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/250QG6V2.xls  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบรางแผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบ สปค.01 โดยมอบผูเกี่ยวของดําเนินการ
ตามแผน และฝายวางแผนและประกันคุณภาพติดตามผลการดําเนินงาน  

4.3 รางแผนยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําป พ.ศ. 2554 – 2557 

ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ขอเสนอรางแผนยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ประจําป 2554 – 2557  จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมสัมมนาผูบริหาร และบุคลากร
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553  วันที่ 18 กันยายน 2553 และวันที่ 26 – 27 กันยายน 2553  อางอิงที่ 250PVUIW  หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/250QG6V3.doc  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังนี้   

1. มอบรองคณบดีฝายวิชาการจัดประชุมบุคลากรเพื่อประชาพิจารณรางแผนยุทธศาสตรคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2554 – 2557 และสัมมาทิฐิบุคลากรในชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2553 กําหนด
เปาหมายใหบุคลากรเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80  หากหนวยงาน/โครงการใดมีบุคลากรเขารวมเกินกวา
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รอยละ 80 สามารถนําเสนอโครงการที่ตอบสนองตัวบงชี้ตามแผนยุทธศาสตรเชิงรุก เพื่อรับงบประมาณไมเกิน 
100,000 บาท  

2. มอบรองคณบดีฝายบริหาร ดําเนินการจัดทําบอรดเชิงนโยบายของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร และพิจารณาปรับปรุงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธภายในคณะฯ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและ
สวยงาม  

4.4 ขออนุมัติเปดรายวิชาใหมของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ)  

ดวยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  วท .ม .(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) มีบันทึกที่  ศธ 
0513.20404/0571 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 เร่ือง ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม โดยแจงวารองศาสตราจารย ดร.วีรชัย  
พุทธวงศ เสนอขอเปดรายวิชาใหมในหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้   

1.  รายวิชา 02740523  ช่ือวิชา การสังเคราะหทางผลิตภัณฑธรรมชาติขั้นสูง (Advanced Natural 
Products Synthesis)  

2.  รายวิชา 02740534  ช่ือวิชา เคมีเฮทเทอโรไซคลิกสําหรับชีวผลิตภัณฑ (Heterocyclic Chemistry 
for Bioproducts science) 

รองคณบดีฝายวิชาการ ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายการศึกษา คราวประชุมครั้งที่ 5/2553 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแลว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯเพื่อพิจารณา  รายละเอียดอางอิงที่ 240OEGV7 หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/240OIV54.PDF  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.5 ขออนุมัติเปดรายวิชาใหมของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)  

 ดวยประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม) มีบันทึกที่ 
ศธ 0513.20404/0617 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เร่ือง ขออนุมัติเปดรายวิชาใหมของหลักสูตรวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  เพื่อเปนรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตรฯ จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้   

1.  รายวิชา 02741525  ช่ือวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรและการสํารวจระยะไกล 
(Geographical Information Systems and Remote Sensing) 3(2-3)  

2.  รายวิชา 02741526  ช่ือวิชา ชีววิทยาภายใตภาวะโลกรอน (Global Warming Biology) 3(3-0-0) 

รองคณบดีฝายวิชาการ ไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายการศึกษา คราวประชุมครั้งที่ 5/2553 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแลว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯเพื่อพิจารณา  รายละเอียดอางอิงที่ 1W0T6XKB หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1W0T9AY3.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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4.6 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการ รายวิชา 01422343 ชื่อวิชา ตัวแบบความนาจะเปน 
จํานวน 3 หนวยกิต  

ดวยรองศาสตราจารยพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน สังกัดสาขาวิชาสถิติ โครงการจัดตั้งสายวิชา
คอมพิวเตอร มีบันทึกที่ ศธ 0513.20415/160 ลงวันที่  12  ตุลาคม 2553  เพื่อเสนอขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการ
ในเวลาราชการ รหัสรายวิชา 01422343 ช่ือรายวิชา ตัวแบบความนาจะเปนเบื้องตน จํานวน 3 หนวยกิต รายละเอียด
อางอิงที่ 1X0XC3EZ  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1X0XDEET.pdf   

รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอคณะกรรมการฝายการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 
20 ตุลาคม 2553 แลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.7 ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปงบประมาณ 2554 ของ ศสวท. 

ดวยรักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี มีบันทึกที่ ศธ 0513.20406/229 
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เร่ือง ขอพิจารณาปรับเพิ่มงบดานวิจัยปงบประมาณ 2554  ตามดุลยพินิจคณบดี  โดยแจงวาที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการวิจัย คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 มีมติใหเสนอคณบดีพิจารณาปรับ
งบประมาณดานวิจัย ป 2554 เพิ่มขึ้นจํานวน 500,000 บาท เนื่องจากมีการใชงบประมาณ ประจําป 2554 ลวงหนาเพื่อ
สนับสนุนบุคลากรเหลื่อมปมาตั้งแตปงบประมาณ 2553 เปนจํานวน 594,000บาท ดังนั้นจํานวนเงินที่ ศสวท. 
จําเปนตองใชเพื่อบริหารจัดการทั้งสิ้นรวม 1,110,000 บาท  หากไดรับการพิจารณาเพิ่ม จะทําใหการบริหารจัดการใน
ป งบประมาณ  2554  ดํ า เนินไปด วยความสะดวก เรี ยบรอย  รายละ เอี ยดอ า งอิ งที่  1O0MN3R0 หรือที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1O0MQ9IH.PDF  

คณะฯ ไดมอบหมายใหงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบขอมูลกรอบวงเงิน
ตามแผนงบประมาณ 2554 ของสวนกลางแลว จึงรายงานขอมูล  ดังนี้  

1. แผนการใชเงินรายไดงบประมาณ 2554  คณะฯ (สวนกลาง ) ตั้งงบสํารองจาย (งบกลาง) ไว
วงเงิน 600,000 บาท เพื่อใชในการบริหารงาน ตามนิยามเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  ทําใหเกิดความคลองตัว 
และชวยแกไขปญหาเฉพาะหนา ตามความจําเปนเรงดวน   

2. เงินรายไดในปงบประมาณ 2554  ที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติหลักการแลว และตองใชงบสํารอง
จาย โดยปรับเปลี่ยนแผนการใชเงินเรียบรอยแลว ประกอบดวย    

2.1 ปรับแผนเพื่อจางบุคลากรใหสาขาวิชาพันธุศาสตร ตําแหนงนักวิทยาศาสตร จํานวน  1 
อัตรา ระยะเวลา 11 เดือน พรอมเงินคาประกันสังคม เปนเงิน 68,780.25 บาท  

2.2 ปรับแผนเพื่อจางบุคลากรใหสาขาวิชาชีวเคมี  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร จํานวน 1 
อัตรา ทดแทนตําแหนง คนงานหองทดลอง  ระยะเวลา 9 เดือน พรอมเงินคาประกันสังคม เปนเงิน 23,908.50  บาท  
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2.3 การปรับแผนฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสําหรับผูบริหาร เดิม 
จํานวน 4  ชุด เปนเงิน 96,000 บาท แตเนื่องจากตนปงบประมาณ 2554 รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
แจงวา เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชอยูในปจจุบันประสบปญหาในการทํางาน ดังนั้นจึงปรับแผนเปน 5 ชุด  รวมเปนเงิน 
120,000 บาท   

