
1 

F:\AGENDA 10_2552\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  10_2552.doc  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 10/2552  

วันจันทรท่ี 26 ตุลาคม 2552  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร    กรรมการ   
5. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. นายอารม อันอาตมงาม แทนหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี กรรมการ 
7. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ 
2. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   
3. นางสาวประภา โซะสลาม แทนผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
4. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
5. นางสาวฐิติยา  แซปง แทนประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
6. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพวิเตอร  
7. นางสาวนันทนา  เลิศประสบสุข ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
8. นางวลี  สงสุวงค ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  
9. นางสุวรรณี  ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  

เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    
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วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

1.1 ความกาวหนาในการดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประธานแจงความกาวหนาในการดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
มีการตอเติมชั้น 4 โดยประธานไดตรวจเยี่ยวการกอสรางแลว ช้ัน 4 เปนหองโถงใหญ 1 หอง ขนาด 200 คน แตอาคาร
ดังกลาวไมมีระบบลิฟต ดังนั้น หากการกอสรางอาคารของโครงการภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ซ่ึงจะกอสรางใหมใน
บริเวณใกลเคียงกัน อาจทําทางเชื่อมเพื่อใหสามารถใชระบบลิฟต (ถามี) รวมกันได  ดังนั้นขอใหโครงการ
ภาษาอังกฤษ เรงดําเนินการตามแผนการกอสรางโดยเร็ว สําหรับการตอเติมอาคาร 10 ของโครงการรัฐศาสตร ภาค
พิเศษ อยูในระหวางการสงมอบพื้นที่  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2 ปญหาความขัดแยงภายในองคกรและแนวทางแกไข  

ประธานแจงวาปญหาภายในคณะฯ ในปจจุบัน และผลสืบเนื่องจากการสัมมนาผูบริหารคณะฯ ณ 
โรงแรมธารามันตรา เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2552 ผูบริหารมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตกําแพงแสน ไดเนนย้ําถึง
ความสามัคคีภายในองคกร ดังนั้น ประธานจึงแจงกรณีปญหาความขัดแยงภายในคณะฯ และแนวทางการแกไข ดังนี้  

ประธานวิเคราะหขอมูลเบื้องตนแลวมีความเห็นวาเกิดจากความไมเขาใจ และความตองการของ
บุคลากร ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากขาดขอมูล หรือการสื่อสารทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกัน จึงควรมีการกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อใชเปนเกณฑการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต 
และคณะฯ กรณีที่ไมมีแนวปฏิบัติไวควรพิจารณาและกําหนดแนวทางเพื่อแจงใหบุคลากรทราบ ยอมรับ และถือ
ปฏิบัติ  โดยที่แนวปฏิบัติจะตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และในสวนของ
คณะฯ เนนธรรมาภิบาล จรรยาบรรณของอาจารย และวินัยขาราชการ   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบเลขานุการประสานงานจัดทําประชาสัมพันธ เร่ือง จรรยาบรรณ
อาจารย ขาราชการ และวินัยของขาราชการและพนักงาน เชน การจัดทําปายปดประกาศ และอื่น ๆ  

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 9/2552  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 9/2552 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2552  เพื่อรับรอง  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2552   
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 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่
แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน
กันยายน  2552 รวม 4  ฝาย 4 หนวยงาน 11 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ  
2. ฝายกิจการนิสิต  
3. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ   
4. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   
5. สายวิชาคณิตศาสตร   
6. สายวิชาวิทยาศาสตร             
7. สํานักงานเลขานุการ   
8. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
11. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  
12. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  
13. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
14. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
15. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร (รวมกับสายวิชาคณิตศาสตร)  
16. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  
17. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  
18. โครงการจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ  
19. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอย
แลว  นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 2  ฝาย 1  สายวิชา และ 1 โครงการ ทั้งนี้ไดตดิตาม
ทวงถามมาโดยตลอด แตยังมิไดดําเนินการ อางอิงที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/S20IBU7W.doc  ดังนี้  

1. ฝายบริหาร     
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   
3. สายวิชาศิลปศาสตร         
4. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหหนวยงานที่ยังมิไดดําเนินการ จัดสงรายงานตามกําหนดดวย  
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3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2552   

หนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางรายการ
ครุภัณฑเงินงบประมาณ ประจําป 2552 และแผนการจัดซื้อ/จางรายการครุภัณฑ เงินรายได ปงบประมาณ 2553 เพื่อ
ใชเปนขอมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  

1.  รายงานผลการซื้อจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2552  
2.  รายงานแผนการซื้อ/จางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553  
3.  ความกาวหนาในการดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4.  ความกาวหนาในการดําเนินการตอเติมอาคาร 10 ช้ัน 2 โครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  

สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/R50X8UTV.doc  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3 การพิจารณาผูรับทุนเขาปฏิบัติงานภายหลังสําเร็จการศึกษา  

ดวยกองการเจาหนาที่ บางเขน ไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดศึกษาวามีนักเรียนทุน
รัฐบาลที่ยังไมมีสถาบันตนสังกัดรับเขาปฏิบัติงานภายหลังสําเร็จการศึกษา จึงขอแจงใหหนวยงานพิจารณาใชเปน
ขอมูล และโปรดแจงขอมูลใหสํานักงานเลขานุการรวบรวมภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เพื่อรวบรวมแจงใหกอง
การเจาหนาที่แจง สกอ. ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2552 รายละเอียด รายละเอียดสืบคนในระบบ e-office ไดที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RY0MG8Q7.pdf  และขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้   

1.  รายชื่อและประวัติผูรับทุนศึกษาระดับปริญญาเอกรวมในและตางประเทศ  หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RY1DCY4W.pdf   

2 .  ร า ย ชื่ อ แ ล ะ ป ร ะ วั ติ ผู รั บ ทุ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ   ห รื อ สื บ ค น ที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RY1DCY9O.pdf  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 รับทราบการกําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ด วยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ไดกําหนดตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาไวใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดสมรรถนะที่ตองการ
ของบุคลากร  และพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามสมรรถนะที่ตองการ  ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
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  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พิจารณาดําเนินการแลว  เห็นควรกําหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพื่อถือปฏิบัติเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามรายละเอียดสมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

  ประธานจึงขอเสนอที่ประชมุทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประกาศวาดวยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารจัดการระดับอุดมศึกษา ดังนั้น จึงขอแจงประกาศสภามหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบความกาวหนาเก่ียวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ด วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงมติการประชุมคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 4/2552  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552  เห็นชอบแนวทางการปรับระบบบริหารงานบุคคล
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงาน
บุคคลเสนอ  โดยใหมีผลกอนวันที่ 30 กันยายน 2552  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  และ
จักไดแจงผลการพิจารณาใหทราบตอไป  รายละเอียดตามเอกสารความกาวหนาเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  ประธานจึงขอเสนอที่ประชมุทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาผูบริหาร  3  ฉบับ 

ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 
เห็นชอบอนุมัติใหประกาศขอบังคับวาดวยการสรรหาผูบริหาร ไดแก คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้  

1) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
2) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
3) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาผูอํานวยการสถาบันหรือผูอํานวยการสํานัก    

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  
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  ประธานจึงขอเสนอที่ประชมุทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 ขอแจงขอมูลการปรับแผนของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  

ตามที่โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ ไดแจงขอเพิ่มแผนการรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA)  ในปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน และเนื่องดวยคณะมีนโยบายใหโครงการจัดตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจฯ เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางดานบริหารธุรกิจเพิ่มขึ้น ดังนั้น โครงการจัดตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจฯ  จึงขอแจงขอมูลการปรับแผน เปนดังนี้  

1) ขอยกเลิกการเพิ่มแผนเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในปการศึกษา 2554 
จํานวน 30 คน  

2) ขอเพิ่มแผน การเปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ในปการศึกษา 2554  
โดยรับนิสิตปละ 70 คน   

ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2554  โครงการฯ มีแผนการรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชีบริหาร อีกหนึ่งหลักสูตร ซ่ึงอยูในแผนของมหาวิทยาลัยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 องคประกอบคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันจันทรที่ 
29 มิถุนายน 2552 ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาตามขอ 3.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 กําหนดใหคณะเปนผูพิจารณาใหมี
กรรมการประจําคณะผูทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสม คณะใดเห็นสมควรใหมีกรรมการประจําคณะผูทรงคุณวุฒิ ให
กรรมการประจําคณะโดยตําแหนงเลือกจากบุคคลภายนอกตามรายชื่อที่ภาควิชาเสนอขึ้นมาจํานวนไมเกินหนึ่งในสี่
ของกรรมการประจําคณะโดยตําแหนง ดังนั้น ในการพิจารณาผูที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ จึง
อาจไดความคิดเห็นจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในขั้นตอนนี้ได โดยไมตอง
แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2546 รายละเอียดอางอิงที่  
PT0P0MFC หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PT0P2BF3.pdf  และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เห็นชอบใหหนวยงานภายในพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
เปนกรรมการประจําคณะฯ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2552 และเนื่องจากไมมีหนวยงานใดพิจารณาเสนอชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 จึง
มอบใหประธานเปนผูพิจารณาเสนอชื่อ และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา นั้น       
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกําหนดคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้   
1. เปนบุคคลที่ปฏิบัติงานภาครัฐในสายวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารยหรือมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกขึ้นไป  หรือ  
2. เปนบุคคลภาคที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

กับสถาบันการศึกษา และประสบความสําเร็จในอาชีพ  
3. มอบประธานพิจารณาเสนอชื่อไมเกิน  3 ช่ือ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

4.2 ผลการจัดสรรเงินรางวัลปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สําหรับหนวยงาน/คณะทํางาน   

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 3136 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 แจง
รายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สําหรับหนวยงาน/คณะทํางาน เพื่อนําไปพิจารณาจัดสรร
ใหแกขาราชการ และลูกจางประจําที่มีสวนรวมในความสําเร็จของหนวยงาน  โดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ไดรับจัดสรรเงินรางวัลตามการมีสวนรวมในผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เสนอ  ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัยฯ ไดโอนเงินรางวัลตามผลการปฏิบัติราชการในแตละตัวช้ีวัดที่หนวยงานมีสวนรวม 
รายละเอียดที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/R60N1K9A.pdf   จํานวนเงินรวม 57,751.51 บาท และมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อ
พิจารณากลั่นกรองวิธีการจัดสรรเงินรางวัลดังกลาว และแจงผลใหคณบดีทราบ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
จัดการพิจารณาเรียบรอยแลว โดยสรุปผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะฯ ทํางานเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 
เห็นชอบใหแจงแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล เพื่อนําเสนอคณบดี ดังนี้   

1. นําเงินรางวัล ประจําป จํานวน 57,751.51 บาท โดยหักภาษี และคาธรรมเนียมการโอน ให
เรียบรอยกอนนําสงกองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

2. เห็นชอบใหแบงเงินดังกลาวเปน 2 สวน  ดังนี้  
     2.1 สวนที่ 1 จํานวน  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) ใชสําหรับจัดซื้อเปนของรางวัล 

สําหรับบุคลากรคณะฯ ที่รวมงานเทาเงินสัมพันธ ประจําป  2552    
     2.2 สวนที่ 2  จํานวน  42,751.51 บาท (ส่ีหมื่นสองพันเจ็ดรอยหาสิบเอ็ดบาทหาสิบเอ็ดสตางค) 

หรือจํานวนหลังหักภาษี และคาธรรมเนียมการโอนเรียบรอยแลว ใชสําหรับจัดทําของรางวัลเพื่อมอบใหบุคลากร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกคนที่มีอัตราครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2551 ในวงเงินสวนที่ 2 หารดวยจํานวน
บุคลากรที่มีอัตราครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2551  

      2.3  มอบคณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  พิจารณาเสนอรายการของ
รางวัลตามขอ 2.2  แลวนําเสนอใหบุคลากรที่มีอัตราครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2551 พิจารณาเสนอ และดําเนินการ
ซ้ือ/จาง ของรางวัลที่ไดรับการเสนอไดคะแนนสูงสุด  เพื่อมอบใหบุคลากรในงานเทาเงินสัมพันธ ประจําป 2552      

