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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 7/2553 

วันจันทรท่ี 28  กรกฎาคม  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. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ(อาจารยประจํา) กรรมการ  
7. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ         กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. รศ.ปริทรรศน นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ลาประชุม 
2. อ.รามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ   
3. รศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์  กรรมการประจําคณะ ผูแทนคณาจารย ติดราชการ  

เร่ิมประชุมเวลา  09.15 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

1.1 การแตงตั้งกรรมการประจําคณะฯ    

ประธานแจงผลการเลือกผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2553 ปรากฏวา รศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์ ไดรับเลือกเปนผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ และ
คณะไดจัดทําประกาศผล และแตงตั้งเปนกรรมการประจําคณะฯ เรียบรอยแลว โดยมีวาระ 2 ป ตั้งแตงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2553 เปนตนไป   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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1.2 การแตงตั้งกรรมการประจําคณะฯ แทน อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ   

ดวย อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ อาจารยประจํา ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนกรรมการประจําคณะฯ ตาม
องคประกอบ ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ 4 
กรกฎาคม 2553 โดยผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายวิชาฯ เปนกรรมการประจําคณะฯ โดยตําแหนงดวยแลว ดังนั้น 
คณบดีจึงแตงตั้งให รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ เปนกรรมการประจําคณะ ประเภทอาจารยประจํา แทน อ.ดร.วิเนตร 
แสนหาญ ตั้งนี้ตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

  มติท่ีประชุม รับทราบ    

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 6/2553   
  ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 6/2553 เมื่อวันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2553 เพื่อรับรอง รายละเอียดอางอิงที่ 
Y81BY4NA      

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้ 

    หนา 1  ผูมาประชุม ลําดับที่ 2 แกไขจากเดิม “ลาราชการ” เปน “กรรมการ”  และลําดับที่ 6 จาก “ติด
ราชการ” เปน “กรรมการ”  

 หนา 13 วาระที่ 4.7 จากเดิม หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร) แกไขเปน วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต)  

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2553 

 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่
แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้ หนวยงานภายใน รายงานผลตามแบบ ก.พ.ร. ประจําเดือน มิถุนายน 2553 และรายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2553 ขอมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553  ดังนี้    
ลําดับ 
ท่ี 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีสง 

1. ฝายบริหาร   ยังมิไดจัดสงรายงานเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2553 

2. ฝายวิชาการ   ยังมิไดจัดสงรายงานเดือนมิถุนายน 2553  
3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา     

4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต    

5.  ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา    

6. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ    

7   สายวิชาคณิตศาสตร     
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ลําดับ 
ท่ี 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีสง 

8.   สายวิชาวิทยาศาสตร    
9.   สายวิชาศิลปศาสตร    
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ    

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ   ยังมิไดจัดสงรายงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2553 

12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ      
13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ     
14. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี     
15. สํานักงานเลขานุการ    

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี    

17. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา    

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส     
19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา     
20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร     

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร     

22. โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา 

  ยังมิไดจัดสงรายงานเดือนมิถุนายน 2553   

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร     

รวมหนวยงานที่นําสงและไมนําสงทั้งสิ้น 19 4  

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 มิถุนายน  2553 ดังนี้  

1. รายงานผลการซื้อจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553     

2. ความกาวหนาในการดําเนินการโครงการกอสราง ประจําเดือน มิถุนายน 2553      

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.3 รับทราบคําสั่งแตงตั้งรองคณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติแตงตั้งผูบริหารในตําแหนง รองคณบดีฝายตาง ๆ 
บัดนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคําสั่งที่ 2832/2553 เร่ือง แตงตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร       
ลงวันที่  30 มิถุนายน 2553 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง  2 ป ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป รายละเอียด
อางอิงที่ Z60K7GO3 หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Z60KD5NV.pdf    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 ผลการสรรหาผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ   

  ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่    /2553 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกผูแทน
คณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประเภทคณาจารย แทน รศ.ศิริภัทรา  เหมือน
มาลัย และคณะกรรมการฯ ดําเนินการตามขอบังคับฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกําหนดเลือกเมื่อวันที่  22  
มิถุนายน 2553  มีผูสมัคร  จํานวน 2 ทาน  ไดแก   

1. รศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์    สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
2. รศ.วิรัตน  สุวรรณาภิชาติ   สังกัดสายวิชาคณิตศาสตรฯ  
สรุปผูมีสิทธิ์ และการใชสิทธิ์ เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2553  ดังนี้   
บุคลากรผูมีสิทธิ จํานวน 102  คน      
มาใชสิทธิ์   จํานวน 50   คน  รอยละ 49.02  
ไมมาใชสิทธิ์  จํานวน  52    คน   รอยละ 50.98  (รวมลาศึกษาตอ 16 คน รอยละ 15.69)    
ผลการเลือก   หมายเลข 1  รศ.ดร.จงรักษ   แกวประสิทธิ์  29 คะแนน  
  หมายเลข 2  รศ.วิรัตน  สุวรรณาภิชาติ   20  คะแนน  
  ไมออกเสียง       1 คะแนน      

สรุปผล  รศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์  ไดรับการเลือกเปนผูแทนคณาจารย โดยมีผลตั้งแตวันที่ 19 
กรกฎาคม 2553 วาระ 2 ป   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 ผลการสรรหาหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร    

  ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่ 82/2553 ลงวันที่ 3 มิถุนายน  2553 แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ และคณะกรรมการฯ ดําเนินการสรรหา โดยใหผูมี
คุณสมบัติสงใบสมัคร และผูมีสิทธิ์เสนอชื่อรอบแรก  ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ผลการเสนอชื่อ มีผูไดรับการ
เสนอชื่อ 2 ทาน คือ  อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ  และ รศ.วิรัตน  สุวรรณาภิชาติ โดยคณะกรรมการทาบทามและจัดสงใบ
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ตอบรับ ประวัติและผลงาน เพื่อเขาสูกระบวนการรอบสอง  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  2553  สรุปผลการสรรหารอบที่ 2  
ดังนี้   

บุคลากรผูมีสิทธิ จํานวน   15   คน      
มาใชสิทธิ์   จํานวน  15   คน  รอยละ 100  
ผลการเลือก   หมายเลข 1  อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ   11 คะแนน  
  หมายเลข 2  รศ.วิรัตน  สุวรรณาภิชาติ     2 คะแนน  
  ไมออกเสียง       1 คะแนน   
  บัตรเสีย       1 คะแนน      

สรุปผล  อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ  ไดรับการเลือกเปนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ และเนื่องจาก อ.
ดร.วิเนตร แสนหาญ ดํารงตําแหนงทางบริหาร เปน รองคณบดีฝายกิจการนิสิต ดังนั้นจึงเสนอขออนุมัติแตงตั้งให
รักษาการหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ ตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2553 เปนเวลา 6 เดือน และดําเนินการเสนอแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ เมื่อพนจากตําแหนงรองคณบดีฝายกิจการนิสิตเรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 ขอความรวมมือเสนอชื่อนิสิตเกาดีเดนของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

ดวยสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีหนังสือที่ ส.มก. (น) 98/2553  ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2553  เร่ือง ขอความรวมมือเสนอชื่อนิสิตเกาดีเดนของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระ
บรมราชูปถัมภ และจากการตรวจสอบขอมูลคณะฯ ไดรับเรื่องแจงมาครั้งหนึ่งแลว โดยแจงเวียนหนวยงานภายใน
และโครงการจัดตั้ง และผูบริหารฝายตางๆ ทราบในระบบ กําหนดการเสนอชื่อศิษยเกา ม.ก. ดีเดน ประจําป 2553  
ภายใน 30 กันยายน 2553  โดยขอใหผูบริหาร หัวหนาหนวยงานภายในที่ประสงคจะเสนอชื่อศิษยเกา ม.ก. ดีเดน   
กรณีเปนบุคลากรสายวิชาการ ขอใหแจงถึงรองคณบดีฝายวิชาการ  กรณีเปนนิสิต หรือศิษยเกา ขอใหพิจารณาเสนอ 
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต และกรณีเปนบุคลากรสายสนับสนุนฯ ขอใหเสนอชื่อถึงรองคณบดีฝายบริหาร เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอ พิจารณาคัดเลือกตอไป รายละเอียดอางอิง
ที่  ZK0V8O7Y หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZK0VB09K.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหนวยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย คร้ังท่ี 17  พ.ศ. 2553 

