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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 2/2548 

วันจันทรท่ี 21 กุมภาพันธ 2548 
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ 
4. นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
5. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย  หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย กรรมการ 
8. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์      กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
3. นางสาวกาญจนา โรจนพานิช ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ   
เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาที่ประธานการประชุม ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     

1.1 อธิการบดี มก. และผูวาราชการจังหวัดนครปฐมพบผูบริหาร/นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน   

ประธานแจงวารองศาสตราจารย ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะ
ผูบริหาร พรอมดวยนายประสาท  พงษศิวาภัย ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม รวมใหนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และนโยบายการวิจัยที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรจังหวัดนครปฐม ใหแก 
อาจารย นักวิจัย และนักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ณ หองนนทรีสีทอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. กําแพงแสน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 เวลา 16.00 น. ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผูบริหารคณะ คณาจารย/นักวิจัย 
ที่ประสงคจะเขารวมประชุม โปรดแจงรายชื่อ และเขารวมประชุมตามวัน/เวลาดังกลาวดวย   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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1.2 กีฬาบุคลากร ประจําป 2548     

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จัดกิจกรรมกีฬาบุคลากร ประจําป 2548 
ในระหวางวันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2548 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มอบหมายใหรองคณบดีฝายกิจการพิเศษและ
วิเทศสัมพันธ เปนผูแทนคณะ  รูปแบบของกิจกรรมวิทยาเขตกําแพงแสนจะแจงใหทราบตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.3 กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย คร้ังที่ 15 ประจําป 2548   

ประธานแจงวาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 (อะตอมเกมส) ประจําป 2548 ระหวางนิสิตสังกัดคณะวิทยาศาสตร       
ทุกมหาวิทยาลัย/สถาบัน เชิญคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เขารวมกิจกรรมดังกลาว ในระหวางวันที่ 15 มีนาคม – 22 
มีนาคม 2548  ณ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี บางมด กทม. กิจกรรมประกอบดวย การแขงขันกีฬาทั่วไป 
อาทิ ฟุตบอล เทนนิส เปตอง ฯลฯ และการแขงขันประเภทความคิดเชิงทักษะ อาทิ เกมหาตัวตานทาน เกมรันโปรแกรม เปนตน 
ทั้งนี้ไดมอบใหรองคณบดีฝายกิจการนิสิต ประสานงานกับสโมสรนิสิตคณะฯ เพื่อเขารวมกิจกรรมกีฬาดังกลาว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.4 การจัดสง KU 5 และแผนการสอน    

ประธานแจงขอความรวมมือจากหัวหนาสายวิชาตาง ๆ  ประสานงานและรวบรวมแผนการสอน และ KU 5 
จากคณาจารยในสังกัด และรายงานผลการจัดสงแผนการสอน และ KU 5 ของคณาจารยใหคณะทราบตามกําหนด    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.5 กําหนดการเลือกผูแทนคณะเปนสมาชิกสภาขาราชการ   

ประธานแจงวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับแจงใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาขาราชการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 เวลา 9.00 – 15.00 น. และแจงผลการเลือกตั้งภายในวันที่ 
25 กุมภาพันธ 2548 โดยมีผูสมัคร จํานวน 2 คน คือ ผศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ และ ผศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์  จึงขอเชิญ    
ขาราชการทุกทานใชสิทธิเลือกสมาชิกสภาขาราชการตามกําหนดการดวย   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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1.6 กําหนดการฝายกิจการนิสิต ประจําป 2548     

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต แจงกําหนดการจัดกิจกรรมฝายกิจการนิสิต ประจําป 2548 ดังนี้    
27 พฤษภาคม 2548  กําหนดเปดหอพักนิสิต สําหรับนิสิตช้ันปที่ 2 – 4  
31 พฤษภาคม 2548 กําหนดเปดหอพักนิสิต สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 
31 พฤษภาคม 2548 (10.00 – 12.00 น.)  โครงการพบผูปกครองนิสิต ณ หองสัมมนาวิชาการ (หอง

theater) อาคารศูนยมหาวิทยาลัย  
31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2548  ตรวจสุขภาพนิสิตช้ันปที่ 1  
1 มิถุนายน 2548 (13.00 น. เปนตนไป)  ปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ณ 

หอง Sc4-103  
2 มิถุนายน 2548  ลงทะเบียนเรียน 
3 – 4 มิถุนายน 2548  โครงการกาวแรกบัณฑิตยุคใหม  
11 มิถุนายน 2548 โครงการรับนองใหม ของ อบก.   
18 มิถุนายน 2548  โครงการพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสนรอบนอก(นิสิตใหม)  
23 มิถุนายน 2548  โครงการวันไหวครู ของวิทยาเขตกําแพงแสน   
25 มิถุนายน 2548  โครงการรับนองใหม ของ ศวท.  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบรองคณบดีฝายกิจการนิสิต จัดทํารายละเอียดเพื่อประกาศให
บุคลากรและนิสิตทราบ  

1.7 ขอความอนุเคราะหตรวจสอบขอมูล 

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ แจงขอความอนุเคราะหจากหัวหนาสายวิชาตาง ๆ ตรวจสอบ
ขอมูลอาจารยเปนภาษาอังกฤษ โดยขอขอมูลคณาจารยทั้งหมด ทั้งที่มีและไมมีผลงานวิจัย กําหนดสงภายในวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2548  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.8 Higher Education  

