
1 

H:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  4_2553.doc  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 4/2553 

วันจันทรท่ี 26  เมษายน  2553  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ  แทน หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
4. อ.ภัทรภร รักเรียน แทน หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
5. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. ผศ.เบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ ติดราชการ 
2. รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ     ติดราชการ   
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย ติดราชการ 
4. รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร รองศาสตราจารย     ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม  
1. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
2. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
3. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ 
  หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
4. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
5. อ.ดร.ฐิติยา แซปง แทน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
6. ผศ.นพพร  รัตนชวง ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
7. อ.ดร.วิชชุพร จันทรศรี แทน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
8. อ.ประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ แทน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
9. อ.สมนึก  จงไพบูลยกิจ แทน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  
10. อ.ดร.ประสงค   กัลยาณะธรรม ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 
11. นางสุวรรณี  ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
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เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

1.1 โครงการสัมมนาฝายบัณฑิตศึกษา ประจําป 2553 

ประธานแจงวาฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการสัมมนา และดูงานดานบัณฑิตศึกษาและ
บริการวิชาการ  ระหวางวันที่ 28 – 29 เมษายน 2553  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โยขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวม
โครงการ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2 การแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจําป 2553  

ประธานแจงวาระหวางวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2553 มีการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจําป 
2553  โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนเจาภาพ ประธานในฐานะนักกีฬาประเภทกอลฟ เขารวมการแขงขันดวย     

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.3 ทีมผูบริหารชุดใหม    

ประธานแจงวาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เห็นชอบแตงตั้งประธาน ดํารงตําแหนง คณบดีคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรสืบตอไปอีกวาระหนึ่ง เปนเวลา 4 ป  ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป นั้น 
ประธานไดพิจารณาเสนอแตงตั้งทีมรองคณบดีชุดใหม ดังนี้  

1. ผศ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร     
2. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
3. อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
4. อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
5. รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายวิชาการ  รับผิดชอบงานดานวิชาการทั้งระดับ

ปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา  
6. รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

  ทั้งนี้ ประธานขอขอบคุณ ผศ.เบญจมาศ  แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ ซ่ึงปฏิบัติงานดานวิชาการ
ดวยดีตลอดมาและจะครบวาระการปฏิบัติงานในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยจะกลับไปพัฒนางานโครงการจัดตั้ง
สายวิชาฟสิกส ตอไป  
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.4 คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

ประธานแจงวาในการบริหารจัดการในวาระตอไป คณะฯ จะมีคณะกรรมการประจําหนวยงานตาม
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการอื่น ๆ ดังนี้  

1.4.1 คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    

มีองคประกอบและภาระหนาที่ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 กําหนด
ประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของเดือน มีการประชุมคณะกรรมการตามองคประกอบ  ดังนี้  

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานคณะกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ  
4. หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ กรรมการ 
5. หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ  
7. ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
8. ผูทรงคุณวุฒิ (รศ.ปริทรรศน  นฤทุม)  กรรมการ 
9. อาจารยประจํา  1 ทาน (คณบดีพิจารณา)  กรรมการ  
10. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ  กรรมการและเลขานุการ  

1.4.2 คณะกรรมการบริหารจัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ประกอบดวย คณบดี เปนประธาน โดยมี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาหนวยงานภายใน 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา/สวนงาน  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ เปนกรรมการ และ
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร เปนกรรมการและเลขานุการ  มีภาระหนาที่ตามที่กําหนดไวเดิม  กําหนดประชุมทุกวันจันทร 
สัปดาหที่ 2 ของเดือน  

1.4.3 คณะกรรมการประจําฝายฯ   อาทิ คณะกรรมการฝายวิชาการหรือการศึกษา คณะกรรมการ
ฝายพัฒนานิสิต คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
คณะกรรมการฝายประกันคุณภาพ เปนตน โดยคณะกรรมการดังกลาว มีรองคณบดีฝายฯ เปนประธานกรรมการ และ
มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ  การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการมอบรองคณบดี
ฝายตาง ๆ พิจารณาเสนอแตงตั้ง  

1.4.4 คณะกรรมการบริหารงานหรืองานเฉพาะกิจอื่น ๆ  ขอใหผูบริหาร และบุคลากรมีสวนรวมใน
การเสนอความคิดเห็น  
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1.4.5 การเบิกคาเบี้ยประชุม  ประธานมอบหัวหนาสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการตรวจสอบ
ระเบียบเพื่อเบิกจายคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารจัดการ  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.5 การเสนอชื่อผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. 

ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง 
มก.  โดยหัวหนาสายวิชาฯ มีสิทธิเสนอชื่อ รายละเอียดแจงในระบบ Ams e-Office แลว  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.6 การรับนักศึกษาจีนเพื่อมาศึกษาวิชาภาษาไทย      

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษแจงวา ฝายวิเทศสัมพันธฯ และโครงการจัดตั้งสายวิชา
อุตสาหกรรมบริการ มีกําหนดเดินทางไปสัมภาษณนักศึกษาจีนเขาวิชาภาษาไทย  ณ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เปนเวลา 1 ป  เพื่อเตรียมตัวเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กําหนดเดินทางประมาณวันที่ 19 – 
23 พฤษภาคม 2553 นี้  

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธใหสายวิชา/โครงการตาง ๆ ทราบ เนื่องจากนักศึกษาจีนดังกลาวเมื่อ
เรียนภาษาไทย และพรอมเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ขอความรวมมือรับนักศึกษาจีนเขาศึกษาใน
หลักสูตรตาง ๆ ตามความเหมาะสมดวย       

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.7 เร่ืองแจงจากฝายวิเทศสัมพันธฯ     

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ขอแจงประชาสัมพันธ ดังนี้  

1.7.1 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรวมประชุมกับผูบริหารมหาวิทยาลัย   3  แหง จากมล
รัฐ เท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมี MOU. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว โดยโครงการจัดตั้งสายวิชา
อุตสาหกรรมบริการ  จะมีโครงการจะขอแลกเปลี่ยนอาจารยจากมหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว  