ดวยมูลนิธิโทเร เพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation; 
TISF)  มีหนังสือ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 แจงขอเชิญเสนอชื่อบุคคล  คณะบุคคล และ/หรือหนวยงานที่มีผลงาน
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ดีเดนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย คร้ังที่ 
17 พ.ศ. 2553  โดยคณะกรรมการฯ กําลังจะพิจารณาคัดเลือกฯ โดยคณะกรรมการฯ ซ่ึงมี ศาสตราจารย ดร.ยอดหทัย 
เทพธรานนท เปนประธานฯ นั้น  

มูลนิธิฯ จึงขอความรวมมือพิจารณาเสนอชื่อ โดยใชแบบฟอรมที่แนบ หรือดาวนโหลดแบบฟอรม
จาก http://www..ttsf.or.th  ดังนั้นหากประสงคจะเสนอชื่อบุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงาน ผูสมควรไดรับรางวัล
ดังกลาว โปรดนําเสนอผานคณะกรรมการคัดเลือกตามประกาศคณะฯ  เพื่อนําเสนอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2553 รายละเอียดอางอิงที่ ZK0UT3V7 หรือที่   
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZK0UV6CN.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 การบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา 

ดวยกองการเจาหนาที่มีบันทึกลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553  โดยแจงหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 
1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553  เร่ือง การบริหารอัตราลูกจางประจํา ซ่ึงกองการเจาหนาที่สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1. การบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา สํานักงาน ก.พ. กําหนดปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสาย
งาน (ช่ือตําแหนง) กลุมงาน และการตัดโอนลูกจางประจําภายในหนวยงาน เมื่อมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้ง
ลูกจางประจําเขากลุมงาน และระดับชั้นของตําแหนงใหมแลว จะมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2553 เปนตนไป 

2.  ใหลูกจางประจํา จัดทํารายละเอียดคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงตามแบบฟอรม สปจ. 1 
ทุกตําแหนง โดยจัดสงฉบับจริงใหกองการเจาหนาที่ เพื่อเก็บเปนหลักฐานในแฟมประวัติ  

3. เมื่อมีการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําตามขอ 1 ในตําแหนงใด ใหปรับปรุงคําบรรยายลักษณะ
งานของตําแหนงนั้นใหสอดคลองกับสายงาน และระดับชั้นงานของตําแหนงนั้นดวย โดยแจงผลการดําเนินการ
พรอมแบบ สปจ.1 ของตําแหนงเดิม และตําแหนงที่ปรับใหม ใหสํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลางทราบภายใน 30 
วัน  

กองการเจาหนาที่ ดําเนินการตามขอ 1 เรียบรอยแลว  รายละเอียดสืบคนที่ ZK0V6LTK  หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZK0V89DO.pdf  ทั้งนี้ไดแจงใหลูกจางประจํา และหนวยงานตนสังกัดทราบ
แลว   

อนึ่ง ตําแหนงลูกจางประจําของคณะฯ จํานวน 9 อัตรา จัดอยูในกลุมงานสนับสนุน ตําแหนง พนักงาน
ผลิตทดลอง ระดับ ส. 2  อางอิงที่ ZL0TD0L8 หรือที่   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZL0TEHHB.pdf  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.9 นโยบายและขอสั่งการ 

ตามที่จังหวัดนครปฐม มีหนังสือที่ นฐ 0016.3/ว 12513  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เร่ือง นโยบาย
และขอส่ังการ อางถึงการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนครปฐม คร้ังที่ 6/2553 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553  โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม  ไดมอบนโยบายและขอส่ังการ 
รวม 8 ขอ รายละเอียดอางอิงที่ ZK0UVTHJ  หรือสืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZK0UZR7J.pdf   