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ แจงวาจากการเขารวมประชุมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันจาก
ตางประเทศ ระดับ Higher Education ที่ผานมา ปจจุบันมีสถาบัน..............สนใจจะรวมโครงการความรวมมือดานวิชาการกับ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในดานการแลกเปลี่ยนอาจารย นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท เปนตน สําหรับรายละเอียด
อื่น ๆ จะแจงใหทราบตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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1.9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2547 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป 2547 เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ 2548 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีรองศาตราจารย ดร.ศานติ วิริยะวิทย รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เปนประธาน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการฯ แจงผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2548 เวลา 
13.00 น.      ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รายละเอียดในแตละรายองคประกอบจะนําเสนอเมื่อไดรับเอกสาร
ผลการประเมินเปนลายลักษณอักษรตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

1.10 มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

เลขานุการคณะฯ แจงวาจากการประชุมเลขานุการคณะ/ผูอํานวยการกอง ณ วิทยาเขตบางเขน ไดรับแจงวา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะติดตามการดําเนินงานตามมาตรการความรวมมือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของอาคาร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ แจงใหคณะ/สํานัก/สถาบัน มีระบบตรวจสอบ และมาตรการปองกัน โดยกองยานพาหนะอาคาร
และสถานที่ ไดมีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และมหาวิทยาลัยฯ ใหความเห็นชอบเพื่อถือปฏิบัติแลว 
ประกอบดวย  

1. มีกําหนดเวลาเปด-ปดอาคารที่ชัดเจน   

2. กําหนดพื้นที่ของอาคารใหชัดเจนวาพื้นที่ใดเปนพื้นที่บริการ พ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่หวงหาม และพื้นที่
หวงหามเด็ดขาด และหลังเวลาเปด-ปดอาคารใหกําหนดใหชัดเจนวาจะเขาออกประตูใด  

3. ติดบัตรบุคลากรทุกหนวยงานขณะปฏิบัติงาน และแสดงใหชัดเจน  

4. กําหนดใหมีเจาหนาที่เปด-ปด และตรวจสอบระบบไฟฟาแสงสวาง ปลั๊กไฟ รวมท้ังอุปกรณเครื่องใช
ตาง ๆ หลังเลิกใชงาน  

5. ผูที่เขา-ออกจากอาคารหลังเวลาปกติตองลงลายมือช่ือในสมุดบันทึกการเขา-ออกทุกครั้ง  

6. ผูที่จะอยูปฏิบัติงานภายในอาคารหลังเวลาปด-เปดอาคาร นอกเวลาปกติหรือมาปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาหนวยงานตามแบบฟอรมที่กําหนด   

7. การเคลื่อนยายสิ่งของออกจากอาคารหลังเวลาที่กําหนด หรือวันหยุดราชการ จะตองมีใบอนุญาตตาม
แบบฟอรมที่กําหนด   

8. กุญแจหองตาง ๆ ใหหัวหนาหนวยงานมอบใหผูมีหนาที่รับผิดชอบเปนผูดูแล ผูไมมีหนาที่เกี่ยวของ
หากประสงคจะขอมีกุญแจสํารองเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานตามแบบฟอรมที่กําหนด   

9. จัดใหมีระบบประสานงาน ระหวางหนวยงานกลางกับหนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน โดยกําหนด
ผูรับผิดชอบใหชัดเจน พรอมทั้งเลขหมายโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งในและนอกเวลาราชการ  
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10. กรณีจางเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ควรมีความพรอมทางดานวิทยุติดตอสื่อสาร และกําหนดให
มีจุดตรวจสอบ และผูประสานงานที่ชัดเจน 

อนึ่ง ตามมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดบางสวนคณะฯ ไดดําเนินการแลว ดังนั้นจะนําเสนอฝายบริหาร เพื่อ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการดานกายภาพเพื่อดําเนินการตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ    

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 1/2548 และ คร้ังที่ 1/2548 (วาระพิเศษ) 

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันจันทรที่ 17 มกราคม 2548 และ ครั้งที่ 1/2548 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกรที่ 28 มกราคม 2548 
รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้  

 คร้ังที่ 1/2548   

 หนา 3  ช่ือผูมาประชุม ลําดับที่ 4 เดิม “นางสาวชุติมณฑน บุญมาก  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร ” แกไขเปน “นางสาวอัจฉริยา  ปราบอริพาย  แทนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร”  

 หนา 4 วาระที่ 1.5 บรรทัดที่ 2 เดิม “วันที่ xx มกราคม...” แกไขเปน “วันที่ 10 มกราคม...”  

 หนา 9 วาระที่ 3.9 ขอ 5 เดิม “...จัดทําราละเอียด...” แกไขเปน “...จัดทํารายละเอียด...”   

 หนา 13 วาระที่ 4.1 บรรทัดที่ 6 จากลาง เดิม “หองพักอาจารยรวมอยางนอย 2 คน” แกไขเปน “หองพักอาจารย
รวม 4-5 คน”   

  บรรทัดที่ 5 จากลาง เดิม “ออาจารย...” แกไขเปน “อาจารย...”    

 หนา 14 วาระที่ 4.3 บรรทัดที่ 3 จากลาง เดิม “สังกัดมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย...” แกไขเปน “สังกัด
มหาวิทยาลัย...” 