1.7.2 หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล)  และ ปร.ด. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากล) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 
3/2553  เมื่อวันที่  26  มีนาคม 2553 เรียบรอยแลว  ทั้ง 2 หลักสูตร อยูในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งสายวิชา
อุตสาหกรรมบริการ มีกําหนดเปดรับนิสิตภาคปกติ ภาคปลาย ปการศึกษา 2553  
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1.7.3 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบรอบ 17 ป ในวันที่ 31 
สิงหาคม 2553 ฝายกิจการพิเศษ ไดประสานงานติดตอวงดนตรีออเคสตราของกองทัพเรือ เพื่อมาแสดงในงาน
ดังกลาว     

1.7.4 จากการประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิ และการสํารวจขอมูลเบื้องตนจากกลุมผูบริหาร
สถานศึกษา ทราบขอมูลวาผูบริหารสถานศึกษา สนใจเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก แตไมมีสวนนอยที่สนใจ
ศึกษาตอในหลักสูตรบริหารการศึกษา ดังนั้นคณะฯ ควรสํารวจความตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และนําเสนอ
หลักสูตรที่มีอยู หรือหลักสูตรใหมที่จะดําเนินการเพื่อตอบสนองตามความตองการของสังคม  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.8 เร่ืองแจงจากฝายวิจัยฯ    

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษาแจงใหทราบ ดังนี้   

1.8.1 ขอเชิญผูบริหารรวมพิธีเปดโครงการอบรมครู ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2553  ณ หองสัมมนา
วิชาการ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 

1.8.2 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติเปนศูนยประงาน
งานสวนภูมิภาคของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายละเอียด http://www.rpttc.flas.kps.ku.ac.th/NSTI/  โดยมีภารกิจดําเนิน
โครงการศึกษาความตองการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิภาคกลางและตะวันตก โดยไดรับงบประมาณ
เพื่อดําเนินการ ประมาณ 1.7 ลานบาท ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินงานโครงการ ทั้งนี้แจงใหบุคลากรทราบใน
ระบบ Ams e-Office แลว  

1.8.3 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติกําแพงแสนผลิตภัณฑธรรมชาติ 2553 “The 1st 
Kamphaengsaen International Natural Products Symposium:  The Relationship Between Living Organisms and 

Environment”  กําหนดจัดประชุมวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2553 ณ  Swissotel Le Concorde Hotel โดยมี  ศสวท. เปน
หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ จึงขอประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ รายละเอียดติดตามทางเว็บไซดของ ศสวท.  
ที่ http://www.natural-products.co.nr/   

1.8.4 ขอเชิญรวมตอนรับคณาจารยและนักศึกษาจาก Central Luzon State Univ., Philippines  รวม 
4 คน ในวันที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. นักศึกษาดังกลาวเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 4 ซ่ึงจะมา
ฝกงานดานเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี และคณะ
วิทยาศาสตร บางเขน ในระหวางวันที่  21  เมษายน 2553 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  กําหนดการแจงในระบบ Ams 
e-Office เรียบรอยแลว  
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1.8.5 ทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก สําหรับครู อาจารยจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  โดย
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ ประมาณ 65 ลานบาท เพื่อสนับสนุนครู อาจารยจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 50 
ทุน หากหลักสูตรใดประสงคจะรวมโครงการ สามารถนําเสนอขอมูลภายในวันที่ 28 เมษายน 2553 ได  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ   

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 3/2553  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 3/2552  เมื่อวันจันทรที่ 29 มีนาคม 2553  เพื่อรับรอง  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือน มีนาคม 2552   

 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่
แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้ หนวยงานภายในรายงานผลตามแบบ ก.พ.ร. ประจําเดือน มีนาคม 2553 และรายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม 2553  ดังนี้   
ลําดับ 
ท่ี 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีสง 

1. ฝายบริหาร   19 เม.ย.53   

2.  ฝายวิชาการ   19 เม.ย.53   

3. ฝายวิจัยและบัณฑติศึกษา   23 เม.ย.53 

4. ฝายทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   2 เม.ย.53 

5.  ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   20 เม.ย.53 

6. ฝายวิเทศสัมพนัธและกิจการพิเศษ   22 เม.ย.53 

7   สายวิชาคณิตศาสตร    6 เม.ย.53 

8.   สายวิชาวทิยาศาสตร   21 เม.ย.53 
9.   สายวิชาศลิปศาสตร   ติดตามทวงถามแลว แตยังไมไดขอสรุปวามอบหมาย

ใหใครดําเนินการจัดทํารายงานขอมูลคะ 
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   5 เม.ย.53 

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ   5 เม.ย.53 

12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ     3 เม.ย.53 

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พเิศษ   19 เม.ย.53 

14. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   6 เม.ย.53 

15. สํานักงานเลขานกุาร   3 เม.ย.53 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   2 เม.ย.53 

17. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา    21  เม.ย.53 
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ลําดับ 
ท่ี 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีสง 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส   3 เม.ย.53 

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชวีวิทยา     21 เม.ย.53  

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพวิเตอร   7 เม.ย.53 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร   19 เม.ย.53 

22. โครงการจัดตั้งศนูยการศึกษาอตุสาหกรรมบริการนานาชาต ิ   22 เม.ย.53 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกจิและเศรษฐศาสตร   9 เม.ย.53 

รวมหนวยงานทีน่ําสงและไมนําสงทั้งสิ้น 16 1  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553   

หนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางรายการ
ครุภัณฑเงินงบประมาณ ประจําป 2553 และแผนการจัดซื้อ/จางรายการครุภัณฑ เงินรายได ปงบประมาณ 2553 และ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการกอสราง เพื่อใชเปนขอมูล และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 2553 ดังนี้  

1. รายงานผลการซื้อจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553  
2. ความกาวหนาในการดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรูดานสารสนเทศ   

-  งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 5,180,000  บาท 
- งบประมาณเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 2,590,000 บาท 

