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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 1/2553 

วันจันทรท่ี 25 มกราคม 2553  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นางพรพิศ  ยิ้มประยูร แทนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ     กรรมการ   
5. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
7. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร รองศาสตราจารย     กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม  
1. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
2. นายอารม อันอาตมงาม แทนหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช ประธานโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา 
4. นางสาวพจมาลย พูลมี ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
5. นายศุภเดช  สุจินพรัหม แทน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
6. นางสาวจุฑาทิพย โพธ์ิอุบล แทนประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
7. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
8. นางวลี  สงสุวงค ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  
9. นางพิสมัย  หาญมงคลพิพัฒน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  
10. นายจิรายุ   ทัพพุม ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ 
11. นายประสงค กัลยาณะธรรม ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร)ภาคพิเศษ 
12. นางสุวรรณี  ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  สํานักงานเลขานุการ  

เร่ิมประชุมเวลา  09.45 น. 
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เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

1.1 การลาราชการเพื่อปฏิบัติงานวิจัยหลังปริญญาเอก 

ตามที่ อ.ดร.วีรานุช  หลาง ขออนุมัติลาราชการเพื่อปฏิบัติงานวิจัยหลังปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุน 
เปนเวลา 2 ป ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2553 ถึง 24 มกราคม 2555  โดยยื่นบันทึกเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอน ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2552 และยังไมผานการพิจารณาจากวิทยาเขตกําแพงแสน นั้น  

ประธานแจงวาวิทยาเขตกําแพงแสน ไดนําเสนอเรื่อง การลาเพื่อปฏิบัติงานวิจัยหลังปริญญาเอก ณ 
ตางประเทศ ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาเขตกําแพงแสน คราวประชุมเมื่อวันที่  22  มกราคม 
พ.ศ. 2553 และที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวาการลาปฏิบัติงานวิจัยฯ 2 ป ใชระยะเวลานานไป  จึงมีมติให
กําหนดแนวทางปฏิบัติ เร่ือง ระยะการอนุมัติการลาไมเกิน 1 ป และปตอไปใหเปนการปฏิบัติวิจัยภายในประเทศ หรือ
ลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการแทน ทั้งนี้ใหใชแนวทางดังกลาวสําหรับกรณีการลาของ อ.ดร.วีรานุช  หลาง  ดวย 
นอกจากนี้วิทยาเขตกําแพงแสน แจงวาการสงหนังสือพิจารณามีระยะเวลาไมถึง 1 เดือน    

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2 การพัฒนากายภายภาพบริเวณภายนอกอาคารคณะฯ  

ประธานแจงวาสภาพอากาศในปจจุบันยางเขาสูฤดูรอน อากาศแหง จึงขอใหรับผิดชอบงานดาน
กายภาพและภูมิสถาปตย ดูแลสภาพแวดลอมใหโลง โปรง เตียน เพื่อความปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุงคู คลอง 
แหลงน้ําตาง ๆ  นอกจากนี้วิทยาเขตกําแพงแสนมีโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม การดูแลขยะพิษ การประหยัด
พลังงาน และอื่น ๆ จึงขอฝากใหรองคณบดีฝายบริหาร พิจารณาดําเนินการตอไปดวย  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.3 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะฯ  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเสนอแตงตั้ง รองศาสตราจารยปริทรรศน 
(กรึก) นฤทุม เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยเปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการประจําคณะฯ เพิ่มเติม 
ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2553 เปนตนไป  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  
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1.4 การกําหนดอัตลักษณในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย แจงวาแผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4 ป (21 
พฤษภาคม 2553 – 20 พฤษภาคม 2557) ซ่ึงผานการนําเสนอบุคลากรคณะฯ ทุกทานทางระบบ e-Office เพื่อประชา
พิจารณ  แตผลตอบรับโดยเฉพาะในดานการกําหนดอัตลักษณของคณะฯ  มีบุคลากรนําเสนอนอยมาก ไมสามารถ
สรุปได ดังนั้นจึงจัดสงแผนฯ ใหที่ประชุมคณะทํางานพิจารณารางแผนพัฒนาฯ 4 ป พิจารณาแลว ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยฯ ไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาในการประชุม คร้ังที่ 1/2553 วันจันทรที่ 
25 มกราคม 2553    

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.5 การจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2554  

