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ผู'มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก% สุดสุข คณบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ2ายวิชาการ  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน%  หัวหน7าสายวิชาวิทยาศาสตร% กรรมการ  
4. รศ.ชุติมณฑน% บุญมาก  รักษาการหัวหน7าสายวิชาคณิตศาสตร%ฯ     กรรมการ 
5. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน7าสายวิชาศิลปศาสตร%  กรรมการ  
6. รศ.ปริทรรศน% นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู7ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
7. รศ.ดร.จงรักษ%  แก7วประสิทธิ์ กรรมการประจําคณะ ผู7แทนคณาจารย% กรรมการ  
8. รศ.จิตราภรณ%  ธวัชพันธุ% กรรมการประจําคณะ (อาจารย%ประจํา) กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน7าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู'ไม1มาประชุม  
1. ผศ.วุฒิพงษ% ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ2ายบริหาร  ลาราชการ  

ผู'เข'าร1วมประชุม  
1. อ.ดร.พจมาลย% พูลมี รองคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต     
2. อ.ดร.ประภา โซJะสลาม ผู7ชKวยคณบดีฝ2ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ%   
3. อ.ดร.สหณัฐ เพ็ชรศรี ผู7ชKวยคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต  
4. อ.ปรวัฒน% วิสูตรศักด์ิ  ผู7ชKวยคณบดีฝ2ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. อ.ดร.ปMติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
6. อ.ดร.จุฑาทิพย%  โพธิ์อุบล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
7. ผศ.นพพร รัตนชKวง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟMสิกส%  
8. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู7ชKวยศาสตราจารย% ดร.ชานันก%  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ทําหน7าท่ีประธาน
การประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ'งให'ทราบ   

1.1 เชิญผู'เข'าร1วมประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  

ประธานแจ7งให7ท่ีประชุมทราบวKาต้ังแตKการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2554 วันท่ี 
28 พฤศจิกายน 2554 เปQนต7นไป ได7เรียนเชิญรองคณบดี ผู7ชKวยคณบดี หัวหน7าศูนย%สKงเสริมการวิจัยและถKายทอด
เทคโนโลยี และประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฯ เข7ารKวมประชุม เพ่ือการสื่อสารข7อมูล และนําสูKแนวปฏิบัติและการ
ถKายทอดข7อมูลสูKบุคลากรภายใน สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ เปQนการประชุมเน7นด7านการปฏิบัติ 
การปรึกษาหารือ ปVญหาอุปสรรค และแนวทางการแก7ไข และกลั่นกรองข7อมูลกKอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ  
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   ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2 รองอธิการบดีฝ2ายวิจัยพบผู7บริหาร ศวท.  

ด7วยวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.30 น. คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% เรียนเชิญ รศ.ดร.
ศรปราชญ% ธไนศวรรยางค%กูร รองอธิการบดีฝ2ายวิจัย พบคณะกรรมการประจําคณะ และผู7บริหาร เพ่ือให7ข7อมูล และรับ
ฟVงความเห็น ข7อเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัย การเตรียมข7อเสนอโครงการวิจัย ปXงบประมาณ 2556 และอ่ืน ๆ ดังนั้นจึง
ขอเชิญคณะกรรมการ ผู7บริหาร และคณาจารย% นักวิจัย รKวมให7การต7อนรับและแลกเปลี่ยนความเห็นด7านการวิจัย 
ในชKวงเวลา 10.30 น. หลังการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  

   ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2554   
  ประธานขอเสนอให7ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร% 
และวิทยาศาสตร% ครั้งท่ี 10/2554 เม่ือวันจันทร%ท่ี 7 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได7นําเรียนในระบบ e-Office 
เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 อ7างอิงท่ี CV18HWJ7 และปรับปรุงแก7ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ อ7างอิงท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CV18HWJ7 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 ดังเสนอมา
พร7อมนี้     

  ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมKแก7ไข   

วาระท่ี  3 เรื่องแจ'งเพ่ือทราบ  

3.1  รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2554 

ตามท่ีกําหนดให7หนKวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ7งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนKวยงานภายใน/โครงการ และฝ2าย
ตKางๆ ประจําเดือนตุลาคม 2554 (ข7อมูล ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2554) อ7างอิงท่ี D20TTF9Y ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน1วยงาน การนําส1งรายงาน  

ส.ค. 54 ก.ย. 54 ต.ค. 54 
1. ฝ2ายบรหิาร - 11 ต.ค. 54 10 �.�.54 

2. ฝ2ายวิชาการ - - 10 �.�.54 

3. ฝ2ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา - -  - 
4. ฝ2ายกิจการนิสติ 6 ก.ย. 54 11 ต.ค.54 10 �.�.54 

5. ฝ2ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 9 ก.ย. 54 7 ต.ค.54 7 �.�.54 

6. ฝ2ายวิเทศสัมพันธ%และกิจการพิเศษ 9 ก.ย. 54 12 ต.ค.54 10 �.�.54 

7 สายวิชาคณติศาสตร%  12 ก.ย. 54 7 ต.ค.54 8 �.�.54 

8. สายวิชาวิทยาศาสตร% 15 ก.ย. 54 12 ต.ค.54 10 �.�.54 

9. สายวิชาศิลปศาสตร% 15 ก.ย. 54 11 ต.ค.54 10 �.�.54 

10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ - 12 ต.ค.54 14 �.�.54 
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ลําดับ 
ท่ี 

หน1วยงาน การนําส1งรายงาน  
ส.ค. 54 ก.ย. 54 ต.ค. 54 

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร% ภ.พิเศษ 19 ก.ย. 54 10 ต.ค.54 10 �.�.54 

12. โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   22. ก.ย. 54 10 ต.ค.54 10 �.�.54 

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร% ภ.พิเศษ 15 ก.ย. 54 7 ต.ค.54 17 �.�.54 

14. ศูนย%สKงเสริมการวิจัยและถKายทอดเทคโนโลย ี 9 ก.ย. 54 10 ต.ค.54 8 �.�.54 

15. สํานักงานเลขานุการ 9 ก.ย. 54 10 ต.ค.54 7 �.�.54 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 12 ก.ย. 54 10 ต.ค.54 8 �.�.54 

17. โครงการจัดตั้งสKวนงานจัดการศึกษา - - 1 �.�.54 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟMสิกส% 9  ก.ย. 54  11 ต.ค.54 10 �.�.54 

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 9  ก.ย. 54 7 ต.ค.54 7 �.�.54 

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร% 9 ก.ย. 54 7 ต.ค.54 10 �.�.54 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร% 15 ก.ย. 54 7 ต.ค.54 17 �.�.54 

22. โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 15 ก.ย. 54 - 1 �.�.54 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร% 14 ก.ย. 54 7 ต.ค.54 10 �.�.54 

รวมหน1วยงานท่ีไม1นําส1งท้ังสิ้น 5 4 1 

ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.2 รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ'าง รายการครุภัณฑ� และส่ิงก1อสร'าง ป@งบประมาณ 2555 

 หนKวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานแผนการจัดซ้ือจัดจ7างหมวดคKา
ครุภัณฑ%และสิ่งกKอสร7าง เงินรายได7 ประจําปX 2555 และรายงานความก7าวหน7าในการดําเนินงานโครงการกKอสร7าง เพ่ือ
ใช7เปQนข7อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปX 2554  ดังนี้  

1. รายงานความก7าวหน7าในการดําเนินการโครงการกKอสร7าง ประจําเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
2554 คงเหลือโครงการปรับปรุง/กKอสร7างอาคาร จํานวน 3 โครงการ ดังนี้   

 โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1 – 5 และ 9 วงเงิน 19,900,000 บาท รายงานสรุป
ครั้งท่ี 8 ระหว1างวันท่ี 16 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 โดยสังเขป ดังนี้ 

งบประมาณคKางานกKอสร7างตามรูปแบบรายการ 19,900,000 บาท 
ระยะเวลาการกKอสร7าง ฯ ตามสัญญา ฯ 270 วัน 
ระยะเวลาการกKอสร7างที่ผKานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 ก.พ.54) 274 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกKอสร7างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 11 พ.ย.54) 0 วัน 
ระยะเวลาเกินกําหนดสัญญา 4 วัน 
ความก7าวหน7าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปQนร7อยละ 100  
ความก7าวหน7าของงานที่ทําได7จริงคิดเปQนร7อยละ 64.57  
ช'ากว1ากําหนดการคิดเปHนร'อยละ 35.43 (94 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตKอวันในรอบเดือนที่ผKานมา 15.35 คน 

เคร่ืองจักร -   
สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 1 ได7เม่ือ 18 มิถุนายน 2554  
สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 2 ได7เม่ือ 7  กันยายน  2554  
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สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 3 ได7เม่ือ 14  กันยายน 2554   
คาดว1าจะสามารถส1งมอบงานการก1อสร'าง งวดที่ 4 ได'ภายในประมาณ 10 ธันวาคม 2554 

ปKญหา/ข'อเสนอแนะ/ข'อคิดเห็น 
- งานมีความก7าวหน7าลดลงมาก (3.78%) เนื่องจากปริมาณคนงานเฉลี่ยลดลงจากเดือนกKอน และ

เปQนงานท่ีต7องเก็บความเรียบร7อยของงานท่ีได7ดําเนินการแล7ว แนวโน7มงานจะมีความลKาช7ากวKาสัญญาราว 3 เดือน 
- ระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 แจ7งสงวนสิทธิ์การปรับต้ังแตK

วันท่ีครบกําหนดสัญญา วันละ 19,900 บาท  
- ได7มีการกําชับให7ผู7รับจ7างเหมาฯ คนงานและบริวาร ระวังอันตรายท่ีเกิดจากการทํางานให7มาก

ข้ึน 
- ได7รับแจ7งจากผู7รับเหมาวKามีการขาดแคลนวัสดุกKอสร7าง กระเบ้ืองยาง ทําให7งานลKาช7ากวKาท่ีควร  
- ผู7รับจ7างเหมาอยูKระหวKางเตรียมการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ แผงตาขKายกันนกและจัดทําห7องน้ํา

ภายนอก   
- มีการแจ7งให7ผู7รับจ7างเหมาฯ สKงมอบพ้ืนท่ีบริเวณลานจอดรถยนต%หน7าอาคาร 4 คืนให7แกKทาง

คณะฯ ต้ังแตKวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 ปVจจุบันผู7รับจ7างเหมาฯ ยังไมKได7ทําความสะอาดและแก7ไขงานทางเท7า และ
ทางเข7า-ออก  

- งานติดต้ังคลุมหลังคาทางเชื่อมอาคาร 3-5 ยังดําเนินการไมKแล7วเสร็จ  

โครงการก1อสร'างอาคารเรียนรู'ทางภาษา วงเงิน 30,900,000 บาท สืบค'นท่ี รายงานสรุปครั้งท่ี 
12 ระหว1างวันท่ี 15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2554 โดยสังเขป ดังนี้   

งบประมาณคKางานกKอสร7างตามรูปแบบรายการ 30,900,000 บาท 
ระยะเวลาการกKอสร7าง ฯ ตามสัญญา ฯ 365 วัน 
ขอขยายระยะเวลาการกKอสร7าง คร้ังที่ 1  23 วัน 
ระยะเวลาการกKอสร7างที่ผKานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 พ.ย. 53) 365 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกKอสร7างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 7 ธ.ค..54) 23 วัน 
ความก7าวหน7าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปQนร7อยละ 100  
ความก7าวหน7าของงานที่ทําได7จริงคิดเปQนร7อยละ 80.65  
ช'ากว1ากําหนดการคิดเปHนร'อยละ 19.35 (43 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตKอวันในรอบเดือนที่ผKานมา 23.13 คน 

เคร่ืองจักร ทาวเวอร%เครน 
เคร่ืองตัดเหล็ก 
เคร่ืองดัดงอเหล็ก 
รถแมJคโค 

1 
1 
2 
1 

เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
คัน 

สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 1 ได7เม่ือ 15 กุมภาพันธ% 2554 
สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 2 ได7เม่ือ 25 มีนาคม 2554 
สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 3 ได7เม่ือ 26 พฤษภาคม 2554 
สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 4 ได7เม่ือ 23 มิถุนายน 2554 
สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 5 ได7เม่ือ 17 กรกฎาคม 2554 
สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 6 ได7เม่ือ 9 สิงหาคม 2554 
สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 7 ได7เม่ือ 9 กันยายน 2554 
สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 8 ได7เม่ือ 14 กันยายน 2554 
สามารถสKงมอบงานการกKอสร7าง งวดที่ 9 ได7เม่ือ 18 ตุลาคม 2554  
คาดว1าจะสามารถส1งมอบงานการก1อสร'าง งวดที่ 10 ได'ภายใน  18 พฤศจิกายน 2554  
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ปKญหา / ข'อเสนอแนะ / ข'อคิดเห็น 
- คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติผู7รับจ7างเหมาฯ ในการขยายระยะเวลา 23 วัน และใช7

งบประมาณเพ่ิมข้ึน 1,935,000.00 บาท ทําให7สัญญาสิ้นสุดในวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ.2554   
- ในรอบเดือนท่ีผKานมาไมKมีการอนุมัติวัสดุ   
- ความลKาช7าสะสมเริ่มมีคKาสูงมากข้ึน เนื่องจากผู7รับจ7างเหมาฯ เรKงดําเนินการงานติดต้ังฝwา

เพดาน ซ่ึงเปQนงานเพ่ิม 
- พบปVญหาการขาดแคลนวัสดุ-อุปกรณ% และแรงงาน (คKาเฉลี่ยมีคKาลดลงมาก) จากเหตุน้ําทKวม 

ทําให7งานมีความลKาช7ากวKาท่ีควร 
- คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติจัดซ้ือรายการวัสดุ-ครุภัณฑ% ประกอบอาคารภายใต7กรอบ