รวมมูลคาตามสัญญา 7,770,000 บาท  
- ระยะเวลากอสรางตามสัญญา 295 วัน 
- ขยายเวลากอสราง ครั้งท่ี 1 45  วัน 

รวมระยะเวลาตามสัญญา 340 วัน 
- ระยะเวลากอสรางที่ผานมา (เริ่มสัญญา 18 พ.ค. 2552) 340 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา(สิ้นสุดสัญญา 22  เมษายน 2553)   0 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนดคิดเปนรอยละ  100  
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ 100  
- เร็วกวากําหนดการคิดเปนรอยละ - 9 วัน  
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวันในรอบเดือนที่ผานมา 6.52 คน 
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 1 ไดเมื่อ 13 มิถุนายน 2552  
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 2 ไดเมื่อ  3 กรกฎาคม 2552  
- สามารถสงมอบงาน งวดที่ 3 ไดเมื่อ  5 สิงหาคม 2552  
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 4 ไดเมื่อ 8 กันยายน 2552 
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 5 ไดเมื่อ  18 พฤศจิกายน 2552 
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- สามารถสงมอบงาน งวดที่ 6 ไดเมื่อ  5 ธันวาคม 2552 
- สามารถสงมอบงาน งวดที่ 7ไดเมื่อ  5 มกราคม 2553 
- สามารถสงมอบงาน งวดที่ 8 ไดเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2553 
- สามารถสงมอบงาน งวดที่ 9 ไดเมื่อ 7 เมษายน 2553 
- สามารถสงงานงวดที่ 10 (งวดสุดทาย)  12 เมษายน 2553  
กําหนดทดสอบระบบน้ํา และระบบไฟฟา  15 พฤษภาคม 2553 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  
3.3 แผนอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555)  สายวิชาการ  และสายสนับสนุน 

                    ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 

20  กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปของสถาบัน  โดยมีสาระสําคัญใหกําหนดกรอบของ

ตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง  และจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีใน

สถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และจํานวน

อัตรากําลังที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความไมซํ้าซอน  ความประหยัด  และ 

สอดคลองกับหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  นั้น 

  คณะฯ จัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) สายวิชาการ และสายสนับสนุน จัดสงให

มหาวิทยาลัยพิจารณาแลว และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสงแผนใหคณะตรวจสอบเพื่อยืนยัน หรือ

แกไขแลว ตามเอกสารอางอิงในระบบที่ VP0OTUBP และ VU0OR0YE  ทั้งนี้สายวิชา/หนวยงานภายใน ดําเนินการ

ตรวจสอบและแจงขอมูลยืนยัน/แกไข โดยงานนโยบายและแผน รวบรวมสรุปและนําเสนอกองแผนงานตามกําหนด

เรียบรอยแลว     

                    บัดนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป  คร้ังที่ 1/2553  เมื่อคราวประชุมวันที่ 27 

มกราคม พ.ศ. 2553   ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการวางแผนอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุนขึ้น 

เพื่อใหการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยผานความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรไดอนุมัติหลักเกณฑดังกลาวแลว  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  และวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2553  ตามลําดับ คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแผนอัตรากําลัง 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2555)  สายวิชาการและสายสนับสนุน

ตามหลักเกณฑดัง กลาว ในสวนของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรอัตรากําลังสายวิชา จํานวน 43 

อัตรา และสายสนับสนุน  จํานวน  1 อัตรา   ทั้งนี้แผนดังกลาวอยูในระหวางการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนแจงอยางเปนทางการ   
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             ประธาน จึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 โครงการอบรม เร่ือง การจัดทําแผน และแผนที่ยุทธศาสตร   

ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  จัดโครงการอบรมใหความรูดานประกนัคณุภาพแก
บุคลากร เร่ือง การจัดทําแผน และแผนที่ยุทธศาสตร ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
คณะฯ มีแผนและแผนที่ยุทธศาสตรที่ชัดเจน และบุคลากรของทุกหนวยงานมีความรูความเขาใจ และสามารถจัดทํา
แผนของหนวยงานที่สอดคลองกับประเดน็ยุทธศาสตรของคณะฯ ได  นั้น  

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพฯ  จึงขอความอนุเคราะหผูบริหารทุกระดับ และสนับสนุนให
บุคลากร เขารวมกันโครงการอบรมอยางพรอมเพรียงกัน เพื่อใหทุกทานมีสวนรวมในการพัฒนาคณะใหกาวหนาไป
พรอมกันอยางมั่นคง  รายละเอียดกําหนดการจะแจงประชาสัมพันธใหทราบทางระบบ e-office  

             ประธาน จึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 การรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรฯ รายภาคการศึกษา (สม.07) ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552 

ดวยกองบริการการศึกษา บางเขน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10106/ว 6011 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553  แจง
ขอใหรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรฯ รายภาคการศึกษา (สม.07) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคปลาย ปการศึกษา 2552  และเพื่อใหการจัดทํารายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึง
ขอใหดาวนโหลดขอมูลไดที่ http://eduserv.ku.ac.th  กําหนดสงขอมูลภายในวันที่ 30 เมษายน 2553  นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดมอบใหสวนงานจัดการศึกษา ประสานงานเพื่อรวบรวม
รายงานดังกลาวแลว  และเพื่อใหสามารถจัดสงรายงานไดครบถวนทุกหลักสูตร จึงขอความรวมมือจากทุกสายวิชา
แจงใหผูเกี่ยวของทราบ และดําเนินการจัดสงรายงานตามกําหนดดวย รายละเอียดอางอิงที่ X00X5XLP  หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/X00X8CZY.pdf    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553)  
ตามบันทึกที่ ศธ 0513.20102(4)/ ว 0794 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 เร่ือง การรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คร้ังที่ 1  โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ( 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) ตาม
แบบฟอรม และรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/WO0YWN73.pdf  
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หรือสืบคนในระบบที่ WO0YRWJ0  กําหนดสงรายงานผลใหงานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน) ภายใน วันที่ 19 
เมษายน 2553  นั้น  