จากนโยบายและขอส่ังการลําดับขอที่ 1 การปกปองสถาบันสําคัญของชาติ และการเสริมสราง
ความรูรักสามัคคีของคนในชาติ ขอ  1.1 โครงการ “ธงไตรรงค ธํารงไทย”  วัตถุประสงคเพื่อใหมีการใชธงชาติ และ
เพลงชาติไทย ที่ถูกตองตามระเบียบและประเพณีปฏิบัติของชาติไทย เสริมความภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ
ชาติไทย มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สรางความปรองดองสมานฉันทแกไขวิกฤตของ
สังคมไทย นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีการประดับธงชาติไทย  ธงประจําศาสนาพุทธ และธงประจํา
สถาบันพระมหากษัตริย ดานหนาอาคาร 9 ไวเรียบรอยแลว โดยมอบใหหนวยอาคารสถานที่ สํานักงานเลขานุการ 
รับผิดชอบดูแลเรียบรอยแลว  สําหรับนโยบายขออ่ืน ๆ  ขอใหผูเกี่ยวของพิจารณาในระบบ e-Office ดวยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.10 รับทราบพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําท่ีบาน   

   ดวยกองกลาง  มีบันทึกที่  ศธ  0513.10102/10002  ลงวันที่  24  มิ ถุนายน  2553  เ ร่ือง  แจ ง
พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน เพื่อใหหนวยงานติดตามความคืบหนาของ พ.ร.บ.ดังกลาว และแจงให
นิสิตทราบในวันปจฉิมนิเทศ อางอิงที่ Z40XMRRA หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Z40XOBOA.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.11 รับทราบประกาศ  มก .  เ ร่ืองทุนการศึกษาสําหรับนิสิตจากโครงการเรียนลวงหนาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ดวยกองกลาง แจง ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตจากโครงการ
เรียนลวงหนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 รายละเอียดอางอิงที่  YK0TYG0H หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YK0TZJIS.pdf  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

1.  เปนทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบใหเปลา จากเงินรายไดโครงการเรียนลวงหนา
ใหแกนสิตที่เขาศึกษาจากโครงการเรียนลวงหนา ทุนละ 32,000 บาทตอป จํานวนทุนพิจารณาเปนรายป  
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2.  คุณสมบัติผูรับทุน เปนนิสิตชั้นปที่ 1 ที่เขาศึกษาในโครงการเรียนลวงหนาฯ มีผลการเรียนเฉลี่ย
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 สายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีคะแนนรายวิชากลุมสายวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร เฉลี่ยไมนอยกวา 2.75  ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในสังกัดคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรายวิชาที่ศึกษาในโครงการฯ ไมต่ํากวา 3.00 และเปนผูมีความประพฤติดี และเอาใจใสในการศึกษา โดยมี
ใบรับรองจากโรงเรียน หรืออาจารยที่ปรึกษาประจําโรงเรียน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขอปรับชื่อโครงการจัดตั้งและหนวยงานยอยภายใน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาเห็นชอบใหเสนอ
ปรับโครงสรางหนวยงานภายในคณะฯ ไดแก โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ(สอบ.)  และเนื่องจาก ที่
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน และท่ีประชุมคณะกรรมการภูมิสถาปตย วิทยาเขตกําแพงแสน ได
ใหคําแนะนําวาชื่อโครงการจัดตั้งและภารกิจของหนวยงาน ควรสอดคลองกัน ดังนั้น ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา
อุตสาหกรรมบริการ (สอบ.) จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม เปน สายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรม
ภาษา (สอบน) Department of Service Industry and Language Innovation (DSIL) เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของ
โครงการ และหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ  นั้น   

ดังนั้น เพื่อใหการปรับโครงสรางหนวยงานดําเนินการไดเรียบรอย  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยการเวียนในระบบ e-Office รายละเอียดอางอิงที่ Z00W6V40 และ YY0VINU5  
หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YY0VSE6Z.PDF  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.2 การกําหนดอัตลักษณและนิยามความหมาย 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นชอบใหกําหนดนโยบายการพัฒนาคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2552 – 2555  ใหมีการกําหนดอัตลักษณ (Identity) ของคณะฯ นั้น  