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2548 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ เปน
ประจําทุกเดือน และมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ ปรับรูปแบบ
การรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม 
อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนมกราคม 2548 ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ  
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2. ฝายบริหาร  
3. ฝายกิจการนิสิต 
4. ฝายกิจการพิเศษ   
5. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
7. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
8. สายวิชาวิทยาศาสตร  
9. สายวิชาศิลปศาสตร  
10. สํานักงานเลขานุการ  

รายละเอียดดังเสนอใหที่ประชุมทราบแลว 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และขอใหฝาย/สายวิชา/สํานักงาน จัดสงแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
2548  หรือ ปการศึกษา 2547 เพิ่มเติมดวย   

3.2 นโยบายการรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลเขาศึกษาในสถานศึกษา ปการศึกษา 2548 
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบายการรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลเขาศึกษาในสถานศึกษา 

ปการศึกษา 2548 เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548  ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดสงประกาศ
ดังกลาวมาเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและใชเปนกรอบแนวทางการรับนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2548 และ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป รายละเอียดดังแนบ  

ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามประกาศดังกลาว ไดแก  
หลักการ:  ผูเรียนทุกคนมีความเสมอภาคในดานสิทธิ และโอกาสที่จะไดรับการศึกษาในระบบ ทั้งในระดับ

การศึกษาพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบทุกระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะการรับนักเรียนการศึกษาภาค
บังคับตองจัดเพื่อประกันโอกาส และความเสมอภาคใหแกผูเรียนอยางทั่วถึงทุกคน  

นโยบาย:  2.4  สงเสริมใหผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ หรือ
เทียบเทา มีโอกาสเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  

วิธีการ:  ใหสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีกระบวนการรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลเขาศึกษาอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได เปนธรรม และเสมอภาค และใหองคกรหลักที่มีสถานศึกษาในสังกัดจัดทําแนวทางปฏิบัติ และประกาศ
ใหทราบโดยทั่วกัน  

การตรวจติดตาม : ใหองคกรหลักกํากับ ตืดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด และรายงานผลให
กระทรวงศึกษาธิการทราบ  และใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูประสานงานกลาง โดยใชระบบการตรวจราชการ 
คิดตามและประเมินผล  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  
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มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบรองคณบดีฝายวิชาการ ศึกษาแนวทางการรับนิสิตใหมเพิ่มเติม ป
การศึกษา 2548 แบบรับตรง และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 เพื่อนัด
ประชุมวาระพิเศษ    

3.3 แตงตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 231/2548 ลงวันที่ 28 มกราคม 2548 แตงตั้งรองคณบดีคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร โดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัติแตงตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ซึ่งปรับจากตําแหนงผูชวยคณบดีฝายเดิมและปรับปรุงตําแหนงใหสอดคลองกับภารกิจที่มอบหมาย ต้ังแตวันที่ 28 
มกราคม 2548 โดยใหสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงพรอมคณบดี  รวม 4 ตําแหนง  ดังนี้  

1. ผศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย ดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  

2. รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย  ดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร  

3. อ.กาญจนา  โรจนพานิช  ดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

4. อ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน ดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบสํานักงานเลขานุการ แกไขขอมูลบอรดประชาสัมพันธดวย  

3.4 การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 โดยปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 
และตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหสวนราชการกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศใหประชาชน และขาราชการทั่วไปทราบเปนการทั่วไป นั้น  

เนื่องจากการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามกระบวนงานดังกลาวเปนสวนของคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ซึ่งเกี่ยวของกับบุคลากรและผูปฏิบัติที่เกี่ยวของทุกคนตองใหความรวมมือ 
และถือปฏิบัติเพื่อใหเกิดสัมฤทธิผล       

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสรางภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) กับคณะวิทยาศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

   สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดเชิญที่ประชุมคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย เยี่ยมชมหองปฏิบัติการตาง ๆ และกิจการของสถาบันฯ เพื่อนําไปสูความรวมมือทางดานการวิจัย
และการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก และไดมีโครงการการสรางภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-
เอก ระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) กับสถาบันการศึกษา นั้น 
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   ปจจุบันที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสรางภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) กับคณะวิทยาศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวม 24 แหง และลงนามบันทึกขอตกลงดังกลาวเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 รายละเอียด
ตามเอกสารดังแนบ  

   อนึ่ง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดพิจารณาเสนอชื่อ ผศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย รองคณบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและวิจัย เปนผูประสานงานดังกลาว   

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2548  
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหหนวยงานใชระบบบัญชี 3 มิติ และใหหนวยงานจัดสรร

งบประมาณประจําป 2548 ที่ไดรับใหหนวยงานยอย โดยกําหนดใหจัดสรรงบประมาณ และจัดสงแบบ on line ภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2548 นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2548 ตามฐานวงเงินที่คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ใหคณะ(สวนกลาง)/ สายวิชา/สาขาวิชา และ
สํานักงานเลขานุการ  สําหรับงบบุคลากร หมวดเงินเดือนจําแนกตามคาใชจายของบุคลากร สังกัดสายวิชา/สํานักงาน หมวด   
คาจางชั่วคราว รวมไวที่สวนกลาง  และคาจางชั่วคราว แสดงที่สายวิชาศิลปศาสตร หมวดคาสาธารณูปโภค และหมวดครุภัณฑ 
รวมไวที่สวนกลาง รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.7 การแบงสวนราชการภายในกรม  
ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือที่ นร. 1204/ว 6 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547 แจงแนวทางการปฏิบัติการ

แบงสวนราชการภายในกรม และแนวทางการจัดสวนราชการซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 มี
มติเห็นชอบแลว และหนังสือที่ นร. 1204/164 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548 แจงขอแกไขเอกสารที่มีความคาดเคลื่อนบางประการ
เกี่ยวกับการมอบหมาย และมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสวนราชการที่ไม
อยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 เร่ืองแจงเพื่อทราบของฝายวิชาการ 
ดวยฝายวิชาการ ขอแจงผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ เพื่อทราบ ประกอบดวย  
3.8.1 จํานวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548  

รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 1   
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3.8.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาและระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตามหลักสูตร ปการศึกษา 2545 – 2546 
รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 2  

3.8.3 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอนิสิต 
รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 3 

3.8.4 อนุมัติการเปดสอนรายวิชาใหม จํานวน 4 รายวิชา 
รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 4  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบรองคณบดีฝายวิชาการ ประสานงานกับสายวิชาตาง ๆ มีกําหนดการ

เปดสอนรายวิชาดังกลาวเมื่อไร เพื่อประชาสัมพันธรายวิชาเปดใหมทดแทนรายวิชาบูรณาการใหและคณะ โครงการหลักสูตร 
ตาง ๆ ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน ทราบ   

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา 
4.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2548  - พ.ศ. 2554   

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2548 พิจารณารางแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2548  - พ.ศ. 2551 ในสวนของตัวช้ีวัด และ
เปาหมายตามยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปงบประมาณ 2548 และมีมติใหฝาย/
สายวิชา/สํานักงาน ที่ยังมิไดนําเสนอขอมูล ดําเนินการจัดสงขอมูลตามแผนยุทธศาสตร ใหครบถวน และมอบฝายกิจการพิเศษ 
จัดทําโครงการสัมมนาคณะฯ ประจําป 2548 โดยกําหนดใหมีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อวิเคราะหขอมูลโดยใช 
SWOT analysis และประเมินตาม BCG Matrix (Boston Consulting Group Matrix) นั้น  

ฝายเลขานุการ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล และติดตอกองแผนงานขอขอมูลแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับปจจุบันเพื่อใชประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ใหเปนไปในกรอบทิศทางและ
สอดคลองกัน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา      

มติท่ีประชุม  มอบสํานักงานเลขานุการ ปรับรางแผนยุทธศาสตรคณะฯ ใหสอดคลองกับแผนยุทธ
ศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แลวจัดสงใหฝาย/สายวิชา/สาขาวิชาตาง ๆ ทราบเปนขอมูลกอนไปสัมมนาประจําป  

4.2 โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป พ.ศ. 2548 

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ แจงขอมูลการดําเนินงานโครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ประจําป พ.ศ. 2548 กําหนดจัดในระหวางวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2548 ณ Home & Hill Resort จังหวัด
นครนายก หัวขอสัมมนาในครั้งนี้ คือ “FLAS Foresight 2009”  โดยมีรูปแบบการสัมมนาจะเปนการจัดทํา SWOT Analysis 
แบงกลุมสัมมนาเปน 7 กลุม ดังนี้  

1. กลุมวิชาการระดับปริญญาตรี 
2. กลุมบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
3. กลุมกิจการนิสิต 
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4. กลุมกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  
5. กลุมบริหาร 
6. กลุมประกันคุณภาพการศึกษา 
7. กลุมสนับสนุนการเรียนการสอน  

กําหนดการรายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา      

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบ การแบงกลุมสัมมนา การเชิญวิทยากร 
และสถานที่การจัดสัมมนา ทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค เปาหมาย เพื่อใหเกิดความชัดเจน และบรรลุตามเปาประสงค และมีมติ
สรุปดังนี้  

มติท่ีประชุม    

1. ขอใหเชิญวิทยากรเพื่อมาบรรยายเกี่ยวกับการจัดทํา  SWOT Analysis เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความ
เขาใจที่ตรงกัน โดยเรียนเชิญ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา หรือ ศ.ดร.พีระศักดิ์ วรสุนทโรสถ หรือ อ.วลี  สงสุวงค เปน
วิทยาการ    

2. เห็นชอบหัวขอสัมมนาโดยใหมีการจัดทํา SWOT Analysis และการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ 
ประจําป 2548 – 2554   

3. การจัดกลุมและรูปแบบปรับตามความเหมาะสม เชน การจัดกลุมตามภาระงาน หรือพันธกิจของคณะฯ 
ในภายหลัง  

4. มอบรองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ ประสานงานดานที่พักกับ  Home & Hill Resort โดย
ขอใหจัดที่พัก 1 หอง : 2 คน อาหาร 7 มื้อ อาหารวาง 4 มื้อ หองประชุมและอุปกรณ ในอัตราเฉลี่ย 1,400 บาท/คน กรณี
คาใชจายสูงกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหนําเสนอพิจารณาตอไป บุคลากรที่มีผูติดตามขอใหรับผิดชอบคาใชจายของ
ผูติดตาม    

4.3 หลักเกณฑ และวิธีการปรับตําแหนงพนักงานเงินรายได  
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 มีมติมอบให

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดกรอบอัตราบุคลากรสายสนับสนุนการบริหารและ
ชวยวิชาการ พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน ตําแหนงและกรอบอัตรากําลัง รวมถึงการกําหนดสวัสดิการเพื่อนําเสนอที่
ประชุมพิจารณาตอไป นั้น   

ฝายบริหาร จึงขอรายงานความกาวหนาจากการประชุมคณะกรรมการประเมินและกําหนดตําแหนงลูกจาง
ช่ัวคราวสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548 ซึ่งมีมติใหจัดทําโครงการสัมมนาทิฐิ สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบริหาร เรื่อง  “แนวทางความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบริหาร” ใน
วันที่ 31 มกราคม 2548  สามารถรวบรวมความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูเขารวมโครงการ จํานวน 64 คน โดย
นําเสนอผลการรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอตาง ๆ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประเมินและกําหนดตําแหนง
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ลูกจางชั่วคราวสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2548 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาและมีมติดัง
รายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้  