ปจจุบันมีบางหนวยงานที่จัดสงรายงานผลการดําเนินงาน  และหนวยงานสวนใหญ ยังมิไดจัดสง
ขอมูล ดังนั้นงานนโยบายและแผนจึงไมสามารถรวบรวมขอมูลนําเสนอคณะฯ และจัดสงใหวิทยาเขตกําแพงแสนได 
ตามกําหนด จึงขอความรวมมือจากฝายและหนวยงานภายใน ดําเนินการและจัดสงขอมูลภายในวันที่  10 พฤษภาคม 
2553 ดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 รายการที่ไดรับอนุมัติสนับสนุนเงินลงทุน จากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 
ป พ.ศ. 2553 

ดวยกองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 0370 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553 แจงรายการที่ไดรับ
อนุมัติสนับสนุนเงินลงทุนจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ป พ.ศ. 2553  รายละเอียดอางอิง 
ที่ WI0PAPDF  หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/WI0PEQ2M.pdf    รายละเอียดดังนี้  

1) จัดหาอาคารศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ  170,000,000  บาท  
2) จัดหาครุภัณฑประกอบอาคารศูนยการศึกษาฯ      70,000,000   บาท   
3) งบดําเนินการ         30,000,000  บาท  
   รวม  1)  –  3)     270,000,000  บาท     
4) จัดหาอาคารการเรียนรูทางภาษา        28,000,000  บาท  
5) จัดหาครุภัณฑประกอบอาคารการเรียนรูฯ       12,000,000   บาท   
   รวม  4)  -  5)       40,000,000   บาท  
6) การปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม ศวท.     20,000,000   บาท   
   รวมทั้งสิ้น      330,000,000  บาท  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอใหเรงดําเนินการจัดทํารูปแบบรายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ/จัดจาง
เหมากอสราง และอื่น ๆ  รวมทั้งเสนอแตงตั้งคณะกรรมการเขารวมในการจัดซื้อ/จัดจาง เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหความเห็นชอบโดยตามเงื่อนไขการสนับสนุนดังกลาว สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด จะเปน
ผูจัดหาผูรับจางมาดําเนินการโดยใหหนวยงานเสนอรายนามผูเขารวมเปนคณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจาง ดังนี้   

1. ผูช้ีแจงแบบและรายละเอียด จํานวน 1 – 2 ทาน  
2. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ/จัดจาง จํานวน 2 ทาน  
3. คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ/คณะกรรมการตรวจการจาง จํานวน 5 ทาน  

   อนึ่ง หนวยงาน/โครงการที่เกี่ยวของ ไดเรงดําเนินการ โดยมีความกาวหนา ดังนี้  
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1. โครงการกอสรางอาคารการเรียนรูทางภาษา พรอมครุภัณฑ วงเงิน  40 ลานบาท จัดสงวิทยาเขต
กําแพงแสน เพื่อขออนุมัติใชพื้นที่  ขออนุมัติแบบกอสราง และแตงตั้งกรรมการประเมินราคากลาง  ทั้งนี้วิทยาเขต
กําแพงแสน จะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตฯ วันที่ 30 เมษายน 2553  

2. โครงการปรับปรุงอาคาร 1 -5 และอาคาร 9 จัดทํารายละเอียดประกอบแบบ และกําหนดงวดงาน 
แผนดําเนินการปรับปรุง โดยกําหนดประชุมหนวยงานและผูเกี่ยวของในวันที่ 26 เมษายน 2553 หลังการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 4/2553    

3. โครงการกอสรางอาคารอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ อยูในระหวางขออนุมัติจางผูออกแบบ
และประเมินราคา ทั้งนี้จัดทําแบบรางไวบางสวนแลว  สําหรับพื้นที่กอสราง วิทยาเขตกําแพงแสน จะพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตฯ วันที่ 30 เมษายน 2553  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหม และอัตราวาง  ปงบประมาณ 
2553  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาเคมี  จํานวน 1 อัตรา  และสาขาฟสิกส จํานวน 1  อัตรา รวม 
2 อัตรา โดยสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเขารับราชการ 
เสร็จเรียบรอยแลว นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการ ดังนี้  

1. นางนงพงา  จรัสโสภณ  คุณวุฒิ วท.บ.(เคมี) คะแนนเฉลี่ย 3.22 และ ปร.ด..(อินทรียเคมี) คะแนน
เฉลี่ย 3.54  จากมหาวิทยาลัยมหิดล  เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี ขั้น 
19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางอินทรียเคมี   เนื่องจากนางนงพงา จรัสโสภณ ปฏิบัติงานในตําแหนง  
อาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีประสบการณสอนหลังจบการศึกษาปริญญาเอกเปน
เวลา 1 ป 8 เดือน   ดังนั้น จึงขออนุมัติ บรรจุสูงกวาวุฒิ โดยขออนุมัติปรับเพิ่มประสบการณ จํานวน 2 ขั้น  

2. นายสุทธิพจน   สุทธนะ  คุณวุฒิ  กศ.บ.(ฟสิกส) เกียรตินิยมอันดับ 2 คะแนนเฉลี่ย 3.28 จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร  และ วท.ม.(ฟสิกส) คะแนนเฉลี่ย 3.65 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนง อาจารย  ขั้น 14,550 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางฟสิกส  อัตราเลขที่  พ.1364 อัตราเดิมของอาจารย
เอกชัย วิลามาศ                             

 การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบ  เอกสารอางอิงที่ WZ0VM2YF    
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 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ      

4.2 การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ขอใหที่ประชุมพิจารณา เร่ือง การกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานในแผนงานตาง ๆ รวม 8 แผน  เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินตนเอง ตามตัว
บงชี้ที่ 1.2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  ซ่ึงจะนําไปใชในการประเมิน
ตนเอง ปการศึกษา 2553 ดวย  รายละเอียดอางอิงที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/X20MDEXQ.doc ดังนี้  

ราง ตัวบงชี้ของการปฏบิัตงิานที่กําหนดในแตละแผนงาน 

 

ลําดับ
ท่ี 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2552 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ป 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

แผนงานการเรียนการสอน   
1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (กพร.) 300 284  

2 จํานวนนักศึกษาเขาใหม (กพร.)  792 624  

3 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (กพร.) 2000 1939  

4 จํานวนประเด็นที่ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู (กพร.) 3 4  
5 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (กพร.) 100 100  
6 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอ

นักศึกษา (กพร.) 
1,900 24,547  

7 ระดับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน (กพร.) 4.20 4.33  

รอยละของตัวบงชี้ท่ีบรรลุเปาหมาย 57.14 

แผนงานพัฒนานิสิต  
8 จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพและดานสิ่งแวดลอม (กพร.) 