คณบดีไดนําเสนอตัวอยางอัตลักษณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงใหบุคลากรทราบ เพื่อให
มีสวนรวมพิจารณานําเสนอ ประชาพิจารณ ในการกําหนดอัตลักษณและนิยามความหมายรวมกัน ตัวอยางที่นําเสนอ 
ดังนี้    

   " แกรงและออนโยน (Strong and Humble) "  โดยมีคํานิยาม ประกอบ 3 ความหมาย คือ    
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  ความหมายที่ 1   ความหมายในเชิงความศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
- แกรง  หมายถึง ความแกรงของบุคลากรสายวิทยาศาสตร  
- แกรง หมายถึง บุคลิกภาพของความเปนศาสตรทางดานวิทยาศาสตร  
- ออนโยน หมายถึง ความออนโยนของบุคลากรสายศิลป 
- ออนโยน หมายถึง บุคลิกภาพของความเปนศาสตรทางศิลป 

   ความหมายที่ 2   ความหมายในเชิงวิชาการ 
- แกรง  หมายถึง มีความเปนเลิศทางวิชาการ ที่จัดอยูในระดับแนวหนา ในระดับ

มหาวิทยาลัย ระดับชาติ และมีความเปนสากล  
- ออนโยน หมายถึง มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงาน มีจิตสาธารณะ สงเสริมและ

อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  

 ความหมายที่ 3  ความหมายในเชิงหนาท่ีความรับผิดชอบ  
- แกรง  หมายถึง มีความแข็งแกรงในการปฏิบัติงาน มีความพยายาม อดทนอดกลั้น   
- แกรง  หมายถึง แกรงในการกาวทันตามยุคโลกาภิวัฒน 
- ออนโยน หมายถึง มีคุณลักษณะที่ดีดานมนุษยสัมพันธในการติดตอประสานงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และในระดับสถาบัน ทั้งในและตางประเทศ 
- ออนโยน หมายถึง มีความคิดสรางสรรค  

ทั้งนี้คณบดี ไดนําเสนอใหบุคลากรพิจารณาเสนอในระบบ e-Office  จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวน
บุคลากรทุกทานรวมอภิปราย และประชาพิจารณ และพิจารณาเสนอกําหนดอัตลักษณ โดยใหนิยามความหมายทีค่ดิที่
เหมาะสม สามารถนําเสนอไดในระบบ e-Office ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป อางอิงที่ ZD0F95WL    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และขอใหประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ  และเชิญชวนรวมกัน
พิจารณาเสนอเรื่อง อัตลักษณ  การทบทวนวิสัยทัศนคณะฯ และการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนผังการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรระหวาง มหาวิทยาลัย คณะฯ และสายวิชา โดยมอบฝายวางแผนฯ รวบรวมขอมูลจากระบบเพื่อนําเสนอ
พิจารณาในการประชุมสัมมนาผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ระหวางวันที่ 26 – 27 กันยายน 2553 ณ 
โรงแรมเฟลิกซริเวอรแคว จ.กาญจนบุรี      

4.3 ขออนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เห็นชอบ
มอบใหผูบริหารที่เกี่ยวของนําเอกสารไปพิจารณาวิเคราะห และประเมินโครงการจัดตั้ง  ดังนี้  

1. รองคณบดีฝายวิชาการ    พิจารณาโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา 
2. หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  พิจารณาโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี, ฟสิกส และจุลชีววิทยา  
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3. หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร  พิจารณาโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร, บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร และสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมทางภาษา 

4. หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ  พิจารณาโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร   
  โดยมอบรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูประสานงานในการประชุมคณะกรรมการฯ และการเชิญ
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฯ ตาง ๆ เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมได และกําหนดมีเกณฑการพิจารณาการจัดตั้งสายวิชา
วิชา  ประกอบดวย  

1. ควรมีคณาจารย ไมนอยกวา 6 คน  
2. ควรมีหลักสูตรที่เปดสอน  ไมนอยกวา 1 หลักสูตร   
3. ควรมีงบประมาณรายรับ – รายจาย เพียงพอในการบริหารจัดการ  

