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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
ครั้งที่ 12/2553 

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553  
ณ ห้อง Sc9-110  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
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2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ  
3. ผศ.วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์  หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ  
5. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ  หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ฯ     กรรมการ 
6. อ.ภัทรภร รักเรียน แทนหัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ กรรมการ 
7. รศ.ปริทรรศน์ นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ิ  กรรมการประจําคณะ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธ์ุ กรรมการประจําคณะ(อาจารย์ประจํา) กรรมการ  
10. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ  
เริ่มประชุมเวลา  09.15 น. 

เรื่องทีป่ระชุม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทําหน้าที่ประธาน
การประชุม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

1.1 การจัดงานประจําปี 2554 

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการจัดงานเทาเงินสัมพันธ์ ซึ่งเป็นงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร 
และสังสรรค์ในเทศกาลวันปีใหม่ สําหรับปี 2554 นั้น คณะฯ ได้จัดรวมงานเทาเงินสัมพันธ์ และงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน (home coming day) ร่วมกับงานจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ ไว้ในโครงการเดียวกัน 
โดยใช้ช่ืองานราตรีเหมันต์หรรษารื่นเริงลีลาลีลาศรําวง กําหนดจัดงานในวันที่ 14 มกราคม 2554 เวลา 18.00  - 23.00 
น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรร่วมงานตามวัน/เวลา
ดังกล่าวด้วย  

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

1.2  อวยพรปีใหม่  

ประธานขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการอาวุโส ให้อํานวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
พุทธศักราช 2554 แก่กรรมการทุกท่าน  

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
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1.3 ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาคณะฯ ในมุมมองของคณะกรรมการประจําคณะฯ  

ประธานเรียนเชิญกรรมการประจําคณะฯ ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งตามนโยบายคณบดี กําหนดให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศวท.” โดย
ประมวลได้ ดังนี้  

1. ด้านวิชาการ ศวท. มีการพัฒนาด้านหลักสูตรในเชิงรุกมาก แม้จะประสบอุปสรรคบ้าง ก็ขอให้
กําลังใจผู้บริหาร และขอให้บุคลากรมีกําลังใจ และมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเพื่อการพัฒนาไปพร้อมกัน  

2. ขอให้บุคลากรมีแนวคิด หรือยึดหลักในการทํางานว่า เมื่อทํางานอยู่ที่ใด ขอให้มีความรักองค์กร 
และมุ่งมั่นในการดําเนินงานสู่เป้าหมายหลักของหน่วยงานร่วมกัน  

3. ขอให้คณะฯ มุ่งเน้นการดําเนินการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) และสื่อสารให้
บุคลากรในองค์กรรับทราบเป้าหมาย และนโยบายขององค์กรอย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกัน  

4. เนื่องจากคณะฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านจํานวนบุคลากร หลักสูตร อาคารสถานที่ และ
การสื่อสารอาจไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้เกิดความไม่เข้าใจ และความขัดแย้ง จึงควรมีการพัฒนา ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ชัดเจน ทั่วถึง ลดความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ สามัคคีภายในองค์กร ความคิดเห็นแตกต่างกันได้ แต่
เมื่อหาข้อยุติได้แล้ว ขอให้ร่วมกันดําเนินงานตามเป้าหมายและนโยบายของคณะฯ ในทิศทางเดียวกัน  

5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่เริ่มโครงการจัดต้ัง ถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ปัจจุบันท่านอธิการบดี ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปี ซึ่งลดลงทุกปี เช่น ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณที่ได้รับสามารถใช้จ่ายได้เพียง 5 เดือน อีก 7 เดือนต้องใช้
จากเงินรายได้  งบประมาณประจําปี 2555 สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ วิทยาเขตกําแพงแสน ไม่ได้รับการ
พิจารณา ดังนั้น ศวท. จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ ปัญหาการขยายตัวด้านกายภาพ อาคาร
สถานที่ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อการเรียนการสอน และนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี 2555 จึงขอ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย หน่วยงาน จะต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน ได้แก่ การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี แผน
จัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง  การจัดกิจกรรม KM ให้เป็นรูปธรรมทั้งส่วนของบุคลากร นิสิต การรณรงค์เรื่อง
การแต่งกายของนิสิตให้ถูกต้องตามระเบียบ และมีมารยาทงาม มีสัมมาคารวะ    

  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในนามคณบดี ขอให้สัญญาว่าจะดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันให้ ศวท. มีการพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพการศึกษาสูงสุด ตามนโยบายปีแห่งคุณภาพการศึกษา    

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

1.4 ความก้าวหน้าของการปรับโครงสร้างภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างภายในจากเดิม 5 หน่วยงาน
ภายใน ( 3 สายวิชา 1 ศูนย์ และ 1 สํานักงาน) เป็น 13 หน่วยงานภายใน (10 สายวิชา 1 ศูนย์ 1 สํานักงาน และ 1 
ส่วนงาน) นั้น  

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ได้พิจารณาในการประชุมประจําเดือน
พฤศจิกายน 2553 แล้ว แจ้งให้คณะฯ ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
และในส่วนของส่วนงานจัดการศึกษา เพื่อนําเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554  

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  
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1.5 การเป็นเจ้าภาพการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ประธานแจ้งว่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอบรับเป็นเจ้าภาพการประชุมคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีกําหนดการโดยสังเขป ดังนี้  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554  กิจกรรม/โครงการทัศนศึกษา และงานเลี้ยงต้อนรับ   

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554  ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย   