10 1   

9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป (สกอ.) 

84.85 86.52  

10 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ.) 85 98.61  

11 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ.) 85 86.49  

12 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต (สกอ.) 3.5 3.89  

รอยละของตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย 80 
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ลําดับ
ที่ 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2552 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ป 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

แผนงานวิจัย    
13 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ

ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (กพร.) 7.69 10.34  

14 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา (กพร.) 8 28  

15 รอยละของงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวนอาจารยประจํา 
(กพร.) 3 9  

16 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารย ประจํา (กพร.) 38,462 49,935  

17 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารย ประจํา (กพร.) 67,308 93,595.71  

18 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยจากภายในตอจํานวนอาจารยประจํา 
(กพร.) 22 35  

19 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยจากภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา 
(กพร.) 8 16  

รอยละของตัวบงชี้ท่ีบรรลุเปาหมาย 100 

แผนงานบริการวิชาการ 

20 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
(กพร.) 

8 19.83  

21 รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจํา (กพร.) 

48 18  

22 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ตออาจารยประจํา (กพร.) 

2,000 20,226.01  

รอยละของตัวบงชี้ท่ีบรรลุเปาหมาย 66.67 

แผนงานพัฒนาบุคลากร 
23 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ.) 
47.58 42.24  
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24  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารยผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  (สกอ.) 

24.19 23.27  

 
ลําดับ
ที่ 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 
ป 2552 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ป 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

25 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ (กพร.) 

30 44  

26 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ
ทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ (กพร.) 

35 77.78  

27 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ
ตออาจารยประจํา (สกอ.) 

18,145.16 16,227.78  

 รอยละของตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย 40  

แผนงานประกนัคุณภาพ 
28 รอยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีไดดําเนินการ 80 รอผล  
29 ผลการประเมินคุณภาพของคณะดีกวาปท่ีผานมา 2.32 รอผล  
  รอยละของตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย 100 

แผนงานบริหารจัดการ 
30 มีระบบบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลและภาวะผูนํา 5 5  
31 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาหนวยงาน (สกอ.) 
4 3  

32 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล (สกอ.) 

7 3  

33 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการโดยรวมของคณะ 3.5 3.94  
 รอยละของตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย 50  

แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
34 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมตอจาํนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (สกอ.) 
1.48 

0.97 
(30/3,098.44) 

 

35 คาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม (กพร.) 

700,000 1,076,011.00  

  รอยละของตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย 50  

 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนงานทั้งหมด 22/35 =  62.86 

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  และขอใหดําเนินการ ดังนี้  

1. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2552 ใหครบทุกตัวบงชี้ในการประชุมตอไป  
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2. มอบผูชวยคณบดีฝายวจิัยฯ พิจารณาตรวจสอบและดําเนนิงานตามแผนตัวบงชี้ที่ 21 ประจําป 
2553 ใหเปนไปตามเปาหมาย  

3. ปรับจํานวนนสิิตเต็มเวลาตัวบงชี้ที่ 34 เปนจํานวนนิสิตเตม็เวลาเฉพาะจาํนวนนิสิตคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร เนื่องจากเปนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหนิสิตคณะฯ    

4. เห็นชอบใหมกีารถายทอดตวัช้ีวดั ประจําป 2553 จากระดับคณะฯ สูระดับสายวิชา/หนวยงาน
ภายใน   

4.3 รายงานผลการประเมินผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2552 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีคําสั่งที่ 33/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล

การดําเนินงานของผูบริหาร ประจําป 2552  บัดนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอแจงรายงาน
ผลการประเมิน  รายละเอียดที่ ดังนี้     

  1.   คารอยละของแบบประเมินที่ไดรับกลบัคืน 

  แบบประเมิน จํานวนที่สงไป จํานวนที่ไดรับคืน คิดเปนรอยละ 

คณบดี 206 101 49.02 
รองคณบดีฝายบริหาร 206 101 49.02 
รองคณบดีฝายวิชาการ 206 101 49.02 

  แบบประเมิน จํานวนที่สงไป จํานวนที่ไดรับคืน คิดเปนรอยละ 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 206 101 49.02 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธฯ 206 100 48.54 
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 206 101 49.02 
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 206 100 48.54 
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 206 100 48.54 
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยฯ 206 101 49.02 
หัวหนาศูนยสงเสริมฯ 180 69 38.33 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 79 46 58.22 
หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ 17 6 35.29 
หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  47 24 51.06 
หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร  42 3 7.14 

2.  การกําหนดระดับความคิดเห็น 

      แบบประเมินผูบริหารคณะฯ ประจําป 2552  แบงระดับความเห็นเปน  5 ระดับ   คือ  5 = มากที่สุด  4 = 
มาก  3 = ปานกลาง  2 =  นอย  1 = นอยท่ีสุด  และ  0 =  ไมสามารถประเมินได  ท้ังนี้ระดับความเห็น = 0  จะไมนํามาคํานวณ
คาในการประเมินในครั้งนี้   การคํานวณแบงชวงระดับความเห็นในแตละตัวแปรจึงแบงไดเปน  
  อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด  
 จํานวนชวงคะแนนทั้งหมด 
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   5 

 

  อันตรภาคชั้น = 5 - 1  =   0.80 

 