ประธานแจงเรื่อง การจัดทําคําของบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2554 โดยขอใหผูบริหารทุก
ฝาย สายวิชาโครงการจัดตั้ง และโครงการภาคพิเศษ จัดทําแผนงบประมาณตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได
แจงใหทุกฝาย หนวยงาน/โครงการทราบแลว  ดังนั้นจึงขอใหดําเนินการภายใตกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร เนนการ
ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงการดําเนินงานเพื่อตอบสนองตัวช้ีวัด
เปาหมาย ผลผลิต และผลลัพธตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพภายในคณะฯ  แผนปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ประจําป 2553 การเตรียมรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สกอ. และ สมศ.  และใหมีจํานวนครั้งของการปรับเปลี่ยนแผนการใชเงินรายได 
ประจําป 2554 นอยที่สุด หรือปรับเปลี่ยนตามความจําเปนเทานั้น     

 สําหรับการจัดทําคําของบประมาณของ ศสวท. ขอใหมีการสํารวจขอมูลเพื่อตั้งงบประมาณในสวน
ของเงินรางวัลผลงานวิจัยฯ เงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานแบบปากเปลาใหเพียงพอ และควรมีการปรับปรุง
ประกาศคณะฯ ใหเหมาะสมกับกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรรดวย   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.6 การรับนิสิตโควตาเด็กดีมีคุณธรรม  

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวา โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ดําเนินการสัมภาษณนักเรียนรอบแรก
เรียบรอยแลว และในวันที่ 28 มกราคม 2553  ฯพณฯ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวัฒน บรรณ
วิทย) มีกําหนดการดูงานโครงการเด็กดีมีคุณธรรม นครปฐมโมเดล ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตรและ
ในสวนของจังหวัดนครปฐม จะมีโครงการตอเนื่อง เพื่อใหนิสิตโครงการนี้เขาโครงการสหกิจศึกษา และเมื่อจบ
การศึกษาแลวกลับมาปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทองถ่ิน/จังหวัดตอไป และโครงการดังกลาวขยายจากพื้นที่จังหวัด
นครปฐม เปนเขตการศกึษาภาค 7 ดวยแลว  
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  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.7 มาตรฐาน มคอ.  

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวาหลักสูตรที่นําเสนอขอบรรจุแผนทั้งหลักสูตรเดิม และหลักสูตรใหม 
ขอใหเตรียมดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา มคอ.1-7 ดวย  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.8 บุคลากรคณะฯ ไดรับอนุมัติแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย  

ประธานแจงวา อ.ดร.วีรานุช  หลาง ไดรับอนุมัติแตงตั้งดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแตวันที่  3  กรกฎาคม พ.ศ. 2551  เปนตนไป  ที่ประชุมจึงขอแสดงความยินดีแก อ.ดร.วีรานุช  
หลาง  ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.9 แนะนําประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  

ประธานแนะนํา อ.ดร.จุฑาทิพย  โพธ์ิอุบล รักษาการประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา ใน
ระหวางดําเนินการสรรหาผูประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยา แทน อ.ดร.วีรานุช  หลาง  ซ่ึงไดรับอนุมัติใหพนจาก
ตําแหนงประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2553  เปนตนไป   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 12/2552  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 12/2552  เมื่อวันจันทรที่ 25 ธันวาคม 2552  เพื่อรับรอง  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2552   

 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่
แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  
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บัดนี้ หนวยงานภายใน รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม 2552 รายละเอียดนําเสนอ
บน web site คณะฯ ที่  http://www.flas.ku.ac.th/flas/reportact.htm   ดังนี้   
ลําดับ 
ที่ 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

 วัน/เดือน/ป ทีจ่ัดสง 

1. ฝายบริหาร   ยังไมดําเนินการจัดสง  

2.  ฝายวิชาการ   30 ธ.ค.52 

3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน  

4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   5 ม.ค.53 

5.  ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   30 ธ.ค.52 

6. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   ยังไมดําเนินการจัดสง 

7   สายวิชาคณิตศาสตร    11 ม.ค.53 

8.   สายวิชาวิทยาศาสตร   18 ม.ค.53  (จัดสงรายงานของเดือน พ.ย. สวนของเดือน ธ.ค. 

