
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
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ผู&มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก� สุดสุข คณบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ%ายวิชาการ  กรรมการ 
3. ผศ.วุฒิพงษ� ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ%ายบริหาร  กรรมการ   
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน�  หัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร� กรรมการ  
5. ผศ.ดร.สิทธิพงศ�     รักตะเมธากูล หัวหน,าสายวิชาคณิตศาสตร�ฯ     กรรมการ 
6. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร�  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน� นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู,ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ�  แก,วประสิทธิ์ กรรมการประจําคณะ ผู,แทนคณาจารย� กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ�  ธวัชพันธุ� กรรมการประจําคณะ (อาจารย�ประจํา) กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู&เข&าร1วมประชุม  
1. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ?ม ผู,ช?วยคณบดีฝ%ายวิจัย และ หัวหน,า ศสวท.  
2. อ.ดร.ประภา โซBะสลาม ผู,ช?วยคณบดีฝ%ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ�  
3. รศ.ชุติมณฑน� บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร�   
4. อ.ดร.ปEติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
5. อ.ดร.จุฑาทิพย�  โพธิ์อุบล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
6. ผศ.นพพร รัตนช?วง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส�  
7. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
8. อ.ดร.เอกชัย สุนทรศีลสังวร เลขานุการคณบดีฝ%ายวิชาการ    

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู,ช?วยศาสตราจารย� ดร.ชานันก�  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ทําหน,าท่ี
ประธานการประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ&งให&ทราบ   

1.1 แนะนําหัวหน&าสายวิชาคณิตศาสตร�สถิติและคอมพิวเตอร�   

ประธานแสดงความยินดี และแนะนํา ผศ.ดร.สิทธิพงศ�  รักตะเมธากูล ซ่ึงได,รับเสนอชื่อ และเสนอ
อนุมัติแต?งต้ังให,ดํารงตําแหน?งหัวหน,าสายวิชาคณิตศาสตร�สถิติและคอมพิวเตอร� ต้ังแต?วันท่ี 14 ธันวาคม 2554 เปLน
ต,นไป           

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม รับทราบ  
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1.2  แนะนํารองคณบดี และเลขานุการคณบดีฝ;ายวิชาการ  

ประธานแนะนําผู,เข,าร?วมประชุม ซ่ึงได,รับแต?งต้ังให,ดํารงตําแหน?ง รองคณบดี เลขานุการคณบดี  
ดังนี้  

1.  รศ.จิตราภรณ�  ธวชัพันธุ�  ตําแหน?งเดิม รองคณบดีฝ%ายวางแผนและประกันคุณภาพ  เปลี่ยนชื่อ
ตําแหน?งใหม? เปLน รองคณบดีฝ%ายประกันคุณภาพ  ต้ังแต?วันท่ี 1 ธันวาคม 2554  

2.  อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ  รองคณบดีฝ%ายวางแผน  ต้ังแต?วันท่ี 1 ธันวาคม 2554   

3.  อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศีลสังวร  เลขานุการคณบดีฝ%ายวิชาการ  ต้ังแต?วันท่ี 1 ธันวาคม 2554  

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.3 ข&อคิดเห็นจากผู&ทรงคุณวุฒิ   

รศ.ปริทรรศน�  นฤทุม  ผู,ทรงคุณวุฒิ อวยพรปYใหม?ให,แก?คณะกรรมการ และผู,เข,าร?วมประชุมทุก
ท?าน และให,ความเห็นและข,อเสนอแนะเก่ียวกับความร?วมมือและสร,างเครือข?ายกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน ด,านการเรียนการสอน การวิจัย เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีบุคลากรท่ีมีความรู, 
ความสามารถ และ ประสบการณ� คณะฯ อาจเชิญเปLนอาจารย�พิเศษ การทําวิจัยร?วมกัน เปLนต,น  จากข,อคิดเห็น
ดังกล?าว ประธานรับว?าจะประสานงานความร?วมมือ และมอบให,เลขานุการคณบดีฝ%ายวิชาการ ประสานงาน โดยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ครั้งต?อไปจะขอใช,ห,องประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน เพ่ือเยี่ยม
ชมและเจรจาแนวทางความร?วมมือต?อไป  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ   