ใชชวงคะแนนเฉลี่ย 0.80  ในการกําหนดเกณฑพิจารณาระดับความเห็นได ดังนี้ 
 ระดับคะแนน 4.21 – 5.00 อยูในระดับ  มากที่สุด 
 ระดับคะแนน 3.41 – 4.20 อยูในระดับ  มาก 
 ระดับคะแนน 2.61 – 3.40 อยูในระดับ  ปานกลาง 
 ระดับคะแนน 1.81 – 2.60 อยูในระดับ  นอย 
 ระดับคะแนน 1.00 – 1.80 อยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

3.  ผลการประเมินผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2552  
     3.1  ผลการประเมินคณบดี (ผศ.ดร.ชานนัก  สุดสุข)  

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 

ลักษณะผูนําและภาวะผูนํา 4.05 มาก 
1 แตงกายเหมาะสมกับโอกาสตางๆ 4.48 มากที่สุด 
2 มีคุณธรรมและจริยธรรม 3.97 มาก 
3 รอบรู  มีทักษะและประสบการณเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 4.12 มาก 
4 สงเสริมการทํางานเปนทีม 4.02 มาก 
5 ตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ 3.90 มาก 

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
6 รับฟงปญหาและสามารถแกไขปญหาของหนวยงาน 3.79 มาก 

การพัฒนาองคกร 3.93 มาก 
1 มีการวางแผนและกําหนดเปาหมายการบริหารจัดการอยางชัดเจน 4.06 มาก 
2 สนับสนุนใหมีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 4.10 มาก 
3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.07 มาก 
4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากร   3.96 มาก 
5 บริหารจัดการ ทรัพยากร และงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.64 มาก 
6 กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายภายในกรอบเวลาที่กําหนด 3.85 มาก 
7 นําผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาองคกร  3.82 มาก 

การเปนผูกํากับดูแลที่ดีภายใตกรอบจริยธรรมและคุณธรรม 3.86 มาก 
1 มีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนาที่ 4.11 มาก 
2 ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียเทาเทียมกัน 3.76 มาก 
3 มีความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได 3.73 มาก 
4 เปดเผยขอมูลตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียภายใตกฎระเบียบ 3.77 มาก 
5 สงเสริมใหมีการกํากับดูแลใหเปนไปตามจรรยาบรรณที่ดี 3.92 มาก 

มนุษยสัมพันธ 4.16 มาก 
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1 มีมนุษยสัมพันธท่ีดีเปนที่ยอมรับ 4.34 มากที่สุด 
2 ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร 3.98 มาก 
3 เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับปรึกษาหารือได 4.22 มากที่สุด 
4 สามารถสานประโยชนและสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 4.08 มาก 

 

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 

ความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ 3.92 มาก 
1 ใชวิธีการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.91 มาก 
2 มีความสามารถในการจูงใจ 3.91 มาก 
3 สามารถชี้แจงใหบุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานตางๆ 3.95 มาก 

ศิลปะในการครองใจผูใตบังคับบัญชา 3.76 มาก 
1 เปนตัวอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต 3.63 มาก 
2 เสริมแรงจูงใจใหบุคลากรรวมกันพัฒนางาน 3.78 มาก 
3 รักษาผลประโยชนของบุคลากรในองคกร 3.87 มาก 

การจัดระบบ / กลไก  การบริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 3.86 มาก 
1 มอบหมายงานไดตรงกับความสามารถของบุคลากร 3.81 มาก 
2 จัดทําระบบ บริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 3.84 มาก 
3 นําระบบประกันคุณภาพมาใชบริหาร 3.90 มาก 
4 ติดตามผลและประเมินผลการบริหารจัดการองคกร 3.87 มาก 
5 นําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3.88 มาก 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน = 3.94 ระดับ มาก   

3.2 ผลการประเมินรองคณบดีฝายบริหาร (ผศ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล)   

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
ประเมินคุณลักษณะ  4.11 มาก 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 3.95 มาก 
ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที่ 4.02 มาก 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  4.02  ระดับ มาก   

3.3 ผลการประเมินรองคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.เบญจมาศ  แกวนุช)  

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
ประเมินคุณลักษณะ  4.29 มากที่สุด 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 4.10 มาก 
ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที่ 4.12 มาก 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  4.17  ระดับ มาก   

3.4 ผลการประเมินรองคณบดีฝายวางแผนและประกนัคุณภาพ (รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ) 

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
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ประเมินคุณลักษณะ  4.18 มาก 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 4.17 มาก 
ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที่ 4.14 มาก 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  4.16   ระดับ มาก   

 

3.5 ผลการประเมินรองคณบดีฝายวิเทศสัมพนัธและกิจการพเิศษ (อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร)  

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
ประเมินคุณลักษณะ  3.95 มาก 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 3.84 มาก 
ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที่ 4.04 มาก 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =   3.94   ระดับ มาก   

3.6 ผลการประเมินรองคณบดีฝายกิจการนิสิต (ผศ.ดร.วีรานชุ  หลาง)  

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
ประเมินคุณลักษณะ  3.98 มาก 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 4.01 มาก 
ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที่ 4.06 มาก 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  4.02   ระดับ มาก   

3.7 ผลการประเมินผูชวยคณบดฝีายบริหาร (นายวิทยา  จาทอง)  

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
ประเมินคุณลักษณะ  4.03 มาก 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 3.95 มาก 
ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที่ 3.95 มาก 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  3.98  ระดับ มาก   

3.8 ผลการประเมินผูชวยคณบดฝีายวิชาการ (อ.ดร.ปติ  ตรีสุกล)  

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
ประเมินคุณลักษณะ  4.01 มาก 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 3.95 มาก 
ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที่ 3.85 มาก 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  3.95  ระดับ มาก   

3.9 ผลการประเมินผูชวยคณบดฝีายวิจยัและบณัฑิตศึกษา (รศ.ดร.วีรชัย  พทุธวงศ)  

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
ประเมินคุณลักษณะ  4.16 มาก 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 4.06 มาก 
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ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที่ 4.20 มาก 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  4.15  ระดับ มาก   
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3.10 ผลการประเมินหัวหนา ศสวท. (รศ.ดร.วรีชัย  พุทธวงศ)  