ขอจัดสงชากวากําหนด  เนื่องเจาหนาที่บรรจุใหม)  
9.   สายวิชาศิลปศาสตร   ยังไมดําเนินการจัดสง  

10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   5 ม.ค.53 

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ   20 ม.ค.53   

12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ     11 ม.ค.53 

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ   11 ม.ค.53 

14. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   5 ม.ค.53 

15. สํานักงานเลขานุการ   5 ม.ค.53 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   11 ม.ค.53  

17. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา   ยังไมดําเนินการจัดสงตั้งแต ต.ค.-ธ.ค.52 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส   5 ม.ค.53 

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา   18 ม.ค.53 

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร   5 ม.ค.53 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร   11 ม.ค.53 

22. โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการฯ    ยังไมดําเนินการจัดสง 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร   8  ม.ค.53 

รวมหนวยงานที่นําสงและไมนําสงทั้งสิ้น 17 6  

 นอกจากนี้ หนวยประกันคุณภาพ งานนโยบายและแผน รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ก.พ.ร. ประจําเดือนธันวาคม 2552  – มกราคม 2553 สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UK0YCD2T.xls    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553   

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

1. รายงานผลการซื้อจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553  

2. ความกาวหนาในการดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจําเดือน
ธันวาคม 2553 (1 – 3 ธันวาคม 2553)  

-  งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 5,180,000  บาท 
- งบประมาณเพิม่เติม คร้ังที่ 1  2,590,000 บาท 

• รวมมูลคาตามสัญญา 7,770,000 บาท 

- ระยะเวลากอสรางตามสัญญา 295 วัน 
- ระยะเวลากอสรางเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 45 วัน 

• รวมระยะเวลาตามสัญญา 340 วัน 

- ระยะเวลากอสรางที่ผานมา (เร่ิมสัญญา 18 พฤษภาคม 2552) 228 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา(ส้ินสุดสัญญา 22 เมษายน 2553)   112 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปนรอยละ  65  
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ 63.85  
- ชากวากําหนดการคิดเปนรอยละ 1.15 (8 วัน)  
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวนัในรอบเดือนทีผ่านมา 11.93 คน 
- เครื่องจักร          เครื่องดัดเหล็กเสริม 1 เครื่อง  
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 1 ไดเมื่อ 13 มิถุนายน 2552 
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 2 ไดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2552 
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 3 ไดเมื่อ 5 สิงหาคม 2552 
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 4 ไดเมื่อ 8 กันยายน 2552 
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 5 ไดเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2552 
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 6 ไดเมื่อ 5 ธันวาคม 2552  
- คาดวาจะสามารถสงงานงวดที่ 8 ไดภายใน 5 มกราคม 2553 

3. ความกาวหนาในการดําเนินการตอเติมอาคาร 10 ช้ัน 2 โครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
-  งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 1,240,000 บาท 
- ระยะเวลากอสรางตามสัญญา 145 วัน 
- ระยะเวลากอสรางที่ผานมา (เร่ิมสัญญา 12 ต.ค. 2552) 93 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา(ส้ินสุดสัญญา 5 มี.ค. 2553)   52 วัน 
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- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปนรอยละ  65.15  
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ 30.42  
- เร็วกวากําหนดการคิดเปนรอยละ 34.73 (55 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวนัในรอบเดือนทีผ่านมา 8.58 คน 
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 1 ไดเมื่อ 19 ม.ค. 2553 
- คาดวาจะสามารถสงงานงวดที่ 2 ไดภายใน 18 ก.พ. 2553 

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  
3.3 คําของบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คร้ังที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2552  กําหนดใหหนวยงานภายในจัดสงคําของบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2554 ใหงานนโยบายและแผน 
สรุปรวบรวม และจัดเอกสารคําของบประมาณภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 นั้น  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการจัดทําและนําสงงานแผนงาน และกอง
แผนงาน บางเขน เรียบรอยแลว สรุปวงเงินที่เสนอของบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2554 ดังนี้  

1. งบบุคลากร 28,896,300 บาท 
- เงินเดือน 25,231,900 บาท 
- คาจางประจํา 1,615,200 บาท 
- คาจางชั่วคราว 2,049,200 บาท 

2. งบดําเนินการ 12,409,600 บาท 
- คาตอบแทน 2,094,400 บาท 
- คาใชสอย 2,658,500 บาท 
- คาวัสดุ 5,116,700 บาท 
- คาสาธารณูปโภค 2,540,000 บาท 

3. งบลงทุน 144,515,000 บาท 
- ครุภัณฑ 12,777,900 บาท 
- ส่ิงกอสราง 131,737,100 บาท 

4. เงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) 21,617,500 บาท 
5. รายจายอื่น  2,180,100 บาท 

รวมท้ังสิ้น 209,618,500 บาท 
ทั้งนี้ จัดเปนรายจายภารกิจพื้นฐาน ขั้นต่ํา วงเงิน 50,664,600 บาท และรายจายอื่น ๆ 158,953,900 บาท  รายละเอียด
ประกอบดวย  

1. คําของบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2554 แผนงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. งบลงทุน และผลงานการใหบริการวิชาการ 
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3. ขอมูลพื้นฐานผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  ทั้งนี้ประธานฝากใหที่ประชุมพิจารณาขอมูล หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใหจัดสงใหงานนโยบายและแผน เพื่อใชในการชี้แจงงบประมาณตอไป  

3.4 เสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
 ดวยกองการเจาหนาที่ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/5005 การแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  และบันทึกที่ ศธ 0513.10103/5013 การแตงตั้ง
กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  แจงให
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย  ดังนี้  

1. นายพงศพันธ  ศรีเมือง  ตําแหนง  อาจารย   
2. น.ส.ศรันยธร  งามดี   ตําแหนง  นักวิทยาศาสตร  

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบใหคณบดีพิจารณาเสนอชื่อ รศ.ศิริภัทรา  
เหมือนมาลัย เปน กรรมการลําดับ 3 สําหรับตําแหนงลําดับที่ 1  และ อ.ดร.พจมาลย  พูลมี เปน  กรรมการลําดับ 3 
สําหรับตําแหนงลําดับที่ 2  และแจงวันเริ่มปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ทั้ง 2 ราย และแจงนําเสนอให
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบภายหลัง  รายละเอียดอางอิง:[TT0OLJFD, TT0OJB61]  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 ระบบการลงทะเบียนออนไลนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2553 
  ดวยกองบริการการศึกษา กําแพงแสน มีบันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/ว 0063 เร่ือง ระบบการ
ลงทะเบียนออนไลนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา2553 โดยแจงมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553   
ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร ผูแทนวิทยาเขตศรี
ราชา ผูแทนวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร  และผูเกี่ยวของดานระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน โดยสรุปดังนี้    

1. นิสิตโครงการภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทุกโครงการลงทะเบียนเรียน
ผานระบบเครือขายเชนเดียวกับนิสิตภาคปกติ ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2553  

2. ระบบอาจารยที่ปรึกษา ใหอาจารยตองดูแลนิสิต โดยตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนนิสิต 
และแจงผลไปยังคณบดีตนสังกัด ซ่ึงสํานักบริการคอมพิวเตอรจะดําเนินการพัฒนาระบบ  

3. รายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตองมีอาจารยผูรับผิดชอบลําดับที่ 1 ทุกรายวิชา ยกเวน รายวิชา
เร่ืองเฉพาะทาง การฝกงาน ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ มิฉะนั้นจะ/ไมเปดรายวิชาใหจนกวาจะจัดอาจารยประจําวิชาได  
ทั้งนี้ขอใหคณะฯ แจงใหหนวยงานภายใน และคณาจารยผูเกี่ยวของทราบ ทั้งนี้ทุกรายวิชา จะตองระบุช่ืออาจารย
ผูสอน และหากมีผูสอนหลายทาน รายช่ือแรกจะหมายถึงอาจารยผูจัดการรายวิชา กรณีที่มีผูสอนเกินกวา 3 ทาน 
ระบบจะตัดรายชื่อลําดับที่ 4 เปนหมูที่ 2  รายละเอียดที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UK0VUG7H.pdf  
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 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   
 มติท่ีประชุม รับทราบ   

3.6 รับทราบประกาศ มก. เร่ือง ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได สําหรับโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 
ดวยกองกลาง แจงเวียนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ระเบียบวาดวยการจัดสรรรายได 

สําหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 ลงวันที่  14 มกราคม 2553  โดยยกเลิกระเบียบวา
ดวยการจัดสรรรายได สําหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548  
เปรียบเทียบสวนที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

รายการเปลี่ยนแปลง ป 2548 ป 2553 
1. คาหนวยกิตเหมาจายจัดสรรใหสํานักงานอธิการบดี/วิทยาเขต (บาท/คน/ภาคการศึกษา) 1,000 1,000 

2. คาบํารุงมหาวิทยาลัย  (บาท/คน/ป) 
            - กอนปการศึกษา 2550 
            - ต้ังแตปการศึกษา 2550   

3,000 
- 
- 

 
3,000 
3,700 

3. หลักสูตรปริญญาตรีภาษาไทยตอเนื่องฯ จัดสรรใหสํานักงานอธิการบดี/วิทยาเขต    

- คาหนวยกิต (บาท/คน/ป)  3,000 3,300 

- คาบํารุงมหาวิทยาลัย (บาท/คน/ป) 3,800 3,800 

4. หลักสูตรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ, นานาชาติจัดสรรใหสํานักงานอธิการบดี/วิทยาเขต    

