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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 5/2552  

วันจันทรที่ 1 มถุินายน 2552  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 

2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร   กรรมการ   
4. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
5. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ  
6. นายวีรชัย พุทธวงศ หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี  กรรมการ 
7. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ ติดราชการอื่น 
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย ติดราชการอื่น 

ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
2. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
3. นายวีรชัย  พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
4. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
5. นายปติ  ตรีสุกล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
6. นางสาวพจมาลย   พูลมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
7. นายนพพร  รัตนชวง ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
8. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
9. นางวลี  สงสุวงค  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

10. นางสุวรรณี  ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน   

เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    
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วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

1.1 โครงการอบรม  ปการศึกษา 2552  

ประธานแจงขอความรวมมือจากสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชาตาง ๆ พิจารณาสนับสนุนใหคณาจารย
ประจําเขารวมอบรม เรื่อง การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-12.00 น. ณ 
หองประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคาร 50 ป   โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารยไดรับทราบ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และเพื่อใหคณาจารยไดมีการวางแผนการสอนเพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและผูสอน ซึ่งชวยใหมีขอมูลในการนําไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากสายวิชา/โครงการ สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมอบรม เนื่องจากสามารถตอบสนอง
ตัวช้ีวัดท่ี 26 ประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ได    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.2 โครงการปลูกตนไม 

ประธานแจงวาไดมอบใหหนวยอาคารสถานที่ สํานักงานเลขานุการ จัดทําโครงการปลูกตนชัยพฤกษ (ท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบใหกําหนดเปนตนไมมงคลประจําคณะฯ) จํานวน 9 ตน โดยจะเรียนเชิญ
บุคลากรภายในคณะฯ ท่ีมีวัยวุฒิสูงสุดตามลําดับ จํานวน 9 ทาน ใหเกียรติปลูกตนไมดังกลาว วัน/เวลา จะแจงใหทราบตอไป    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.3 การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
ประธานแจงวาไดมอบหมายใหหนวยอาคารสถานที่ สํานักงานเลขานุการ สํารวจตรวจสอบระบบ

สาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) เพื่อปรับปรุงใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.4 การปรับปรุงเว็บไซตคณะและหนวยงานภายใน 
ประธาน แจงเรื่อง การปรับปรุงเว็บไซตคณะและหนวยงานภายใน โดยมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝาย

วิชาการ ประสานงานเพื่อขอความรวมมือดานขอมูล คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.5 การจัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธ 
ประธานแจงเรื่องการจัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แนวทางการจัดทํา

อาจทําเปนจุลสาร หรือสื่ออื่น ๆ  ทุกฝาย สายวิชา/โครงการ สามารถจัดทําสื่อประชาสัมพันธภายในดานตาง ๆ เชน ดาน
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ประกันคุณภาพ กิจกรรมนิสิต การเรียนการสอน เพื่อใหขอมูลขาวสารแกบุคลากร นิสิต และหนวยงานอื่น ๆ สําหรับจุลสาร
ของคณะฯ มอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายวิชาการ และงานประชาสัมพันธ  พิจารณาดําเนินการตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.6 การรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม ก.พ.ร. ประจําเดือน 
เนื่องจากหนวยงานภายในสวนใหญ ยังมิไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน ตาม

แบบฟอรม ก.พ.ร.  และมอบใหงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ รวบรวมและรายงาน สํานักงาน ก.พ.ร. มก. ตาม
กําหนดทุก 2 เดือน นั้น  

 ประธานจึงขอความรวมมือจากหัวหนาสายวิชา/โครงการจัดตั้ง/โครงการภาคพิเศษ และฝายตางๆ 
ดําเนินการจัดสงรายงานประจําเดือน และรายงาน ก.พ.ร.  ตามกําหนดเวลาดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.7 การใชงานระบบ AMS  e-Office  
ประธานแจงขอความรวมมือจากหนวยงาน เพื่อประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดทราบ เรื่อง การใชงาน

ในระบบ AMS  e-Office  ใชเพื่องานราชการ ภาษาเขียนที่นําข้ึนระบบจึงควรใชภาษาสุภาพ หรือภาษาราชการ ไมควรใชช่ือ
เลน และขอความรวมมือบุคลากรทุกทานเขาระบบ e-Office เพื่อรับทราบขอมูลขาวสาร อยางนอยวันละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะ
ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติงานสารบรรณของหนวยงาน/โครงการ ควรเขาระบบทุกวันอยาง
นอยวันละ 1 ครั้ง ท้ังนี้เพื่อใหการสื่อสารภายในหนวยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.8 การแตงกายของนิสิต  
ประธานแจงขอความรวมมือจากผูบริหารทุกฝาย หนวยงานภายใน  และคณาจารย ดูแลใหนิสิตปฏิบัติตาม

ประกาศคณะฯ เกี่ยวกับการแตงกายของนิสิตใหถูกตองตามระเบียบ  โดย  
1. มอบใหฝายกิจการนิสิต จัดทําภาพโปสเตอร การแตงกายที่ถูกตองของนิสิต เพื่อรณรงคใหนิสิตแตงกาย

ถูกตองตามระเบียบฯ     
2. ทุกหนวยงาน แจงคณาจารย และเจาหนาท่ีดูแล กวดขันใหนิสิตแตงกายถูกตองตามระเบียบ หรือแตง

กายสุภาพ  โดยมอบหมาย ดังนี้  

• อาคาร 9   ช้ัน 1  หนวยงานรับผิดชอบ   สวนกลางคณะฯ  

• อาคาร 9   ช้ัน 2 หนวยงานรับผิดชอบ   สายวิชาศิลปศาสตร       

• อาคาร 9   ช้ัน 3 หนวยงานรับผิดชอบ   สายวิชาคณิตศาสตร  และโครงการจัดตั้ งสายวิชา
คอมพิวเตอร   
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• อาคาร 9   ช้ัน 4 หนวยงานรับผิดชอบ   สายวิชาศิลปศาสตร สายวิชาคณิตศาสตร และโครงการ
จัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  

• อาคาร 9  ช้ัน 5 หนวยงานรับผิดชอบ    สวนกลางคณะฯ  โครงการภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) และ
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  

• อาคาร 1 – 4 และ อาคาร 5  หนวยงานรับผิดชอบ    สายวิชา/โครงการจัดตั้งหนวยงานตามพื้นที่ตั้ง  
3. ขอใหคณาจารย และบุคลากร แตงกายสุภาพ เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.9 การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมกองทุนพัฒนาคณะฯ  
ประธานแจงวากองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดพิจารณาอนุมัติหลักการจัดสรร

งบประมาณในสวนของกองทุนพัฒนานิสิตฯ สนับสนุนทุนการศึกษาแกนิสิต และ กิจกรรมการพัฒนานิสิต ใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ประกอบดวย  สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ฝายกิจการนิสิต สายวิชา/โครงการ ทุกโครงการเวนแต
โครงการอําลาสีเทาเงิน ขอพิจารณากรอบกิจกรรมกอน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.10 การพัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน/ภายนอกคณะฯ  
ประธานขอใหผูรับผิดชอบงานดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกคณะฯ พิจารณาปรับปรุง

สภาพแวดลอมโดยเฉพาะภายนอก รอบอาคารทั้งหมด ตามนโยบาย โลง โปรง เตียน    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่4/2552  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันจันทรท่ี 27 เมษายน  2552  เพื่อรับรอง  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2552   

ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อแจง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน  2552 
รวม 3 ฝาย 4 หนวยงาน 10 โครงการ ดังนี้   

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

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอยแลว   
นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 2  ฝาย 1  สายวิชา และ 2 โครงการ ดังนี้  

1. ฝายบริหาร   
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
3. สายวิชาศิลปศาสตร   
4. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา 
5. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 ความกาวหนาในการดําเนินการรายงานสิ่งกอสราง ปงบประมาณ 2552  
  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได สําหรับงบลงทุน รายการ
สิ่งกอสราง  ประจําป 2552   หนวยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานความกาวหนาในการดําเนินการ ประจําเดือน 
เมษายน 2552  ดังนี้   