งบประมาณเงินกู7 จากสหกรณ%ออมทรัพย%ฯ จํานวน 3 รายการ ดังนี้  

โครงการก1อสร'าง “อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา หลังท่ี 1 วงเงิน 
20,700,000 บาท รายงานสรุปครั้งท่ี 7 ระหว1างวันท่ี 18 ตุลาคม  – 17 พฤศจิกายน 2554 โดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณคKางานกKอสร7างตามรูปแบบรายการ 20,700,000 บาท 
ระยะเวลาการกKอสร7าง ฯ ตามสัญญา ฯ 240 วัน 
ระยะเวลาการกKอสร7างที่ผKานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 18 เม.ย.54) 214 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกKอสร7างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 13 ธ.ค.54) 26 วัน 
ความก7าวหน7าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปQนร7อยละ 79.28  
ความก7าวหน7าของงานที่ทําได7จริงคิดเปQนร7อยละ 30.95  
ช'ากว1ากําหนดการคิดเปHนร'อยละ 48.33 (75 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตKอวันในรอบเดือนที่ผKานมา 46.97 คน 
เคร่ืองจักร - -   
สามารถส1งมอบงานการก1อสร'าง งวดที่ 1 ได'เม่ือ 13 กรกฎาคม 2554 
สามารถส1งมอบงานการก1อสร'าง งวดที่ 2 ได'เม่ือ 16 กันยายน 2554 
สามารถส1งมอบงานการก1อสร'าง งวดที่ 3 ได'เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2554  
คาดว1าสามารถส1งมอบงานการก1อสร'าง งวดที่ 4 ได'ภายในประมาณ 7 ธันวาคม 2554  

ปKญหา / ข'อเสนอแนะ / ข'อคิดเห็น 
- งานโดยรวมมีความลKาช7าเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการขาดแคลนวัสดุกKอสร7างจากเหตุอุทกภัย ท้ังนี้ 

ผู7รับจ7างเหมาฯ ได7จัดทําบันทึกเพ่ือขอขยายระยะเวลาการกKอสร7างจากสาเหตุอุทกภัย  
- ผู7รับจ7างเหมาฯ ดําเนินการตามลําดับ อยูKระหวKางการจัดทําโครงหลังคาเหล็ก-ติดต้ังวัสดุมุง

หลังคา และทํางานฉาบผนังปูนภายใน ชั้นท่ี 1  
- ในรอบเดือนท่ีผKานมา มีการอนุมัติวัสดุ จํานวน 6 รายการ ได7แกK ถังบําบัดน้ําเสียของบริษัท 

อาควา นิชิฮารKา คอร%ปอเรชั่น จํากัด ยี่ห7อ AQUA, สีทาภายนอกและภายในของบริษัท กัปตันโคJทต้ิง จํากัด ยี่ห7อ 
CAPTAIN, ปูนซิเมนต% ทํางานกKออิฐ และงานฉาบปูนผนัง ยี่ห7อ ปูนอินทรีแดง, ปูนซิเมนต% ทํางานฉาบปูนผนังท่ัวไป ยี่ห7อ 
ปูนตราเสือ(เขียว), ปูนซิเมนต% ทํางานกKออิฐผนังท่ัวไป ยี่ห7อ ปูนตราเสือ(มKวง) และฝwาเพดาน ของบริษัท สยาม
อุตสาหกรรมยิบซ่ัม จํากัด ยี่ห7อ ช7าง  

- คKาแรงงานเฉลี่ยมีคKาสูงข้ึนกวKาเดือนกKอน แตKอัตราความก7าวหน7าของงานในรอบเดือนมีคKาลดลง 
เนื่องจากขาดแคลนวัสดุกKอสร7าง   

- งานมีความลKาช7าสะสมเพ่ิมมากข้ึน คาดวKางานจะลKาช7ากวKาสัญญา ราว 3 เดือน  
 



6 

N:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 11_2554.doc  

2. รายงานแผนการซ้ือจ7างหมวดคKาครุภัณฑ%และสิ่งกKอสร7าง (เงินรายได7) ประจําปX 2555 รายละเอียด จักนําเสนอ
ในการประชุมครั้งตKอไป  

ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.3 รับทราบการขอแก'ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01355225 ภาคต'น ประจําป@ พ.ศ. 2554 

ด7วย ผศ.ชูศรี บัณฑิตวิไล อาจารย%ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร% แจ7งขอ
เปลี่ยนแปลงคะแนนรายวิชา 01355225 ชื่อวิชา Reading Authentic English Materials หมูK 700 ภาคต7น           
ปXการศึกษา 2554 ของนิสิต จํานวน 1 ราย โดยเปQนการแก7ไขคะแนนจาก คะแนน “C+” เปQนคะแนน “B+” โดยแจ7งวKา
รายวิชาดังกลKาวระบุเกณฑ%วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยให7นิสิตทํางานท่ีได7รับมอบหมาย 15% โดยสKงงานทาง      
e-mail ซ่ึงผู7สอนไมKได7รับการบ7านของ น.ส.นรินทิพย% สายทอง รหัส 51161164 ทาง e-mail จึงให7คะแนน น.ส.นริน
ทิพย%ฯ ระดับคะแนน C+ ปVจจุบัน น.ส.นรินทิพย%ฯ นําหลักฐานมายืนยันวKาได7สKงการบ7านทาง e-mail ตามกําหนดจริง 
ดังนั้น จึงขอแก7ไขคะแนนจาก ระดับ “C+” เปQน “B+”   

การแก7ไขคะแนนตามแบบ KU 7 อนุญาตให7แก7ไขได7เฉพาะคะแนน “I” เทKานั้น สําหรับระดับคะแนน
อ่ืน จะต7องผKานความเห็นชอบจากหัวหน7าสายวิชา รองคณบดีฝ2ายวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ กKอน
นําเสนอรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการพิจารณา  ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็วจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการ
นําเสนอผKานระบบ e-Office อ7างอิงท่ี D80YLG63 เ ม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 หรือสืบค7นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D80YLG63 เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยได7โดยเร็ว 
รายละเอียดดังแนบ  
  ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.4 รับทราบการขอแก'ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01422411 ภาคต'น ประจําป@ พ.ศ. 2554  

ด7วย รศ.พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน% อาจารย%ประจําสาขาวิชาสถิติ โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร% 
แจ7งขอเปลี่ยนแปลงคะแนนรายวิชา 01422411 ชื่อวิชา Principles of Statistics หมูK 820 ภาคต7น ปXการศึกษา 2554  
โดยแจ7งเหตุผลวKามีนิสิตมาขอตรวจสอบผลคะแนน จึงพบวKาเจ7าหน7าท่ีได7สKงคะแนนสอบวิชา 01422111 หมูK 820 ครั้งท่ี 
1 ของ รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพKาย (ผู7สอน) ผิดไปจากคะแนนท่ีได7ปMดประกาศไว7 ทําให7ผลการตัดเกรดของนิสิตผิดไป
จํานวน 11 คน ดังนั้นจึงขอแก7ไขคะแนนเพ่ือให7นิสิตได7รับเกรดท่ีถูกต7องตามผลการเรียนจริง    