2.4 สนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการกับตางประเทศ ในปงบประมาณ 2553 สําหรับ
อาจารย จํานวน 3 ทาน  โดยขอใชเงินงบประมาณ 2553 ของหนวยงานอื่นมาปรับกอน และใชงบประมาณของ 
ศสวท. ในปงบประมาณ 2554 มาปรับแผนฯ ทดแทน รวม 1ไมมีงบประมาณคงเหลือในสวนนี้แลว  คณะฯ โดย
คณบดี อนุมัติใหใชงบประมาณ โดยขอสนับสนุนจากโครงการฯ ภาคพิเศษ (ภาษาอังกฤษ 300,000 บาท, เทคโนโลยี
สารสนเทศ 300,000 บาท และวิทยาการคอมพิวเตอร ประมาณ 250,000 – 300,000 บาท)  แตยังไมไดรับแจงโอน และ
ยังไมสามารถปรับแผนเพิ่มงบประมาณในสัดสวนนี้ได จนกวาโครงการจะจัดทํางบการเงินประจําปที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายนอกแลวตามกําหนดภายใน 120 วันนับจากวันที่ 30 กันยายน 2553  ดังนั้น เพื่อใหการ
นําเสนอผลงานทางวิชาการกับตางประเทศ ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย จึงตองใชงบกลางในการปรับแผนกอน 
รวมเปนเงิน 149,623 บาท  

3. งบกลางหลังการปรับแผนตามลําดับขอ 2.1 – 2.4 แลว จะมีเงินคงเหลือ  26788,065.25 บาท    
รายละเอียดอางอิงที่  280UXNA0  หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/280V20Y8.xls  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี วงเงินประมาณ 500,000 บาท จากเงินที่ไดรับจากโครงการภาคพิเศษ ทั้งนี้ใหหักคาใชจายที่ดําเนินการ
ปรับแผนจากงบกลาง และอื่น ๆ กอน    

4.8 แผนปฏิบัติงานฝายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  และขอรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายไดเพิ่มเติม  

ดวยรองคณบดีฝายวิชาการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเสนอที่
ประชุมพิจารณา  โดยปรับโครงการตามแผนงบประมาณเงินรายได ประจําป 2554 ซ่ึงไดรับอนุมัติตามแผนเดิม และ
จัดทําโครงการใหม เพื่อตอบสนองนโยบาย และแผนยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําป 2554 – 
2557  จากงบประมาณเดิม วงเงิน 104,000 บาท เปนวงเงิน 501,500 บาท  รวม 19 โครงการ โดยมีวงเงินงบประมาณที่
ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม เปนเงิน 397,500 บาท รายละเอียดอางอิงที่  281DCC4D  หรือที่   

แผนปฏิบัติงานฝายวิชาการ ป งปม 2554.pdf   
cont54_โครงการจัดสอนเสริมแตมต่ํากวา2_ป54_โดยอาจารย.pdf  
cont54_โครงการปรับพื้นฐานกอนเรยีนภาคปลาย2554.pdf  
cont54_โครงการรวมจัดตารางสอน.pdf  
new54_โครงการจัดทํา VCD แนะนําคณะและหลักสูตร.pdf  
new54_โครงการจัดทําจุลสารวิชาการ.pdf  
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new54_โครงการจัดทําวารสารวิชาการ.pdf  
new54_โครงการประกวดเว็บเพจคณะ.pdf  
new54_โครงการประกวดโฮมเพจคณะ.pdf  
new54_โครงการประชาสัมพันธสัญจรหลักสูตร.pdf  
new54_โครงการพัฒนาโปรแกรมชวยจัดตารางสอน.pdf  
new54_โครงการพัฒนาเว็บเพจหนวยงาน.pdf  
new54_โครงการพี่ชวยนองแตมต่ํากวา2_ป54.pdf  
new54_โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการ.pdf  
new54_โครงการสงเสริมการพัฒนาe-Learning_วิชาพื้นฐาน.pdf  
new54_โครงการสงเสริมการศึกษาตอของอาจารย.pdf  
new54_โครงการสงเสริมการสรางผลงานเพื่อรับรางวัลวชิาการ.pdf  
new54_โครงการสนับสนุนการศึกษาตอของอาจารย.pdf  
new54_โครงการสนับสนุนทําวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน.pdf  
new54_โครงการใหทุนศกึษาตอปริญญาโทของอาจารย.pdf    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังนี้  
1. อนุมัติหลักการสนับสนุนคาใชจายเพิ่มเติมจากเงินที่ไดรับจัดสรรจากโครงการภาคพิเศษ สวนที่

เหลือจากการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให ศสวท. แลว  
2. มอบฝายวิชาการทบทวน ตรวจสอบโครงการที่นําเสนอใหมเพื่อใหถูกตอง ไมซํ้าซอน และ

นําเสนอในการประชุมครั้งตอไป  

4.9 ขออนุมัติหลักเกณฑการใหรางวัลผลงานวิจัยและการใหเงินสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงาน
ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ดวยรักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี มีบันทึกที่ ศธ 0513.20406/228 
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เร่ือง ขออนุมัติออกประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร หลักเกณฑการใหรางวัล
ผลงานวิจัยและการใหเงินสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2554 โดยแจงมติที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย คร้ังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 มีมติใหปรับปรุง ประกาศหลักเกณฑ
การใหรางวัลผลงานวิจัยและการใหเงินสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2554 
ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อใหมีผลบังคับใชในชวงปงบประมาณ 2554 รายะเอียดอางอิงที่ 1N0PBT35 
หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1N0PH9YT.PDF   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณารางประกาศหลักเกณฑการใหรางวัลผลงานวิจัยและการใหเงินสนับสนุนการ
เดินทางไปเสนอผลงานตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2554  แลวมีมติ  ดังนี้  
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหทบทวน ดังนี้  
1. กรณีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปลา (Oral 

Presentation) แลวไมควรไดรับจัดสรรเงินรางวัลผลงานตีพิมพอีก 
2. การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลผลงานตีพิมพ ควรกําหนดแผนระยะเวลาจัดสง กรอบของผลงาน

ตีพิมพ และพิจารณาจัดสรรให ปละ 1 คร้ัง แทนวิธีการจัดสรรเดิม   
3. ควรทบทวนการจัดสรรเงินรางวัลตามรางประกาศฯ ขอ 2.2 เนื่องจากไมสามารถตอบสนอง

ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพแลว  
4. ควรพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 4  

4.10 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554  

ดวยรักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  มีบันทึกที่ ศธ 0513.20406/247 
ลงวันที่  19  ตุลาคม 2553  เร่ือง ขอสงหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร  เขาวาระพิจารณากรรมการคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร โดยแจงวาคณะกรรมการยกรางหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร ไดดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรดังกลาวเสร็จ
เรียบรอยแลว  และท่ีประชุมคณะกรรมการฝายการศึกษา คราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 
พิจารณาเห็นชอบแลว และใหนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา  รายละเอียดอางอิงที่ 
240SV25Y  หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/240T50MW.PDF  และรายละเอียดรางหลักสูตร อางอิงที่ 
2901OGNS  หรือที่ หลักสูตรวท.ม.นิติวิทยาศาสตร.doc  หรือ  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2901T3K1.doc    

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหชะลอการพิจารณา โดยมอบใหคณะกรรมการฝายการศึกษา นํากลบัไป
พิจารณากลั่นกรองใหเอกสารหลักสูตรฯ มีขอมูลครบถวน ถูกตองตามแบบฟอรม และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ       

4.11 การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   

สืบเนื่องจากเอกสารวาระที่ 3.9  กองแผนงาน แจงผลการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เพื่อใหหนวยงานจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ และ
เบิกจายงบประมาณ ประจําป 2554 ตามปฏิทินการบริหารงบประมาณ ประจําป 2554 และปฏิทินการจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปงบประมาณ 2554  อางอิงที่ 1W0YDQSR หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1W0YF54T.pdf  

โดยสรุปไดรับจัดสรร ประจําป 2554  ดังนี้   

งบบุคลากร                 2,678,800.00  

เงินเดือน               19,454,200.00  

คาจางประจํา                 1,615,200.00  

คาจางชั่วคราว                 1,609,400.00  
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งบดําเนนิการ 6,167,500.00  

คาตอบแทน 2,098,500.00  

คาใชสอย 571,500.00  

คาวัสดุ  2,332,000.00  

คาสาธารณูปโภค 1,165,500.00  

งบลงทุน 4,440,900.00  

คาปรับปรุงสิ่งกอสราง 4,440,900.00  

รวมท้ังสิ้น 33,287,200.00  

สํานักงานเลขานุการ  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาจัดสรรงบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ)  จํานวนเงิน  5,002,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2553 รอยละ 0.04  เพื่อจัดสรรใหหนวยงานภายใน/
โครงการ  กรอบวงเงิน ดังนี้   