- คาบํารุงมหาวิทยาลัย (บาท/คน/ป) กอนปการศึกษา 2550 - 4,000 

- คาบํารุงมหาวิทยาลัย (บาท/คน/ป) ต้ังแตปการศึกษา 2550 - 4,700 

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาไทย จัดสรรใหสํานักงานอธิการบดี/วิทยาเขต    

- คาหนวยกิต (บาท/คน/ป)  3,600 3,600 

- คาบํารุงมหาวิทยาลัย (บาท/คน/ป) 4,800 10,580 

6. หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอกหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นานาชาติ จัดสรรใหสํานักงาน
อธิการบดี/วิทยาเขต  เดิมป 2548 จําแนกเปน 4 กลุม  ป 2553 จํานวนเปน 3 กลุม  

  

คาหนวยกิต  (บาท/คน/ป) *    
กลุม 1 สาขาเกษตรศาสตร  5,400 5,400 
กลุม 2 สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร  4,800 4,800 
กลุม 3 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5,700 5,700 
กลุม 4 สาขาบริหารธุรกิจ   7,200 - 

คาบํารุงมหาวิทยาลัย  (บาท/คน/ป)    
ระดับปริญญาโท   4,800 4,800 

ต้ังแตปการศึกษา 2553   - 10,580 
ระดับปริญญาเอก  4,800 4,800 

ต้ังแตปการศึกษา 2553  - 12,580 

รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UH0U35SX.pdf   
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 *  เดิมจําแนกตามคณะฯ ปจจุบันจําแนกตามหลักสูตรปริญญา  
 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ   

3.7 รับทราบประกาศ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 

2552 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 18 มกราคม 2553  ดังนี้  

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ วัฒนา  เสถียรสวัสดิ์  

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจาํ   กรรมการ  

ผูชวยศาสตราจารยรวิพิมพ  ฉวีสุข  

3. ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง    กรรมการ 

จํานวน 2 คน ประกอบดวย  

3.1   บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวของกับคณะ   กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารยจรุงแสง  ลักษณะบุญสง  

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3.2   บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวของกับคณะ  กรรมการ 

 รองศาสตราจารยวิชัย  กอประดิษฐสกุล   

4. ประธานสภาขาราชการ มก.       กรรมการ  

รองศาสตราจารยกมลชัย  ตรงวานิชนาม  

5. ผูแทน ก.บ.ม. จํานวน 1 คน       กรรมการ  

 รองศาสตราจารยบัญชา  ขวัญยืน  

6. ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ซ่ึงดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป จํานวน 3 คน  

รองศาสตราจารยศิริภัทรา  เหมือนมาลัย    กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิพงษ  ศิลปวิศาล    กรรมการ  

รองศาสตราจารยจิตราภรณ  ธวัชพันธุ     กรรมการ  

7. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี      เลขานุการ   

นายพิชิตชัย  ผองอุดม  

   อนึ่ง คณะทํางานจัดทํารางนโยบายแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดนําเสนอราง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรใหมหาวิทยาลัยพิจารณา และผานความเห็นชอบจาก
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คณะทํางานจัดทํารางนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 แลว  ปจจุบันอยูในระหวางนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 25 มกราคม 2553 กรณีที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ก็จะนําสู
กระบวนการสรรหา ซ่ึงกําหนดประชุมในวันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553   

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

    มติท่ีประชุม รับทราบ   
3.8 ขอความอนุเคราะหขอมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

   ดวยกองวิเทศสัมพันธ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10109/ว 0852 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 เร่ือง ขอความ
อนุเคราะหขอมูลเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยแจงวาบริษัท QS ผูทําการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (Time 
Higher Education Supplement-QS) แจงมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวา การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแหงเอเชีย และ
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจําป 2010 (Asian University Ranking 2010 และ World University Ranking 
2010) จะมีการจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของกับรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ (Academic Peer Review) รายช่ือ
นายจางผูใชบัณฑิต (Recruiters List) และความหลากหลายของการเขียนชื่อมหาวิทยาลัย (University Name 
Variations List) ทั้งนี้เพื่อใหแหลงขอมูลในการสอบถามความคิดเห็นมีความหลากหลาย ครอบคลุม และผลการ
สืบคนขอมูลมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น มีผลตอการจัดอันดับมหาวิทยาลัย นั้น  

   กองวิเทศสัมพันธ จึงขอความอนุเคราะหจากหนวยงานกรอกขอมูลในประเด็นดังกลาวเปน
ภาษาอังกฤษรายละเอียดตามแบบฟอรม สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UK0W6U03.pdf  หรือ
อางอิงที่ UK0W0C95  กําหนดสงขอมูลภายในวันที่ 29 มกราคม 2553  ดังนั้นจึงขอความรวมมือจากฝาย/หนวยงาน 
และโครงการใหความรวมมือกรอกขอมูลและจัดสงเอกสารตามกําหนด  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