การแก7ไขคะแนนตามแบบ KU 7 อนุญาตให7แก7ไขได7เฉพาะคะแนน “I” เทKานั้น สําหรับระดับคะแนน
อ่ืน จะต7องผKานความเห็นชอบจากหัวหน7าสายวิชา รองคณบดีฝ2ายวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ กKอน
นําเสนอรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการพิจารณา  ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็วจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการ
นําเสนอผKานระบบ e-Office อ7างอิงท่ี D80MH7Y2 เ ม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 หรือสืบค7นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D80MH7Y2  เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยได7โดยเร็ว 
รายละเอียดดังแนบ  

อนึ่ง ท่ีประชุมขอคําชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนในกรณีท่ีอาจารย%ผู7สอนและผู7จัดการรายวิชาแจ7งวKา
เจ7าหน7าท่ีสKงคะแนนผิดจากคะแนนท่ีประกาศ ซ่ึงได7แจ7งขอคําชี้แจงเพ่ิมเติมแล7ว รายละเอียดอ7างอิงท่ี D918R68E เม่ือ
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 สืบค7นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D918R68E   
  ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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3.5 รับทราบการขอแก'ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01419214 ภาคต'น ประจําป@ พ.ศ. 2554  

ด7วย อ.ดร.จุฑาทิพย%  โพธิ์อุบล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ขอเปลี่ยนแปลงคะแนน
รายวิชา 01419214 ชื่อวิชา จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Fundamental Microbiology) ภาค
ต7น ปXการศึกษา 2554 โดยแจ7งเหตุผลวKาการรวมคะแนนในสKวนของการเข7าชั้นเรียนของนิสิตหมูKเรียน 717 จํานวน 2 
คน มีความผิดพลาดทําให7มีผลตKอคะแนนรวม และมีนิสิต 1 คน หมูK 718 ได7ลาพักการศึกษา ดังนั้นจึงขอแก7ไขคะแนน
เพ่ือให7นิสิตได7รับเกรดท่ีถูกต7องตามผลการเรียนจริง      

การแก7ไขคะแนนตามแบบ KU 7 อนุญาตให7แก7ไขได7เฉพาะคะแนน “I” เทKานั้น สําหรับระดับคะแนน
อ่ืน จะต7องผKานความเห็นชอบจากหัวหน7าสายวิชา รองคณบดีฝ2ายวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ กKอน
นําเสนอรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการพิจารณา  ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็วจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการ
นําเสนอผKานระบบ e-Office อ7างอิงท่ี D60MAQJR เ ม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 หรือสืบค7นท่ี 

http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D60MAQJR เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยได7โดยเร็ว 
รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 รับทราบการขอแก'ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01420115 ภาคต'น ประจําป@ พ.ศ. 2554  

ด7วย อ.วัชระ  ทองเสมอ อาจารย% สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาฟMสิกส% แจ7งขอเปลี่ยนแปลงคะแนน
รายวิชา 01420115 ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟMสิกส%อยKางสังเขป ภาคต7น ปXการศึกษา 2554 โดยแจ7งเหตุผลวKามีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนหมูK 717 จํานวนเกิน 40 คน จึงย7ายนิสิตจํานวนท่ีเกินไปเรียนหมูKปฏิบัติการอ่ืน แตKนิสิตเข7าเรียนไมKตรง
ตามหมูKท่ีกําหนดให7 ทําให7ไมKมีหลักฐานการเข7าเรียน และคะแนนของนางสาวอรัญญา  ปานอินทร% เม่ือรวมคะแนนจึงได7
คะแนน “F” ภายหลังได7รับการติดตKอจากนิสิต และตรวจสอบพบหลักฐานการเรียน จึงขอแก7ไขคะแนน เปQน “B”      

การแก7ไขคะแนนตามแบบ KU 7 อนุญาตให7แก7ไขได7เฉพาะคะแนน “I” เทKานั้น สําหรับระดับคะแนน
อ่ืน จะต7องผKานความเห็นชอบจากหัวหน7าสายวิชา รองคณบดีฝ2ายวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ กKอน
นําเสนอรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการพิจารณา  ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็วจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการ
นําเสนอผKานระบบ e-Office อ7างอิงท่ี D30VARZW เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 หรือสืบค7นท่ี 

http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D30VARZW เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยได7โดยเร็ว 
รายละเอียดดังแนบ 

  ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.7 รับทราบการขอแก'ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01460444 ภาคต'น ประจําป@ พ.ศ. 2554  

ด7วย รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร% แจ7งขอเปลี่ยนแปลง
คะแนนรายวิชา 01460444 ชื่อวิชา Human Resource Management ภาคต7น ปXการศึกษา 2554 โดยขอแก7ไข
คะแนน I เปQน คะแนนอ่ืน จํานวน 20 คน เนื่องจากนิสิตสKงงานครบถ7วน และแก7ไขคะแนนอ่ืน จํานวน 3 คน เนื่องจาก
รวมคะแนนผิดพลาด       

การแก7ไขคะแนนตามแบบ KU 7 อนุญาตให7แก7ไขได7เฉพาะคะแนน “I” เทKานั้น สําหรับระดับคะแนน
อ่ืน จะต7องผKานความเห็นชอบจากหัวหน7าสายวิชา รองคณบดีฝ2ายวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ กKอน
นําเสนอรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการพิจารณา  ดังนั้นกรณีขอแก7ไขคะแนนนิสิต 3 คน จาก B เปQน A เพ่ือความรวดเร็วจึง
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการนําเสนอผKานระบบ e-Office อ7างอิงท่ี D20MG3PN เม่ือวันท่ี 17 
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พฤศจิกายน 2554 หรือสืบค7นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D20MG3PN  เพ่ือ
นําเสนอมหาวิทยาลัยได7โดยเร็ว รายละเอียดดังแนบ 

  ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 รับทราบการขออนุมัติเปPดรายวิชาใหม1 ระดับปริญญาตรี   

ด7วย อ.ดร.สราวุธ  คลอวุฒิมันตร% สังกัดวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร% เสนอขอเปMดรายวิชาใหมK 
ระดับปริญญาตรี รหัสวิชา 02726011 ชื่อวิชา ชีววิทยาการอนุรักษ% (Conservation Biology)  3 (3-0-6) เพ่ือบรรจุใน
หมวดวิชาเลือกสําหรับนิสิตในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร%ชีวภาพ) และนิสิตในหลักสูตรอ่ืนท่ีสนใจ โดยสายวิชา
วิทยาศาสตร% และ ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ2ายการศึกษา ในการประชุม ครั้งท่ี 10/2554 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 
พิจารณาแล7ว มีมติเห็นชอบให7เปMดรายวิชาใหมKดังกลKาวได7 รายละเอียดอ7างอิงในระบบท่ี CT0SX3MV หรือสืบค7นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CT0SX3MV   

เพ่ือให7การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ในสKวนของการเปMดรายวิชาใหมK 
รายวิชา 02726011 ดําเนินไปด7วยความเรียบร7อย และเปQนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% พ.ศ. 
2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให7คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน7าท่ีพิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร
สําหรับคณะเพ่ือเสนอตKอสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาโดยการ
เวียนในระบบ e-Office เพ่ือให7ความเห็นชอบ และนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน พิจารณาเรียบร7อยแล7ว       

ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม   รับทราบ    

3.9 การปQองกันและเฝQาระวังการโจรกรรมทรัพย�สินในอาคาร 

ด7วยกองธุรการ (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20101/ว 2798 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 
เรื่อง การปwองกันและเฝwาระวังการโจรกรรมทรัพย%สินในอาคาร โดยแจ7งวKาในชKวงนี้มีคนร7ายเข7ามาโจรกรรมทรัพย%สินและ
อุปกรณ%ในห7องน้ํามากกวKา 1 ครั้ง ตามอาคารตKาง ๆ ได7แกK โรงอาหาร ศูนย%มหาวิทยาลัย ศูนย%เรียนรวม และคณะศิลป
ศาสตร%และวิทยาศาสตร% ดังนั้น เพ่ือเปQนการปwองกันรักษาทรัพย%สินของทางราชการ จึงขอให7ทุกหนKวยงาน ดําเนินการ 
ดังนี้  

1. แจ7งให7บุคลากรทุกคน ทุกระดับทราบสภาวการณ%การเกิดเหตุโจรกรรม และกําชับให7บุคลากรทุก
คนมีสKวนรKวมกันรับผิดชอบในการสอดสKองดูแลบุคคลแปลกหน7าท่ีเข7ามาในอาคาร  

2. กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัย และปwองกันการโจรกรรมทรัพย%สินในสถานท่ีราชการ 
ท้ังในและนอกเวลาราชการ  

3. ในกรณีท่ีมีเจ7าหน7าท่ีรักษาความปลอดภัยประจําอาคาร ให7กําชับให7ปฏิบัติหน7าท่ีอยKางเครKงครัด
และรอบคอบ พร7อมท้ังคอยสอดสKองดูแลบุคคลภายนอกท่ีเข7ามาในอาคารเปQนกรณีพิเศษด7วย  

4. ในกรณีท่ีหนKวยงานจัดทําประกันภัยอาคาร หรือจัดทําสัญญาจ7างเจ7าหน7าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ให7เพ่ิมความคุ7มครองและการจKายคKาสินไหมทดแทนในกรณีทรัพย%สินตKาง ๆ ถูกโจรกรรมด7วย  

อนึ่ง คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ได7ประสบภัยดังกลKาว โดยอุปกรณ%ห7องน้ํานิสิตชาย และหญิง 
ชั้น 1 อาคาร 1 – 4 ถูกโจรกรรมฟลัชวาล%ว รวม 2 ครั้ง ซ่ึงปกติคณะฯ ไมKได7ลJอกประตูห7องน้ํานิสิต และห7องน้ําอาจารย% 
เนื่องจากมีการให7บริการการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ กอปรกับในชKวงเวลานี้มีการซKอมปรับปรุงอาคาร ทําให7การ
ปwองกันภัยต7องขอความรKวมมือจากบุคลากร นิสิต และผู7เก่ียวข7องท้ังหมดชKวยสอดสKองดูแล และการติดต้ังกล7องวงจรปMด 
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ซ่ึงอยูKในแผนการปรับปรุงอาคาร 1 – 4, 5 และ 9 ด7วยแล7ว แตKผู7รับจ7างเหมายังมิได7ดําเนินการ ดังนั้น ควรเรKงรัดให7ผู7รับ
จ7างฯ ดําเนินการติดต้ังโดยเร็ว รายละเอียดอ7างอิงท่ี D00XJEGI เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 หรือสืบค7นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D00XJEGI และ D60VZDNL เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2554 หรือสืบค7นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D60VZDNL   

ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติปริญญาภาคต'น ป@การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 1 ภาคพิเศษ 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสนท่ี ศธ 0513.20103(3)/1116 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2554 แจ7งรายชื่อผู7มีสถานภาพทางการศึกษาอยูKในขKายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคต7น ปXการศึกษา 2554 ครั้งท่ี 
1 (ภาคพิเศษ) จํานวน 38 ราย ดังนี้ 

1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ   จํานวน   32  คน 
2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร%) ภาคพิเศษ  จํานวน    4   คน 
3. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ จํานวน    2 คน 

สKวนงานจัดการศึกษา ได7ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข7องกับการอนุมัติปริญญา
เรียบร7อยแล7ว ผู7มีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมKมีหนี้สินกับ
คณะฯ ดังนั้น จึงขอนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา อ7างอิงท่ี CZ0WHI6L เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 
2554 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CZ0WHI6L และอ7างอิงท่ี D30UMBE3 
เม่ือวันท่ี 18 พ.ย. 2554 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D30UMBE3  

 ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติจัดทําเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01420361 

ด7วย อ.ดร.สุชวีัน กรอบทอง อาจารย%ประจําโครงการจัดต้ังสายวิชาฟMสิกส% ขอเสนอโครงการผลิตผล
งานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ เพ่ือใช7ประกอบการสอนรายวิชา 01420361 ดาราศาสตร%เบ้ืองต7น (Introduction 
to Astronomy I) จํานวน 3 หนKวยกิต โดยมีสัดสKวนการทํางาน 100% รวม 10 บาท ระยะเวลาการดําเนินการ  3 ภาค
การศึกษา ต้ังแตKภาคปลาย ปXการศึกษา 2554 เปQนต7นไป ดังนี้  

บทท่ี 1 – 3  ภาคปลาย ปXการศึกษา 2554  
บทท่ี 4 – 6  ภาคต7น ปXการศึกษา 2555  
บทท่ี 7- 10 ภาคปลาย ปXการศึกษา 2555  

รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20413/0197 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2554 รายละเอียดอ7างอิงท่ี D30LZM0W หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D30LZM0W   

 ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบฝ2ายวิชาการดําเนินการตKอไป  
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4.3 ขออนุมัติเพ่ิมโครงสร'างภายในโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

ตามประกาศคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง การแบKงสKวน
ราชการภายในคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% อ7างอิงท่ี CA0WVR5J เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 หรือสืบค7นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CA0WVR5J    

โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีการแบKงสKวนราชการภายใน ตาม
ประกาศดังกลKาว ดังนี้  

1. สํานักงานสายวิชา   
- หนKวยสารบรรณ  (เลขข7อควรเปลี่ยนเปQน – เชKนเดียวกับยKอหน7าข7างลKาง) 
- หนKวยประกันคุณภาพและฐานข7อมูลสารสนเทศ  
- หนKวยวิเคราะห%แผนและนโยบาย  

2. สาขาวิชาพ้ืนฐานท่ัวไป และหลักสูตรนานาชาติ 
3. สาขาวิชานวัตกรรมภาษาและการสื่อสารระหวKางวัฒนธรรม  
4. สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ  
5. สาขาวิชาดนตรีและดุริยางคศิลป�  
6. ศูนย%การศึกษานานาชาติ  
7. ศูนย%นวัตกรรมภาษาและการศึกษาตKอเนื่อง   