1. จางเหมากอสรางปรับปรุงบานพักบุคลากรตามสัญญาเลขที่ กพส 9/2552 ลว. 23 กุมภาพันธ 2552 
กําหนดสงมอบงาน 90 วัน (สิ้นสุดวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 กําหนดสงมอบงาน 90 วัน แบงการจายเงินเปน 4 งวด  วงเงิน 
(เงินรายได) 1,050,000 บาท  
  ผลการดําเนินงาน 
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  ดําเนินการแลวเสร็จ 3 งวด และเบิกจายเงินประจํางวดที่ 1  - 3   แลว ปจจุบันดําเนินการกอสรางงานงวดที่ 
4   คาดวาจะแลวเสร็จตามกําหนดภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2552   
  อนึ่ง  การดําเนินการตอเนื่องจากการปรับปรุงบานพัก  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   มอบงานพัสดุ
สืบราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 10,000 บีทียู และครุภัณฑประจําหองพัก (เตียงพรอมท่ีนอน โตะเอนกประสงค 
ตูเสื้อผา และครุภัณฑสําหรับพื้นที่รวม (โตะเอนกประสงคขนาด 6 ท่ีนั่ง พัดลม)  เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการใชเงินรายได วงเงิน
รวมประมาณ 400,000 บาท  สําหรับการจัดสรร และคาธรรมเนียมการพักอาศัยอยูในระหวางการพิจารณา  

2. จางเหมาทําเสาธงชาติคณะฯหนาอาคารการเรียนรู  (จัดจางโดยวิธีตกลงราคา) เงินรายไดคณะฯ 
(สวนกลาง) วงเงิน  99,900 บาท  
  ผลการดําเนินงาน 
   อยูในระหวางดําเนินการ กําหนดแลวเสร็จภายในเดือนวันที่ 29 พฤษภาคม 2552   

3. โครงการกอสรางอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามสัญญาเลขที่ 111/2552 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 
  ผลการดําเนินงาน 
  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สงมอบพื้นที่ใหผูรับจางเพื่อเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 
2552 เปนตนไป    

4. โครงการกอสรางโรงจอดรถจักรยานยนต อาคาร 9  
  ผลการดําเนินงาน 
  อยูในระหวางขออนุมัติแบบ และแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง และขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
แผนการใชเงิน วงเงินประมาณ 300,000 บาท   

รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/MX0ZJCNW.doc  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 รายงานผลการจัดซ้ือครุภัณฑ ปงบประมาณ 2552  

  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน และเงินรายได สําหรับงบลงทุน 
รายการสิ่งกอสราง  ประจําป 2552   ดังนั้น หนวยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานความกาวหนาในการดําเนินการ  
ประจําเดือน เมษายน 2552  สืบคนรายละเอียดไดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NN0XZV7R.xls 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.4 กองแผนงานแจงขอใหตรวจสอบและยืนยันรายการครุภัณฑเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553    

  ตามบันทึกดวนที่สุดท่ี ศธ 0513.10107/0494 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552  เรื่องขอใหตรวจสอบและยืนยัน
รายการครุภัณฑเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแจงใหหนวยงานตรวจสอบยืนยันตามเอกสารพรอม
จัดสงคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ และใบเสนอราคามาดวย รายการครุภัณฑดังแนบไดตรวจสอบแลวเปนไปตามแผน 
และเรียงลําดับตามที่คณะฯ เสนอไว   

   สํานักงานเลขานุการ ไดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบแลว และในกรณีท่ีสายวิชา ตองการเปลี่ยนแปลง
รายการครุภัณฑท่ีไดรับ ขอใหปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ ตองเปนครุภัณฑการเรียนการสอน และการวิจัยเทานั้น หามเปลี่ยนเปน
ครุภัณฑสํานักงานหรือครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนอันขาด  โดยอยูในวงเงินเดิม และใหจัดสงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการครุภัณฑ  และใบเสนอราคามาพรอมกัน  ภายในวันที่  19  พฤษภาคม  2552   รายละเอียดสืบคนได ท่ี  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NI0WSMCG.pdf   

  อนึ่ง ไดประสานงานกับกองแผนงานแลว ขอใหหนวยงานจัดเตรียมคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ 
และใบเสนอราคาใหพรอม เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณแลว ตองสามารถดําเนินการไดทันที    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ        

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5 แจงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีมติเห็นชอบจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  และนําเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขตกําแพงแสน เรียบรอยแลวนั้น  

ดังนั้น เพื่อแจงใหหนวยงานภายใน และบุคลากรภายในทราบ คณะฯ จึงขอแจงแผน และรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในใหทราบ และพิจารณาดําเนินการในสวนที่ เกี่ยวของ สืบคนได ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWDnote?AAAEQdAAAACBNN15NXVMAAAFdK  หรือ อางอิงท่ี   
NM12QAZR 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 รับทราบมาตรการในการดูแลรักษาทรัพยสิน 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําแผนดําเนินงานบริหารความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู และมีบันทึกที่ ศธ 

0513.10105/ว 07218 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552  เรื่อง มาตรการในการดูแลทรัพยสิน แจงใหหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ
ตามมาตรการในการดูแลรักษาทรัพยสินใหมีความปลอดภัย รายละเอียด ดังนี้  

1. เก็บรักษาพัสดุท่ีอยูในความรับผิดชอบใหอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย พรอมจะจายออกใชงานได
ทันที  



8 

K:\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 5_2552.doc  

2. กําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน  
3. ดําเนินการควบคุมทางบัญชี แยกเปนประเภท ชนิดพัสดุ แสดงการรับจายคงเหลือ  
4. เมื่อมีการรับ-จายพัสดุ ใหลงบันทึกการรับ-จายในบัญชีคุมพัสดุทุกครั้ง  
5. ตรวจเช็คพัสดุคงเหลือกับบัญชีทุกเดือน  
6. เมื่อพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ ใชงานไมไดใหดําเนินการจําหนาย และลงจายออกจากบัญชีทุกครั้ง  

  สํานักงานเลขานุการ ไดดําเนินการแจงเวียนในระบบใหหนวยงานภายในทราบ และถือปฏิบัติดวยแลว 
รายละเอียดอางอิง:[NH0YPJGB]   
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7 รับทราบคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ
ไดแจงใหหนวยงาน และบุคลากรทราบ เพื่อเปนการถายทอดตัวช้ีวัดสูระดบัหนวยงาน และระดับบุคคลไดอยางทั่วท้ังองคกร 
สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_prevWDnote?AAAEKAAAAACBNN19MDQHAAAFTk  นั้น  

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขอแจงใหผูบริหารทุกทานทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน ควบคูกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวช้ีวัดและคาเปาหมายประกอบคํารับรอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
2552 ของคณะฯ ซึ่งไดแจงเวียนในระบบ e-Office ใหบุคลากรทุกทานทราบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 เรียบรอยแลว 
อางอิงท่ี:[L40YGD8X] หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L40YJ0YO.pdf    

 อนึ่ง จากคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว สํานักงาน ก.พ.ร. มก.  กําหนดปฏิทินการรายงานขอมูลทุก  
2 เดือน กําหนดรายงานวันที่ 8 มิถุนายน 2552 และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามการประเมินผลการดําเนินงานฯ 
เห็นชอบใหทุกหนวยงานรายงานขอมูลตามแบบฟอรม ก.พ.ร. ทุกวันที่ 1 ของเดือน แตเนื่องจากหนวยงานที่รายงานผลการ
ดําเนินงาน ไมสม่ําเสมอ และไมครบถวนทุกหนวยงาน ดังนั้น จึงขอใหรายงานผลภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ท้ังนี้ไดแจง
ผานระบบ e-Office เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 แลว  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.8 รับทราบมาตรการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2552  

  ตามที่สํานักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยเชิญภาควิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนหนวยงานนํารองเขารวมมาตรการอนุรักษ
พลังงานสําหรับหนวยงานภาครัฐขนาดเล็ก ท้ังนี้คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และสํานักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม 
รวมกันจัดทําแผนและมาตรการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2552  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ให
ความเห็นชอบเรียบรอยแลว นั้น  
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  ดังนั้น คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขอความรวมมือจากหนวยงานภายใน และบุคลากรดําเนินการ
ตามมาตรการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2552 โดยเนนที่ อาคาร 9 เปนพื้นที่นํารองในการดําเนินงานตามมาตรการ  และมอบ
หนวยอาคารสถานที่ ประสานงาน  รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน นําเวียนในระบบ e-Office แลว อางอิงท่ี 
NF0UWXFA หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NF0UYBUT.pdf    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม รับทราบ 

3.9 รับทราบประกาศ สภา มก. เร่ือง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอ 
ตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

  ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมติท่ีประชุมสภามหาวิทาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 
3/2552 เมื่อวันที่  23 มีนาคม พ.ศ. 2553 เห็นชอบใหปรับปรุงขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอนใน
การเสนอขอ ตําแหนงทางวิชาการ  มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป  โดยใหยกเลิกความในขอ 5.1 ของขอบังคับวา
ดวยหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอ ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2550  ดังนี้  

• แกไขขอ “ 5.1  คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการ

สอน ซ่ึง ประกอบดวย หัวหนาภาควิชา หรือ หัวหนาสายวิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือหัวหนาหลักสูตร หรือตําแหนงที่

เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาหัวหนาภาควิชา เปนประธาน และอนุกรรมการ อีก 2 ทาน โดยคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อ

อนุกรรมการประเมินผลการสอนที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการอนุมัติไวแลว ตอคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ  

  ในกรณีที่หัวหนาภาควิชาเปนผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหคณบดีเปนประธาน”   

• “เพ่ิมเติมขอความในวรรคสองของขอ 8 “ในกรณีที่ผลการประเมินการสอนไมผาน ถาประสงคจะ

ยื่นเรื่องขอใหประเมินการสอนใหม จะตองทําการสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาหลังจากประเมินไมผาน จึงจะยื่น

ขอใหประเมินใหมได” 
รายละเอียดสืบคนไดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/N70UN13L.pdf  หรืออางองิท่ี N70ULOLH   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.10 รับทราบประกาศ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 4 ฉบับ  
  ดวยกองกลางแจงใหหนวยงานรับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน 4  ฉบับ ไดแก  

1. ประกาศ สภา มก. เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2552 ลง
วันที่ 23 เมษายน 2552  สืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/N00PT9MP.pdf  หรืออางอิงท่ี N00PSBXL  

2. ประกาศ สภา มก. เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ.2552 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552  สืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/N00PS5BQ.pdf  หรืออางอิงท่ี  
N00PQVV0 
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3. ประกาศ สภา มก. เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน
หรือผูอํานวยการสํานัก พ.ศ.2552 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552  สืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/N00PQLI7.pdf   
หรืออางอิงท่ี  N00PPFN9   

4. ประกาศสภา มก. เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ลงวันที่  29 พฤษภาคม  2552 สืบคนอางอิง ท่ี  NW0X5ADP หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NW0X6XCZ.pdf   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.11 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามขอคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
  ดวยกองกลาง มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/7942 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 แจงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการขอ
อนุมัติโครงการภาคพิเศษและการเปดหลักสูตรใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา และการ
ขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อใหทุกหนวยงานทราบ และเปนแนว
ปฏิบัติ ดังนี้  

1. การขออนุมัติโครงการภาคพิเศษและการเปดหลักสูตรใหม (สภา มก. ครั้งท่ี 10/2551, ครั้งท่ี 1/2552)  

• การผลิตบัณฑิตในปจจุบันควรจะตองมีการศึกษาความตองการที่แทจริงของสังคมและวิเคราะห
ในเรื่องกลุมเปาหมายที่ตองการเรียนในหลักสูตรวามีมากนอยเพียงใด ผลผลิตคือบัณฑิตท่ีจบ
ออกไปแลวจะสามารถทํางานในสาขาใด  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย  

2. การปรับปรุงและปดหลักสูตร/รายวิชา (สภา มก. ครั้งท่ี 2/2552, ครั้งท่ี 4/2552) 

• การปรับปรุงหลักสูตรจะตองทําการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป  

• หลักสูตร/รายวิชาใดที่ไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติใหเปดสอนติดตอกันไมนอยกวา 3 
ป ใหทําการปดหลักสูตร/รายวิชานั้น  

3. การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สภา มก. ครั้งท่ี 
4/2552)   

• ในการเปดสอนหลักสูตรใหม ควรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหบรรจุหลักสูตรไวใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษากอนนําไปบรรจุไวในแผนการรับนิสิต  

• การอนุมัติอนุมัติบรรจุหลักสูตรท่ีเสนอไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสภา
มหาวิทยาลัย จะไมมีผลผูกพันในเรื่องอัตรากําลัง และงบประมาณ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และถือเปนแนวปฏิบัติ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.12 ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 4/2552 เร่ือง การจัดซ้ือครุภัณฑเกิน
วงเงิน 1 ลานบาท 
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน คราวประชุมครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันศุกรท่ี 15 

พฤษภาคม 2552  พิจารณาเรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑเกินวงเงิน 1 ลานบาท และมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  
1. ใหเจาหนาท่ีพัสดุของแตละหนวยงาน ดําเนินการจัดทํารายงานขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง และ

ลงนามในฐานะผูปฏิบัติ  
2. นําเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่ออนุมัติ  
3. เมื่อไดรับอนุมัติจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ใหดําเนินการตามระเบียบตอไป จนครบ

กระบวนการ  
4. หากมีปญหาในการปฏิบัติ เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานสามารถสอบถามหรือปรึกษาไดโดยตรงที่ 

เจาหนาท่ีพัสดุ กองธุรการ (กําแพงแสน)  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

3.13 จํานวนนิสิตใหมและนิสิตทั้งหมดของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 

ดวยฝายกิจการนิสิต ขอแจงขอมูลจํานวนนิสิตใหมและนิสิตท้ังหมดของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2552  ดังนี้  

หลักสูตร ชั้นปที ่1  ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 รวม 
ศศ.บ.(อังกฤษ)  80 76 72 69 297 
บธ.บ.(การจัดการ) 70 58 48 0 176 
ศศ.บ.อังกฤษ (ภาคพิเศษ) 90 88 70 0 248 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 30 0 0 0 30 
วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 70 73 64 52 259 
วท.บ.(เคมี) 50 44 38 24 156 
วท.บ.(ฟสิกส) 15 25 1 0 41 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 60 58 60 70 248 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ 80 75 18 0 173 
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ 80 68 53 47 248 

รวมทั้งสิ้น 625 565 424 262 1,876 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.14 เร่ืองแจงจากฝายกิจการนิสิต  
ดวยผูชวยฝายกิจการนิสิต ขอแจงขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรับนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 

2552  ประกอบดวย  
1. ปฏิทินกิจกรรมนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 

ลําดับที่ เดือน สัปดาหที ่ กิจกรรม ผูที่รับผิดชอบ 

1 31 พ.ค.- 1 มิ.ย. 52  - โครงการคายนองใหมสายใย ศวท.(Arts & Science Camp) สโมสรนิสิตฯ 

2  2  มิ.ย.  52 1 โครงการพบผูปกครอง ฝายกิจการนิสิต 

3 4  มิ.ย. 52 1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ฝายกิจการนิสิต 

โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม 

หมายเหตุ: วันที่ 4 มิ.ย. 52 (นิสิตคณะวิศวะ และนิสิตคณะเกษตร) 
4 4-5 มิ.ย. 52 1 

                 วันที่ 5 มิ.ย. 52 (นิสิตคณะวิทยาศาสตรการกีฬา,                     

นิสิตคณะศิลปศาสตรฯ และนิสิตคณะศึกษาศาสตรฯ 

วิทยาเขตกําแพงแสน+คณะ 

05 8,11,15,18,22,25,26  

มิ.ย. 52 
2-4 โครงการสอนนองรองเพลงคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ฝายกิจการนิสิต 

6 25  มิ.ย. 52 4 โครงการไหวครู ฝายกิจการนิสิต 

7 25  มิ.ย. 52 4 โครงการนิสิตดีเดน และโครงการนิสิตเรียนดี ฝายกิจการนิสิต 

8 27- 28 มิ.ย. 52  4 โครงการรับนองเขาบาน สโมสรนิสิตฯ 

9 28 มิ.ย. 52  5 โครงการบายศรีสูขวัญ(Arts & Science Night Party) สโมสรนิสิตฯ 

10 มิ.ย. - ก.ค. 52  -  โครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ฝายกิจการนิสิต 

11 
มิ.ย.52 - พ.ค.53  - โครงการจิตอาสาพัฒนาความรูสูทองถิ่น 

โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  

หลักสูตร วท.บ.(เคมี) 

12 24  ก.ค. 52 2 โครงการฉลองบัณฑิต รุนที่ 10 ฝายกิจการนิสิต 

13 26  ก.ค. 52  - โครงการรวมงานพระราชทานปริญญาบัตร(ซอมใหญ) ฝายกิจการนิสิต 

14 31  ก.ค. 52  - โครงการรวมงานพระราชทานปริญญาบัตร(รับจริง) ฝายกิจการนิสิต 

15 31 ก.ค. 52 4 โครงการสงพี่รับปริญญา ฝายกิจการนิสิต 

16 ก.ค. - ส.ค.52  - โครงการกีฬาสานสามัคคีวิทยาศาสตรชีวภาพ ครั้งที่  2 
สายวิชาวิทยาศาสตร  หลักสูตร 

วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

17 ก.ค. - ส.ค.52  - โครงการสรางเสริมเปาหมาย จุดประกายการเรียนรูดานจุลชีววิทยา     

ครั้งที่ 1 

โครงการจัดตั้งสายวิชาจุล

ชีววิทยา  หลักสูตร วท.บ.(จุล

ชีววิทยา) 

18 ก.ค.52 - ม.ค.53  - 
โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร 

โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  

หลักสูตร วท.บ.(เคมี) 