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2554   
  ประธานขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร� 
และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 11/2554 เม่ือวันจันทร�ท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได,นําเรียนในระบบ e-
Office เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2554 อ,างอิงท่ี DR1EPCMV และปรับปรุงแก,ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 
อ,างอิงท่ี E00U3QA8 หรือท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DR1EPCMV เม่ือวันท่ี 
21 ธันวาคม 2554 ดังเสนอมาพร,อมนี้     

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยแก,ไขหน,า 14 วาระท่ี 4.6 มติท่ีประชุม ข,อ 4 จากเดิม 
“...อยู?ในสังกัดงานบริหารและธุรการ” แก,ไขเปLน “...อยู?ในสังกัดสํานักงานสายวิชา” 

วาระท่ี  3 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ  

3.1  รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 

ตามท่ีกําหนดให,หน?วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 
เพ่ือแจ,งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
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บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน?วยงานภายใน/โครงการ และ
ฝ%ายต?างๆ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 (ข,อมูล ณ วันท่ี 19 ธันวาคม 2554) อ,างอิงท่ี DY0Y0SSM หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DY0Y0SSM  ดังนี้     

 
ลําดับ 

ท่ี 
หน1วยงาน การนําส1งรายงาน  

ก.ย. 54 ต.ค. 54 พ.ย. 54 
1. ฝ%ายบรหิาร 11 ต.ค. 54 10 พ.ย.54 ยังไม?รายงานผล

การดําเนินงาน
เดือน พ.ย. 54 

2. ฝ%ายวิชาการ - 10 พ.ย.54 ยังไม?รายงานผล
การดําเนินงาน
เดือน พ.ย. 54 

3. ฝ%ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
-  - ยังไม?รายงานผล

การดําเนินงาน
เดือน พ.ย. 54 

4. ฝ%ายกิจการนิสติ 11 ต.ค.54 10 พ.ย.54 7 ธ.ค.54 
5. ฝ%ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 7 ต.ค.54 7 พ.ย.54 7 ธ.ค.54 
6. ฝ%ายวิเทศสัมพันธ�และกิจการพิเศษ 12 ต.ค.54 10 พ.ย.54 8 ธ.ค.54 
7 สายวิชาคณติศาสตร�  7 ต.ค.54 8 พ.ย.54 7 ธ.ค.54 
8. สายวิชาวิทยาศาสตร� 12 ต.ค.54 10 พ.ย.54 13 ธ.ค.54 
9. สายวิชาศิลปศาสตร� 11 ต.ค.54 10 พ.ย.54 9 ธ.ค.54 
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 12 ต.ค.54 14 พ.ย.54 16 ธ.ค.54 
11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร� ภ.พิเศษ 10 ต.ค.54 10 พ.ย.54 13 ธ.ค.54 
12. โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   10 ต.ค.54 10 พ.ย.54 9 ธ.ค.54 
13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร� ภ.พิเศษ 7 ต.ค.54 17 พ.ย.54 14 ธ.ค.54 
14. ศูนย�ส?งเสริมการวิจัยและถ?ายทอดเทคโนโลย ี 10 ต.ค.54 8 พ.ย.54 13 ธ.ค.54 
15. สํานักงานเลขานุการ 10 ต.ค.54 7 พ.ย.54 7 ธ.ค.54 
16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 10 ต.ค.54 8 พ.ย.54 7 ธ.ค.54 
17. โครงการจัดตั้งส?วนงานจัดการศึกษา - 1 พ.ย.54 13 ธ.ค.54 
18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟEสิกส� 11 ต.ค.54 10 พ.ย.54 9 ธ.ค.54 
19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 7 ต.ค.54 7 พ.ย.54 15 ธ.ค.54 
20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร� 7 ต.ค.54 10 พ.ย.54 13 ธ.ค.54 
21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร� 7 ต.ค.54 17 พ.ย.54 14 ธ.ค.54 
22. โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา - 1 พ.ย.54 1 ธ.ค.54 
23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� 7 ต.ค.54 10 พ.ย.54 6 ธ.ค.54 