  เนื่องจากโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีการดําเนินการด7านการ
เรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กอปรกับมีการจ7างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานด7าน
การศึกษา และรับผิดชอบงานด7านการเงิน บัญชีและพัสดุ ซ่ึงใช7เงินกู7จาก สอ.มก. ดังนั้นเพ่ือให7การบริหารงานบรรลุ
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ จึงขอปรับเพ่ิมโครงสร7างในสKวนของสํานักงานสายวิชา จากเดิม ดังนี้  

1. สํานักงานสายวิชา   
- หนKวยสารบรรณ 
- หนKวยประกันคุณภาพและฐานข7อมูลสารสนเทศ  
- หนKวยวิเคราะห%แผนและนโยบาย  
- หน1วยบริการการศึกษาและกิจการนิสิต  
- หน1วยคลังและพัสดุ  

2. สาขาวิชาพ้ืนฐานท่ัวไป และหลักสูตรนานาชาติ 
3. สาขาวิชานวัตกรรมภาษาและการสื่อสารระหวKางวัฒนธรรม  
4. สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ  
5. สาขาวิชาดนตรีและดุริยางคศิลป�  
6. ศูนย%การศึกษานานาชาติ  
7. ศูนย%นวัตกรรมภาษาและการศึกษาตKอเนื่อง   

 อนึ่ง การขออนุมัติปรับเพ่ิมโครงสร7างการแบKงสKวนราชการภายในโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ
และนวัตกรรมภาษา ผKานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการ โดยการเวียนในระบบ e-Office แล7ว อ7างอิงท่ี 
D30VGFFP หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D30VGFFP    

 ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  
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4.4 ขออนุมัติประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว1าด'วยการขอจัดตั้งชุมนุมในสังกัดสโมสรนิสิตคณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� พ.ศ. 2554  

ตามท่ีรองคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต ขอเสนอพิจารณารKางประกาศคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 
เรื่อง  ระเบียบวKาด7วยการขอจัดต้ังชุมนุมในสังกัดสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% พ.ศ.2554 ซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมการฝ2ายกิจการนิสิต ในการประชุมครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ให7ความเห็นชอบเรียบร7อย
แล7ว และนําท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในวาระท่ี 4.20 ในวันประชุมเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2554 
กอปรกับเวลาการประชุมไมKเพียงพอ ดังนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2554 เม่ือวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2554 จึงมีมติเห็นชอบให7คณะกรรมการฯ นํารKางกลับไปพิจารณาและนําเสนอความเห็นในการประชุมครั้ง
ตKอไป อ7างอิงท่ี CV18HWJ7 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2554  

บัดนี้ ฝ2ายกิจการนิสิต นําเสนอรKางระเบียบวKาด7วยการขอจัดต้ังชุมนุมในสังกัดสโมสรนิสิตคณะศิลป
ศาสตร%และวิทยาศาสตร% พ.ศ.2554 ฉบับแก7ไข รายละเอียดอ7างอิงท่ี DA0SL9QM เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2554 หรือ
สืบค7นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NBJYDA0SQEQR.doc  

ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และจัดทําเปQนประกาศคณะฯ ตKอไป  

4.5 ขอเสนอช่ือคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
ภาคพิเศษ    

ด7วยโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร% มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20418/0305 ลงวันท่ี 
18 พฤศจิกายน 2554 ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาค
พิเศษ  แจ7งวKาได7ปฏิบัติตามประกาศคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% เรื่อง องค%ประกอบ แนวทางและวิธีปฏิบัติการ
เสนอแตKงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ  วันท่ี 16 มีนาคม 2554 อ7างอิงท่ี D60WZDW3 เม่ือวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2554 หรือสืบค7นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D60WZDW3 โดยมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ ครั้งท่ี 9/2554 เห็นชอบให7เสนอชื่อ
คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร%และ
วิทยาศาสตร% ดังนี้  

  คณะกรรมการบริหารโครงการ  
1. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ประธานกรรมการ  
3. รองคณบดีฝ2ายวิชาการ    กรรมการ  
4. รองคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต   กรรมการ  
5. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ กรรมการ 
6. หัวหน7าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการ 
7. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  กรรมการและเลขานุการ   

  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  
1. นางวลี สงสุวงค%  ประธานกรรมการ  
2. นายสมนึก จงไพบูลย%กิจ   กรรมการ  
3. น.ส.บุษยรินทร% กองแก7ว  กรรมการ  
4. นายพงศ%พันธ% ศรีเมือง  กรรมการ 
5. น.ส.จุรีวรรณ จันพลา  กรรมการและเลขานุการ   
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ท้ังนี้ให7คณะกรรมการท้ัง 2 ชุด มีอํานาจและหน7าท่ีตามท่ีกําหนดไว7ในระเบียบวKาด7วยการบริหาร
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% พ.ศ. 2547 ต้ังแตKวันท่ี 1 กุมภาพันธ% 2555 เปQนต7นไป โดยมีวาระ 2 ปX 

ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.6 การแบ1งส1วนราชการภายในคณะ 

ตามประกาศคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ท่ี 135/2554 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง การ
แบKงสKวนราชการภายใน คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% และแจ7งให7ทุกหนKวยงานทราบแล7ว นั้น  

ประธานแจ7งขอความรKวมมือจากหัวหน7าสายวิชา/ศูนย%/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา และหัวหน7า
สํานักงานเลขานุการ จัดสKงข7อมูลรายชื่อบุคลากรในสังกัดจําแนกตามงาน/สาขาวิชา/โครงการ โดยรายชื่อดังกลKาวจัก
ต7องประจําสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหนKวยงานใดหนKวยงานหนึ่ง ไมKซํ้ากัน ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2554 เพ่ือ
คณะฯ จักรวบรวมจัดทําฐานข7อมูล และจัดทําประกาศ/คําสั่งท่ีเก่ียวข7องตKอไป  

ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยให7ดําเนินการ ดังนี้  

1. มอบหัวหน7าสายวิชา/ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดต้ังฯ/หัวหน7าศูนย%/หัวหน7า
สํานักงาน จัดสKงรายชื่อบุคลากรจําแนกตามงาน/สาขาวิชา ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2554  

2. กรณีรายชื่อบุคลากรสังกัดงานบริหารและธุรการ มีจํานวน 1 คน ให7ระบุสังกัดเปQนงาน โดยไมKต7อง
จําแนกตามหนKวย หรือกรณีไมKมีบุคลากรในสังกัด ให7หัวหน7าสายวิชา/ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ เปQน
ผู7รับผิดชอบ 

3. ขอให7แจ7งชื่อหนKวยงาน/สาขาวิชา เปQนภาษาอังกฤษ อักษรยKอหนKวยงานเปQนภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษด7วย  

4. กรณีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจําห7องปฏิบัติการ อาทิ นักวิทยาศาสตร% พนักงานห7องทดลอง ฯลฯ 
ให7อยูKในสังกัดหนKวยปฏิบัติการ อยูKในสังกัดสํานักงานสายวิชา   

5. มอบสํานักงานเลขานุการ จัดทําประกาศแก7ไขการปรับโครงสร7างการแบKงสKวนราชการใหมKให7
ถูกต7องเพ่ือใช7แทนฉบับเดิม  