19 ก.ค. 52 - ม.ค. 53  - โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต หลักสูตร การสรางภาพกราฟก

ดวย Adobe Photoshop 
ฝายกิจการนิสิต 

20 ก.ค. 52 - ม.ค. 53  - โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต หลักสูตร การใชโปรแกรม      

Adobe  IIIustrator 
ฝายกิจการนิสิต 
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ลําดับที่ เดือน สัปดาหที ่ กิจกรรม ผูที่รับผิดชอบ 

21 ก.ค. 52 - ม.ค. 53  - โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต หลักสูตร การใช

ระบบปฏิบัติการ Linux เบ้ืองตน 
ฝายกิจการนิสิต 

22 ก.ค. 52 – ม.ค. 53  - โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต หลักสูตร การสราง

โฮมเพจดวย Macromedia Dream weaver 
ฝายกิจการนิสิต 

23 ก.ค. 52 – ม.ค. 53  - โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต หลักสูตร การสราง

มัลติมีเดียดวย Macromedia Flash MX 
ฝายกิจการนิสิต 

24 ส.ค.- ก.ย. 52  - โครงการกีฬาภายในวิทยาเขตกําแพงแสน สโมสรนิสิตฯ 

25 ส.ค. – ก.ย.52  - โครงการอบรมวาดภาพทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 
สายวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตร วท.บ.

(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

26 15 ส.ค.52  - โครงการสานสัมพันธศิลปะศาสตร 
สายวิชาศิลปะศาสตร                            

หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

27 
ส.ค. 52 4 กิจกรรมตักบาตรและพัฒนาคณะฯวนัสถาปนาคณะฯ 

ครบรอบ 16 ป 

ฝายกิจการนิสิต+คณะฯ 

28 ส.ค. 52  - โครงการอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร กราฟกเพื่อการ

ออกแบบสิ่งพิมพและมัลติมีเดีย CorelDraw 
ฝายกิจการนิสิต 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นิสิตช้ันปที่ 3 
29 ก.ย. 52 2 

(กิจกรรมบังคับสําหรับนิสิตช้ันปที่ 3) 
ฝายกิจการนิสิต 

โครงการปจฉิมนิเทศ นิสิตช้ันปที่ 4 
30 ก.ย. 52 2 

(กิจกรรมบังคับสําหรับนิสิตช้ันปที่ 4) 
ฝายกิจการนิสิต 

31 ต.ค. 52  - โครงการเปดรั้วนนทรี สโมสรนิสิตฯ 

32 ต.ค. 52 – ม.ค.53  - โครงการกีฬาสัมพันธ ENIAC Games ครั้งที่  7 

โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

33 ต.ค.52 – มี.ค.53  - โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 
สายวิชาวิทยาศาสตร  หลักสูตร วท.บ.

(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

34 ต.ค.52 – ก.ย.53  - 
โครงการกระตุนศักยภาพทางวิชาการแกนิสิตในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

สายวิชาวิทยาศาสตร  หลักสูตร วท.บ.

(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

35 ต.ค.52 – ก.ย.53  - โครงการพัฒนาชุมชนทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 
สายวิชาวิทยาศาสตร  หลักสูตร วท.บ.

(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

2 

โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม นิสิตช้ันปที่ 

2 36 พ.ย. 52 

  (กิจกรรมบังคับสําหรับนิสิตช้ันปที่ 2) 

ฝายกิจการนิสิต 

 - รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ ประจําปการศึกษา 

2553 37 พ.ย. 52  - 

 - จัดบอรดประชาสัมพันธรณรงคเร่ืองการเลือกต้ัง 

สโมสรนิสิตฯ 

38 พ.ย. 52  -  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง สโมสรนิสิตฯ 
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ลําดับที่ เดือน สัปดาหที ่ กิจกรรม ผูที่รับผิดชอบ 

39 พ.ย. 52  - 
โครงการทัศนศึกษาฟารมเพาะเห็ดฟาง  และโรงงานแปรรูป

ผักผลไม 

โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  

หลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย นิสิตช้ันป

ที่ 1 40 พ.ย.- ธ.ค 52  1-4 

(กิจกรรมบังคับสําหรับนิสิตช้ันปที่ 1) 

ฝายกิจการนิสิต 

41 พ.ย.- ธ.ค 52  - โครงการนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ฝายกิจการนิสิต 

42 พ.ย.52 - ก.พ.53  - โครงการรูรักษธรรมชาติ (ชุมนุมวิทยาศาสตรชีวภาพ) 
สายวิชาวิทยาศาสตร  หลักสูตร วท.บ.

(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

43 ธ.ค. 52 1 กิจกรรมงานเกษตรกําแพงแสน วิทยาเขตกําแพงแสน+ฝายกิจการนิสิต 

44 12 - 13 ธ.ค.52  - โครงการสรางพลังสามัคคี 
สายวิชาศิลปศาสตร  หลักสูตร ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ) 

45 ธ.ค.52 - ม.ค.53  - โครงการศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร 

โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

46 ม.ค. 53  - โครงการคายจากใจพี่แดนอง ครั้งที่ 12 สโมสรนิสิตฯ 

47 ม.ค.- ก.พ. 53  - โครงการอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร การตัดตอภาพและ

เสียงดวย       Sony Vegas Studio 
ฝายกิจการนิสิต 

โครงการปจฉิมนิเทศ นิสิตช้ันปที่ 4 
48 ก.พ. 53 2 

(กิจกรรมบังคับสําหรับนิสิตช้ันปที่ 4) 
ฝายกิจการนิสิต 

โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิตและ 
49 ก.พ. 53 2 

คณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดปจจุบันและชุดใหม 
ฝายกิจการนิสิต 

50 ก.พ. 53  -  โครงการอําลาสีเทาเงิน(บายเนียร) สโมสรนิสิตฯ 

51 ก.พ. 53  - โครงการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ฝายกิจการนิสิต 

52 ก.พ.53  -  โครงการทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตรกายภาพ โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส                 
หลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) 

53 
มี.ค. 53 2 

โครงการสัมมนาเตรียมความพรอมการทํางานในโครงการ

ตางๆ สโมสรนิสิตฯ 

54 มี.ค. 53 3-4 โครงการสัมมนาคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต ฝายกิจการนิสิต 

55 มี.ค. 53 1-4 โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา  ฝายกิจการนิสิต 

56 มี.ค.53  - โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
สายวิชาศิลปศาสตร หลักสูตร ศศ.บ.

(ภาษาอังกฤษ) 

57 
มี.ค.53, พ.ค.53,ส.ค. 

53 
 - โครงการฝกงานนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคฤดูรอน   

ปการศึกษา 2552 

โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร) 

58 ภาคตน-ภาคปลาย  - โครงการนิสิตพบอาจารยในหลักสูตร ครั้งที่ 1-2 ฝายกิจการนิสิต 

59 ภาคตน-ภาคปลาย  - โครงการพี่สอนนองเตรียมความพรอมกอนสอบ สโมสรนิสิตฯ 
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ลําดับที่ เดือน สัปดาหที ่ กิจกรรม ผูที่รับผิดชอบ 

60 ภาคตน ป 52  - 
โครงการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางลูกศิษยกับ

อาจารย 

โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  

หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) 

61 ภาคตน ป 52  - 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมใน

การสอบ TOEIC ของนิสิตช้ันปที่  4  คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

ฝายวิเทศสัมพันธ 

62 ภาคปลาย ป 52  - โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําและทักษะการทํางานเปนทีม 
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  

หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) 

63 ภาคปลาย ป 52  -  โครงการสายฝนสูธุรกิจการบิน 
สายวิชาศิลปศาสตร                              

หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

64 ภาคปลาย ป 52  - โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธพี่นอง 
โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  

หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) 

65 ภาคปลาย ป 52  - 

โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ

เปนภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตช้ันปที่  4  คณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร 

ฝายวิเทศสัมพันธ 

66 ตลอดปการศึกษา  - โครงการเยี่ยมบานนิสิตทุนขัดสน ฝายกิจการนิสิต 

67 ตลอดปการศึกษา  - โครงการเพิ่มศักยภาพของนิสิตในการแขงขัน ฝายกิจการนิสิต 

68 ตลอดปการศึกษา  - โครงการเพื่อขอใชเงินเรงดวน ฝายกิจการนิสิต 

69 ตลอดปการศึกษา  - โครงการสนับสนุนนิสิตเขารวมดูงานตางประเทศ ฝายกิจการนิสิต 

70 ตลอดปการศึกษา  - 
โครงการสนับสนุนนิสิตเขารวมโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ

พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ฝายกิจการนิสิต 

71 ตลอดปการศึกษา  - 

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางนิสิต     

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรกับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ตางประเทศ 