  ดังนั้น จึงขอเชิญกรรมการประจําคณะฯ และผู้บริหารทุกท่านให้การต้อนรับในฐานะเจ้าภาพ ในวันที่ 
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ และร่วมกิจกรรม/โครงการทัศนศึกษา ทั้งนี้คณะฯ ได้มอบหมายให้
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ เป็น 
ผู้ประสานงาน  
  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ครั้งที่ 11/2553   
  ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปะ
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 เพื่อรับรอง ทั้งนี้ได้นําเรียนในระบบ e-Office 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 อ้างอิงที่ 3S03ZATU หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3S0WYRVF.doc   

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา  

  มติที่ประชุม รับรองโดยไม่แก้ไข  

วาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2553 

ตามที่กําหนดให้หน่วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อ
แจ้งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายใน/โครงการ/ฝ่ายต่าง 
ๆ  ประจําเดือนพฤศจิกายน 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553) ดังนี้       

ลําดับ 
ที่ 

หน่วยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได้
นําเสนอ 

ว/ด/ป ที่ส่ง 

1. ฝ่ายบริหาร   1 ธ.ค..53 
2. ฝ่ายวิชาการ    ติดตามแล้วแจ้งว่าจะจัดส่งภายหลัง 

3. ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
   ติดตามแล้วยังไม่ส่งข้อมูลต้ังแต่ 

เดือน ก.ค.- พ.ย. 2553 
4. ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   1 ธ.ค.53 
5. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   16 ธ.ค. 53 
6. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    ติดตามแล้วแจ้งว่าจะจัดส่งภายหลัง  
7 สายวิชาคณิตศาสตร์    7 ธ.ค.53 
8. สายวิชาวิทยาศาสตร์   9 ธ.ค..53 
9. สายวิชาศิลปศาสตร์    ติดตามแล้วแจ้งว่าจะจัดส่งภายหลัง 
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ลําดับ 
ที่ 

หน่วยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได้
นําเสนอ 

ว/ด/ป ที่ส่ง 

10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   20 ธ.ค.53 
11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภ.พิเศษ   ติดตามแล้วแจ้งว่าจะจัดส่งภายหลัง  
12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ     7 ธ.ค.53 
13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภ.พิเศษ   20 ธ.ค.53 
14. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี    15 ธ.ค.53 
15. สํานักงานเลขานกุาร   1 ธ.ค.53 
16. โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   7 ธ.ค.53 
17. โครงการจัดต้ังสว่นงานจัดการศึกษา   15 ธ.ค.53 
18. โครงการจัดต้ังสายวิชาฟิสิกส์   ติดตามแล้วแจ้งว่าจะจัดส่งภายหลัง 
19. โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา   ติดตามแล้วแจ้งว่าจะจัดส่งภายหลัง 
20. โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร์   7 ธ.ค.53 
21. โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร์   20 ธ.ค.53 
22. โครงการจัดตัง้สายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา   ติดตามแล้วแจ้งว่าจะจัดส่งภายหลัง 
23. โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   9 ธ.ค.53 

รวมหน่วยงานที่นําส่งและไม่นําส่งทั้งสิ้น 15 8  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 

หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอนําเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้  ประจําปี  2554 และรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  ดังนี้  

1. ผลการซื้อจ้างหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง(เงินรายได้) ประจําปี 2554 ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2553  อ้างอิงที่ 3Z13DZHL  สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3Z13GUK3.xls          

2. ความก้าวหน้าในการดําเนินการโครงการก่อสร้าง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2553  ดังนี้  

ลําดับ รายการสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ วงเงินจัดซ้ือ ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 
1 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 

1-5 และ 9   
20,000,000.- - เปิดซองพิจารณาผลการประกวดราคาวันที่ 29 ธ.ค. 

2553 เวลา 14.00 น.  
2 บันไดหนีอาคาร 9   1,500,000.- - อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยมีผู้เสนอ

ราคา 1 ราย วงเงิน 1,500,000 บาท  
3 อาคารการเรียนรู้ทางภาษา 

(โครงการภาคพิเศษ ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)  

30,900,000.- 30,900,000 ผู้รับจ้าง บ.ธัญญกรุ๊ป จํากัด ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ
วันที่ 23 พ.ย. 2553 ระยะเวลาก่อสร้างรวม 365 วัน 

4 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

4,440,900.- - ประกวดราคาระบบ e-Auction กําหนดการรับแบบ 
ต้ังแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2553 - 6 ม.ค. 2554  วันที่ 14 
ม.ค. 2554 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และ  
วันที่ 18 ม.ค. 2554 ตัดสินแจ้งผลการคัดเลือก
เบื้องต้น ท่ีกองคลัง บข. และวันที่ 25 ม.ค. 2554  
พิจารณาผลการประกวดราคา ท่ี กสท.    
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ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.3 การจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ด้วยกองแผนงานมีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว.1314 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553  เรื่อง การจัดทําคํา
ของบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแจ้งว่าสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0503(4)/ว 1350 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 แจ้งให้ส่วนราชการ
จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยทบทวนการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
และนําส่งผลผลิตของหน่วยงานให้สอดคล้องกับศักยภาพการปฏิบัติงานจริงและประหยัด ให้ความสําคัญกับการจัดทํา
งบประมาณอย่างบูรณาการ เพื่อลดความซ้ําซ้อนของการดําเนินภารกิจภาครัฐ และนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช่ในการ
จัดการงบประมาณ นั้น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้หน่วยงานจัดทําคําของบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ตามคู่มือปฏิบัติการจัดทํางบประมาณแผ่นดิน โดยหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน จัดส่งเอกสารที่งาน
แผนงาน กองธุรการ จํานวน 3 ชุด (รวมรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง พร้อมทั้งแนบ Spect. และใบเสนอราคา) ส่ง 
e-mail มาที่ psdkksp@ku.ac.th ภายในวันพุธที่ 5 มกราคม 2554  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ฝ่าย/
หน่วยงาน/โครงการต่าง ๆ ทราบ และนําเสนอคําของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นรายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง  พร้อม spect. และใบเสนอราคา ซึ่งได้รวบรวมจัดทําและส่งกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว อ้างอิงที่ 
310P1YTW หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/310P4NRX.pdf) โดยขอความร่วมมือจัดส่ง
เอกสารคําขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เพื่อรวบรวมนําเสนอคณะฯ และวิทยาเขตกําแพงแสนได้ทันตามกําหนด 
รายละเอียดอ้างอิงที่ 3P0VM304 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3P0VUQOL.pdf     