ดังนั้น  เพื่อใหการกําหนดแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายคณะฯ  จึงขอนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเพื่อกําหนดเกณฑและแนวทางปฏิบัติในประเด็นตาง ๆ  ดังนี้  

1.1 ระบบการประเมิน  

1.2 ระยะเวลาของสัญญาจาง  

1.3 หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการปรับลูกจางชั่วคราว เปนพนักงานเงินรายได   

1.4 การพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป (การเลื่อนขั้นคาจาง, รางวัลสรางแรงจูงใจ, การปรับฐาน    
คาจาง ฯลฯ)   

1.5 การพัฒนาบุคลากร (การลาศึกษา)  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   

1 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังคณะฯ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2 เห็นชอบตามขอสรุปมติของคณะกรรมการประเมินและกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ ดังนี้  

2.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลในเวลาราชการ ปงบประมาณ 2548 ใหใชบริการจากสถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับปงบประมาณ 2549 มอบใหฝายบริหาร
สํารวจความคิดเห็นกรณีการจัดประกันชีวิตกลุม  ปละ 120 บาท /คน  แทนการใชบริการ
สถานพยาบาลฯ    

2.2 ใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปละไมนอยกวา 1 ครั้ง โดยใหรายงานผลการปฏิบัติงาน
ทุก 6 เดือน องคประกอบการประเมินแบบ 3 มิติ (ประเมินโดยผูบริหาร ผูใชบริการ     ผูรวมงาน 
และการประเมินตนเอง) ผลการประเมินอยูในระดับดี สัญญาจางตอ  1 ป ในปแรก และปตอไป 
ถาผลการประเมินอยูในระดับดี หรือดีเยี่ยม อาจตอสัญญาจางได 2 ป หรือไมเกิน 3 ป ตามลําดับ 
หากไมผานเกณฑการประเมิน ใหมีการปรับปรุงในชวงเวลา 6 เดือนหลัง กรณีไมผานการประเมิน
ติดตอกัน 2 ครั้ง ใหยกเลิกสัญญาจาง  

2.3 สัญญาจางพนักงานเงินรายได ใหกําหนดระยะเวลาจางไดสูงสุดไมเกิน 3 ป โดยถือปฏิบัติตาม
แนวทางขอ 2.2  

2.4 เห็นชอบใหปรับลูกจางชั่วคราวในปจจุบัน ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตามขอ 1 และ
ไดรับอนุมัติกําหนดกรอบอัตราตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เปนพนักงานเงินรายได โดย
กําหนดคุณสมบัติเบื้องตน ดังนี้  

2.4.1 มีระยะเวลาปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 5 ป       
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2.4.2 มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

2.4.3 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในเกณฑตามขอ 2.2 

2.5 การเลื่อนขั้นคาจางประจําป ใหผูกพันกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดอัตรา
เลื่อนขั้นตั้งแตรอยละ 0 – 10 % ของคาจางรายเดือน ทั้งนี้ไมเกินรอยละ 2 ของฐานคาจางที่มีตัว
ครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2548    

2.6 เห็นชอบใหสายวิชา/สํานักงานเลขานุการ พิจารณาหาแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อหา
รายไดตามศักยภาพ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา  

2.7 มอบสายวิชา/สํานักงานเลขานุการ พิจารณากําหนดเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการปรับตําแหนง 
อัตราคาจาง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประเมินและกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ และกรรมการประจําคณะฯ และใชเปนเกณฑและมาตรฐานกลาง
รวมกัน  

2.8 การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอ เชน ทุนการศึกษา การกูยืมเงินเพื่อ
การศึกษา และอื่น ๆ เห็นชอบใหนําเสนอกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และ
คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ พิจารณาความเปนไปได 
หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณา รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวของ  

2.9 มอบรองคณบดีฝายบริหาร พิจารณาเสนอหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเพื่อสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เชน รางวัลบุคลากรดีเดนประจําป เงินโบนัสประจําป หรืออื่น ๆ เปนตน  

2.10 การปรับฐานคาจางลูกจางชั่วคราว เปนพนักงานเงินรายได เห็นชอบใหใชฐานเงินเดือนเดิมกอน 
เนื่องจากคณะฯ ไดปรับฐานคาจางไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 แลว    

4.4 สรุปองคประกอบในระบบกลางการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย และผลการประชุม ทปอ. เก่ียวกับระบบ
กลางการรับเขาเรียนในมหาวิทยาลัย  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 พิจารณาเรื่อง
องคประกอบในระบบกลางการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวมีมติเห็นชอบใหกําหนดองคประกอบและเกณฑการรับเขา
ศึกษาในระบบกลาง ดังนี้      

1 เห็นชอบใหกําหนดองคประกอบ และเกณฑการรับในระบบกลาง ดังนี้  
1.1 องคประกอบที่ 1 GPAX 5 – 6 ภาคเรียน   10 %  
1.2 องคประกอบที่ 2 GPA 3 กลุมสาระ    รวม  30 %  

1.2.1 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป และ สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ  3 กลุมสาระ  กลุมละ 10 %  
1.2.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 กลุมสาระ กลุมละ 10 % 
1.2.3 สาขาภาษาอังกฤษ  3 กลุมสาระ  กลุมละ 10 % 

1.3 คะแนนสอบ 3 วิชา จาก 5 วิชา คือ   รวม  60 %  
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1.3.1 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป, สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คะแนนสอบ 3 วิชา จาก 5 วิชา คือ (1) ภาษาอังกฤษ 20 % (2) คณิตศาสตร  20 % และ (3) 
วิทยาศาสตร   20 %   

1.3.2 สาขาภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ 3 วิชา จาก 5 วิชา คือ (1) ภาษาไทย 20 %  (2)  
ภาษาอังกฤษ  20 %   และ (3)  สังคมและมนุษย  20 %   

1.4 มอบรองคณบดีฝายวิชาการ แจงรายชื่อกลุมสาระใหสายวิชาตาง ๆ ทราบ และพิจารณากําหนดใน
ขอ 1.2   

บัดนี้ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ไดแจงมติประชุม ทปอ. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2548 เกี่ยวกับระบบกลางการ
รับเขาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยสรุปองคประกอบและเกณฑเบื้องตนให Admission and Assessment Forum รวบรวมขอมูล
จากทุกมหาวิทยาลัยทุกคณะที่เกี่ยวของเสนอ ทปอ. ในการประชุมครั้งตอไปเดือนมีนาคม 2548 โดยกําหนดเวลา 1 เดือน โดย
ขอแจงสรุปองคประกอบและเกณฑเบื้องตน เพื่อขอคําตอบจากคณะ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2548  ดังนี้  

องคประกอบ % 
1. GPAX  6 ภาคเรียน  (มติ ทปอ. 10 %)  10 
2. GPA 3 กลุมสาระการเรียนรู ใหคณะเลือก 3 – 5 กลุม จาก 8 กลุม และเลือก % แตละกลุมไดรวม ทั้งหมด 40%  40 
2 คะแนนสอบ 3 – 5 กลุมสาระการเรียนรู จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ นักเรียน ม.6 ทุกคน

ตองสอบเดือนกุมภาพันธ ใหคณะเลือก % (25 – 50%)  
25-50 

3 คะแนนสอบไมเกิน 3 วิชา อาจเปนวิชาเฉพาะ และ/หรือวิชา Advance (ภายใตกรอบของ ม.4-6) สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ นักเรียน ม.6 ทุกคนตองสอบเดือนกุมภาพันธ ตอจากขอ 3 ใหกับนักเรียนบางคน คณะ/
สาขาเลือกวิชาและเลือก % รายวิชา รวม 0 –25%  

0-25 

รวม 100 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ดังนี้  
ศวท. 

องคประกอบ เกณฑ ทปอ. 
ศ. วท. 

 % % % % 
1 GPAX  6 ภาคเรียน   10 10 10 10 
2 GPA 3 กลุมสาระการเรียนรู ใหคณะเลือก 3 – 5 กลุม จาก 8 กลุม และเลือก % แตละ

กลุมไดรวม ทั้งหมด 40%  
2.1 สายศิลปศาสตร (ศศ.บ.)ภาษาอังกฤษ เลือก 3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 

ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ  
2.2 สายวิทยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตรฯ [วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป), วท.บ.

(วิทยาศาสตรชีวภาพ), วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) และ วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)] เลือก 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย, คณิตศาสตร, 
วิทยาศาสตร, สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาตางประเทศ   

40 40  
 

40 

 
 
 
 

40 
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ศวท. 

องคประกอบ เกณฑ ทปอ. 
ศ. วท. 

 % % % % 
3 คะแนนสอบ 3 – 5 กลุมสาระการเรียนรู จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ นักเรียน ม.6 ทุกคนตองสอบเดือนกุมภาพันธ ใหคณะเลือก % (25 – 50%)  
3.1 สายศิลปศาสตร (ศศ.บ.)ภาษาอังกฤษ เลือก 3 รายวิชา ไดแก  

3.1.1 ภาษาไทย,  
3.1.2 ภาษาอังกฤษ  
3.1.3 สังคมศึกษา 

3.2 สายวิทยาศาสตร วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป),  วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) และ
สายวิชาคณิตศาสตรฯ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) และ วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) เลือก 5 รายวิชา ไดแก  
3.2.1 ภาษาไทย 
3.2.2 คณิตศาสตร 
3.2.3 วิทยาศาสตร 
3.2.4 ภาษาอังกฤษ 
3.2.5 สังคมศึกษา  

25-50 25-50 40 
 
 

(15) 
(15) 
(10) 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 
(10) 
(20) 
(10) 
(5) 

4 คะแนนสอบไมเกิน 3 วิชา อาจเปนวิชาเฉพาะ และ/หรือวิชา Advance (ภายใตกรอบ
ของ ม.4-6) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ นักเรียน ม.6 ทุกคนตองสอบเดือน
กุมภาพันธ ตอจากขอ 3 ใหกับนักเรียนบางคน คณะ/สาขาเลือกวิชาและเลือก % 
รายวิชา รวม 0 –25%  
4.1 สายศิลปศาสตร (ศศ.บ.)ภาษาอังกฤษ เลือกสอบ  

4.1.1 ภาษาฝรั่งเศส  หรือ คณิตศาสตร  

0-25 25-50 10 
 
 
 
 

(10) 

- 

รวม 100 100 100 100 

4.5 การดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร 
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันจันทร

ที่ 17 มกราคม  2548 วาระที่ 4.4 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ซึ่งไดพิจารณารายละเอียดเรื่องดังกลาว ดังนี้ คือ 

ดวยประธานคณะทํางานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
เสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 
2547 ประกอบดวย  
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คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
ประกอบดวย  

1 น.ส.สกาวรัตน  จงพัฒนากร ประธานกรรมการ  
2 นายวิรัตน  สุวรรณาภิชาติ กรรมการ  
3 นางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน กรรมการ 
4 น.ส.แสงแข ยินดีถ่ิน กรรมการและเลขานุการ  

ฝายเลขานุการ ตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบดังกลาว หมวด 1 ขอ 7 การบริหารโครงการ กําหนดใหมี
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ โดยมี
องคประกอบ ดังนี้  

คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
และเลขานุการ รวมแลวไมเกิน 7 คน  

การแตงตั้งและการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ให
เปนอํานาจของอธิการบดีตามคําแนะนําของคณบดีที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ หรือหัวหนาหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  โดยมีอํานาจและหนาที่ตามขอ 8 
และ ขอ 9 ตามลําดับ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม    

1 เห็นชอบกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ประกอบดวย  

1.1 คณบดี เปนประธานกรรมการ  
1.2 รองคณบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการ 
1.3 รองคณบดีฝายบริหาร  เปนกรรมการ 
1.4 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  เปนกรรมการ 
1.5 หัวหนาสายวิชาที่เกี่ยวของ  เปนกรรมการ  
1.6 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  เปนกรรมการและเลขานุการ   
1.7 เลขานุการคณะฯ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

2 ใหเรียนเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวย  
2.1 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  กําแพงแสน และ 
2.2 ใหประธานคณะทํางานฯ เสนอชื่อที่ปรึกษาอีก 3 คน    

3 เห็นชอบใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตามที่เสนอ โดยใหเพิ่มกรรมการที่เปน
อาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรอีก 1 ทาน เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ  ดังนี้  



16 

  

3.1 ผศ.สกาวรัตน  จงพัฒนากร ประธานกรรมการ 
3.2 รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ กรรมการ 
3.3 รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน กรรมการ 
3.4 อาจารยจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร  กรรมการ 
3.5 อ.แสงแข ยินดีถ่ิน กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นที่ควรพิจารณา 
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมดังกลาว สายวิชาคณิตศาสตรฯ ขอทราบความชัดเจนในสวนของ การดํารง

ตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ดวยวา  
1.     มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นควรอนุมัติให คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ มีหลักเกณฑในการกําหนดบุคลากรเปนกรรมการใน
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ตามรายงานการประชุมคณะทํางานโครงการปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ครั้งที่ 7/2547 วันจันทรที่ 4 ตุลาคม 2547 วาระที่ 3.2 มติที่ประชุมขอ 3 ดังเอกสารที่แนบ
มาพรอมนี้ใชหรือไม 

2.     มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นควรอนุมัติให คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ           
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป (3 วาระ ๆ ละ 2 ปโดยเริ่ม
วาระแรกตั้งแตปการศึกษา 2548) ซึ่งเปนไปตามรายงานการประชุมคณะทํางานโครงการปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ครั้งที่ 7/2547 วันจันทรที่ 4 ตุลาคม 2547 วาระที่ 3.2 มติที่ประชุมขอ 4            
ดังเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ใชหรือไม 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหถือปฏิบัติตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยระเบียบระเบียบวาดวยการบริหาร
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547  

2. กลไกการดําเนินการเสนอชื่อประธานกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ เห็นชอบใหสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร พิจารณาเสนอชื่อโดยผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสายวิชา    

4.6 การจัดลําดับความสําคัญของสาขาวิชาในคณะเพื่อสงเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางวิชาการให
เปนไปตามความตองการของหนวยงาน และสอดคลองกับนโยบายของประเทศ 

ตามหนังสือที่ ศธ.0513.10103/ว 0158 ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 เรื่อง การจัดลําดับความสําคัญของ
สาขาวิชาในคณะเพื่อสงเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางวิชาการใหเปนไปตามความตองการของหนวยงาน และ
สอดคลองกับนโยบายของประเทศ โดนคณะกรรมการสงเสริมการดําเนินงานเครือขายวิจัย (CRN) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ขอใหคณะพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของสาขาวิชาตาง ๆ ที่ตองการสงเสริมใหสอดคลองกับความตองการของประเทศและ
นโยบาย รัฐบาล หรือเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการเปนลําดับหนึ่งจนถึงลําดับสุดทาย ต้ังแตป 2548 ถึงป 2550 และขอให
สงขอมูลใหกองการเจาหนาที่ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 นั้น  



17 

  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดสํารวจขอมูลและจัดลําดับความสําคัญของสาขาวิชาในคณะโดย
รวมกับสายวิชาตาง ๆ ในการพิจารณาเพื่อนําเสนอตามกําหนดเรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ  

อนึ่ง มหาวิทยาลัยไดมีการติดตามและขยายเวลาการจัดสงไดถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหจัดลําดับความสําคัญ และการเพิ่มเติมขอมูล โดยถือปฏิบัติ ดังนี้  
1. จัดลําดับตามความพรอมของคณาจารยที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่กําหนด และมี

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาตอบรับเรียบรอยแลว ตามลําดับกอน-หลัง  
2. จัดลําดับความสําคัญตามแผนเดิม ไมยายป จัดตามความพรอม และระยะเวลาการทํางาน กรณียายปให

ตอจากลําดับสุดทายของแตละปเดิม  
3. ปรับขอมูลในสดมภหมายเหตุของสายศิลปศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ให

ตรงกับช่ืออาจารยที่ไดรับการเสนอชื่อรับทุน พรอมเลขหมายโทรศัพท สํารับสายวิชาวิทยาศาสตร ใหปรับเปนช่ือผู
ประสานงานสาขาวิชานั้น ๆ  

4. เห็นชอบใหจัดลําดับช่ืออาจารยวลี สงสุวงค เพิ่มในป 2548 ลําดับที่ 7  

4.7 การรับโอน/ยายนิสิตจากคณะ/สาขาวิชาอื่นเขามาเปนนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

ดวยสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ขอกําหนดคุณสมบัติเพื่อพิจารณาการรับโอนนิสิตจากคณะ/
สาขาวิชาอื่นเขามาเปนนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้  