ฝายกิจการนิสิต 

72 ตลอดปการศึกษา  - โครงการปลูกตนไมสําคัญทางพระพุทธศาสนา คณะฯ+ฝายกิจการนิสิต 

73 ภาคตน ป 53  - โครงการทัศนศึกษาองคกรธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 
โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  

หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) 

     

 หมายเหตุ:    กิจกรรมบังคับของนิสิตแตละช้ันป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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2. รายนามอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 
ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ี 42/2552 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552 แตงตั้งอาจารยท่ี

ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2552 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง 31 มีนาคม 
2553 จํานวน 3 ทาน ดังนี้  

1) นายวิเนตร  แสนหาญ  
2) น.ส.ภัทรพร  จินตกานนท  
3) น.ส.ประภา  โซะสลาม  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3. กําหนดการโครงการพบผูปกครอง ประจําปการศึกษา 2552 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับอนุมัติโครงการพบผูปกครอง นิสิตใหม ประจําปการศึกษา  

2552  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2552  แยกแตละหลักสูตร มีกําหนดการดังนี้   
กลุมหลักสูตรวิทยาศาสตร  
** หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)    หอง ศร.2-302 
10.45 - 11.00 น. ผูปกครองลงทะเบียนหนาหอง ศร.2-302 
11.00 – 12.00 น. พิธีเปดโครงการพบผูปกครอง และแนะนําโครงสรางงานบริหาร การจัดการเรียน    การสอน 

บทบาทอาจารยท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิตยุคใหม ทุนการศึกษา  การแตงกายนิสิต คะแนนความ
ประพฤติ กิจกรรมรับนองใหม 

โดย  ผศ.อรพรรณ  ศังขจันทรานนท  
12.00 – 12.30 น.  ตอบขอซกัถาม 
 ** หลักสูตร วท.บ. (เคมี)     หอง  ศร.2-203 
10.45 - 11.00 น. ผูปกครองลงทะเบียนหนาหอง ศร.2-203 
11.00 – 12.00 น. พิธีเปดโครงการพบผูปกครอง และแนะนําโครงสรางงานบริหาร การจัดการเรียน   การสอน 

บทบาทอาจารยท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิตยุคใหม ทุนการศึกษา การแตงกายนิสิต คะแนนความ
ประพฤติ กิจกรรมรับนองใหม 

โดย  ผศ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล 
12.00 – 12.30 น.  ตอบขอซักถาม 
** หลักสูตร วท.บ. (ฟสิกส) และ ** หลักสูตร วท.บ. (จุลชีววิทยา)   หอง ศร.2-205 
10.45 - 11.00 น. ผูปกครองลงทะเบียนหนาหอง ศร.2-205 
11.00 – 12.00 น. พิธีเปดโครงการพบผูปกครอง และแนะนําโครงสรางงานบริหาร การจัดการเรียน    การสอน 

บทบาทอาจารยท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิตยุคใหม ทุนการศึกษา การแตงกายนิสิต คะแนนความ
ประพฤติ กิจกรรมรับนองใหม 

โดย  อาจารย ดร.วีรานุช  หลาง  
12.00 – 12.30 น. ตอบขอซักถาม 
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กลุมหลักสูตรศิลปศาสตร   
** หลักสูตร ศศ.บ. (อังกฤษ)      หอง ศร.2-301 
10.45 - 11.00 น. ผูปกครองลงทะเบียนหนาหอง ศร.2-301 
11.00 - 12.00 น. พิธีเปดโครงการพบผูปกครอง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

แนะนําโครงสรางงานบริหาร การจัดการเรยีนการสอน บทบาทอาจารยท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิต
ยุคใหม ทุนการศึกษา การแตงกายนิสิต คะแนนความประพฤติ กิจกรรมรับนองใหม 

โดย  อาจารยเพ็ญสิน ี กิจคา  
12.00 – 12.30 น. ตอบขอซักถาม 

** หลักสูตร ศศ.บ. (อังกฤษ ภาคพิเศษ)    หอง ศร.2-303 
10.45 - 11.00 น. ผูปกครองลงทะเบียนหนาหอง ศร.2-303 
11.00 - 12.00 น. พิธีเปดโครงการพบผูปกครอง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

แนะนําโครงสรางงานบริหาร การจัดการเรยีนการสอน บทบาทอาจารยท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิต
ยุคใหม ทุนการศึกษา การแตงกายนิสิต คะแนนความประพฤติ กิจกรรมรับนองใหม 

โดย  อาจารย ดร.จิรายุ  ทัพพุม  
12.00 – 12.30 น. ตอบขอซักถาม 

** หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ)    หอง ศร.2-201 
10.45 - 11.00 น. ผูปกครองลงทะเบียนหนาหอง ศร.2-201 
11.00 - 12.00 น. พิธีเปดโครงการพบผูปกครอง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

แนะนําโครงสรางงานบริหาร การจัดการเรยีนการสอน บทบาทอาจารยท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิต
ยุคใหม ทุนการศึกษา การแตงกายนิสิต คะแนนความประพฤติ กิจกรรมรับนองใหม 

โดย  อาจารย ดร.ปติ  ตรีสุกล 
12.00 – 12.30 น. ตอบขอซักถาม 

กลุมหลักสูตร คอมพิวเตอร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ     ศร.2-304 
** หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
** หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร  ภาคพิเศษ) 
** หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคพิเศษ) 
10.45 - 11.00 น. ผูปกครองลงทะเบียนหนาหอง ศร.2-304 
11.00 - 12.00 น. พิธีเปดโครงการพบผูปกครอง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

แนะนําโครงสรางงานบริหาร การจัดการเรยีนการสอน บทบาทอาจารยท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิต
ยุคใหม ทุนการศึกษา การแตงกายนิสิต คะแนนความประพฤติ กิจกรรมรับนองใหม 

โดย  รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ     
12.00 – 12.30 น. ตอบขอซักถาม 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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4. กําหนดการโครงการปฐมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2552 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับอนุมัติโครงการปฐมนิสิตใหม ประจําปการศึกษา  2552  ใน

วันที่ 4  มิถุนายน 2552  เวลา 8.30 – 12.00 น.  แยกแตละหลักสูตร มีกําหนดการดังนี้   

** หลักสูตร ศศ.บ. (อังกฤษ) 
** หลักสูตร ศศ.บ. (อังกฤษ ภาคพิเศษ) 
** หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) 

08.30 - 09.00 น.  นิสิตช้ันปท่ี 1 ลงทะเบียนหนาหอง และรับประทานอาหารวาง 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปดการปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และแนะนําผูบริหาร 

โครงสรางงานบริหาร โครงการบัณฑิตยุคใหม ทุนการศึกษา การแตงกายนิสิต  คะแนนความ
ประพฤติ  

โดย  รองคณบดีฝายบริหาร  
09.30 - 09.45 น.  การลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม และแนะนํากิจกรรมรับนองใหม 
    โดย  นายกสโมสรนสิิต 
09.45 –12.00 น. แนะนําอาจารยในหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชา บทบาท

อาจารยท่ีปรึกษา (นิสิตชั้นปที่ 1 แยกหองตามหลักสูตร) 
โดย       หลักสูตร ศศ.บ. (อังกฤษ)     หอง ศร.2-301 
   หลักสูตร ศศ.บ. (อังกฤษ ภาคพิเศษ)    หอง ศร.2-302 
   หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ)     หอง ศร.2-201 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

หมายเหตุ :  วันพฤหัสบดีท่ี 4  มิถุนายน 2552 ตั้งแตเวลา 13.00-16.30 น. 

นิสิตช้ันปท่ี 1 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

** หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 
** หลักสูตร วท.บ. (เคมี) 
** หลักสูตร วท.บ. (ฟสิกส) 
** หลักสูตร วท.บ. (จุลชีววิทยา) 

12.00 - 13.00 น.  นิสิตช้ันปท่ี 1 รับประทานอาหารกลางวัน และรับอาหารวาง  
13.00 - 13.30 น.   นิสิตช้ันปท่ี 1 ลงทะเบียนหนาหอง  
13.30 – 14.10 น.  พิธีเปดการปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และ 
   แนะนําผูบริหาร โครงสรางงานบริหาร โครงการบัณฑิตยุคใหม  ทุนการศึกษา การแตงกายนิสิต  
   คะแนนความประพฤติ  

โดย  ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต  
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14.10 - 14.30 น.   การลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม และแนะนํากิจกรรมรับนองใหม 
    โดย  นายกสโมสรนสิิต 
14.30 – 16.00 น. แนะนําอาจารยในหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชา บทบาท

อาจารยท่ีปรึกษา (นิสิตชั้นปที่ 1 แยกหองตามหลักสูตร) 
    โดย  หลักสตูร วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)    ศร.2- 302 

  หลักสูตร วท.บ. (เคมี)      ศร.2-203      
                                                          หลักสูตร วท.บ. (ฟสิกส)      ศร.2-205      
                                                          หลักสูตร วท.บ. (จุลชีววิทยา)     ศร.2-206      

 หมายเหตุ :  วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน 2552 ตั้งแตเวลา 8.00 -12.00 น.  