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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4.3 การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงแกไขความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต และบทบาทของมหาวิทยาลัย
ท่ีมีตอสังคม  

ตามมติที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เห็นชอบอนุมัติแนว
ทางการปรับปรุงแกไขความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต และบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีตอสังคม โดยมอบหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของเสนอจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงแกไขความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต และบทบาทของ
มหาวิทยาลัยที่มีตอสังคม โดยจัดสงแผนภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ในประเด็น ดังนี้  

1) ความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศของบัณฑิต  

2) ความสามารถในการวิเคราะห และแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ของบัณฑิต  

3) ความเปนผูตรงตอเวลาของบัณฑิต  

รายละเอียดสืบคนไดที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RY0M6HE7.pdf  ทั้งนี้ไดแจงเวยีนใน
ระบบ e-office และมอบหมายใหรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ พิจารณาและเตรียมขอมูลนําเสนอ   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยใหแตงตั้งคณะทํางาน ประกอบดวย รองคณบดีฝายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ เปนประธาน รองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝายกิจการนิสิต เปนกรรมการ มีหนาที่พิจารณา
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงแกไขความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต และบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีตอสังคม และ
นําเสนอคณบดี เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ในการประชุมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552   

4.4 การมีผลบังคับใชตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

ดวยประธานคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกแจงเรื่อง การมีผลบังคับ
ใชตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยสรุปวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กําหนดใหสถาบันดําเนินการตามแนวปฏิบัติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไดทันทีตามความ
เหมาะสมของแตละสถาบัน โดย สกอ. ไดกําหนดแนวทางการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก (ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิแตละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา) เปน 2 วิธี ดังนี้  

วิธีที่ 1 กรณีที่กระทรวงศึกษาไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น
แลว ใหดําเนินการโดยพิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรใน
หัวขอตาง ๆ ที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ....สาขา/สาขาวิชานั้น  

วิธีที่ 2 กรณีที่กระทรวงศึกษายังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น 
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของสาขา/สาขาวิชาใด ใหพิจารณา
ความพรอมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีหัวขออยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร นอกจากนี้
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ยังมีแบบฟอรมที่เกี่ยวของคือ แบบ มคอ. 3 – มคอ. 7 ซ่ึงสามารถ down load แบบฟอรมไดจากเว็บไซดของกอง
บริการการศึกษา  

เนื่องจากมีหลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ อยูระหวางการพิจารณาในระดับตาง ๆ ที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 19/2552 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 และครั้งที่ 22/2552 เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2552 จึงมีมติเห็นชอบใหหลักสูตรที่เสนอมายังคณะกรรมการการศึกษา มีผลบังคับใชตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป  โดยทุกคณะและวิทยาเขตที่จะ
เปดหลักสูตรใหม และปรับปรุงหลักสูตร )ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จะตองดําเนินการตามแบบฟอรม มคอ. 
2 – 7 หากหลักสูตรใดไมสามารถดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่กําหนดไวในประกาศนี้ จะตองเสนอเรื่องตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาเปนรายกรณี ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูระหวางขออนุโลมใหเร่ิมมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ซ่ึงหากผลการ
พิจารณาจาก สกอ. เปนประการใด จะแจงใหคณะและหนวยงานทราบเปนทางการตอไป  รายละเอียดสืบคนไดที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RX0U509P.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  

1. เห็นชอบใหดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม ในกรณีที่เปนหลักสูตรใหม ที่อยูในระหวางนําเสนอขออนุมัติขอใหเตรียม
จัดทําแบบ มคอ. 2 – 7  ใหพรอมสําหรับนําเสนอดวย  

2. ขอใหคณาจารย และผูเกี่ยวของเขารวมประชุมสัมมนาที่วิทยาเขตกําแพงแสน จัดในชวงเชาวันที่ 
27 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุมวิชาการ ศูนยมหาวิทยาลัย และเขารวมประชุมในสวนที่ฝายวิชาการจัดประชุมในชวง
บายเพื่อความเขาใจในการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานดังกลาว    

4.5 แบบสรุปผลโครงการ  

ดวยฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอแบบสรุปผลโครงการเพื่อขอความรวมมือให
หนวยงานจัดทําแบบสรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม เมื่อส้ินสุดการดําเนินงานเพื่อใชประโยชนและเปน
ขอมูลการประกันคุณภาพ ตั้งแตปงบประมาณ 2553 เปนตนไป รายละเอียด ดังนี้  

แบบฟอรมสรุปผลโครงการ  
ตัวอยางแบบสรุปผลโครงการ  

รายละเอียดสืบคนในระบบที่ RS0XU3IX   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหดําเนินการ ดังนี้  
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1. การประเมินวัตถุประสงค แบบประเมินจะตองนําวัตถุประสงคของโครงการไปเปนคําถามใน
แบบประเมิน  

2. การประเมินเปาหมาย จะตองพิจารณาจากตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในโครงการ เชน กรณีกําหนด
จํานวนผูเขารวมโครงการ เชิงปริมาณใหกําหนดเปนรอยละ เชิงคุณภาพ กําหนดเปนคาเฉลี่ย ระดับดี หรือ 3.5   

3. กรณีที่เปนโครงการตอเนื่องจะตองนําปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขมาปรับปรุง และ
นําเสนอโครงการในครั้งตอไป  ทั้งนี้อาจระบุในหลักการและเหตุผล โดยเชื่อมโยงถึงปญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไขจากโครงการเดิมไวดวย เพื่อใหแตละโครงการสามารถดําเนินการตามขั้นตอน PDCA  

4. กรณีโครงการเดิม ปงบประมาณ 2552 ที่ดําเนินการไปแลว ขอความรวมมือจากหัวหนาโครงการ 
จัดทํารายงานสรุปขอมูลตามแบบฟอรมสรุปผลโครงการเทาที่สามารถดําเนินการได กรณีขอมูลไมครบถวนขอให
งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ และหัวหนาโครงการ รวมกันพิจารณา 
ตรวจสอบขอมูลเพื่อสรุปผลโครงการใหมีความสมบูรณครบถวน  

5. สําหรับโครงการใหม ใหถือปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ 2553 เปนตนไป   

4.6 การรับนักเรียน สอวน. เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2552  

ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล มีบันทึกแจงวามูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา  (สอวน.) ในอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ขอความอนุเคราะหพิจารณารับนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการอบรมคาย
โอลิมปกวิชาการ คาย 2 จากศูนย สอวน. ทุกศูนยทั่วประเทศ และคณะฯ ไดใหความอนุเคราะหจํานวนรับเขาศึกษา
ตามรายละเอียดดังแนบ นั้น  

ปการศึกษา 2552 มูลนิธิฯ ขอแจงเปลี่ยนวิธีการสงรายชื่อนักเรียนเพื่อเขาศึกษาในคณะตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยจะไมดําเนินการสงรายชื่อนักเรียน สอวน. ที่ประสงคจะเขาศึกษาตอในคณะฯ ตาง ๆ 
ใหกับ มก. แตจะใหนักเรียนสมัครโดยตรงที่คณะฯ โดยมูลนิธิฯ จะออกใบรับรองวาเปนนักเรียน สอวน. จริง 
รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RR0XPQQU.pdf     

อนึ่ง จํานวนรับที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงไว มีดังนี้  
สาขาวิชาเคมี     รับ 5 คน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ   รับ 5 คน 
สาขาวิชาฟสิกส     รับ 5 คน 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   รับ 5 คน 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา    รับ 5 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ   รับ 5 คน  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบและพิจารณาดําเนินการ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหสวนงานจัดการศึกษาดําเนินการตอไป   
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4.7 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 

ดวยคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ไดมีมติเห็นชอบมอบใหโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ภาคพิเศษ ดําเนินการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ภาค
พิเศษ ซ่ึงคาดวา จะดําเนินการรับสมัครในปการศึกษา 2554  ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวจะอยูภายใตการกํากับดูแลและ
บริหารจัดการของโครงการฯ แลวนั้น  

          เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการฯ โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ จึงขอนําเสนอเรื่องดังกลาวเขาวาระ
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ กอนดําเนินการตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ โดยใหนําเสนอคณะกรรมการฝายวิชาการพิจารณา  และ
ขอใหพิจารณาทบทวนชื่อหลักสูตรปริญญาจากเดิมวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 
เปน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชามีโอกาสเขาศึกษาตอได      

4.8 ขออนุมัติเพื่อปรับระเบียบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  

ดวยโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ แจงวาคณะกรรมการบริหาร
โครงการมีมติเห็นชอบใหขออนุมัติปรับแกไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการเบิกจายคาเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริหารโครงการฯ จากเดิม ไมเกิน 4 คร้ังตอป เปน ไมเกิน 6 คร้ังตอป เพื่อใหการบริหารจัดการโครงการ
ดําเนินงานดวยความเรียบรอย รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RI0IZNA2.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

4.9 รางประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เร่ือง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกใหไดรับทุนการศกึษา
ประเภททุนทํางาน และทุนขัดสน ประจําปการศึกษา 2553 

ดวยรองคณบดีฝายกิจการนิสิต นําเสนอรางประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เร่ือง รับ
สมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษาประเภททุนทํางาน และทุนขัดสน ประจําปการศึกษา 2553 เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ  รายละเอียดตามเอกสารดังเสนอใหที่ประชุมทราบดวยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม 
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1. เห็นชอบรางประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เร่ือง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกใหไดรับ
ทุนการศึกษาประเภททุนทํางาน และทุนขัดสน ประจําปการศึกษา 2553 โดยใหแกไขคําจากนิสิตชั้นปที่ 2 – 4  เปน 
ช้ันปที่ 1 – 3 และตามขอ 8.1 ระยะเวลาการใหทุนจากเดิมตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2553 เปน มิถุนายน 2553 แทน  

2. มอบฝายกิจการนิสิตแจงนิสิตที่ไดรับทุน จะตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบดวย  

4.10 แนวปฏิบัติในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน  

ที่ประชุมนําเสนอประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อกําหนดเปน
แนวทางหรือขั้นตอนในการปฏิบัติ  โดยที่ประชุมอภิปรายและพิจารณาวา การจัดทําเอกสารประกอบการสอนเปน
สิทธิสวนบุคคล  หรือกลุมบุคคล (ผูสอน) ที่จะจัดทําเอกสารประกอบการสอน ดังนั้น เอกสารประกอบการสอน จะ
ดําเนินการโดยอาจารยผูสอนหนึ่งคน หรือหลายคนก็ได  กรณีการสอน ผูสอนจะใชเอกสารประกอบการสอนเลมใด 
ของอาจารยทานใดก็ไดเปนสิทธิของผูสอน นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นวารายวิชาที่ เปดสอนเปนรายวิชาของ 
มหาวิทยาลัย ไมมีอาจารยทานใดเปนเจาของรายวิชา ดังนั้นเพื่อเอื้อตอการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 
จึงขอใหสายวิชา/โครงการ พิจารณาสนับสนุนใหอาจารยประจําที่มีความพรอมและประสงคจะขอตําแหนงทาง
วิชาการ จัดทําเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน เพื่อสอนเต็มรายวิชาในภาคการศึกษาที่ประสงคจะประเมิน
การสอนดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.11 แนวทางปฏิบัติเร่ืองการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร  

ที่ประชุมเสนอพิจารณาเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติภายในคณะฯ     

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกําหนดแนวปฏิบัติ  ดังนี้  

อาจารยประจําหลักสูตร  

1. มอบรองคณบดีฝายวิชาการ ประสานงานกับหัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา 
ประสานงานและพิจารณาเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติแตงตั้ง  

2. กรณีอาจารยประจําหลักสูตรไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ ขอใหลาออกจากอาจารยประจํา
หลักสูตรดวย  

3. อาจารยประจําหลักสูตรไมควรเสนอแตงตั้งเกินจํานวน 5 ทาน โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน คือ 
อยางนอย 3 ทานตองอยูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และอีก 2 ทานอยูในสาขาวิชาใกลเคียง  
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1. องคประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใหแตงตั้ง อาจารยประจําหลักสูตร  เปน
กรรมการโดยตําแหนง และสามารถแตงตั้งอาจารยในสายวิชา/โครงการเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม    

2. ใหหัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการจัดตั้ง จัดประชุมรวมกับอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทาน
เพื่อเลือกประธานหลักสูตร และกรรมการรวมโดยเสนอคณบดีผานรองคณบดีฝายวิชาการเพื่ออนุมัติแตงตั้งตาม
องคประกอบขอ 1  

3. กรณีที่สายวิชา/โครงการจัดตั้งที่รับผิดชอบหลักสูตร และมีอาจารยประจําเพียงพอ ไมควร
พิจารณาแตงตั้งกรรมการรวมในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ้ํากัน 

4. กรณีที่สายวิชา/โครงการจัดตั้งมีจํานวนอาจารยประจําเพียงพอใหเสนอแตงตั้งกรรมการรวมใน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายในสายวิชา/โครงการกอน หากมีอาจารยประจําไมเพียงพอจึงจะพิจารณาแตงตั้ง
ขามสายวิชา/โครงการ ทั้งนี้ใหพิจารณาเสนอชื่อโดยผานความเห็นชอบจากหัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการจัดตั้ง 
ตนสังกัดกอน  

ทั้งนี้ใหมีผลกับหลักสูตรที่ขอเปดสอนใหม หรือหลักสูตรใหม กรณีหลักสูตรเดิมหากไมมีการ
ปรับเปลี่ยนใหใชตามประกาศหรือคําสั่งเดิมได   

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนกันยายน 2552  
 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกันยายน  2552  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 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ไดรับการโอนเขาบัญชี แตยังไมไดจัดทําเช็คแจงจาย 
1.7.2 รายงานเช็คคางจายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7.4 งบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
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1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 

1.9 รายงานการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป 2552   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกันยายน 2552 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใชพลังงานของชาติ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ประจําเดือนกันยายน 2552  ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกันยายน  2552  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกันยายน 2552 จําแนกตาม

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกันยายน 2552 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายละเอียดที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RB0UH989.xls  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 11/2552   

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2552 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552  ในวันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน  2552 เวลา 
9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  16 พฤศจิกายน 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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5.4 รายงานคะแนน GAT/PAT คร้ังท่ี 2/2552 

ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดขอให สทศ. จัดสอบ GAT/PAT สําหรับใช
ในระบบ Admissions กลาง ในป พ.ศ. 2553 โดยจัดสอบลวงหนาในป พ.ศ. 2552 และ สทศ. ไดดําเนินการจัดสอบไป
แลว 2 คร้ัง เมื่อเดือนมีนาคม และกรกฎาคม 2552 รวมท้ังดําเนินการประกาศผลสอบใหนักเรียนทราบผานทางเว็บ
ไซด และสงรายงานผลการทดสอบของนักเรียนรายบุคคลใหทางไปรษณียแลว นั้น  

เนื่องจากมีความคาดเคลื่อนจากการพิมพผลการทดสอบ GAT2PAT คร้ังที่ 2/2552 (กรกฎาคม 2552) 
สทศ จึงไดจัดสงฉบับแกไขใหนักเรียนใหมทางไปรษณีย และขอใหทางมหาวิทยาลัยโปรดใชคะแนนสอบ 
GAT/PAT คร้ังที่ 2/2552 ในรายงานผลการสอบฉบับที่ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ซ่ึงเปนฉบับลาสุดที่มีความถูกตองใน
การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอในโครงการรับตรง โควตาพิเศษของมหาวิทยาลัย (ถามี) และหาก
มหาวิทยาลัยตองการขอมูลคะแนนของนักเรียนที่สมัครในโครงการรับตรง โควตาพิเศษ ในรูปแบบของไฟลขอมูล 
สทศ. ยินดีจัดสงใหในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 เปนตนไป  

รายละเอียดที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RR0XK2E2.pdf   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.05  น. 

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