4.7 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 2554 – 2557  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% จัดทําแผนปฏิบัติราชาการ 2554 – 2557 และได7รับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% เรียบร7อยแล7ว และเพ่ือให7การถKายทอดแผนปฏิบัติราชการสูKหนKวยงานภายใน/โครงการ 
และผู7บริหารทุกฝ2ายท่ีเก่ียวข7องนําไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการของฝ2าย และหนKวยงานภายใน/โครงการ นั้น  

ประธานจึงขอให7ผู7บริหารทุกฝ2าย หัวหน7าหนKวยงานภายใน/โครงการตKาง ๆ ดําเนินการ ดังนี้  

1. มอบรองคณบดี ผู7ชKวยคณบดี หัวหน7าสายวิชา/ศูนย%/สํานักงาน และประธานโครงการจัดต้ังสาย
วิชาตKาง ๆ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 2554 – 2557 ให7สอดคล7องกับประเด็นยุทธ%ศาสตร%ตามแผนของคณะฯ โดยระบุ
เปwาหมาย ตัวชี้วัด พร7อมระบุโครงการ/กิจกรรมของหนKวยงาน และประเมินจากเปwาหมาย ตัวชี้วัดตามท่ีคณะฯ กําหนด
ในสKวนท่ีเก่ียวข7องให7ครบถ7วน   
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2. การจัดทํางบประมาณ ประจําปX 2556  หากฝ2าย/หนKวยงานใดท่ีสังกัดสKวนกลาง และหนKวยงาน
ภายในอ่ืน ๆ  ท่ีประสงค%จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสKวนกลาง จะต7องนําเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ี
ตอบสนองประเด็นยุทธ%ศาสตร% เปwาหมาย และตัวชี้วัดตามแผนแผนปฏิบัติราชการ 2554 – 2557  

3. มอบรองคณบดี ผู7ชKวยคณบดี หัวหน7าหนKวยงานภายใน/โครงการ ถKายทอดข7อมูลแผนปฏิบัติ
ราชการ 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ให7บุคลากรในสังกัดทุกทKานทราบด7วย   

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม 2554  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณเงิน
รายได7 ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 รายละเอียดอ7างอิงในระบบท่ี DC0ON9T3  หรือสืบค7นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DC0ON9T3  หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/WHIGDC0OQI8X.xls    

1. เงินรายได7คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%   ประกอบด7วย  
1.1 งบรายรับ - รายจKาย,งบดุล คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 
1.2 รายงานการรับ - จKายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย%ต7นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจKาย,งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 
1.5 งบรายรับ - รายจKาย,งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 
1.6 งบรายรับ - รายจKาย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนท่ีได7รับการโอนเข7าบัญชี แตKยังไมKได7จัดทําเช็คแจ7งจKาย 
1.7.2 รายงานเช็คค7างจKายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได7คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 
1.7.4 งบพิสูจน%ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได7คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

2. เงินงบประมาณแผKนดิน ประจําปX 2555 ปVจจุบันยังไมKได7รับแจ7งการจัดสรรงบประมาณจากกอง
แผนงาน   

ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใช'สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนตุลาคม 2554  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ติดต้ังมิเตอร%ไฟฟwาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตKเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% และต7องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคKาใช7จKายสาธารณูปโภค ร7อยละ 5 ตKอปX และปVจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช7พลังงานของชาติ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข7อมูลการใช7สาธารณูปโภค ประจําเดือนตุลาคม 2554 
อ7างอิงท่ี CP0UOVEE หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/THWQCP0USDGL.xls หรือสืบค7นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CP0UOVEE รายละเอียด ดังนี้   
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1. สรุปรายงานการใช7คKาสาธารณูปโภค ประจําเดือนตุลาคม 2554  
2. การใช7สาธารณูปโภค (ไฟฟwา ประปา และโทรศัพท%) ประจําเดือนตุลาคม 2554 จําแนกตามมิเตอร% 

และคKาใช7จKาย   
3. รายงานสถิติการใช7น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2554 จําแนกตามปริมาณและคKาใช7จKาย  

ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/2554   

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร%และวิทยาศาสตร% ทุกวันจันทร%ท่ี 4 หรือวันจันทร%สุดท7ายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือให7การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได7ลKวงหน7า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ครั้งท่ี 12/2554 ประจําเดือนธันวาคม 2554 วันจันทร%ท่ี 26 
ธันวาคม 2554 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร7อมรายละเอียดภายในพุธท่ี 14 ธันวาคม 2554 และ
จัดสKงระเบียบวาระการประชุมให7คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2554         

ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.4 สารอธิการบดี "น้ําท1วมไหลไป น้ําใจไหลมา : รวมพลังคนเกษตรฟWXนวิทยาเขตบางเขน" 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยาเขตบางเขน ประสบอุทกภัยต้ังแตKปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.
2554 ปVจจุบันบุคลากรได7รับสารจากอธิการบดี เรื่อง  น้ําทKวมไหลไป น้ําใจไหลมา : รวมพลังคนเกษตรฟ��นวิทยาเขต
บางเขน โดยมีเนื้อหา ดังนี้  

มาถึงในวันนี้ พวกเราทุกคนคงจะพอทราบแล�วว�าสถานการณ�น้ําท�วมได�เริ่มคลี่คลายลงมากแล�ว
สภาพแวดล�อมหลายอย�างตลอดจนอาคารสถานท่ีของหน�วยงานต�างๆ ได�เริ่มบูรณะฟ,-นฟูให�กลับสู�สภาพปกติอีกครั้งหนึ่ง 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร�ของเราก็เช�นกัน แม�ว�าจากปรากฏการณ�ท่ีมองเห็นได�ก็คือ วิทยาเขตบางเขนได�กลายเป5น
ทางผ�านและแหล�งรองรับน้ําท�วมขนาดใหญ�ในกรุงเทพมหานครอย�างท่ีผมและพวกเราคงจะไม�คาดคิดมาก�อน ก็จะต�อง
ถึงเวลาอันเหมาะสมท่ีจะถูกฟ,-นฟูให�สามารถทําหน�าท่ีในฐานะหน�วยงานการศึกษาของชาติเหมือนเดิม เนื่องจาก
กําหนดการเป9ดทําการเรียนการสอนของเราก็ได�เลื่อนมาเป5นวันท่ี 19 ธันวาคม 2554 ซ่ึงนับว�าล�าช�าไปมากแล�ว เราจึง
จะต�องพยายามตระเตรียมวิทยาเขตให�มีความพร�อมสําหรับรองรับการเข�ามาของนิสิตจํานวนมากให�ดีท่ีสุด  

ผมได�มีการประชุมคณะผู�บริหารและแต�งต้ังคณะกรรมการฟ,-นฟูพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 ท่ีผ�านมาเพ่ือรวบรวมข�อมูลความเสียหาย และจัดทําแผนปฏิบัติการฟ,-นฟู
ท้ังวิทยาเขตให�เป5นระบบ โดยเราจะยึดหลักการท่ีสําคัญคือ การพ่ึงพาตนเองก�อนท่ีจะขอรับความช�วยเหลือจากผู�อ่ืน 