นิสิตช้ันปท่ี 1 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

** หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
** หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ) 
** หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ) 

12.00 - 13.00 น.  นิสิตช้ันปท่ี 1 รับประทานอาหารกลางวัน และรับอาหารวาง  
13.00 - 13.30 น.  นิสิตช้ันปท่ี 1 ลงทะเบียนหนาหอง และรับประทานอาหารวาง  
13.30 - 14.10 น. พิธีเปดการปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และ 

แนะนําผูบริหาร โครงสรางงานบริหาร โครงการบัณฑิตยุคใหม  
ทุนการศึกษา การแตงกายนิสิต  คะแนนความประพฤติ  

โดย  รองคณบดีฝายวิชาการ  
14.10 - 14.30 น.  การลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม และแนะนํากิจกรรมรับนองใหม 
    โดย  รองนายกสโมสรนิสิต 
14.30 – 16.00 น. แนะนําอาจารยในหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชา บทบาท

อาจารยท่ีปรึกษา(นิสิตชั้นปที่ 1 แยกหองตามหลักสูตร) 
    โดย  หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
         หอง ศร.2-301 
      หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ) 
         หอง ศร.2-303 
      หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ) 
         หอง ศร.2-304 
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 หมายเหตุ :  วันพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน 2552 ตั้งแตเวลา 8.00-12.00 น. 
นิสิตช้ันปท่ี 1 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
ตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.15 ขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี 183/2552 เรื่อง กําหนดตารางเรียน 

ตารางสอน และตารางสอบ ประจําปการศึกษา 2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552  โดยแจงขอปฏิบัติในกรณีท่ีมีการขอเปด
วิชาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง หรืองดสอน นอกเหนือจากที่กําหนดไวในตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบแนบทาย
คําสั่งท่ี 183/2552  ขอใหดําเนินการตามขอปฏิบัติ ดังนี้   

1. การเปดสอนรายวิชาหรือหมูเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวแลวตามตารางนี้ ใหผูขอเปด
สอนรายวิชาหรือหมูเรียนเพิ่มเติมระบุเหตุผลใหชัดเจน แลวเสนอเรื่องใหหัวหนาภาควิชาพิจารณา และเสนอคณบดีเจาสังกัด
พิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงดําเนินการตอไปได และใหคณะเจาสังกัดวิชาแจงกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  

2. การขอเปลี่ยนแปลงแกไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาสอน หรือเวลาสอบของรายวิชาใดจากที่ไดกําหนด
ไวแลวตามตารางนี้ ผูขอเปลี่ยนแปลงตองระบุเหตุผลใหชัดเจน แลวเสนอเรื่องตอหัวหนาภาควิชา คณบดี กองบริการ
การศึกษา(กําแพงแสน) พิจารณาแลวเสนอรองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงดําเนินการตอไปได 

3. การของดสอนรายวิชา หรือหมูเรียนที่ไดกําหนดไวแลวตามตารางนี้ ใหผูงดสอนระบุเหตุผลใหชัดเจน
แลวเสนอเรื่องหัวหนาภาควิชาพิจารณา และเสนอคณบดีเจาสังกัดพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงงดสอนได และให
คณะแจงกองบริการการศึกษา(กําแพงแสน) ภายใน 3 สัปดาหนับต้ังแตวันเปดภาคเรียน  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.16 แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการเปดหลักสูตรและรายวิชา 
 ดวยคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กองบริการการศึกษา มีบันทึกที่ ศธ 0513.10106/ว 

8111 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 แจงมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง และ
ปดหลักสูตร ดังนี้   

1. ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันจันทรท่ี 27 เมษายน 2552 
ไดมีขอเสนอแนะใหประชาสัมพันธใหคณะเขาใจถูกตองตรงกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะตองทํา
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป สวนหลักสูตร/รายวิชาใดที่ไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติใหเปดสอนติดตอกันไม
นอยกวา 3 ป ใหทําการปดหลักสูตร/รายวิชานั้น รายละเอียดตามบันทึกขอความที่ ศธ 0513.10102/7332 ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2552  
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2. ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันจันทรท่ี 23 กุมภาพันธ 
2552 ไดมีมติกําหนดแนวทางการปดหลักสูตรและรายวิชา ดังมีรายละเอียด ตามบันทึกขอความท่ี ศธ 0513.10102/4968 ลง
วันที่ 24 มีนาคม 2552 

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษาในการประชุม ครั้งท่ี 7/2552 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 ไดพิจารณา
ถึงแนวปฏิบัติในการปดหลักสูตร/รายวิชาท่ีไมมีการเปดสอนนับตั้งแตไดรับอนุมัติติดตอกันไมนอยกวา 3 ป ท่ีประชุมเห็นวา
การปดหลักสูตรและรายวิชาไมไดเปนการปดอัตโนมัติ ทางคณะหรือวิทยาเขตจะตองทําบันทึกขอปดหลักสูตรหรือรายวิชา 
ท้ังนี้มอบสํานักทะเบียนและประมวลผลเปนหนวยงานตรวจสอบ โดยใหแจงผลการตรวจสอบไปยังหนวยงานที่มีหลักสูตร/
รายวิชาท่ียังไมไดดําเนินการทราบ และดําเนินการ ซึ่งเงื่อนไขนี้ไมมีผลกระทบกับรายวิชาท่ีบรรจุไวในแผนการศึกษาชั้นปท่ี 
3 และช้ันปท่ี 4 กรณีเปนหลักสูตรใหม รายละเอียดสืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NW0TEPUI.pdf  
อางอิงท่ี NW0SMG5S  
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.17 การจัดทําตารางแสดงขอมูลเพ่ือประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหมเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา  

 ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10106/ว 8112 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การจัดทําตารางแสดงขอมูลเพื่อ
ประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหมเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยกองบริการการศึกษา บางเขน  แจงวาการ
เสนอขอเปดหลักสูตรใหม ขอใหจัดทําตารางแสดงขอมูลประกบการพิจารณา เพื่อใหสอดคลองตามกระบวนการสรางคุณคา
ของการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรและนโยบายการพิจารณากลั่นกรองของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นชอบใหมีการจัดทําตารางแสดงขอมูลเพื่อประกอบการเสนอขอ
อนุมัติหลักสูตรใหม  ท้ังนี้ใหมีผลตั้งแตการเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมในภาคตน  ปการศึกษา 2552 เปนตนไป โดย
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตของกองบริการการศึกษาที่ http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/ตารางประกอบการ

เสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม.doc รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NW0Q3L4U.pdf  อางอิงท่ี 
NW0Q1GCI  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0351 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2552 เรื่อง แจงผลการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยคุณวุฒิอาจารยปริญญาเอก สาขา Food Science  ตามความตองการของโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  และ
ไดดําเนินการประกาศรับสมัครโดยวิธีการคัดเลือกตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นั้น  

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวอารีย  อินทรนวล คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประมง  คะแนนเฉลี่ย 3.23 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  M.Sc. in Agriculture สาขา Biochemistry and Food 



22 

K:\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 5_2552.doc  

Science จาก Kagawa University และ Ph.D. in Food Science จาก Ehime University ประเทศญี่ปุน เขารับราชการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ข้ัน 19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางวิทยาศาสตรการอาหาร (Food 
Science) และเนื่องจากนางสาวอารีย  อินทรนวล  ปฏิบัติงานในตําแหนง อาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีประสบการณสอนหลังจบการศึกษาปริญญาเอกเปนเวลา 1 ป  3 เดือน ดังนั้น จึงขออนุมัติ
ปรับเพิ่มประสบการณ จํานวน 1 ข้ัน รายละเอียดดังแนบ   

 อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เมื่อวันท่ี 12  พฤษภาคม พ.ศ.2552 เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ     

4.2 การอนุมัติปริญญาภาคปลาย ปการศึกษา 2551  คร้ังที่ 2  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0248 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 แจง
รายช่ือนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลายปการศึกษา 2551 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 44 คน ดังรายละเอียด  

หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  จํานวน   4 คน  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) จํานวน 16 คน 

หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จํานวน 24 คน  

โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการประสานงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญา ปจจุบันอยูในระหวางการตรวจสอบเรื่องความประพฤติ หนี้สิน
คางชําระ และอื่น ๆ กับสายวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NN0X712H.pdf  
และ อางอิงท่ี :[NU0VA4TL]  