คาตอบแทน           2,098,500.00  

คาใชสอย              571,500.00  

คาวัสดุ            2,332,000.00  

รวมท้ังสิ้น           5,002,000.00  

อนึ่ง ปงบประมาณ 2553 คณะฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ)  จํานวนเงิน  5,000,000 บาท  การจัดสรรอางอิง http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UX0NYPWM.xls  
ขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร อางอิงที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2904QBKZ.xls  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจัดสรรงบประมาณตามวงเงินที่จัดสรรใหหนวยงาน/โครงการ 
ปงบประมาณ 2553 โดยจัดสรรยอดเงินที่ไดรับเพิ่ม 2,000 บาท ใหสายวิชาวิทยาศาสตร  

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ    
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนกันยายน 2553  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงนิ งบประมาณ
ประจําเดือนกนัยายน 2553 อางอิงที่ 1W0YZY2M  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/281B610Y.xls   
รายละเอียด ประกอบดวย    

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประกอบดวย  
1.1 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.2 รายงานการรับ - จายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
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1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนยตนทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.5 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.6 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ไดรับการโอนเขาบัญชี แตยังไมไดจัดทําเช็คแจงจาย 
1.7.2 รายงานเช็คคางจายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7.4 งบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกันยายน 2553  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช
พลังงานของชาติ  สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูลการใชสาธารณูปโภค ประจําเดือนกันยายน 2553   
อางอิงที่ 1W0YZY2M หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/290HKPPE.xls  รายละเอียด ดังนี้  

1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกันยายน  2553  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกันยายน 2553 จําแนกตาม

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกันยายน  2553 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 11/2553   

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    
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ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2553 ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553  วันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2553 
เวลา 9.30 น.  กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  22  พฤศจิกายน  2553       

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.4 การชวยเหลือผูประสบภัยน้าํทวม 

ตามที่ประชาชนในภูมิภาค และจังหวัดตาง ๆ ประสบอุทกภัยธรรมชาติ  น้ําทวมพื้นที่ทํากิน ที่พัก
อาศัย ทําใหไดรับความเดือดรอน ซ่ึงกรณีดังกลาวอาจมีผูปกครองนิสิตที่ไดรับความผลกระทบจากกรณีดังกลาว นั้น  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูปกครองและนิสิตในสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่
ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหฝายกิจการนิสิต สํารวจขอมูล และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือตาม
ประกาศกองทุนพัฒนาคณะฯ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

5.5 การประชาสัมพันธเอกสารดวนในระบบ e-Office  

ดวยกรรมการพิจารณาเสนอ เร่ือง การใชงานระบบ e-Office ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  
1. การแจงเอกสารดวนใหบุคลากร หรือผูเกี่ยวของทราบโดยใชระบบ e-Office เพียงสื่อเดียว ซ่ึง

อาจทําใหการรับรูปลายทางไมไดรับทราบขอมูลขาวสารดังกลาวทันเวลา โดยเฉพาะกรณีที่บุคลากรไมมีเครื่อง
คอมพิวเตอรที่บานพัก จึงไมสามารถตรวจสอบเอกสารที่จัดสงมาในชั้นความเร็วดวน ดวนมาก หรือดวนที่สุด  

2. การใชระบบ e-Office เปนการลดภาระคาใชจายสวนกลาง แตเพิ่มภาระคาใชจายใหหนวยงาน
ยอยแทน เชน คากระดาษ คาหมึกพิมพ  

3. การใชงานในระบบ e-Office ควรใชภาษาราชการ จึงควรมีการจัดการความรู (KM) ใหบุคลากร
ทราบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยขอใหนําเสนอวาระพิจารณาในคณะกรรมการบริหารจัดการฯ แทน   

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.   

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผูบันทึกรายงานการประชุม   


