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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 12/2552  

วันจันทรท่ี 28 ธันวาคม 2552  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร    กรรมการ   
5. นางสาวลักษณา กันทะมา  แทน หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. น.ส.ประภา โซะสลาม แทนหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ีกรรมการ 
7. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
2. นางวีรานุช หลาง รองคณบดีฝายกิจการนิสิต และ  
  ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
3. นายปติ ตรีสุกล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
4. นายวิเนตร แสนหาญ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต 
5. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
6. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจดัตั้งสวนงานจัดการศึกษา 
7. นางสาวพจมาลย พูลมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
8. นายนพพร  รัตนชวง ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
9. น.ส.ปญญาพร  ปรางจโรจน แทนประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
10. น.ส.จุรีวรรณ  จันพลา แทน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  
11. น.ส.นันทนา  เลิศประสบสุข ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาสงัคมศาสตร 
12. นายประสงค กัลยาณะธรรม ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร)ภาคพิเศษ 
13. นางสุวรรณี  ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  สํานักงานเลขานุการ  
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เร่ิมประชุมเวลา  13.15 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

- 

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 11/2552  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2552  เพื่อรับรอง  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2552   
 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่

แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  
บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน

พฤศจิกายน  2552 รวม 4  ฝาย 3 หนวยงาน 9 โครงการ ดังนี้   
1. ฝายบริหาร     
2. ฝายวิชาการ  
3. ฝายกิจการนิสิต  
4. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ   
5. สายวิชาคณิตศาสตร   
6. สํานักงานเลขานุการ   
7. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
8. โครงการปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  
11. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
12. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
13. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร (รวมกับสายวิชาคณิตศาสตร)  
14. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  
15. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  
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16. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ   

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอย
แลว  นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 2  ฝาย 2 หนวยงาน และ 3 โครงการ  ดังนี้  

1. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา    
3. สายวิชาวิทยาศาสตร    
4. สายวิชาศิลปศาสตร          
5. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา   
6. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
7. โครงการจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษาอุตสาหกรรมนานาชาติ  

อางอิงที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TN0YOI4F.doc  และรายงานผลตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ประจําเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2552 สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TQ11DB99.xls   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553   

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

1. รายงานผลการซื้อจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553  

2. ความกาวหนาในการดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3. ความกาวหนาในการดําเนินการตอเติมอาคาร 10 ช้ัน 2 โครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.3 ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการรับนิสิต  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดสงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษา เขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนขอกําหนดหลักเกณฑ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับระเบียบการรับสมัคร และลงทะเบียนของนักศึกษาใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียน รวมทั้งกําชับเจาหนาที่ และผูเกี่ยของในสถาบันอุดมศึกษาให
ปฏิบัติตามระเบียบฯ รายละเอียดตามบันทึกสํานักทะเบียนและประมวลผล  ที่ ศธ 0513.131/3782 ลงวันที่ 23  
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ธันวาคม 2552  เร่ือง ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการรับนิสิต รายละเอียดอางอิงที่ TQ0Y1X3B หรือ สืบคนที่
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TQ0YAGAC.PDF  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน และโครงการดีเดนของชาติ ประจําพุทธศักราช 2553  

   ดวยสํานักงานปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรี ขอใหพิจารณาคัดเลือกบคุคล หนวยงาน และโครงการ
ดีเดนของชาติ ประจําพุทธศกัราช 2553 และสงกองกลางภายในวันที่ 1 กุมภาพนัธ 2553  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  และนําเสนอขอมูลในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ หรือ คณะกรรมการบริหารจัดการฯ ภายในเดือน มกราคม 2553  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 แนวทางปฏิบัติการแตงตั้งผูบริหารคณะตําแหนงรองคณบดี/ผูชวยคณบดี  

สืบเนื่องจากคณะฯ มีการแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงผูชวยคณบดีเพื่อปฏิบัติงานบริหาร ใน 2 กรณี 
ดังนั้นเพื่อสรางความเขาใจในแนวปฏิบัติ  ประธานจึงขอชี้แจงแนวทางการแตงตั้งบุคคลเพื่อทําหนาที่ผูชวยคณบดี 
ภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ดังนี้  

กรณีที่ 1  เนื่องจากมีการแตงตั้งรองคณบดีฝาย... แลว ฝายดังกลาวมีหนาที่ความรับผิดชอบมาก จึง
ใหแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงผูชวยคณบดีฝาย... เพื่อชวยแบงเบาหนาที่ความรับผิดชอบงานตาง ๆ เปนรายกรณี ๆ 
ซ่ึงปจจุบัน มีการแตงตั้งบุคคล และมอบหมายงาน   ดังนี้  

1.1 ผูชวยคณบดีฝายบริหาร (นายวิทยา  จาทอง) 

1.2 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ (อ.ดร.ปติ  ตรีสุกล) 

1.3 ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต (อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ) 

กรณีที่  2.  เนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ หรืออ่ืน ๆ แตไดมีการกําหนดกรอบภาระ
งานของรองคณบดีฝาย ... ไวแลว  คณะฯ จึงใหแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงผูชวยคณบดี รับผิดชอบภาระหนาที่ตาม
กรอบงานของรองคณบดีฝาย... ที่กําหนดไว  ซ่ึงขอมูลในอดีต และปจจุบันมีการแตงตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้  

2.1 ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา (รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ) 

2.2 ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต (คําสั่งเดิม อ.ดร.วีรานุช  หลาง) 

ดังนั้นใหขอมูลขาวสาร และเพื่อความเขาใจในแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการสื่อสารในระบบ        
e-Office ทั้งในกรณีการสื่อสารประเภทชั้นความลับ หรือช้ันปกติภายในองคกรใหมีความเขาใจที่ดีตอกันและกัน จึง
ขอความรวมมือจากบุคลากรทุกทาน ส่ือสารในระบบดวยภาษาที่สุภาพ สรางสรรค กอใหเกิดความสามัคคี และ 
ประโยชนสูงสุดขององคกร   
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 การขอรับบําเหน็จบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน ซ่ึงมีการผิดวินัยรายแรงหรือตองคดีอาญาโดยกรณี
หรือคดีอาญายังไมถึงท่ีสุด 

ดวยกระทรวงการคลัง มีหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว. 122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เร่ือง 
วิธีปฏิบัติในการขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการหรือลูกจางประจํา ซ่ึงมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไมถึงที่สุด โดยกองการ
เจาหนาที่สรุปสาระแจงใหหนวยงานทราบ เพื่อถือปฏิบัติ รายละเอียดอางอิงที่  TN0VZ94T  หรือสืบคนในระบบไดที่
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TN0W0XOI.pdf  ดังนี้     

1.  ใหยกเลิก เร่ือง การรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการ ซ่ึงมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวนิัยแลว
ออกจากราชการ โดยกรณยีังไมถึงที่สุด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0526.5/ว. 4 ลงวันที่ 11 
มกราคม 2542  

2.  ใหถือปฏิบัติตามกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว. 122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 
เร่ือง วิธีปฏิบัติในการขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการหรือลูกจางประจํา ซ่ึงมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไมถึงที่สุด  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 หนังสือท่ีระลึกครบรอบ 16 ป ศวท. 

ดวยผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา แจงจํานวนหนังสือที่ระลึกครบรอบ 16 ป  ศวท. และการ
ดําเนินการ ไดร ับจากบริษัท จํานวน 500 เลม  ดําเนินการแจกใหบุคลากร ศวท. ประมาณ 200 เลม และจัดสง
ประชาสัมพันธใหผูบริหารหนวยงานตาง ๆ ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน และวิทยาเขตบางเขน จํานวนประมาณ 100 
เลม และคณะกรรมการมหาวิทยาลัย (กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย)  และคณะวิทยาศาสตรของทุกมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ จํานวนประมาณ 50 เลม คงเหลือประมาณ 150 เลม  

หนวยงานภายในที่ที่ตองการหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ ติดตอรับไดที่ ศสวท. และจักเก็บไว
แจกเปนของที่ระลึกสําหรับแขกผูมีเกียรติที่มาเยี่ยมคณะตอไป  

   อนึ่ง จํานวนพมิพจริง 1,000 เลม บริษัทแนวทางเศรษฐกจิ ซ่ึงเปนผูจัดพิมพใหโดยไมคิดคาใชจาย 
ตามขอตกลง คณะฯ ไดรับจาํนวน 500 เลม อีก 500 เลม บริษัทฯ จะแจกจายใหผูสนับสนุนการจัดพิมพ และบรษิัท/
หาง/รานตาง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการประชาสัมพันธคณะฯ ที่ภาคเอกชนจะ
ไดรับหนังสือประชาสัมพันธคณะฯ และจะเปนประโยชนตอบัณฑิตของเราในอนาคต  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  
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 มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหม  ปงบประมาณ 2553  
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาพฤกษศาสตร จํานวน 1 อัตรา สายวิชาศิลปศาสตร  ไดกําหนด
คุณสมบัติ โดยแจงใหสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเขารับราชการ 
ปจจุบันไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวพรไพรินทร รุงเจริญทอง คุณวุฒิ 
วท .บ . ( เ กษตรศาสตร )  คะแนน เฉลี่ ย  2 . 6 7  และ  วท .ม . ( เ กษตรศาสตร )  คะแนน เฉลี่ ย  3 . 4 4  จ าก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ Doctor of Agricultural  Science  สาขา Bioresource Production and Environmental 

Science จาก Kyoto Prefectural University, Japan. เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย สังกัดสาขาวิชา
พฤกษศาสตร  สายวิชาวิทยาศาสตร  ขั้น 19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทาง Bioresource Production and 
Environmental Science  

 อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2552 เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบโดยการเวียนระบบ e-Office เพื่อ
นําเสนอมหาวิทยาลัยนําเสนอวาระพิจารณาไดทันตามกําหนด รายละเอียดอางอิงที่ TK0XN9SO สืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TK0XSI2H.doc      

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.2 การอนุมัติปริญญาประจําภาคตน ปการศึกษา 2552    

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ที่ ศธ 0513.20103(3)/0381 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 
แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร 
และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2552  จํานวน 77 คน 
รวม 4 หลักสูตร ดังนี้   

หลักสูตร ศศ.บ.(อังกฤษ) จํานวน 16 คน 

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) จํานวน 46 คน 

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) จํานวน 13 คน 

หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จํานวน   2 คน 
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อนึ่ง โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการตรวจสอบ
รายชื่อนิสิตตามเอกสารที่อางอิงแลวปรากฏวานิสิตดังกลาวไมมีภาระหนี้สินผูกพันกับคณะฯและคะแนนความ
ประพฤติอยูในเกณฑที่สามารถจบการศึกษาไดรายละเอียดที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/T20XQUXJ.pdf   
และ อางอิงที่ T20XP2AA ทั้งนี้ไดเวียนในระบบ e-Office เพื่อขอความเห็นชอบ และนําเสนอมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว จึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง    

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.3 โครงการเงินกู สอ.มก. เพื่อปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ อาคาร 1 – 5 

  ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/20030 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 เร่ือง การ
เสนอขอกูเงินสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด โดยแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดหา
แหลงเงินเพื่อพัฒนาหนวยงาน โดยการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ในการกอสราง
อาคาร การใหกูเพื่อจัดซื้อครุภัณฑและเพื่อการพัฒนาบุคลากร (ทุนการศึกษา) ถาหนวยงานใดประสงคจะขอกูเงินจาก
สหกรณออมทรัพยฯ จํากัด ใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาฯ ตามแบบฟอรมที่กําหนด ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 
โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบ ทั้งนี้คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ไดนําเสนอเรื่องพิจารณาถึงหนวยงานภายใน และโครงการตาง ๆ  ตามอางอิง นั้น  

 ปจจุบัน หนวยงานภายใน/โครงการ แจงวาไมประสงคจะขอกูเงินสหกรณออมทรัพย และไมแจงผล
ภายในกําหนดวันที่ 8 ธันวาคม 2552  ดังนั้น คณะฯ ไดพิจารณามอบหมายใหสํานักงานเลขานุการ นําเสนอโครงการ
เพื่อขอกูเงินสหกรณออมทรัพยสําหรับโครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม อาคารเดิมหลังที่ 1 – 5 ซ่ึงอยูในสภาพ
ที่ชํารุด จําเปนตองปรับปรุง และซอมแซมระบบโครงสรางทางกายภาพ สาธารณูปโภค และการปรับปรุงใหอยูใน
สภาพที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน และครุภัณฑที่จําเปนบางสวนในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง วงเงินรวม
ประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาท) โดยวางแผนการชําระ จํานวน 200 งวด ๆ ละ 100,000 บาทตอเดือน ไม
รวมดอกเบี้ย   

 อนึ่ง  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ไดนํา เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนในระบบ e-Office อางอิงที่ TB10IL3N และนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
โดยผานที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 วาระพิเศษ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวันที่ 
28 ธันวาคม 2552   

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ   
4.4 เสนอบรรจุแผนการเปดหลักสูตรใหม ศศ.ม.และ ปร.ด. ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล  

สืบเนื่องจากศูนยอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ ไดจัดทําหลักสูตรใหม จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 
หลักสูตร  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) และหลักสูตร ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) โดยผานการ
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วิเคราะหจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูในระหวางการ
นําเสนอที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย นั้น  

 เนื่องจากหลักสูตรใหมดังกลาว ยังมิไดนําเสนอขอบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึง
ตองไดรับอนุมัติบรรจุไวในแผนดังกลาว ดังนั้น ศอบน. จึงขออนุมัติแผนการเปดสอนหลักสูตรใหมเพื่อบรรจุไวใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อความรวดเร็วและสามารถจัดสงใหกองแผนงานดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลนําเสนอที่ประชุมคณบดีไดทันภายในเดือนมกราคม 2553 จึงนําเวียนที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ให
ความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษ อางอิงที่ TJ0SBNYM และสามารถสืบคนไดที่ แผนของหลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เปนภาษาสากล )  ไดที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TJ0SGP25.doc และแผนของหลักสูตร  ปร .ด . 
(ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) ไดที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TJ0SGP26.doc  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ   
4.5 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร วท.ม. (เคมี)  

ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี และรองคณบดีฝายวิชาการ เสนอขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร วท.ม.
(เคมี) ซ่ึงเปนหลักสูตรเดิมของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน แผนจํานวนรับปละ 15  คน ตั้งแตปการศึกษา 
2553 เปนตนไป  โดยคณะกรรมการฝายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 มีมติ
เห็นชอบแลว นั้น  

เนื่องจากการเปดสอนหลักสูตรดังกลาว เปนหลักสูตรเดิมขออนุมัติเปดสอนตางคณะฯ และวิทยาเขต 
และเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาไดรวดเร็ว ดังนั้นจึงขอเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบโดยการเวียนเพื่อขอความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษ รายละเอียดอางอิงที่  TI08V4SV  และสืบคนรายละเอียด
ไดที่ T30NKSLU  T01F8Y46 SX0P99PA และที่ TJ09ILM2  

หลักสูตร วท.ม.(เคมี) http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/T30NTN8C.doc 

แผนภูมิอาจารยประจําหลักสูตร http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/T30NTN8R.doc  

รายงานการวิจัยสถาบัน http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/T01FDSHY.doc  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.6 ขอคําชี้แจงการปฏิบัติงาน  

ตามที่จาก รศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์ นําเสนอ เร่ืองในระบบ e-Office เพื่อขอคําชี้แจงการปฏิบัติงาน 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 โดยจัดสงเอกสารชั้นความลับ ถึง อ.ดร.วีรานุช  หลาง ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา  
จุลชีววิทยา ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 18 ขอ รายละเอียดอางอิงที่ T80TY9RR  ดังนั้น ประธานจึงขอใหนําเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณากําหนดเปนแนวปฏิบัติ/บรรทัดฐานในการสื่อสารอยาง
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สรางสรรค และเสริมสรางความสามัคคีในการทํางานรวมกันเยี่ยงกัลยาณมิตรตามจรรยาบรรณของอาจารยประจํา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

อนึ่ง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ไดมีการพิจารณา 
เร่ือง มาตรการในการดําเนินการของคณะฯ กรณีมีการรองเรียนเร่ืองบุคลากรที่มีพฤติกรรมเขาขายการดูหมิ่น ไมให
เกียรติผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชระบบ e-office สงขอความแจงเวียนใหเกิดความเสื่อมเสีย และสรางความขัดแยงใน
องคกร ดังนี้  

1. ขอใหทุกฝายยุติเร่ืองทั้งปวง หามกลาวพาดพิงกันผานระบบ e-office และอื่นๆ ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป  

2. ในกรณีที่ผูตองการรองเรียนในเรื่องตางๆ หรือขอความเปนธรรมใหดําเนินการจัดทําเปน
เอกสารเสนอตามขั้นตอนตามระเบียบฯ ทางราชการ หามใชระบบ e-office สงขอความแจงเวียนถึงบุคลากรทานอื่น
โดยเด็ดขาด 

3. ในกรณีที่ยังมีการใชระบบ e-officeโดยใชขอความที่มีลักษณะเปนการกลาวหาหรือใสความ
หรือใสรายบุคคลอื่น ถือวามีเจตนาที่จะสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในองคกรและถือไดวาเปนความผิดจรรยาบรรณ
อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและวินัยขาราชการ โดยหลังจากที่คณะฯ ทําบันทึกขอความแจงตักเตือนใน
เบื้องตนแลวยังไมยุติพฤติกรรมดังกลาวขางตน ทางคณะฯ จักไดดําเนินการเอาผิดตามระเบียบฯ ตอไป 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารระหวางบุคคลในระบบ            
e-Office  ซ่ึงจากขอคําถามตามอางอิง ผูไดรับคําถามจะตอบหรือไมตอบก็ได กอปรกับการใชภาษามีลักษณะที่ไม
สุภาพ และมีความเห็นวากรณีควรปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการฯ  หากตองการรองเรียนฯ 
ควรดําเนินการเปนเอกสารแทน  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหแจงประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ โดยเนนใหบุคลากรทราบ
และใชงานระบบ e-Office ในสวนของงานราชการดวยภาษาที่สุภาพ กรณีเปนเรื่องสวนบุคคลควรใชระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส  (e-mail) แทน และหากเปนกรณีที่ตองการรองเรียนขอใหจัดทําเปนเอกสาร (Paper) เพื่อมิใหเปนการ
เผยแพรถึงบุคคลอื่น หรือทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง และทําลายความสามัคคีในองคกร      

4.7 การพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  คร้ังที่ 11/2552 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552  มีมติเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  

1. ใหปรับลดวงเงินงบประมาณในสัดสวนประมาณรอยละ 30 จากฐานวงเงินงบประมาณหมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

2. ใหแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ของสายวิชาวิทยาศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส และ
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โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา โดยทําหนาที่วิ เคราะห กล่ันกรองการจัดสรรเงินงบประมาณดังกลาว 
ประกอบดวย 

2.1    รองคณบดีฝายบริหาร   เปน  ประธานกรรมการ 
2.2 หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร   เปน กรรมการ 
2.3  ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี เปน กรรมการ 
2.4 ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส เปน กรรมการ  
2.5 ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา เปน กรรมการ 
2.6 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  เปน เลขานุการ  

3. ใหแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ของสายวิชาศิลปศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร และ 
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร โดยทําหนาที่วิเคราะห กล่ันกรองการจัดสรรเงินงบประมาณดังกลาว 
ประกอบดวย 

3.1    รองคณบดีฝายบริหาร    เปน  ประธานกรรมการ 
3.2 หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร    เปน กรรมการ 
3.3  ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ เปน กรรมการ 
3.4 ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร เปน กรรมการ  
3.6 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ   เปน เลขานุการ  

4. ใหนําเสนอผลการพิจารณาจัดสรรตามขอ 2 และ 3 ใหคณบดีทราบ และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารจัดการพิจารณาในครั้งตอไป  

คณะกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ 2 และ 3 ไดประชุมและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
งบดําเนินการ  ประจําป 2553 เรียบรอยแลว  จึงขอรายงานการประชุม อางอิงที่ TT0M4SIV  หรือสืบคนที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TT0M9D3T.pdf    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  และขอใหแจงหนวยงานภายในตาง ๆ ทราบดวย  

4.8 การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน และโครงการดีเดนของชาติ ประจําพุทธศักราช 2553 

ดวยคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพรผลงานดีเดนของ
ชาติ และสํานักงานปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรี จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน และโครงการดีเดนของชาติ
ประจํา พ.ศ. 2553 เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ สรางขวัญ และกําลังใจใหแกผูที่สรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาติ โดยผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีผลงานดีเดนของชาติ จะไดรับพระราชทานรางวัลเกียรติ
คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นั้น  



11 

H:\ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  1_2553.doc  

สํานักงานปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรี จึงขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาคัดเลือก
บุคคล หนวยงาน และโครงการดีเดนของชาติ ประจําพุทธศักราช 2553 และสงกองกลางภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2553 รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TQ0V6B17.pdf  หรืออางอิงที่ TQ0V2GD0   

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดแจงเวียนในระบบใหผูบริหารแตละฝาย/หนวยงานภายใน
ทราบ และพิจารณาเสนอขอมูล ภายในวันที่ 18 มกราคม 2553 เรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหแตละหนวยงานพิจารณาเสนอภายในวันที่ 18 มกราคม 2553 โดย
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการฯ พิจารณา     

4.9 การสํารวจขอมูลการรับนิสิตโดยระบบรับตรง โดยใชคะแนนความดีเปนองคประกอบในการคัดเลือก  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงขอใหสํารวจขอมูลการรับนิสิตระบบรับตรง โดยใช
คะแนนความดีเปนองคประกอบหนึ่งในการรับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เพื่อใชเปนฐานขอมูลใน
การศึกษา เร่ือง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา นั้น  

สํานักทะเบียนและประมวลผล  จึงมีบันทึกดวนที่สุดที่ ศธ 0513.131/3758 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 
รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TQ0SU9M9.PDF  หรืออางอิงที่ TQ0SRLB9 เพื่อขอ
ความรวมมือจากหนวยงานระดับคณะฯ ที่มีโครงการรับนิสิตโดยระบบรับตรง และใชคะแนนความดีเปน
องคประกอบหนึ่งในการพิจารณา กรอกขอมูลตามแบบสํารวจฯ ดังแนบ และจัดสงคืนสํานักทะเบียนและประมวลผล 
ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 หากไมจัดสงตามกําหนดใหถือวาคณะฯ ไมใชคะแนนความดี เปนองคประกอบในการ
พิจารณา  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวาโครงการเด็กดีมีคุณธรรม วิทยาเขตกําแพงแสน มีระบบการรับตรงอยู
เดิม และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการรับนิสิตโครงการดังกลาวแลว  

มติท่ีประชุม เห็นชอบดําเนินการตามระบบเดิม โดยมอบสวนงานจัดการศึกษาดําเนินการ
ประสานงาน     

4.10 ขอเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 

   ดวยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีหนังสือที่ นร 6808888/1644/2552 เร่ือง ขอความรวมมือ
ในการเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจําป 2553 กําหนดเสนอชื่อภายใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2552 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา และแจง สกว. ภายใน 8 มกราคม 2553  
จํานวนไมเกิน 3 ทาน ทั้งนี้ บุคคลที่เสนอชื่อจะอยูในสาขาเดียวกันกับผูเสนอหรือไมก็ได รายละเอียดสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TA0W5Q3Z.pdf  หรืออางอิงที่ TA0W2XVW  นั้น   

   สกว. กําหนดเกณฑการพิจารณา ไวดังนี้  
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   กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพและการแพทย และกลุมวิทยาศาสตรกายภาพและวิศวกรรมศาสตร  
1. ความมีช่ือเสียง (prestige) และการเปนที่ยอมรับ (recognition)  
2. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ/ h-index / impact factor ของวารสาร/ impact factor 

ผลงาน/ จํานวน citation  
3. คุณภาพ และ Relevance (มีผลงานที่มี impact ตอวงการวิชาการ)  
4. ความสามารถในการสรางทีมวิจัย และเครือขาย  
5. จริยธรรม  
6. การใหความรวมมือตอวงการวิจัย  

   กลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ 
1. ความมีช่ือเสียง (prestige) และการเปนที่ยอมรับ (recognition)  
2. คุณภาพ และ Relevance (มีผลงานที่มี impact ตอวงการวิชาการ)  
3. ความสามารถในการสรางทีมวิจัย และเครือขาย  
4. จริยธรรม  
5. การใหความรวมมือตอวงการวิจัย  
6. บทความตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติหรือในประเทศที่มี peer review อยางเครงครัด  
7. หนังสือเลมเฉพาะเรื่องที่เปนผลสืบเนื่องจากงานวิจัย (research monograph) ที่มี peer review  
8. บทความคัดสรร (selected papers) ในหนังสือเลมเฉพาะเรื่องที่มี peer review  
9. บทความตีพมิพรวมเลมหลังการประชุมวิชาการ (proceedings) ที่มี peer review  
10. การเผยแพรผลงานในลักษณะอื่นๆ ซ่ึงจะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป  

   ปจจุบันสายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาเสนอชื่อ รศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 
แตสายวิชายังมิไดนําเสนอรายละเอียดตามแบบฟอรมการเสนอชื่อ สําหรับหนวยงานภายในอื่น ๆ ไมขอเสนอชื่อ   

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบพิจารณาเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับทุนสงเสริมกลุมวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส 
สกว.) ในกลุมวิทยาศาสตรชีวภาพและการแพทย โดยมอบสายวิชาวิทยาศาสตร ดําเนินการจัดสงขอมูลภายในวันที่   
4 มกราคม 2553    

4.11 การจัดทําคําของบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ดวยกองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 1451 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เร่ือง การจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2552  โดยกําหนดสงเอกสารคําของบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ภายในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2553จํานวน 3 ชุด ทั้งนี้หนวยงานสามารถ download แบบฟอรมคําของบประมาณฯ 
ไดที่website ของกองแผนงานไดที่http://www.planning.ku.ac.th อางอิงที่TJ0WEDOK หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TJ0WG9L0.pdf   
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อนึ่ง  งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดแจงให ฝายและหนวยงานภายในทราบ และ
ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2554 และจัดสงรวบรวมเพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2552 วันที่ 28 ธันวาคม 2552  รายละเอียดจะนําเสนอในวันประชุม  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

หัวหนางานนโยบายและแผน รายงานขอมูลการจัดสงเอกสารคําของบประมาณแผนดิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ยังมีหนวยงานที่ยังมิไดจัดสง และจัดสงขอมูลไมครบถวน สงคืนเพื่อแกไข ดังนั้นจึงไม
สามารถสรุปขอมูลนําเสนอที่ประชุมได   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหทุกฝาย และหนวยงานจัดสงขอมูลภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 
ภายในเวลา 12.00 น. เพื่อใหงานนโยบายและแผนรวบรวมและสรุปขอมูลนําสงงานแผนงาน และกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดภายในวันที่ 5 มกราคม 2553  ทั้งนี้ขอใหพิจารณาของบประมาณงบดําเนินการตาม
ความจําเปน และงบลงทุน ขอใหดําเนินการตามแผนจัดหาครุภัณฑ ประจําป 2552 – 2555 ซ่ึงนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
ไวเรียบรอยแลว  

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนพฤศจิกายน 2552  
 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 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  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 

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

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

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 จําแนกตามปริมาณและ

คาใชจาย 

รายงานการใชสาธารณูปโภคอางอิงที่ SU0K14F6 สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SU0K5PRG.xls   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 1/2553   

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ คร้ังที่ 1/2553 ประจําเดือนมกราคม 2553  ในวันจันทรที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 9.30 น. 
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  21 มกราคม 2553    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 14.45  น. 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  