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.4 โครงการหารายได้เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ราตรี เหมันต์
หรรษา รื่นเริงลีลา ลีลาศรําวง)  

ตามที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการหารายได้เพื่อสมทบทุน
กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยรวมกิจกรรมเทาเงินสัมพันธ์ และโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันไว้ด้วยกัน และใช้ช่ือว่า “งานราตรี เหมันต์หรรษา รื่นเริงลีลา ลีลาศรําวง คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กําหนดจัดงานวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย 
โดยมีวงดนตรีสุนทราภรณ์ (วงใหญ่) และนักร้องรับเชิญ 2 ท่าน คือ คุณรวงทอง ทองลั่นทม และคุณดาวใจ  ไพจิตร นั้น  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้ประสานงานเรียนเชิญอาจารย์สอนลีลาศจังหวะ
มาตรฐาน เริ่มต้ังแต่วันจันทร์ที่ 27 – 30 ธันวาคม 2553 เวลา 17.00-19.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 9 เพื่อให้บุคลากร
ทุกท่านได้ร่วมงานลีลาศด้วยความมั่นใจและสง่างาม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และขอเชิญกรรมการประจําคณะฯ 
ทุกท่านให้เกียรติร่วมงานในวันที่ 14 มกราคม 2554    

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

    



6 

F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  12_2553.doc  

3.5 รับทราบการแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานอาจารย์ ดร.ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์  

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/4849 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553 แจ้งขอให้
หน่วยงานเสนอชื่อแต่งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันปฏิบัติราชการของอ.ดร.ศศิมลฑล  
ม่วงศรีจันทร์ เป็นกรรมการลําดับที่ 3 ผู้แทนคณะกรรมการประจําคณะ รายละเอียดอ้างอิงที่ 3U0W2EAW  หรือสืบค้น
ที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3U0W4FEF.pdf  นั้น 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอแต่งต้ัง รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ิ  ผู้แทนคณาจารย์
ในคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นกรรมการลําดับที่ 3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2553    
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 กรณีที่ 2 คือ พนักงานสายวิชาการ สังกัดโครงการจัดต้ังฯ ให้เสนอแต่งต้ัง ผู้แทนคณาจารย์
ในคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นกรรมการลําดับที่ 3 โดยกําหนดแนวปฏิบัติการประเมินผลทดลองปฏิบัติราชการไว้   
ดังนี้  

1.  ให้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฯ (กรรมการลําดับที่ 2) เป็นผู้มอบหมายให้อาจารย์ประจําใน
โครงการจัดต้ังสายวิชาฯ  1 ท่าน ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้รับการ
ประเมิน  

 2.  ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ 1 เป็นผู้ให้ความเห็นในการประเมินในแต่ละครั้ง  คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6  
เดือนแรก  ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง และครั้งที่ 3  กรณีมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน (ถ้ามี) และนําเสนอ
คณะกรรมการลําดับที่ 2 และลําดับที่ 1 ตามลําดับ  

 ทั้งนี้โดยแจ้งวันเริ่มปฏิบัติราชการ ต้ังแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นวันรายงานตัวเมื่อจบการศึกษา 
เนื่องจากอาจารย์ ดร.ศศิมลฑล  ม่วงศรีจันทร์ เป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนตามความ
ต้องการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.6 รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์จากหนังสือพิมพ์      

ตามที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์จากหนังสือพิมพ์
บ้านเมือง หน้า 13 คอลัมภ์ข่าวการศึกษาและวัฒนธรรม ฉบับวันที่ 13 ธันวาคม 2553 อ้างอิงที่ 3U0VM3D5 หรือ
สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3U0VU6EK.PDF  คณะฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ 
และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคณะฯ ซึ่งมีทั้งสาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ 
กอปรกับเป็นจุดแข็งที่สามารถนํามาพัฒนาหลักสูตร รองรับนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลป
วิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education) ได้  จึงขอนําเสนอรายละเอียด ดังนี้   

บอร์ด สกศ.หนุนเตรียมความพร้อม นร.ก่อนศึกษาต่อ 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุม
คณะกรรมการสภาการศึกษา (กกศ.) ที่ประชุมได้รับรายงานจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เกี่ยวกับ
นโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education) ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา ของสภาการศึกษาที่มี ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการฯ มีมติร่วมกันกําหนดให้ศิลปวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นหนึ่งของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ฝ่ายไทยและสหรัฐอเมริกา เมื่อครั้งการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9-11 ต.ค.2551  