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร  
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนโอนไมตํ่ากวา 2.5  
3. ตองผานการลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานเฉพาะทางคอมพิวเตอร (รายวิชา 729112, 729261 หรือ

เทียบเทา) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยไดรับระดับคะแนนในรายวิชานั้น ๆ ไมตํ่ากวา B (3.5)  
4. ตองผานการลงทะเบียนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร (รายวิชา 731111, 731112 หรือเทียบเทา)  ไมนอย

กวา 6 หนวยกิต โดยไดรับระดับคะแนนในรายวิชานั้น ๆ ไมตํ่ากวา C+ (2.5)  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
1. ใหสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร พิจารณาทบทวนคุณสมบัติขอ 3 เพื่อเพิ่มโอกาสใหนิสิต

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) และ วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) และนิสิตในสังกัดอื่น ๆ ไดมาก
ยิ่งขึ้น และแจงจํานวนรับนิสิตยาย/โอน ปการศึกษา 2548 เพิ่มเติม   

2. มอบงานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ จัดทําประกาศรับนิสิตยาย/โอน ประจําปการศึกษา 2548 
ตามคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบแลว และจํานวนรับสาขาวิทยาศาสตรทั่วไป 
และสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ จํานวนรับสาขาละ 20 คน สาขาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ 10 คน     
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4.8 ติดตามความกาวหนาของการเสนอขอปรับแผนหลักสูตรระดับปริญญาโท ฝายบัณฑิตศึกษา 

ดวยฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ไดเสนอขอหลักสูตรใหม ระดับปริญญาโท เพื่อปรับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน  เพื่อพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตกําแพงแสน โดยนําเขาวาระการประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 เรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

ประธานแจงวามติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 
เห็นชอบและใหดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

4.9 ความพรอมในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

ดวยฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย มีความพรอมที่จะทํากิจกรรมในสวนของศูนยศูนยปฏิบัติการวิจัย
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน จึงขอทราบถึงแนวปฏิบัติ ถาจะเริ่มทําในงบประมาณนี้ จะเริ่มตนไดอยางไร และมีระเบียบปฏิบัติอยางไร   

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย เสนอวาการดําเนินการ สามารถดําเนินการได 2 สวน คือ 1) การ
ใหบริการวิชาการตาง ๆ เชน การใหความรู  การฝกอบรม  และ 2) การใหบริการวิเคราะหตาง ๆ ซึ่งตองการการสนับสนุนจาก
คณะในดานงบประมาณ อัตรากําลัง และอื่น ๆ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเริ่มดําเนินการจากความพรอมที่มีอยูโดยดําเนินการในดานที่คณะฯ มีความ
ชํานาญ เช่ียวชาญกอน เชน การฝกอบรม การบริการวิเคราะหตาง ๆ ในลักษณะของโครงการพัฒนาวิชาการ และในกรณี
ตองการงบประมาณสนับสนุน ขอใหจัดทําเปนโครงการเพื่อของบประมาณในลักษณะงบประมาณตามยุทธศาสตรเฉพาะกิจ  
และยุทธศาสตรพ้ืนที่  (Agenda & Area budgeting) โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตรของจังหวัดนครปฐม หรือยุทธศาสตร
จังหวัดในเขตภาคกลางตะวันตก เนื่องจากงบประมาณปกติ (Function budgeting) คณะฯ ไมไดรับเพิ่มขึ้น   

4.10 ขออนุมัติจางนิสิตชวยงานดานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ภาคฤดูรอน ป 2548 

ดวยฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย แจงขออนุมัติจางนิสิตชวยงานดานดานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ภาคฤดูรอน ป 
2548 เนื่องจากมีงานดานเอกสาร โดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตรใหม และปรับปรุงหลักสูตรเกา   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  มอบสํานักงานเลขานุการ สนับสนุนเจาหนาที่พิมพดีด 1 คน ชวยงานฝายบัณฑิตศึกษา 
และวิจัย ในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2548 เพื่อจัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรใหม และการปรับปรุงหลักสูตรเดิม โดยใช
พ้ืนที่หองของฝายกิจการพิเศษ หรือหองงานประกันคุณภาพการศึกษา เปนพื้นที่ใหบริการดังกลาว  
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วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมกราคม 2548  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมกราคม 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนมกราคม 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มกราคม 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนมกราคม 2548 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือน มกราคม 2548 
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน มกราคม 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนมกราคม 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2548 ประจําเดือน มกราคม 2548   

รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนธันวาคม 2547 – มกราคม 2548  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ต้ังแตเดือน

สิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน และ
ลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนธันวาคม 2547 - มกราคม 2548 

จําแนกตามมิเตอร และคาใชจาย  
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน ธันวาคม 2547 - มกราคม 2548  จําแนกตามปริมาณ 

(ลิตร) และคาใชจาย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 3/2548   
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2546 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งที่ 3/2548 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2548 จึงเปนวันจันทรที่ 21 มีนาคม 2548 เวลา 13.00 น.    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.4 การจัดทําของที่ระลึก 
รองคณบดีฝายบริหาร แจงวาคณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้ง

ที่ 2/2548 เมื่อวันที่  กุมภาพันธ 2548 เห็นชอบใหจัดทําพวงกุญแจสัญลักษณคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อจําหนาย 
และฝายกิจการนิสิต สามารถจัดซื้อเพื่อใชเปนของที่ระลึกสําหรับบัณฑิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในกิจกรรมฉลอง
บัณฑิต ปการศึกษา 2547 ได   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

ปดประชุมเวลา 19.00 น.  
 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 