รวมหน1วยงานท่ีไม1นําส1งท้ังสิ้น 5 4 3 

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ    

3.2 รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ&าง รายการครุภัณฑ� และส่ิงก1อสร&าง ปDงบประมาณ 2555 

 หน?วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานแผนการจัดซ้ือจัดจ,างหมวด
ค?าครุภัณฑ�และสิ่งก?อสร,าง เงินรายได, ประจําปY 2555 และรายงานความก,าวหน,าในการดําเนินงานโครงการก?อสร,าง 
เพ่ือใช,เปLนข,อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปY 2554  ดังนี้  
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1. รายงานความก,าวหน,าในการดําเนินการโครงการก?อสร,าง ประจําเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
2554 คงเหลือโครงการปรับปรุง/ก?อสร,างอาคาร จํานวน 3 โครงการ อ,างอิงท่ี DZ0QCDZG เม่ือวันท่ี 20 ธ.ค. 2554
หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DZ0QCDZG  รายละเอียด ดังนี้   

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1 – 5 และ 9 วงเงิน 19,900,000 บาท รายงาน
สรุปครั้งท่ี 9 ระหว1างวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2554 โดยสังเขป ดังนี้ 

งบประมาณค?างานก?อสร,างตามรูปแบบรายการ 19,900,000 บาท 
ระยะเวลาการก?อสร,าง ฯ ตามสัญญา ฯ 270 วัน 
ระยะเวลาการก?อสร,างที่ผ?านมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 ก.พ.54) 274 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการก?อสร,างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 11 พ.ย.54) 0 วัน 
ระยะเวลาเกินกําหนดสัญญา 34 วัน 
ความก,าวหน,าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปLนร,อยละ 100  
ความก,าวหน,าของงานที่ทําได,จริงคิดเปLนร,อยละ 85.42  
ช&ากว1ากําหนดการคิดเปJนร&อยละ 14.58 (35 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยต?อวันในรอบเดือนที่ผ?านมา 26.63 คน 

เคร่ืองจักร -   
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 1 ได,เม่ือ 18 มิถุนายน 2554  
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 2 ได,เม่ือ 7  กันยายน  2554  
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 3 ได,เม่ือ 14  กันยายน 2554   
คาดว1าจะสามารถส1งมอบงานการก1อสร&าง งวดที่ 4 ได&ภายในประมาณ 28 ธันวาคม 2554 

ปNญหา/ข&อเสนอแนะ/ข&อคิดเห็น 
- งานมีความก,าวหน,าลดลงมาก (3.78%) เนื่องจากปริมาณคนงานเฉลี่ยลดลงจากเดือนก?อน 

และเปLนงานท่ีต,องเก็บความเรียบร,อยของงานท่ีได,ดําเนินการแล,ว แนวโน,มงานจะมีความล?าช,ากว?าสัญญาราว 1 
เดือน 

- ระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 แจ,งสงวนสิทธิ์การปรับต้ังแต?
วันท่ีครบกําหนดสัญญา วันละ 19,900 บาท  

- ได,มีการกําชับให,ผู,รับจ,างเหมาฯ คนงานและบริวาร ระวังอันตรายท่ีเกิดจากการทํางานให,
มากข้ึน 

- ผู,รับจ,างเหมาฯ อยู?ระหว?างเตรียมการติดต้ังแผงตะข?ายกันนก Spandrel และจัดทําห,องน้ํา
ภายนอก 

- มีการจัดทําบันทึกแจ,งเตือนความล?าช,าถึงผู,รับจ,างเหมาฯ ให,เร?งดําเนินการงานส?วนท่ียัง
ดําเนินการไม?แล,วเสร็จ 

- งานติดต้ังหลังคาคลุมทางเชื่อม อาคาร 3-5 ยังดําเนินการไม?แล,วเสร็จ 

โครงการก1อสร&างอาคารเรียนรู&ทางภาษา วงเงิน 30,900,000 บาท สืบค&นท่ี รายงานสรุปครั้ง
ท่ี 13 ระหว1างวันท่ี 15 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2554 โดยสังเขป ดังนี้   