7 

F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  12_2553.doc  

จากการสืบค้นข่าวในระบบออนไลน์ มีรายละเอียดจากหัวข้อข่าวเพิ่มเติมว่าหัวใจสําคัญของนโยบาย
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์นั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิด การสื่อสาร พัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรอบรู้ และคิดอย่างสุขุมลุ่มลึก โดยได้มีการเสนอให้นําการเรียนการสอนศิลปวิทยาศาสตร์ มาปรับใช้ใน
การสอนระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 ก.ย.53 คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ให้ความเห็นชอบนํานโยบาย
ดังกล่าว มาเป็นกรอบการพัฒนาการอุดมศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทําหน้าที่ศึกษา 
วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งนี้ ได้เสนอที่จะนํา
นโยบายศิลปวิทยาศาสตร์มาเป็นกรอบต่อการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งที่ประชุมได้
ให้ความเห็นชอบ แต่ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดําเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการการสอนสายศิลป์และสายวิทยาศาสตร์ (school in school) เข้าด้วยกัน ไม่
ต้องแบ่งแยก ซึ่งจะเป็นลักษณะเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การจัดการเรียนการสอนศิลปวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
นั้น ควรมีการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตสําหรับการเรียนต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ จะต้องสอนและสร้างความเข้าใจในศาสตร์ความคิดของมนุษย์ทั้งในเชิงตรรกะ เชิง
สร้างสรรค์ วิพากษ์ ประเมิน และวิเคราะห์ให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
ศิลปศาสตร์ว่าคนไทยเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นการศึกษาสายศิลป์ หรือการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เท่านั้น และการจัดการศึกษาศิลปวิทยศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย โดยที่ประชุมเห็นว่าควรจะค่อยๆ มี
การศึกษาปรับปรุงและพัฒนาหลักแนวคิดนี้ต่อไป (ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ -- จันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553 
00:00:55 น http://www.ryt9.com/s/bmnd/1046938)   

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ และขอให้กรรมการ และผู้เกี่ยวข้องนําข้อมูลไปศึกษา เพื่อเตรียมแผน
ดําเนินงานในแต่ละภาคส่วนเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
ต่อไป   

วาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชา 02738411 เป็น 02750411  

สืบเนื่องจากประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ที่
ประชุมพิจารณา เรื่อง การขอเปลี่ยนรหัสรายวิชา 02738411 เป็น 02750411 แล้วมีมติเห็นชอบให้ชะลอการพิจารณา  
โดยมีข้อแนะนําให้คณบดี เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุล
ชีววิทยา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  และรศ.ดร.จุรีย์รัตน์  ลีสมิทธ์ิ อาจารย์ประจําวิชา เพื่อ
พิจารณาให้ข้อมูล และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

คณบดี ได้มอบหมายให้สํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบข้อมูล และประสานงานนัดหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้ง 4 ส่วน คือ สายวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 02 738411 เพื่อร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร แต่ยังไม่สามารถจัดเวลานัดหมายเพื่อพิจารณาร่วมกันได้ ดังนั้น จึงขอรายงานข้อมูล
เบื้องต้นตามที่ตรวจสอบ ดังนี้  

1. รายวิชา 02738411 เป็นรายวิชาที่ขออนุมัติเปิดสอน ตามนโยบายของ สกอ. ซึ่งจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้แก่อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันการศึกษาในสังกัด สกอ. โดยมี รศ.ดร.จุรีย์รัตน์  ลีสมิทธ์ิ เข้าร่วม
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โครงการฝึกอบรมในนามของสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว จึง
นําเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่เป็นวิชาเลือกในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)    

2. รายรับการเปิดสอนรายวิชา 02738411 ปีการศึกษา 2552 มีรายรับหลังหักค่าใช้จ่าย 15% ให้
วิทยาเขตกําแพงแสนแล้ว ภาคต้น คงเหลือ 31,745.50 บาท ภาคปลาย คงเหลือ 30,600 บาท รวมเป็นเงิน 62,345.50 
บาท จัดสรรให้สายวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 60 ได้รับ 37,407.30 บาท  

3. รายจ่ายการเปิดสอนรายวิชา 02738411 ปีการศึกษา 2552 มีค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาฯ รวม 
15,400 บาท รวมค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ รวม 2,400 บาท (เบิกจากเงินโครงการทัศนศึกษาฯ) และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 3,000 บาท (เบิกจากเงินรายได้ส่วนกลาง) รวมค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) 18,400 บาท/ปี คงเหลือจ่ายเป็น
รายรับของสายวิชาวิทยาศาสตร์ (โดยประมาณ)  19,007.3 บาท     

4. รายวิชา 02738411 เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ปัจจุบันประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งว่าได้ตัดรายวิชาดังกล่าวออกจากหลักสูตรต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2553    

  อนึ่ง การปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชา 02 738411 มาเป็น 02750411 จะจัดเป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร
ใดของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร คือ วท.บ.
(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) และ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)      

ที่ประชุมโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การตัดรายวิชา 02738411 ออกจากรายวิชา
เลือกในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) เป็นเพียงการตัดรายวิชาดังกล่าวออกจากเอกสารเดิมที่กําหนดรายวิชา
เลือกเสรีให้นิสิตเลือกจากรายวิชาต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ ดังนั้นจึงยังไม่มีการดําเนินการแจ้งปรับปรุงหลักสูตร หรือแจ้งปิด
รายวิชา 02738411 แต่อย่างใด  ทั้งนี้กรณีที่จะตัดรายวิชานี้ออกจากหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) และ
ดําเนินการขอปรับเปลี่ยนรหัสรายวิชาจากเดิมเป็น 02750411 ให้เป็นรายวิชาเลือกเสรีสําหรับนิสิตหลักสูตรต่าง ๆ โดย
จัดเป็นวิชาบริการกลาง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานกลางคณะฯ สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด     

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ดังนี้   
1. ให้รายวิชา 02738411 สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร์ตามเดิม   
2. ให้ผู้จัดการรายวิชาดําเนินการตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติของคณะฯ และสายวิชาต้นสังกัด  
3. การบริหารจัดการงบประมาณของรายวิชา 02738411 ให้อยู่ในหลักการว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมต้อง

ไม่เกินส่วนแบ่งของรายวิชาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะฯ และสายวิชากําหนด หากมี
ค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติตามแผนให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการรายวิชา  