ผมมีบทเรียนท่ีชัดเจนจากเหตุการณ�น้ําท�วมมหาวิทยาลัยของเราในครั้งนี้ว�าเราทุกคนต�องคิดท่ีจะ
ช�วยเหลือตนเองและช�วยเหลือมหาวิทยาลัยร�วมกัน โดยทุกภาคส�วนในมหาวิทยาลัยต�องมีความเข�าใจตรงกัน พูดจา
ประสาเดียวกัน และมีจุดประสงค�ท่ีจะดํารงมหาวิทยาลัยของเราไว�ในยามวิกฤตเช�นเดียวกัน เม่ือเป5นเช�นนี้ มหาวิทยาลัย
ของเราจึงจะมีพลังท่ีจะฟCนผ�าวิกฤตการณ�ในครั้งนี้ไปได�  โดยเฉพาะอย�างยิ่ง เราจะต�องทําความเข�าใจกับภาคสาธารณะ
ผ�านสื่อมวลชนให�ได�ว�าสถานภาพและสถานการณ�ของน้ําท�วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ในครั้งนี้ มีข�อเท็จจริงอย�างไร 
เพ่ือสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องแก�สังคมไทย ซ่ึงในขณะนี้ล�วนแต�ตกอยู�ในวังวนแห�งความสับสนของสงครามข�อมูลและ
การชี้นําท่ีแตกต�างกันออกไป จนขาดความสามารถท่ีจะแยกแยะระหว�างความจริงและความเท็จท่ีปรากฏอยู�ดาษด่ืน 
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ผมมีความคิดว�า อย�างน�อยท่ีสุดในระยะสั้นนี้ เราจะพยายามแก�ไขปCญหาน้ําท�วมท่ีเกิดแก� 3 ส�วนหลัก
ของมหาวิทยาลัยคือ  

1) ปCญหาความเสียหายท่ีเกิดแก�คน อันได�แก� บุคลากรท้ังหลาย คณาจารย� เจ�าหน�าท่ี และนิสิต 
โดยเฉพาะนิสิตซ่ึงมีจํานวนมากท่ีสุด มหาวิทยาลัยจะต�องมีมาตรการดูแลรับผิดชอบพวกเขาให�เหมาะสมท่ีสุด 

2) ปCญหาความเสียหายท่ีเกิดแก�ระบบการจัดการ เช�น ระบบไฟฟGา ประปา คอมพิวเตอร� และครุภัณฑ�
การเรียนการสอน ฯลฯ คงจะต�องมีการซ�อมแซมหรือจัดหาข้ึนใหม� โดยเน�นความประหยัดของงบประมาณและ
ประสิทธิภาพของระบบท่ีจะต�องมีมาตรฐานท้ังความปลอดภัยและรวดเร็ว และ 

3) ปCญหาความเสียหายท่ีเกิดแก�ปCจจัยกายภาพ คือ อาคารสถานท่ี สิ่งก�อสร�าง ถนน รั้วต�นไม� ฯลฯ 
ก็จะได�มีการสํารวจและหาทางแก�ไขให�กลับมามีสภาพสวยงามดังเดิมให�เร็วท่ีสุด 

ผมจึงหวังว�า แต�ละคณะ สํานัก สถาบัน จะต�องพิจารณาตนเองอย�างมีเหตุมีผลว�าความเสียหายใน
หน�วยงานของตนอันเก่ียวข�องกับสถานการณ�น้ําท�วมท่ีผ�านมามีรายละเอียดอย�างไร โดยผมเชื่อในวิจารญาณของ
ผู�บริหารแต�ละหน�วยงานว�า ท�านสามารถจะระบุได�อย�างชัดเจน และโปร�งใสตามความเป5นจริง 

ขณะนี้ ในบางคณะท่ีมีความพร�อม เช�น คณะสัตวแพทยศาสตร� คณะเศรษฐศาสตร� หรือคณะอ่ืนๆ ได�
เริ่มประกาศวันทําความสะอาดครั้งใหญ�ในคณะของตนบ�างแล�ว ต�อไปเราจะได�ประกาศวันทําความสะอาดวิทยาเขต
บางเขนในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งเร็วๆ นี้ โดยผมขอให�คํากล�าวง�ายๆ เป5นหลักในการดําเนินงานว�า “น้ําท�วมไหลไป น้ําใจ
ไหลมา : รวมพลังคนเกษตร ฟ,-นวิทยาเขตบางเขน” ซ่ึงผมแน�ใจว�าพวกเราคงเข�าใจดีว�าผมหมายถึงอย�างไร โดยเฉพาะคํา
ว�า “คนเกษตร” นั้น ผมขอให�มีความหมายแห�งการมีส�วนร�วมให�มากท่ีสุด ท้ังผู�บริหาร คณาจารย� เจ�าหน�าท่ี นิสิต
ปCจจุบัน นิสิตเก�า ตลอดจนเครือข�ายสังคมท่ีแต�ละหน�วยงานจะพึงมีอยู� ผมอยากให�ทุกคนทุกฝNายได�มีโอกาสแบ�งปCน
ความสําเร็จในการทํางานครั้งนี้ร�วมกัน 

ในวันนั้น ผมอยากจะเห็นภาพตัวแทนของทุกกลุ�มบุคลากร ร�วมกันทําความสะอาด องค�พระพิรุณทรง
นาคท้ังสองแห�ง ช�วยกันขัดพ้ืนเช็ดล�างบริเวณอนุสาวรีย�สามบูรพาจารย� ตลอดจนท่ีต้ังของเสาธงรูปรวงข�าวท้ังสองแห�ง
ในวิทยาเขตบางเขน และเราจะเชิญสื่อมวลชนให�มาสัมผัสภาพท่ีประทับใจเช�นนี้ 

จากปรากฏการณ�น้ําท�วมวิทยาเขตบางเขนท่ีผ�านมาผมในฐานะอธิการบดีต�องขอขอบคุณพวกเราทุก
คนท่ีล�วนมีบทบาทต�องทําหน�าท่ีด�วยความอดทน เพ่ือดูแลพ้ืนท่ีของเราเองและดูแลผู�ประสบภัยท่ีอยู�ในวิทยาเขต นี่คือ
การทําหน�าท่ีของพวกเราแทนผม และแทนมหาวิทยาลัยท้ังหมด ผมเองต�องขออภัยในฐานะผู�บริหารสูงสุดท่ีไม�สามารถ
จะปGองกันอุทกภัยไม�ให�เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยได� แต�ผมขอสัญญาว�า ผมจะสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนในปOนี้และจะ
เริ่มหาทางดําเนินการเพ่ือปGองกันปCญหาหรืออย�างน�อยเพ่ือลดระดับของปCญหาไม�ให�เกิดข้ึน หากถือว�า เราได�มีความ
ผิดพลาดบกพร�องสิ่งใดในปOนี้ เราจะพยายามไม�ให�เกิดข�อผิดพลาดเช�นเดียวกันนี้อีกในปOหน�า 

วุฒิชัย กป9ลกาญจน� 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ประธานจึงขอเสนอให7ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.  
 

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 
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