งบประมาณค?างานก?อสร,างตามรูปแบบรายการ 30,900,000 บาท 
ระยะเวลาการก?อสร,าง ฯ ตามสัญญา ฯ 365 วัน 
ขอขยายระยะเวลาการก?อสร,าง คร้ังที่ 1  23 วัน 
ระยะเวลาการก?อสร,างที่ผ?านมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 พ.ย. 53) 388 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการก?อสร,างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 7 ธ.ค..54) 0 วัน 
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ความก,าวหน,าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปLนร,อยละ 100.00  
ความก,าวหน,าของงานที่ทําได,จริงคิดเปLนร,อยละ 100.00  
ช&า/เร็วกว1ากําหนดการคิดเปJนร&อยละ 0.00 (0 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยต?อวันในรอบเดือนที่ผ?านมา 26.56 คน 

เคร่ืองจักร ทาวเวอร�เครน 
เคร่ืองตัดเหล็ก 
เคร่ืองดัดงอเหล็ก 
รถแมBคโค 

1 
1 
2 
1 

เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
คัน 

สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 1 ได,เม่ือ 15 กุมภาพันธ� 2554 
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 2 ได,เม่ือ 25 มีนาคม 2554 
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 3 ได,เม่ือ 26 พฤษภาคม 2554 
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 4 ได,เม่ือ 23 มิถุนายน 2554 
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 5 ได,เม่ือ 17 กรกฎาคม 2554 
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 6 ได,เม่ือ 9 สิงหาคม 2554 
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 7 ได,เม่ือ 9 กันยายน 2554 
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 8 ได,เม่ือ 14 กันยายน 2554 
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 9 ได,เม่ือ 18 ตุลาคม 2554  
สามารถส?งมอบงานการก?อสร,าง งวดที่ 10 ได, 17 พฤศจิกายน 2554  
สามารถส1งมอบงานการก1อสร&าง งวดที่ 11 ได&เม่ือ  7 ธันวาคม 2554  
สามารถส1งมอบงานการก1อสร&าง งวดที่ 11 ได&เม่ือ  7 ธันวาคม 2554  
ปNญหา / ข&อเสนอแนะ / ข&อคิดเห็น 

- คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติผู,รับจ,างเหมาฯ ในการขยายระยะเวลา 23 วัน และใช,
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 1,935,000.00 บาท ทําให,สัญญาสิ้นสุดในวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554  

- ในรอบเดือนท่ีผ?านมา มีการอนุมัติวัสดุ 3 รายการ คือ อุปกรณ�ประตูอัตโนมัติ ของ บริษัท 
Chinentech Industrial Limited จํากัด รุ?น CSD 150 และใช, Finger Scan ของ บริษัท Shenzhen Winfor 
Conbo จํากัด รุ?น CNB-208G , ผนังห,องน้ําสําเร็จรูปของ บริษัท Welcraft Products จํากัด ยี่ห,อ WILLY รุ?น 
WILLY SERIES 51/25 MFF ( Melamine Face Foam Board ) สีเขียวตองอ?อน และอุปกรณ�สําหรับระบบ
คอมพิวเตอร�ของ บริษัท D-Link International Pte จํากัด ยี่ห,อ D-LINK   

- ผู,รับจ,างเหมาฯ สามารถดําเนินการได,แล,วเสร็จทันตามกําหนดการขยายระยะเวลาการ
ก?อสร,าง 

โครงการก1อสร&าง “อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา หลังท่ี 1 วงเงิน 
20,700,000 บาท รายงานสรุปครั้งท่ี 8 ระหว1างวันท่ี 18 พฤศจิกายน  – 17 ธันวาคม 2554 โดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณค?างานก?อสร,างตามรูปแบบรายการ 20,700,000 บาท 
ระยะเวลาการก?อสร,าง ฯ ตามสัญญา ฯ 240 วัน 
ระยะเวลาการก?อสร,างที่ผ?านมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 18 เม.ย.54) 244 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการก?อสร,างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 6 ก.พ. 
55) 