4. มอบคณบดี หัวหน้าสายวิชา และผู้จัดการรายวิชา 02738411 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติร่วมกัน  

4.2 โครงการขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จํากัด
ประจําปี 2553 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  

ด้วยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 1335 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
2553 แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้มีโครงการขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จํากัดประจําปี 2553 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ปัจจุบันยังคงเหลือวงเงินที่สามารถให้การสนับสนุนการลงทุนกับหน่วยงานอีก
จํานวน 767 ล้านบาท ดังนั้น จึงแจ้งให้หน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอขอใช้งบประมาณสนับสนุนดังกล่าว จัดทําและ
นําเสนอรายละเอียดโครงการมายังกองแผนงานภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เพื่อกองแผนงานจักได้พิจารณารวบรวม
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สรุป เสนอที่ประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เพื่ อ เสนอสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด นําเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประมาณปลายเดือนมกราคม 2554 รายละเอียด
อ้างอิงที่ 3T0MGYAA หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3T0MKR6P.PDF  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งหน่วยงานภายใน และโครงการจัดต้ังสายวิชาต่าง ๆ ทราบ 
และพิจารณาเสนอข้อมูล กรณีที่ประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนดังกล่าว โดยมอบให้รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาเสนอโครงการเงินกู้ฯ รายละเอียดเบื้องต้นของอาคาร สถานที่ควรก่อสร้าง รูปแบบอาคาร 
วงเงินโดยประมาณ และแนวทางในการคืนเงินกู้ เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในส่วนของอาคาร 
ดังนี้  

1. อาคารวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มห้องปฏิบัติการ  

2. อาคารหน่วยอาคารสถานที่และห้องเก็บสารมีพิษ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงขอนําเสนอรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของอาคารดังกล่าว ประกอบด้วย    

1. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มี 2 แบบ แบบอาคารอ้างอิงที่ 3Z0YX9BX หรือสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3Z0Z22W7.pdf  ดังนี้  

   1.1  อาคารคอนกรีต สูง 4 ช้ัน อาคารขนาด 36.00 x 49.50 ม. พ้ืนที่ 4,528 ตารางเมตร วงเงินค่า
ก่อสร้างประมาณ 36.5 ล้านบาท ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 10 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 41 ห้อง 

   1.2  อาคารคอนกรีต สูง 5 ช้ัน อาคารขนาด 36.00 x 49.50 ม.พ้ืนที่ 5,911 ตารางเมตร วงเงินค่า
ก่อสร้างประมาณ 47-50 ล้านบาท ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 15 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 41 ห้อง   

2.  อาคารงานอาคารสถานที่และห้องเก็บสารมีพิษ เป็นอาคารคอนกรีตสูง 2 ช้ัน พ้ืนที่ 570 ตาราง
เมตร วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 4,275,000 บาท  ประกอบด้วย พ้ืนที่จอดรถยนต์ จํานวน 6 คัน ห้องน้ํา 3 ห้อง ห้อง
เก็บสารมีพิษ ห้องงานซ่อมบํารุง ห้องเก็บเครื่องมือ ห้องเก็บเครื่องมืองานสวน ห้องสํานักงานงานหน่วยอาคารสถานที่  
แบบอาคารอ้างอิงที่ 3Z0YX9BX หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3Z0Z22YD.pdf  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาและอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ข้อจํากัดเรื่องความสูงของอาคารที่วิทยาเขต
กําแพงแสนกําหนด การคืนเงินกู้ ความคิดเห็นของบุคลากร และอื่น ๆ  กอปรกับคณะฯ จะต้องนําเสนอโครงการพร้อม
ข้อมูล ส่งถึงกองแผนงาน บางเขน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เพื่อรวบรวมสรุปข้อมูลนําเสนอวาระที่ประชุมคณบดี
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และให้ข้อแนะนํา
เชิงสร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ และเป็นการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง มีความ
เข้าใจเป้าหมาย และการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน จึงมีมติ ดังนี้   

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการให้คณะฯ เสนอโครงการเงินกู้เพื่อก่อสร้างอาคาร จํานวน 2 หลัง 
(อาคารตามข้อ 1.2 และ ข้อ 2)  โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร นําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในกรณี 
ดังนี้  

1.  การปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารตามข้อ 1.2 ให้มีจํานวนชั้นมากกว่า 5 ช้ันขึ้นไป เนื่องจากพื้นที่ใน
ส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามท่ีได้รับอนุมัติจากวิทยาเขตกําแพงแสน คงเหลือพื้นที่จํากัด โครงการ
ก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างจึงควรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้คุ้มค่า      

2.  ขอให้นําเสนอหน่วยงานภายใน และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียด
เบื้องต้นของอาคาร สถานที่ก่อสร้าง รูปแบบ ราคาโดยประมาณ และแนวทางในการคืนเงินกู้ฯ กําหนดส่งข้อคิดเห็น 
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ข้อเสนอแนะภายในวันที่ 5 มกราคม 2554 และรวบรวมสรุปผลภายในวันที่ 7 มกราคม 2554 เพื่อจัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้กองแผนงาน และนําเสนอรายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งต่อไป    

4.3 ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2554  

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คราวประชุมครั้งที่ 
10/2553 เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2553 พิจารณา เรื่อง การขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา       
นิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) แล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลหลักสูตรเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(มคอ.) ไม่ครบถ้วน ชัดเจน ไม่มีรายงานวิจัยสถาบัน และเอกสารหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) ฉบับที่นําเสนอมี
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งเรื่องกลับให้ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 
พิจารณาตรวจสอบความเรียบร้อย และให้ปรับแก้ไข จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น  