อนึ่ง งานบริการการศึกษาไดดําเนินการตรวจสอบรายชื่อนิสิตตามเอกสารที่อางอิงแลวปรากฏวานิสิต
ดังกลาวไมมีภาระหนี้สินผูกพันกับคณะฯ และคะแนนความประพฤติอยูในเกณฑท่ีสามารถจบการศึกษาได 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

4.3 ขอมูลนําเสนอ (Power Point) สําหรับโครงการพบผูปกครองและโครงการปฐมนิเทศ ประจําปการศึกษา 
2552   

  ดวยฝายกิจการนิสิต ขอนําเสนอ Power Point สําหรับโครงการพบผูปกครอง  ประจําปการศึกษา 2552  
วันที่ 2 มิถุนายน 2552  รายละเอียดนําเสนอในวันประชุม  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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มติที่ประชุม มอบฝายกิจการนิสิต ประสานงานกับผูใชตรวจสอบขอมูล 
4.4 โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร ขอรับการจัดสรรอัตรากําลัง ปงบประมาณ 2553 

  ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  ขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ และบริหาร จํานวน 3 อัตรา ประจําปงบประมาณ 2553 ดังนี้  

1. เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร   จํานวน 2 อัตรา  

โดยมีเหตุผลความจําเปน ดังนี้ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NI0WN0GN.pdf  

  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดนําเสนอคําของบประมาณ ประจําป 2553 ตอมหาวิทยาลัยฯ ตาม
แผนเรียบรอยแลว สําหรับหนวยงานภายในที่นําเสนอรายละเอียดประกอบคําขออัตรากําลังท้ังสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนวิชาการและบริหาร สํานักงานเลขานุการไดจัดสงใหกองแผนงานตามกําหนดแลว ปจจุบันยังไมไดรับแจงการ
จัดสรรงบประมาณ ในสวนของงบบุคลากร และอัตราใหม  ดังนั้น หากไดรับพิจารณาจัดสรรอัตรา คณะฯ จะแจงให
หนวยงานทราบ และพิจารณาจัดสรรตามประกาศคณะฯ และเกณฑการพิจารณาสําหรับสายวิชาการ สวนของสายสนับสนุน
วิชาการและบริหาร จะพิจารณาเกณฑการจัดสรรอีกครั้งหนึ่ง 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.5 เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย  
ตามที่กองการเจาหนาท่ี มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว. 1097 ลงวันที่ 3 เมษายน 2553 แจงใหหนวยงาน

พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ใหเพียงพอและครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2550 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 เห็นชอบใหคณะ/หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของพิจารณาเสนอ
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิฯ ท่ี ก.พ.อ. กําหนด พรอมรายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552  
รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/MG0Y9K9X.pdf   นั้น  

โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ทาน คือ รศ. สุปราณี  ลิ้มสุวรรณ   
(เสนอชื่อเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2552) โดยแจงวาจะจัดสงรายละเอียดตามแบบฟอรมใหภายในสัปดาหหนา ปจจุบันยังมิได
รับแจงขอมูล  อางอิงท่ี :[MG0Y7MF6]  
  อนึ่งบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ สามารถสืบคนไดในระบบ e-Office อางองิท่ี:[ NV1D8ZT6, NV1D3L1W, 
NV1D14D7, NV1CW8PE]  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบพิจารณาเสนอแตงตั้ง รศ. สุปราณี  ลิ้มสุวรรณ โดยมอบประธานโครงการ
จัดตั้งสายวิชาฟสิกส จัดสงรายละเอียดขอมูลโดยเร็ว  
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4.6 ขออนุมัติยายสาขาวิชา 

ดวยนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สังกัดสายวิชาศิลปศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร ยื่นคํารองขออนุมัติยายสาขาวิชาเอก จํานวน 2 ราย  ดังนี้   

1. นายอลงกรณ  อาชะวะบูล  เลขประจําตัว 51161776 นิสิตช้ันปท่ี 1 หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ)  
ประสงคจะขออนุมัติยายมาศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.(อังกฤษ)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พิจารณาแลว นิสิตมีคุณสมบัติ ตามที่
ระเบียบฯ และเงื่อนไขของสาขาวิชา สามารถรับเขาศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษได  

2.  นายเอกวีร  รัศมี  เลขประจําตัว 50161868 นิสิตช้ันปท่ี 2 หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)  
ประสงคจะขออนุมัติยายมาศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.(อังกฤษ)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พิจารณาแลว นิสิตมีคุณสมบัติ ตามที่
ระเบียบฯ และเงื่อนไขของสาขาวิชา สามารถรับเขาศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษได  

อนึ่ง ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548  ขอ 16.1.5  และ 
16.2.1 อยูในอํานาจของคณบดี โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบการยายสาขาวิชาของนิสิตท้ัง 2 ราย โดยมอบโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา ดําเนินการ
ตอไป  

2. มอบสายวิชาตนสังกัดเดิมของนิสิต แจงอาจารยท่ีปรึกษา ดูแล วิเคราะหนิสิตเปนรายบุคคล ในกรณีท่ี
ไมมีความถนัด ไมสามารถศึกษาในสาขาวิชาเอกเดิม และประสงคจะยายสาขาวิชาเอกภายในคณะฯ ใหเสนอความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาคํารองการขอยายสาขาวิชาเอก  

3. เห็นชอบให อาจารยท่ีปรึกษา ประธานสาขาวิชา สายวิชาท่ีเกี่ยวของ พิจารณารวมกัน และเสนอขอมูล
ประกอบการพิจารณาตอสายวิชา สาขาวิชา ประธานสาขาวิชาท่ีจะรับเขา โดยขอใหผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการสายวิชา/โครงการ กอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ   

4.7 ขออนุมัติแกไขอัตราคาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) 

ดวยโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร(ภาคพิเศษ) ขออนุมัติแกไข
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุม คาสมนาคุณ และ คาตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร(ภาคพิเศษ) ศวท.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 มีมติเห็นชอบแลว  
รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NT0YLXB5.PDF หรือสืบคนในระบบอางอิงท่ี NT0YGE3A  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับแกไขอัตราคาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่น ๆ ใหสอดคลองกับ
โครงการหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ท่ีนําเสนอมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  

4.8 การกําหนดอัตราคาตอบแทนการดําเนินการสอบกลางภาค และการสอบไล 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ  ท่ีประชุมนําเสนอประเด็นการเบิกจาย
คาตอบแทนการคุมสอบ ภาคฤดูรอน  ซึ่งตามระเบียบการเบิกจายคาตอบแทนมิไดกําหนดไว กอปรกับการเบิกจายคาคุมสอบ
กลางภาค และสอบไลของรายวิชาท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการเบิกจายโดยใชเงินรายได รวมถึง
คาตอบแทนการคมุสอบที่เบิกจายจากเงินรายไดโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ นั้น  

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมตามระเบียบการเบิกจายไดท้ังภาค
การศึกษาปกติ ภาคฤดูรอน และรวมถึงโครงการภาคพิเศษวิศวกรรมศาสตร ดังนั้น จึงขอเสนอพิจารณา โดยใชตัวอยางตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนการดําเนินการสอบกลางภาค และการสอบไล ของคณะ 
เพื่อประกอบการพิจารณา รายละเอียดดังแนบ  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NW0YERDK.pdf  หรือสืบคนที่ 
NW0XVDN2  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามรางที่นําเสนอ และปรับแกไข ขอ 5 คงเหลือเปน “ขอ 5 การศึกษาภาคฤดู
รอน สามารถเบิกคาตอบแทนตามขอ 1 – 4 ได”  โดยตัดขอความ  “เฉพาะรายวิชาท่ีมีนิสิตลงทะเบียนเรียนตั้งแต 50 คนขึ้น
ไป” ออก    

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนเมษายน 2552  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนเมษายน 2552  ประกอบดวย    

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
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 

2. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2552  ประจําเดือนเมษายน 2552  
3. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ  
4. รายงานผลการดําเนินงานจัดซื้อพัสดุ ประจําป 2552 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนเมษายน 2552 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน 
และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใชพลังงานของชาติ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนเมษายน 2552  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนเมษายน 2552 จําแนกตามมิเตอร  

และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนเมษายน 2552 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายละเอียดอางอิงท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NN0URO77.xls 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่6/2552  

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรท่ี 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 6/2552 ประจําเดือนมิถุนายน 2552  ในวันจันทรท่ี 22 มิถุนายน 2552 เวลา 9.30 น. 
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  15 มิถุนายน 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.4 โครงการธนาคารหนวยกิต (KU Connect) 
ผศ.นพพร  รัตนชวง แจงขอมูลจากการประชุมรวมกับ ผูชวยอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ (ผศ.พงษภวัลย 