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
ประเมินคุณลักษณะ  4.15 มาก 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 4.03 มาก 

ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที ่
การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 4.09 มาก 
การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 3.94 มาก 
การประกันคุณภาพการศึกษา 3.92 มาก 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  4.03  ระดับ มาก   

3.11  ผลการประเมินหัวหนาสํานกังานเลขานุการ (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์)   

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
ประเมินคุณลักษณะ  4.06 มาก 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 3.98 มาก 

ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที ่
การบริหารจัดการ 3.72 มาก 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการนิสิต 4.17 มาก 
การประกันคุณภาพการศึกษา 3.90 มาก 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  3.95  ระดับ มาก   

3.12  ผลการประเมินหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ  (รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ)    

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
ประเมินคุณลักษณะ  2.10 นอย 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 2.25 นอย 

ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที ่
 การบริหารจัดการ 2.67 ปานกลาง 
การเรียนการสอน 2.33 นอย 
การวิจัย 2.00 นอย 
การบริการวิชาการ 2.33 นอย 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการนิสิต 2.39 นอย 
การประกันคุณภาพการศึกษา 2.37 นอย 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  2.30  ระดับ นอย   

3.13  ผลการประเมินหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร (ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน)  

ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 
ประเมินคุณลักษณะ  4.53 มากที่สุด 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 4.26 มากที่สุด 
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ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที ่
การบริหารจัดการ 4.19 มาก 
การเรียนการสอน 4.20 มาก 
การวิจัย 4.02 มาก 
การบริการวิชาการ 3.93 มาก 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการนิสิต 4.23 มากที่สุด 
การประกันคุณภาพการศึกษา 4.29 มากที่สุด 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  4.24  ระดับ มากที่สุด   

3.14 ผลการประเมินหัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร (อ.รามิล  กาญจันดา)  
ประเด็นที่ประเมนิ คาเฉล่ีย ระดับ 

ประเมินคุณลักษณะ  2.60 นอย 
ประเมินการดําเนินงานที่เปนระบบ 2.92 ปานกลาง 

ประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที ่
การบริหารจัดการ 3.13 ปานกลาง 
การเรียนการสอน 3.20 ปานกลาง 
การวิจัย 3.00 ปานกลาง 
การบริการวิชาการ 3.00 ปานกลาง 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการนิสิต 3.17 ปานกลาง 
การประกันคุณภาพการศึกษา 3.40 ปานกลาง 

คาเฉล่ียการประเมินรวมทุกดาน =  3.05  ระดับ ปานกลาง   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  
1. รับทราบ และมอบประธานคณะกรรมการฯ แจงผลการประเมินพรอมรายละเอียดใหผูบริหาร

ทุกทานทราบ เพื่อนําไปพิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน  
2. ขอใหดําเนินการประเมินผูบริหารในตําแหนงหัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร  เนื่องจากขอมูล

ผูตอบแบบประเมินมีเพียงรอยละ  7.14 หรือ 3 คนจากจํานวน 42 คน และรายงานผลการประเมินในการประชุมครั้ง
ตอไป  

4.4 ขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสาขาภายในโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  

ดวยประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา เสนอขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสาขาวิชา
ภายในโครงการจัดตั้งสายวิชา จากเดิม 3 สาขาวิชาเดิม เปน 2 สาขาวิชาใหม   ดังนี้  

สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาที่ขอปรับใหม 
1) สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและอาหาร 1) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
2) สาขาวิชาจุลชีววิทยาเกษตรและสิ่งแวดลอม 2) สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย  
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ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา ในการ
สัมมนาในโครงการสัมมนาเชิงรุกเพื่อการพัฒนาการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2553 
เมื่อวันศุกรที่ 2 เมษายน 2553 และ วันจันทรที่ 19 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว  รายละเอียดอางอิงที่ WN102W45  
หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/WN106FR7.doc   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.5 ขอความอนุเคราะหพิจารณาแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ รางแบบประเมินการทํางาน
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ดวยกองการเจาหนาที่ มีบันทึกดวนที่สุด ที่ ศธ 0513.10103/ว 1409 ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 แจงขอ
ความอนุเคราะหพิจารณาแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ รางแบบประเมินการทํางานพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยแบงออกเปน 2 ฉบับ คือ  

1) แบบประเมินการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และนักวิจัย  
2) แบบประเมินการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ   

  ทั้งนี้ใหจัดสงผลการพิจารณาความคิดเห็น และขอเสนอแนะใหกองการเจาหนาที่ บางเขน รวบรวม
ในวันที่ 23 เมษายน 2553 สืบคนที่WS0SSMNS หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/WS0T2BAK.pdf   

  สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดนําแจงเวียนหนวยงานภายในและ
พนักงานทุกทานในระบบ Ams e-Office ซ่ึงมีผูแจงตอบเห็นชอบตามราง และรับทราบแตไมเสนอความคิดเห็น  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ ตามรางแบบประเมินการทํางานพนักงานมหาวิทยาลัย และแจงผลให
มหาวิทยาลัยฯ ทราบ  

4.6 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 

ตามบันทึกดวนที่สุด ที่ ศธ 0513.10103/1362  ลงวันที่  2  เมษายน 2553 เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.  กองการเจาหนาที่ แจงวา ก.พ.อ. ไดยกเลิกมติ ก.ม. กําหนดมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ตามหนังสือที่ ทม 
0202.4/ว 19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2542)  และไดประกาศ  ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู
ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เพื่อให
สภาสถาบันอุดมศึกษา ใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ  ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที ่
6/2552 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 มีมติมอบอํานาจให ก.บ.ม. ดําเนินการ และ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ไดแตงตั้งคณะทํางานกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการเพื่อจัดทําขอบังคับตาม
ประกาศ ก.พ.อ.ดังกลาว นั้น  
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บัดนี้ คณะทํางานฯ ไดดําเนินการ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับวา
ดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2553 และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา ในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย แนบทายขอบังคับ
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 
2553  ประกาศ ณ วันที่ ...................รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/WN0SWM4A.pdf   
อางอิงที่ WN0SN447  เพื่อใหคณะฯ  แจงผูเกี่ยวของทุกทานพิจารณา หากมีขอคิดเห็นประการใดขอใหรวบรวมสรุป 
จัดสงกองการเจาหนาที่ภายในวันที่ 23 เมษายน 2553   