   บัดนี้ อ.ดร.พิเชษฐ  อนุรักษ์อุดม ประธานร่างหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ได้นําเสนอร่างหลักสูตรที่
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาแล้วแจ้งว่าร่าง
หลักสูตรดังกล่าวปรับแก้ไขไปตามรูปแบบการเสนอขอเปิดหลักสูตร รวมทั้งการจัดทํา มคอ.2 เมื่อพิจารณาในเบื้องต้น
แล้วเห็นควรนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาต่อไป อ้างอิงที่ 3V0YG2OO หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3V0YL0WH.PDF  พร้อมนี้ได้แนบร่าง หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) 
หลั ก สู ต ร ใหม่  ฉ บับแ ก้ ไ ข  จั ดส่ ง เ มื่ อ วั นที่  2 3  ธั น ว าคม  2 5 53  อ้ า ง อิ ง ที่  3W0GCX9M หรื อ สื บ ค้ นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3W0GKGOV.doc   

  เนื่องจาก ผศ.ดร.พิเชษฐ  อนุรักษ์อุดม จัดส่งไฟล์ร่างหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) ใหม่มาแทนร่าง
ฉบับเดิมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ดังนั้นจึงขอส่งไฟล์ใหม่ให้คณะกรรมการพิจารณา อ้างอิงที่ 3W16AN9C หรือ 
มคอ.04  สืบค้นที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3W16I6NC.doc  ร่างหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) 
หลักสูตรใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3W16I6ND.doc  

  ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
- หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) จะสังกัดสายวิชาใด  
- การจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษหรือไม่  
- การกําหนดสัดส่วนการจัดทํารายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือการจัดทําวิทยานิพนธ์เป็น

อย่างไร  
- ควรเพิ่มเติมรายวิชาทางกีฏวิทยาเพื่อการพิสูจน์ศพ  
- อาจารย์ประจําหลักสูตร 5 ท่านไม่ซ้ําซ้อน หรือมีช่ืออยู่ในหลักสูตรอื่น ๆ อาจารย์ประจําหรือ

สนับสนุน 
- ควรเพิ่มเติมอาจารย์ในสังกัดคณะฯ ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งสายวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สาขา

ชีววิทยา สัตววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจฯ  
- การรับอาจารย์ใหม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ  
- คณาจารย์ที่นําเสนอในหลักสูตร มีคุณสมบัติตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย หรือ สกอ. กําหนดหรือไม่  
- อาจารย์พิเศษในเอกสารบางท่านมีข้อมูลน้อย จึงไม่เห็นความแตกต่างจากคณาจารย์ของคณะฯ  
- รายละเอียดเนื้อหาในรายวิชาที่มีการทดลองมีจํานวนน้อย  
- รายวิชา 02742552 กับ รายวิชา 02742553 แตกต่างกันอย่างไร   
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- รายวิชา 02742525 เทคนิคการตรวจพิสูจน์บุคคล, รายวิชา 02742529การประยุกต์ใช้เซรุ่มวิทยา
ทางนิติวิทยาศาสตร์ และรายวิชา 02742528 ความก้าวหน้าในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา 
(ความก้าวหน้าในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา โดยวิธีการใหม่ๆ ทางฟิสิกส์และเคมี) ควรมีปฏิบัติการ 

- งบประมาณที่ใช้เริ่มต้นมาจากส่วนใด และข้อมูลงบประมาณ วงเงิน 5.4 ล้านบาท จํานวน 80 คน 
2 ภาคการศึกษา เท่ากับ 35,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา  

- ผลของงานวิจัยสถาบัน  

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม   

1. เห็นชอบในหลักการการเปิดสอนหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์)  

2. ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดส่งผลการวิจัยสถาบันเพิ่มเติม  

3. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานแจ้งผู้รับผิดชอบจัดทําหลักสูตร ตรวจสอบข้อมูลให้
เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ และสํานักงานการคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด รวมถึง
ประเด็นต่าง ๆ ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยนําเสนอ
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาพิจารณาก่อนนําเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้ง
ต่อไป   

4.4 ขออนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาแก่อาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
ปีงบประมาณ 2554 – 2556    

ด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0509 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง 
จัดทําประกาศการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่อาจารย์ที่ศึกษาต่อ โดยแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ใน
การประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ฝ่ายวิชาการจัดทําโครงการ
สนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์ ดังนั้น จึงขอให้คณะฯ จัดทําประกาศ เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่อาจารย์ที่
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในช่วงปีงบประมาณ 2554 – 2556 โดยใช้เงินรายได้ เพื่อเป็นขวัญและ
กําลังใจแก่อาจารย์ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิของอาจารย์ภายในคณะฯ ดังนี้  

- ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท  
- ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท  

รายละเอียดอ้างอิงที่ 2T0OPO50 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/2T0OSSQE.PDF  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ทั้งนี้ บุคลากรที่ ไ ด้รับทุนจากกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์แล้วไม่มีสิทธิรับทุนดังกล่าว และเงื่อนไขการรับทุนหรือชดใช้ทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ 
ก.พ.กําหนด  

4.5 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 02 738424 

ด้วยสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20404/0785 ลงวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2553 แจ้งขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ รหัสวิชา 02 738424 ช่ือวิชา พืชเส้นใยและการใช้ประโยชน์ (Fiber 
Plants and Applications) 3(3-0-0) หมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร (อ.ดร.แตงอ่อน พรหมมิ) พิจารณาแล้วเห็นชอบ โดยมีความเห็นว่าให้บรรจุรายวิชา 
02738424 ไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี ของหลักสูตร นั้น  
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ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 
เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปิดรายวิชา 02738424 ช่ือวิชา พืชเส้นใยและ
การใช้ประโยชน์ (Fiber Plants and Applications) เป็นวิชาในหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ รายวิชาเฉพาะเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี และพิจารณาเสนอที่ประชุม
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ฯ  พิ จ า ร ณ า ต่ อ ไ ป  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ้ า ง อิ ง ที่  3V0VAL01 ห รื อ สื บ ค้ น ที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3V0VG7J9.pdf  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