    มติท่ีประชุม รับทราบ และขอความรวมมือใหขอมูลตอไป  

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหมในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
ตามที่โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา รวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร เพื่อขอบรรจุแผนการขอเปดหลักสูตรใหม ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝายวิชาการ ฝายบัณฑิตศึกษา และ
คณะกรรมการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรียบรอยแลว ดังนี้  

โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

หลักสูตรเดิม (คณะบริหารธุรกิจ) ภาคพิเศษ  

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด       
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โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  

หลักสูตรใหม   

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ฝายบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตรใหม  (ภาคพิเศษ)  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร    

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาชนบท   

โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  

หลักสูตรใหม  ภาคพิเศษ  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ   

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ     

  อนึ่ง การขอเปดสอนหลักสูตรใหม ตองไดรับอนุมัติบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ  ที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด
เอกสารอางอิง:[UK0O0ATO] และที่:[UK16YK60] หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UK0OPI1T.pdf   
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UK0OPI34.pdf และ  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UK173BWA.doc    

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  โดยหลักสูตรที่มิไดสังกัดสายวิชา/โครงการจัดตั้งสายวิชา จะเปน
หลักสูตรสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  สําหรับหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 
และ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอใหจัดทําหลักสูตร ทีมีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจน   

4.2 จัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2553 

ตามที่กองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 0081 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 แจงวาคณะทํางาน
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตฯ ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในตัวช้ีวัดเกี่ยวกับระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และไดจัดสงเอกสารจัดทําตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให
หนวยงานรับทราบแลว โดยการจัดทําตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงหนวยงานจัดสงขอมูลให
แลว ขณะนี้อยูในระหวางการตรวจสอบความสัมพันธระหวางขอมูลการเงินและผลผลิต ซ่ึงเมื่อประมวลผลและ
วิเคราะหแลวเสร็จจะจัดสงใหหนวยงานไดรับทราบ นั้น  



13 

H:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  1_2553 n.doc  

สําหรับการจัดทําขอใหจัดทําตนทุนผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ก.พ.ร. กําหนดให
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพิ่มเติมจากการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอใหหนวยงานจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานจากแผนงาน
ปจจุบันที่มีการดําเนินงานอยูแลว หรือแผนงานที่จะเริ่มดําเนินการใหมในปงบประมาณ 2553 ตามแบบฟอรมดังแนบ 
เพื่อบรรจุเขาไวในแผนการเพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้กองแผนงานไดแนบตัวอยางกิจกรรม/โครงการ
ก า ร เพิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและก า ร ร า ย ง านผลม าด ว ย แล ว  และส าม า รถด า ว โหลดแบบฟอร ม ไ ด ที่ 
http://www.planing.ku.ac.ku.th/planning/index.php  กําหนดสงขอมูลภายในวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553  ทั้งนี้ได
แจงรองคณบดีฝายบริหาร ซ่ึงเปนผูแทนคณะฯ ในคณะทํางานจัดทําตนทุนผลผลิตฯ และหนวยงานภายใน/โครงการ
ตาง ๆ ทราบดวยแลว รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UI0WBH13.pdf    

รองคณบดีฝายบริหาร ใหขอมูลเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะทํางานฯ  เนนโครงการ  3 ดาน คือ  

1. การเชาเครื่องคอมพิวเตอร Notebook มีคาใชจายตนทุนต่ํากวาการจัดซื้อหรือการเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ  

2. การปรับใชระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดการใชกระดาษ  

3. การประหยัดพลังงาน และน้ํามันเชื้อเพลิง   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และขอความรวมมือจากทุกฝาย และหนวยงาน/โครงการ เสนอโครงการ
ภายในวันที่  26 กุมภาพันธ 2553  

4.3 ขอเสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ไดมี
มติอนุมัติการเปดสอนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร โดยโครงการฯ จะเริ่มรับนิสิตเขาศึกษาตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2553  เปนตนไปนั้น 

โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร จึงขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการโครงการฯ 
ภาคพิเศษ เพื่อใหการบริหารงานและการดําเนินงานของโครงการฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพ  
ดังนั้นจึงขอเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)  ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ที่ปรึกษา 

2. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 

4. รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 

5. รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

6. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  กรรมการ 
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7. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  กรรมการ  

8. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
1. นางวลี  สงสุวงค    ประธานกรรมการ 

2. นายสมนึก    จงไพบูลยกิจ   กรรมการ 

3. นายดํารงค   ถาวร    กรรมการ 

4. น.ส.บุศยรินทร  กองแกว    กรรมการ 

5. น.ส.จุรีวรรณ  จันพลา    กรรมการและเลขานุการ 

อนึ่งตามระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2547 การ
แตงตั้งและการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  ใหเปนอํานาจ
ของอธิการบดีตามคําแนะนําของคณบดีที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ หรือหัวหนาหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ  รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UL0YYPS0.pdf  อางอิงระเบียบวา
ดวยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2547   

อนึ่ง ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ ขอเสนอชื่อ อ.ดร.พงศพันธ  ศรีเมือง เปน 
กรรมการในคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเพิ่มเติม โดยคาใชจายไมเกินวงเงินที่กําหนดไวตามแผน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
   มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.4 ขออนุมัติโครงการใหทุนการศึกษานิสิตตางประเทศ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ดวยโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ เสนอขออนุมัติโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาใหแกนิสิตชาวตางประเทศ จาํนวน 4 ทนุ/ป  โดยนําเสนอโครงการตามบันทึกที่ ศธ 0513.20410/0027 
ลงวันที่ 21 มกราคม 2553 ซ่ึงผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2552 เรียบรอยแลว รายละเอยีด ดังนี้  

คุณสมบัตผิูมีสิทธิรับทุน 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 12)  
2. ไมมีสัญชาติไทย   
3. มีความรู (ฟง พูด อาน เขยีน) ภาษาอังกฤษในเกณฑดี โดยไดรับคะแนน IELTS-5.0 หรือผาน

ขอสอบของโครงการฯ  
4. มีมนุษยสัมพนัธดี และสามารถทํางานเปนทีมได  
5. สามารถพัฒนาตนเอง และเรยีนรูที่จะอยูในสังคมไทยได  
6. ผูที่ไดรับทุนจะตองชวยงานหรือเขารวมกจิกรรมตามที่ไดรับมอบหมายได  
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รายละเอียดการใหทุน  
1. ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร จํานวน 4 ป  
2. คาใชจายประจําเดือน ๆ ละ 10,000 บาท เปนคาอาหาร และคาที่พักเปนเวลา 48 เดือน  
3. หากผูไดรับทนุไมสามารถเรียนสําเร็จภายใน 4 ป หรือลาออกระหวางภาคการศึกษาจะตองคืน

เงินทุนการศกึษาทั้งหมดที่รับไป กรณใีชเวลาในการศกึษามากกวา 4 ป ผูรับทุนตองรับผิดชอบคาใชจายสวนเกิน  
งบประมาณคาใชจาย  701,600 บาท/ป    

รายละเอียดอางอิงที่ UJ0WVW0Q หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UJ0X5ETV.PDF  
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ทั้งนีข้อใหพิจารณาจัดสรรทุนใหแกนกัเรียนจากประเทศในกลุมอาเซียน 

และภูฏาน โดยนําเสนอโครงการฯ ผานกระทรวงการตางประเทศ/สถานเอกอัครราชทูต     

4.5 งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผานระบบ e-Revenue  
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงใหหนวยงานจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ตามนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายไดที่กําหนด และกองแผนงานไดจัด
ฝกอบรมการใชระบบ e-Revenue ใหแกบุคลากรใหมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 นั้น  

ปจจุบันกองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 0085 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 แจง เร่ือง 
งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผานระบบ e-Revenue โดยขอใหหนวยงานดําเนินการตาม
ปฏิทินงบประมาณเงินรายไดอยางเครงครัด ดังนี้  

 วันที่ 21 มกราคม 2553 หนวยงานเริ่มบันทึกขอมูลผานระบบ  
วันที่ 2 มีนาคม 2553 หนวยงานจัดสงเอกสารงบประมาณเงินรายได   

   ดังนั้น จึงขอแจงใหฝาย หนวยงานภายใน และโครงการตาง ๆ จัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําป 
พ.ศ. 2554 ผานระบบ e-Revenue  ทั้งนี้งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ขอความรวมมือจากทุกฝายจัดสง
ขอมูล รายละเอียด ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553  เพื่อสามารถรวบรวมและนําเสนอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2553 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 และสามารถบันทึกขอมูลผานระบบ และจัดสง
เอกสารเงินงบประมาณรายไดทันภายในวันที่ 2 มีนาคม 2553  รายละเอียดอางอิงที่ TN0WUWP4, UK0SSTOD หรือ
สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UK0SVV8T.pdf     

- หลักเกณฑและแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      

- ปฏิทินการจัดทํางบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ดังแนบ   
ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  
1. ขอใหเนนการใชจายงบประมาณตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามวงเงินรอยละ 85 ของ

ประมาณการรายรับ  โดยขอใหจัดทําคําของบประมาณแบบสมดุล  



16 

H:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  1_2553 n.doc  

2. ขอใหตั้งคําของบประมาณตามหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา โดยเนนเพื่อ
ตอบสนองผลผลิตและผลลัพธตามแผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4 ป  แผนพัฒนาปรับปรุง
ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน  แผนคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป และการเตรียมพรอมเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สกอ. และ สมศ.    

3. ขอใหมีการปรับเปลี่ยนแผนการใชจายเงินรายได ประจําป 2554 นอยที่สุด  
4. งานนโยบายและแผน แจงการประเมินรายรับประจําป 2554 โดยใชฐานรายรับจากประจําป 

2552 เปนเกณฑและขอใหสายวิชา/โครงการ ประเมินเพิ่มเติมตามแบบฟอรม โดยจัดสงใหในวันที่ 25 มกราคม 2553  
ยกเวนประมาณการรายรับของศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี จะแจงสัดสวนรอยละตามนโยบายของ
คณะฯ  

5. กําหนดสงขอมูลตามระบบ e-Revenue ถึงงานนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ  
2553  เพื่อดําเนินการตามปฏิทินการจัดทํางบประมาณ    

4.6 ขออนุมัติเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

เนื่องจากงบประมาณตามแผนการใชเงินรายไดของศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
ปงบประมาณ 2553 ในสวนของเงินสนับสนุนใหรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ เงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ณ ตางประเทศ  และมีโครงการปรับปรุงหองนิทรรศการและฝกอบรม และโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงทดลองดาน
พืชที่ไดรับจากวิทยาเขต  ตามบันทึกที่ ศธ 0513.20406/033  ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท 
อางอิงที่ UK0UMPJ3  หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UK0UOLMH.PDF  รายละเอียด ดังนี้  

1. ขอเพิ่มเติมเงินสนับสนุนใหรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ จํานวน 200,000 บาท 
2. ขอเพิ่มเติมเงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ  
 ณ ตางประเทศ      จํานวน 200,000 บาท 
3. คาปรับปรุงหองนิทรรศการและฝกอบรม (Sc1-103)  จํานวน 200,000 บาท 
4. คาปรับปรุงพื้นที่แปลงทดลองดานพืชที่ไดรับอนุมัติ 

พื้นที่จากวิทยาเขต     จํานวน 200,000 บาท  

 ปงบประมาณเงินรายได พ.ศ. 2553 ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ไดรับจัดสรร
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,862,491 บาท สืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/L612K4GO.xls   และสรุป
การใชจายเงินสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัยและการสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 
ตางประเทศ  สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UM0ZL8KD.xls  
   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  
1. ใหใชงบประมาณในสวนของศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ประจําป 2553 เพื่อ

ปรับแผนคาใชจายตามความเหมาะสม สําหรับการดําเนินการตามขอ 1 และ 2 ทั้งนี้ขอใหมีการสํารวจความตองการ
ของบุคลากรเพิ่มเติมดวย  
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2. ใหศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ตั้งงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 
สําหรับรายการตามขอ 3 และ 4 จากประมาณการรายรับที่ไดรับจัดสรรจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

3. การจัดทําคําของบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2554 ในสวนของงบประมาณการเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ตางประเทศ ใหบุคลากรเพื่อเสนอแผนงบเจรจาธุรกิจ เพื่อใหการตั้งคําของบประมาณใหเพียงพอและ
เหมาะสม   

4. ใหปรับหลักเกณฑการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ และเงินสนับสนุนการเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตางประเทศใหเหมาะสมกับประมาณการรายรับและรายจาย  

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนธันวาคม 2552  
 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนธันวาคม 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 

1.9 รายงานการใชเงินงบประมาณ ประจําป 2553 งบดําเนินการ  
  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนธันวาคม 2552 

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

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

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนธันวาคม 2552 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายงานการใชสาธารณูปโภคอางอิงที่ UN0MHK1B สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UN0MJQA6.xls      

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 2/2553   

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ คร้ังที่ 2/2553 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553  ในวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2553 เวลา 
9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  15 กุมภาพันธ 2553    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 11.25  น. 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  

 

 