คณะฯ ไดแจงเวียนคณาจารยทุกทานทราบ และพิจารณาใหขอคิดเห็นโดยมอบหนวยการเจาหนาที่
รวบรวมสรุปแลว รายละเอียดจะนําเสนอในวันประชุม     

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบสํานักงานเลขานุการ แจงผลตอไป  

4.7 ขอทบทวนแผนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ไวในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550-2554)  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (Master of Science Program in forensic Science) ไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยมีรายละเอียดดังแนบ  และกองแผนงานไดวิเคราะหนําเสนอที่ประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาในการประชุม คร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  โดย
ที่ประชุมคณบดีฯ มีมติใหคณะฯ นําหลักสูตรฯ ไปทบทวนและใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยา
เขตกําแพงแสนพิจารณาความเหมาะสมของชื่อหลักสูตร เนื่องจากชื่อหลักสูตรเปนหลักสูตรทางสายวิทยาศาสตรแต
ไมเนนเนื้อหาหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตร และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  รายละเอียดตาม
บันทึกที่ ศธ 0513.10102/2465 เร่ือง การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักเกณฑวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550-2554)  อางอิงที่ V90PGA3Z สืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/V90PIO2L.pdf   นั้น 

บัดนี้ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดพิจารณาทบทวน และนําเสนอรางหลักสูตร วท.ม.
(นิติวิทยาศาสตร) ที่ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักสูตร ที่เนนวิทยาศาสตรเปนหลัก สําหรับเนื้อหาของ
หลักสูตรฉบับเต็มตามเกณฑมาตรฐานใหมของกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ อยูในระหวาง
ดําเนินการ  ทั้งนี้ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขตตอไป  อางอิงที่ :[X50W3C6K]  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/X50WFMFL.pdf  

อนึ่ง  ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พรอมใหขอมูลและตอบขอสงสัยทุกประเด็นในการประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ  และที่ประชุมคณบดีตามลําดับ   

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสนพิจารณาตอไป   
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4.8 ขออนุมัติกําหนดรหัสประจําสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร    

ตามที่ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ดําเนินการจัดทํารางหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) เสนอขอบรรจุ
หลักสูตรฯ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)  และเพื่อใหการดําเนินการจัดทําหลักสูตร 
วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) เปนไปโดยเรียบรอย โดยหลักสูตรดังกลาว จะสังกัดสวนกลางคณะฯ โดยการบริหาร
หลักสูตรจะดําเนินการผานศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี นั้น   

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับอนุมัติใหใชเลขรหัสประจําสาขาวิชา ลําดับที่ 701 – 750  
ทั้งนี้ฝายบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ขอใชเลขรหัสสาขาวิชา 02 742xxx  อางอิง :[X50WG8ZN]  หรือ
สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/X50WIAZP.pdf  

    ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมตัิใชรหัสประจําสาขาวิชา 742XXX  และมอบฝายวิชาการและสวน
งานจัดการศกึษา พิจารณาทบทวนจดัหมวดหมูรหัสสาขาวิชาใหมเพื่อความเหมาะสม  

4.9 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการ 

ดวย ผศ.ดร.ศิรประภา  เปรมเจริญ เสนอขออนุมัติโครงการผลิตผลงานทางวิชาการนอกเวลาราชการ 
และคิดภาระงาน รายวิชา  01423113  ช่ือวิชาสัตววิทยาทั่วไป จํานวน 3 หนวยกิต โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝายวิชาการ คร้ังที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 เรียบรอยแลว จึงขอเสนออนุมัติโครงการ และ
การคิดภาระงานจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รายละเอียดอางอิงที่ WZ0MW68G หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/WZ0N0Z8R.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติ โดยคิดภาระงานตาม ราง ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ขอ 2.3 
(วาระพิจารณาที่ 4.6) โดยมอบฝายวิชาการดําเนินการตอไป   

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนมีนาคม 2553  

  สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมีนาคม 2553  ประกอบดวย    

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

1.9 รายงานการใชเงินงบประมาณ ประจําป 2553 งบดําเนินการ  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกุมภาพนัธ – มีนาคม 2553  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช
พลังงานของชาติ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูลการใชสาธารณูปโภค ประจําเดือนมีนาคม 2553  ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนมีนาคม 2553 
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมีนาคม 2553 จําแนกตาม

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม 2553 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย  

รายงานการใชสาธารณูปโภคอางอิงที่ WY1B5IOS หรือที่   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/X50V14AG.xls   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 5/2553    

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    
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 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ คร้ังที่ 5/2553 ประจําเดือนพฤษภาคม 2553  ในวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 
9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  24 พฤษภาคม 2553    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.4 ทุนการศึกษานิสิตชัน้ปท่ี 4 

ดวยผูชวยคณบดีฝายบริหารรายงานขอมูลการใหทุนกูยืมคาหนวยกิต แก น.ส.นพรัตน  สุคนธจันทร 
นิสิต ช้ันปที่ 4  สายวิชาศิลปศาสตร  หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ ซ่ึงไดรับอนุมัติทุนกูยืมคาหนวยกิต ที่
คางชําระ จํานวนเงิน 28,680 บาท จากเงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ 
จากการตรวจสอบขอมูลกับกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ปรากฏวา น.ส.นพรัตน สุคนธจันทร มียอดคางชําระคา
หนวยกิต คงเหลือเพียง 19,620 บาท ดังนั้น จึงขอแจงยอดเงินทุนกูยืมจริง เปนเงิน 19,620 บาท  ลดลงจากเดิม 9,060 
บาท  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.  

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  

 

 

 

 
 

 