โรจนประภานันท) เรื่อง โครงการธนาคารหนวยกิต  ซึ่งคณะฯ แจงโควตารับนักเรียนเขาโครงการ หลักสูตรละ 8 คน จํานวน 
10 หลักสูตร รวม 80 คน กําหนดการโครงการ ดังนี้  

รับสมคัรเขารวมโครงการ  ตั้งแตวันที่  1 - 19 มิถุนายน 2552  
สอบคัดเลือก    วันที่ 21   มิถุนายน 2552   
ประกาศผลการสอบ  วันที่ 21  มิถุนายน 2552  
เริ่มเรียน    วันที่ 27  มิถุนายน 2552  (เสาร – อาทิตย)  
สาขาวิชาท่ีตองจัดการเรียนการสอนในโครงการนี้  ไดแก คณิตศาสตร เคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  และ

ภาษาอังกฤษ เปนตน รายละเอียดอื่น ๆ วิทยาเขตกําแพงแสน จะแจงตอไป  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.5 กําหนดตรวจประเมินคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ แจงกําหนดการตรวจรับการประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร จากเดิม เปนวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2552  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.6 การใชหอง SC2-304 และ Sc2-305 

หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ขอมอบหองบรรยาย Sc2–304 และ Sc2-305 ใหคณะฯ รับผิดชอบการ
ใหบริการ โดยขอใหสวนกลางจัดหากระดานไวทบอรด จํานวน 3 แผน จอภาพ 2 จอ และมอบใหโครงการจัดตั้งสวนงานจัด
การศึกษา รับผิดชอบ เรื่องการจองใชหองเรียน   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบ    

5.7 การประมาณการเงินรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน  

ดวยหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร แจงเรื่องการโอนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน ซึ่งกองบริการ
การศึกษาแจงโอนลาชา  ควรปรับการประมาณการรายรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน ใหตรงกับปงบประมาณ  นั้น   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรใหใชประมาณการตามแบบเดิม เนื่องจากประมาณการรายรับ ประจําป ได
ประเมินรายรับของคาธรรมเนียม (ภาคปลาย + ภาคฤดูรอน +ภาคตน) เปนของปงบประมาณตามชวงเวลาที่ถูกตองอยูแลว การ
ประมาณการรายจาย สายวิชาตองใชเปนไปตามกรอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย กรณีท่ีรายรับจริงมากกวา
อาจนํามาปรับแผนเพิ่มเติมได    
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 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบ   

5.8 กําหนดปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา แจงวาฝายบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ในวันที่ 5 
มิถุนายน 2552  ขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมโครงการตามวันและเวลาดังกลาว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ   

5.9 กําหนดการตอนรับคณะผูบริหารจาก GXUT  

ดวยคณะผูบริหารจาก GXUT กําหนดเดินทางมาเยือนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ในระหวางวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2552 ประธานจึงขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมตอนรับและเจรจาความ
รวมมือดานการเรียนการสอน และการวิจัย  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 รายละเอียดกําหนดการรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธฯ 
จะแจงใหทราบภายหลัง  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ    

5.10 ทบทวนขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน แจงขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ตามวาระ
เรื่องแจงเพื่อทราบ วาระที่ 3.15  รายละเอียด   

1. การเปดสอนรายวิชาหรือหมูเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวแลวตามตารางนี้ ใหผูขอเปด
สอนรายวิชาหรือหมูเรียนเพิ่มเติมระบุเหตุผลใหชัดเจน แลวเสนอเรื่องใหหัวหนาภาควิชาพิจารณา และเสนอคณบดีเจาสังกัด
พิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงดําเนินการตอไปได และใหคณะเจาสังกัดวิชาแจงกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  

2. การขอเปลี่ยนแปลงแกไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาสอน หรือเวลาสอบของรายวิชาใดจากที่ไดกําหนด
ไวแลวตามตารางนี้ ผูขอเปลี่ยนแปลงตองระบุเหตุผลใหชัดเจน แลวเสนอเรื่องตอหัวหนาภาควิชา คณบดี กองบริการ
การศึกษา(กําแพงแสน) พิจารณาแลวเสนอรองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงดําเนินการตอไปได 

3. การของดสอนรายวิชา หรือหมูเรียนที่ไดกําหนดไวแลวตามตารางนี้ ใหผูงดสอนระบุเหตุผลใหชัดเจน
แลวเสนอเรื่องหัวหนาภาควิชาพิจารณา และเสนอคณบดีเจาสังกัดพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงงดสอนได และให
คณะแจงกองบริการการศึกษา(กําแพงแสน) ภายใน 3 สัปดาหนับต้ังแตวันเปดภาคเรียน  

เพื่อซักซอมความเขาใจ ดังนั้น จึงขอทบทวนและกําหนดแนวปฏิบัติ ในสวนของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ท่ีประชุมพิจารณาใหกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้  
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1. การขอเปด ปด และเปลี่ยนแปลงรายวิชา/หมูเรียนตามขอปฏิบัติท่ี 1 – 3 ใหอาจารยผูสอนแจงขออนุมัติ 
ใหเสร็จสิ้นภายในสองสัปดาหนับตั้งแตวันเปดภาคเรียน  โดยผานการพิจารณาตามลําดับเริ่มจาก หัวหนาสายวิชา/ประธาน
โครงการจัดตั้งตนสังกัด รองคณบดีฝายวิชาการ และ คณบดี  เพื่อนําสงกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ไดทันตามกําหนด  

2. ใหจัดทําเปนประกาศคณะฯ และแจงคณาจารยทุกทานทราบเพื่อปฏิบัติ ท้ังนี้ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 
2552 เปนตนไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ    

5.11 เกณฑการสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ 

สืบเนื่องจากประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง กําหนดองคประกอบการคัดเลือกพนักงาน
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการและบริหาร  โดยกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการไวเรียบรอยแลว นั้น  

เพื่อซักซอม และกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑการพิจารณาคัดเลือกใหชัดเจน โปรงใส ท่ีประชุม
เห็นชอบใหกําหนดเกณฑการสอบ ดงันี้  

1. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบใหเปนไปตามองคประกอบของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงาน ขอ 6 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2546  

2. ใหคณะกรรมการพิจารณาเกณฑการใหคะแนนรวมกัน ขอคําถามที่ใชในการสอบควรถามผูเขาสอบทุก
คน เพื่อความยุติธรรม  และผูท่ีสอบผานการคัดเลือกตองเปนผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุด  

3. ประธาน (คณบดี) จะไมใชสิทธิในการใหคะแนน เวนแตกรณีท่ีผูเขาสอบมีคะแนนเทากัน ใหประธาน
เปนผูตัดสิน      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม เห็นชอบ    

5.12 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระการประชมุคณะกรรมการประจําคณะ 

ท่ีประชุมพิจารณา  เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาเสนอเรื่องเขาวาระการประชุมเพื่อพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  คณะกรรมการบริหารจัดการ  และอื่น ๆ  โดยเห็นชอบใหกําหนดวิธีปฏิบัติ โดยใหนําเสนอผาน
เลขานุการคณะกรรมการฯ  เพื่อนําเสนอคณบดี หรือ ประธานคณะกรรมการ พิจารณาสั่งการ    

มติที่ประชุม รับทราบ    

5.13 รายงานการเงิน  

ท่ีประชุมนําเสนอเรื่องการรายงานการเงิน จากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน พบวาขอมูลรายงาน
การเงินของงานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน ไมตรงกัน สายวิชาควรจะพิจารณาใชรายงานขอมูลของหนวยงานใด  



30 

K:\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 5_2552.doc  

เลขานุการคณะฯ แจงวาขอมูลทางการเงิน ควรใชขอมูลรายงานของงานคลังและพัสดุ เนื่องจากเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง แตเนื่องจากระบบการรายงานอยูในระหวางปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชี  ท้ังนี้การรายงาน
และบันทึกบัญชี จะตองมีการตรวจสอบยืนยันกับสายวิชา/โครงการ และงานนโยบายและแผน มีการจัดทํารายงานงบกระทบ
ยอดประจําวัน เมื่อดําเนินการแลวเสร็จไดตามระบบแลวคาดวาขอมูลทางการเงินควรจะตองเปนชุดเดียวและตรงกัน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ   

5.14 รายงานการเงินโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ 

ประธานมอบให ผศ.นพพร  รัตนชวง เลขานุการคณะกรรมการโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ แจง
ประธาน (รองคณบดีฝายวิชาการ) เพื่อดําเนินการนัดประชุมคณะกรรมการ และจัดทํารายงานการเงินโครงการ แจงให
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ   

   

เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 

  

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  