4.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2555 – 2559  

ด้วยกองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 1251 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยแจ้งว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 – 2555 และได้มีการนําเสนอนโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 แล้ว ดังนั้น
เพื่อให้นโยบายดังกล่าวนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
และบุคลากรทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
รวมถึงแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในอนาคต ประการสําคัญเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันนําในภูมิภาค มหาวิทยาลัยจึงขอให้จัดทํา “แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU 
Action Plan) พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ รายละเอียดอ้างอิงที่ 
3A0POHF3 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3A0PQOUW.pdf  ดังนี้    

หลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
1. แผนปฏิบัติการที่จัดทําขึ้น จะต้องเพื่อเป็นแผนที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย 
2. แผนปฏิบัติการที่จัดทําขึ้น จะต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และ

หน่วยงาน ตามศักยภาพ ความพร้อม และทิศทางที่ควรพัฒนาในอนาคต บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและการไม่ได้
รับงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเป็นสําคัญ  

3. หน่วยงานและวิทยาเขตต้องสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการและรับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานและวิทยาเขตกําหนดไว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และ/หรือ ประจําวิทยาเขต 

4. หน่วยงานและวิทยาเขตต้องแสวงหารายได้เพิ่ม นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินปกติที่ได้รับ
จัดสรร เพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากการบริการ
วิชาการ การวิจัย และการจัดการศึกษา เป็นหลัก 

5. หน่วยงานและวิทยาเขตต้องมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่าง
เป็นระบบ และต้องมีการปรับแผน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดําเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย  โดยต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ  

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
1. ให้จัดทําแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2555 – 2559 ของหน่วยงาน จําแนกตามภารกิจของการ

ดําเนินงาน  อันได้แก่  ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการ
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บริหารจัดการ  ซึ่งในการบริหารจัดการนี้จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของหน่วยงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป  

2. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ให้ระบุโครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด งบประมาณ (งบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้) และผู้รับผิดชอบ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่อธิการบดีได้แถลงไว้ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตามท่ีปรากฏในแบบฟอร์ม)  

3. หน่วยงานสามารถทบทวนแผนการดําเนินงานบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่และศักยภาพความ
พร้อมของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพ ซึ่งโครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และดําเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานเป็นหลัก โดยหน่วยงานต่างๆ ต้องร่วมรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติภารกิจตามโครงการให้บรรลุเป้าหมายบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. มหาวิทยาลัยจะประมวลแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2555 - 2559 ของหน่วยงานและวิทยาเขต เพื่อ
จัดทําเป็นแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555 - 2559 โดยจะมีกระบวนการให้ทุกฝ่ายได้มีส่วน
ร่วมในการระดมความคิดเห็นในภาพรวมของแผนอีกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์ ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณบดี
และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบและนําไปสู่การปฏิบัติที่มีระบบกลไกในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นระยะ เพื่อนําไปสู่การทบทวนแผนปฏิบัติการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่อไป   

5. มหาวิทยาลัยจะนําเสนอแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2555 - 2559 ของหน่วยงาน วิทยาเขต และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา ในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานนําแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน หรือวิทยาเขตเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ สถาบัน สํานัก หรือคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัย
ดําเนินการต่อไป  

6. หน่วยงานและวิทยาเขตสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2555 - 
2559 ได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน www.planning.ku.ac.th และจัดส่งเอกสารพร้อมซีดีหรือส่งข้อมูลทาง E-mail : 
psdpbas@ku.ac.th ให้กองแผนงานภายในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุ
ข้างต้นต่อไป    

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555 – 
2559 สืบค้นที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3Z0Z7HU0.doc มาเพื่อใช้ประโยชน์ด้วยแล้ว   

อนึ่ง คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และบุคลากร ได้มีโอกาสไปร่วมขอพรในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 และได้รับแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และการบริหารงานคณะฯ 
ในอนาคต โดยท่านอธิการบดี ให้แนวคิดและแนวทางการบริหารงานในยุคของความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการไว้ ดังนี้    

1. แผนปฏิบัติการ จะต้องเป็นแผนที่เห็นพ้องต้องกันต้ังแต่ระดับบุคลากร หน่วยงานภายใน และต้อง
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา บุคลากรทุกคนมีความคิด ความเห็นแตกต่างกันได้ แต่ต้องสรุป หรือตกผลึกให้ได้
อย่างรวดเร็ว และบุคลากรทุกคนต้องรับรู้หรือมีเป้าหมายที่จะต้องดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน   

2. โครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการ ไม่ผูกพันว่าจะต้องได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐ ไม่มี 
commitment ว่ารัฐจะสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว แนวโน้มงบประมาณแผ่นดินลดลงทุกปี ดังนี้หน่วยงาน
จะต้องสามารถดําเนินการได้ด้วยงบประมาณของหน่วยงานเองด้วย  ทั้งนี้ท่านอธิการบดีแจ้งว่าจะพยายามหา
งบประมาณมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถทําได้  ส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของคณบดี หัวหน้าภาควิชา/เทียบเท่า ที่จะต้อง
แสวงหางบประมาณมาสนับสนุนเพิ่มเติม     
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3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีแหล่งเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ควรพิจารณา
เพิ่มการรับนิสิตด้านสังคมศาสตร์ ในอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากมีต้นทุนตํ่ากว่าด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยพิจารณาให้
เหมาะสม และระวังคู่แข่ง อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีพ้ืนที่เกือบ 8,000 ไร่ ควรแสวงหางบประมาณเพื่อ
การพัฒนาได้มาก เมื่อเทียบกับวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งมีพ้ืนที่เพียง 300 ไร่ สามารถบริหารจัดการได้ดี เมื่อกู้เงินลงทุน 
สามารถคืนทุน ชําระหนี้ได้ภายในเวลาเพียง 2 ปี  วิทยาเขตกําแพงแสน มีจุดเน้นทางด้านการเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เข้มแข็ง คือ ด้านชลประทาน ที่จะต้องเป็นเลิศ  แต่มิได้หมายความว่าจะมีสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพียงแต่ว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขนจะเข้มแข็งและมีจุดเด่นหรือความ
เป็นเลิศในด้านนี้มากกว่า  และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถแตกตัวได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม   

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารทุกฝ่าย สายวิชา/โครงการต่าง ๆ 
ทราบ และเตรียมการดําเนินงาน โดยมอบให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็น ประธานคณะกรรมการ
จัดทําแผนฯ ทังนี้คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทําร่างแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสืบค้นที่
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3Z0Z7HUG.doc    

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม    
1. เห็นชอบให้คณะกรรมการประจําคณะฯ นําร่างแผนปฏิบัติการฯ ไปพิจารณา โดยขอให้พิจารณา

นําเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยฯ ภายในวันพุธที่ 5 มกราคม 
2554    

2. มอบรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดทําแผนการดําเนินงาน หรือปฏิทินกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งให้ผู้บริหาร และหน่วยงานภายในคณะฯ ทราบและดําเนินการ
ตามแผน/ปฏิทินกิจกรรมได้ตามกําหนด   

4.7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย  

ด้วยกองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/20663 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2553 เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย โดยแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ได้พิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีลักษณะภารกิจคล้ายคลึง
กันหรือเชื่อมโยงกัน เช่น KU FIRST เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งบุคลากร เครื่องมือ และอาคารสถานที่ร่วมกัน 
โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นําไปพิจารณารายละเอียด และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ว่า มหาวิทยาลัยควรรักษาความเป็นผู้นําทางวิชาการด้านการเกษตร โดยให้แต่ละวิทยาเขตจัดการเรียนการสอนบน
พ้ืนฐานเดียวกัน เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถเท่าเทียม ประกอบกับการพิจารณามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการฝึกงานในสภาพจริง นอกจากนี้ แต่ละวิทยาเขตควรกําหนดสาขาวิชาที่
มีความโดดเด่นตามบริบทของแต่ละวิทยาเขต และมุ่งเน้นการทําวิจัยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  

ที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้หน่วยงานนําข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่อไปด้วย 
รายละเอียดอ้างอิงที่ 3Z0T7OXV หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3Z0TD9W9.pdf   
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ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว คณะฯ ควร
มุ่งเน้นนํามาปรับใช้ในเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเต็มศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด  จึงมีมติ ดังนี้   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายบริหาร ไปพิจารณาดําเนินการร่วมกับหน่วยงานภายใน/โครงการ 
เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน และนําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ  

4.8 การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปี 2553  

ด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต มีบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0622 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เรื่อง 
ขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับการพิจารณาให้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปี 2553 โดยฝ่าย
กิจการนิสิต ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2553 นั้น  

คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตฯ ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนายจิรพันธ์  เปรมสุริยา  
นิสิตช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ และผ่านการคัดเลือก
จากเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน และ Port folio ผลงานนิสิต จํานวน 1 ชุด นําเสนอให้ที่ประชุมทราบในวัน
ประชุม  

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ    

วาระที่   5  เรื่องอื่น ๆ  
5.1 รายงานการเงนิประจาํเดือนพฤศจิกายน 2553  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2553 อ้างอิงที่ 3R170MWX หรือที่ รายงานสถานภาพเงินรายได้ ลําดับที่ 1 (1.1 – 1.10) 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3Y0T3PJJ.xls /http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3Y0WRIWG.xls 
และรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยวัสดุ ปีงบประมาณ 2554 ลําดับที่ 2 ที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3V168ASZ.xls  รายละเอียด ประกอบด้วย    

1. เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย  
1.1 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.2 รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย์ต้นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.5 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.6 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ได้รับการโอนเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จัดทําเช็คแจ้งจ่าย 
1.7.2 รายงานเช็คค้างจ่ายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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1.7.4 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 

1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  
2. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี 2554 (ตุลาคม – ธันวาคม 2553)  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.2 รายงานการใช้สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2553  

ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 ต่อปี และปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช้พลังงานของชาติ  สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค ประจําเดือนพฤศจิกายน 
2553 อ้างอิงที่ 3R170MWX  หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3W112BJ1.xls  รายละเอียด ดังนี้  

1. สรุปรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจําเดือนพฤศจิกายน 2553  
2. การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ประจําเดือนพฤศจิกายน 2553 จําแนกตาม

มิเตอร์  และค่าใช้จ่าย   
3. รายงานสถิติการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2553 จําแนกตามปริมาณและ

ค่าใช้จ่าย  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2554   

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ้นจากการเป็นผู้แทนผู้บริหารระดับคณะ กลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์ ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามนโยบายคณบดี ให้กําหนดประชุมทุกวันจันทร์ที่ 4 ของทุกเดือน    

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได้ล่วงหน้า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2554 ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 
9.30 น.  กําหนดเสนอวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดภายในวันที่  20  มกราคม 2553       

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.   
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสรฐิศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม   

 