และใหนําเสนอผลการพิจารณารายงานใหคณบดีทราบ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้ง
ตอไป  นั้น  

  เนื่องจากสํานักงานเลขานุการ จัดทําคําสั่งและแจงคําสั่งลาชา สํานักงานเลขานุการ ดังนั้นจึงขอแจง
เล่ือนการพิจารณาไปในการประชุมเดือนสิงหาคม 2553  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.4 การสัมมนาผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ตามที่คณบดี มอบหมายฝายวางแผนและประกันคุณภาพ และฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
ประสานงานจัดโครงการสัมมนาผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารทุกระดับ 
(คณะกรรมการบริหารจัดการฯ ทุกทาน)  และทีมงานของฝายวางแผนและประกันคุณภาพ กําหนดสัมมนาในวันที่ 26 
– 27 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเฟลิกซริเวอรแคว จ.กาญจนบุรี  ประเด็นพิจารณาในการสัมมนา  ประกอบดวย    

1. การกําหนดอัตลักษณคณะฯ  
2. การทบทวนวิสัยทัศน  
3. การจัดทําแผนยุทธศาสตร  และแผนดําเนินงานประจําป   
4. การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร หรือแผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตรระดับคณะ และสายวิชา  

    ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  และขอใหจัดเตรียมขอมูลแจงผูเขารวมสัมมนาทุกทานใชเปนขอมูล 
และเตรียมการในแตละฝาย/หนวยงาน  อาทิ แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2553 – 2557 ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  รางแผนยุทธศาสตรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  แผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เปนตน  
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4.5  การแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ดวยรองคณบดีฝายบริหาร ขอเสนอพิจารณา เร่ือง การแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  ซ่ึงครบวาระแลว ดังนั้น จึงขอเสนอพิจารณากําหนดองคประกอบใหม  ดังนี้  

1.  รองคณบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ  
2.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ    รองประธานกรรมการ  
3.  ผูแทนสายวิชาวิทยาศาสตร   1  คน  กรรมการ  
4.  ผูแทนสายวิชาศิลปศาสตร   1  คน   กรรมการ  
5.  ผูแทนสายวิชาคณิตศาสตรฯ   1  คน   กรรมการ  
6.  ผูแทนพนักงานเงินรายได  1  คน   กรรมการ  
7.  ผูแทนพนักงานเงินงบประมาณ 1 คน   กรรมการ  
8.  ผูแทนลูกจางประจําและชั่วคราว 1 คน   กรรมการ   
9.  ผูแทนสํานักงานเลขานุการ  1  คน  กรรมการ    
10. หัวหนาโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กรรมการ  
10. หัวหนาหนวยอาคารสถานที่และสวัสดิการ   กรรมการและเลขานุการ  
11.  นักวิชาการเงินและบัญชี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ     

รองคณบดีฝายบริหาร ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเสนอชื่อผูแทน ซ่ึงสามารถเขารวม
ประชุมได โดยกําหนดการประชุมอังคาร หรือวันพฤหัสบดีของสัปดาหสุดทายของทุกเดือน     

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

วาระท่ี  5   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนมิถุนายน 2553  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมิถุนายน  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 
1.6 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
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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 

2. รายงานการใชเงินงบประมาณ ประจําป 2553 งบดําเนินการ   

ขอมูลรายงานเงินรายไดตามขอ 1 อางอิงที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZR0GLOUR.xls  และขอ 2 อางอิง
ที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZJ15FMS9.xls   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมิถุนายน 2553  

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูลการใชสาธารณูปโภค ประจําเดือนมิถุนายน 2553  
ดังนี้  

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

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมิถุนายน 2553 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย  

รายงานการใชสาธารณูปโภค   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 8/2553     

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    
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F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  7_2553.doc  

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 8/2553 ประจําเดือนสิงหาคม 2553 วันจันทรที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 9.30 น.  
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  23  สิงหาคม  2553      

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.  

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผูบันทึกรายงานการประชุม  

 