51 วัน 

ความก,าวหน,าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปLนร,อยละ 100.00  
ความก,าวหน,าของงานที่ทําได,จริงคิดเปLนร,อยละ 44.57  
ช&ากว1ากําหนดการคิดเปJนร&อยละ 55.43 (85 วัน) 
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จํานวนแรงงานเฉลี่ยต?อวันในรอบเดือนที่ผ?านมา 49.97 คน 
เคร่ืองจักร รถแมBคโค 1 คัน 
สามารถส1งมอบงานการก1อสร&าง งวดที่ 1 ได&เม่ือ 13 กรกฎาคม 2554 
สามารถส1งมอบงานการก1อสร&าง งวดที่ 2 ได&เม่ือ 16 กันยายน 2554 
สามารถส1งมอบงานการก1อสร&าง งวดที่ 3 ได&เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2554  
คาดว1าสามารถส1งมอบงานการก1อสร&าง งวดที่ 4 ได&ภายในประมาณ 18 ธันวาคม 2554  

ปNญหา / ข&อเสนอแนะ / ข&อคิดเห็น 
- งานโดยรวมมีความล?าช,าเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการขาดแคลนวัสดุก?อสร,างจากเหตุอุทกภัย ท้ังนี้ 

ผู,รับจ,างเหมาฯ ได,จัดทํา หนังสือเลขท่ี สช.937-6/2554/ล.54-08 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เรื่องขอขยาย
อายุสัญญา โดยอ,างเหตุอุทกภัยในหลายพ้ืนท่ีทําให,ไม?สามารถจัดหาวัสดุเข,าดําเนินการ คณะกรรมการฯ ได,พิจารณา
การขอขยายระยะเวลาของผู,รับจ,างเหมาฯ ในการประชุมวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 ท่ีประชุมมีมติต?อรองการขอขยายระยะเวลาการก?อสร,าง โดยผู,รับจ,างเหมาฯ เสนอขอขยายระยะเวลา ๖๐ วัน 
พิจารณาต?อรองการขอขยายระยะเวลาการก?อสร,างออกไป 55 วัน ทําให,สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 6 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555  

- ผู,รับจ,างเหมาฯ ดําเนินการตามลําดับ อยู?ระหว?างการติดต้ังวัสดุมุงหลังคา , ฉีดฉนวนโฟม ,
ติดต้ังระบบไฟฟ�า-สุขาภิบาล , ก?ออิฐผนังภายใน ชั้นท่ี 3 และทํางานฉาบผนังปูนภายใน ชั้นท่ี 1  

- ในรอบเดือนท่ีผ?านมา มีการอนุมัติวัสดุ 1 รายการ ได,แก? อุปกรณ�ระบบไฟฟ�า-สายไฟฟ�า ของ
บริษัท สายไฟฟ�าไทย-ยาซากิ จํากัด เครื่องหมายการค,า หัวลูกศร  

- ค?าแรงงานเฉลี่ยมีค?าสูงข้ึนกว?าเดือนก?อน และอัตราความก,าวหน,าในรอบเดือน มีค?าเพ่ิมข้ึน   
- งานมีความล?าช,าสะสมเพ่ิมมากข้ึน คาดว?างานจะล?าช,ากว?าสัญญา ราว 3 เดือน ทําให,ผู,รับ

จ,างเหมาฯ ต,องเร?งงานมากข้ึน  
- โครงการ สอบน. เสนอให,มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โดยให,ติดต้ังเคาน�เตอร�พร,อมอ?างล,างมือ 

บริเวณห,องกิจกรรมนิสิตและห,องบรรยาย 3 จํานวน รวม 6 แห?ง อยู?ระหว?างผู,รับจ,างเหมาฯ เสนอราคา 

2. รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ,างหมวดค?าครุภัณฑ�และสิ่งก?อสร,าง เงินรายได,คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� ประจําปY 2555 โดยรวมของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� อ,างอิงท่ี DY0KJO0G เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2554 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DY0KJO0G หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IIPVDZ0Q0X7N.xls   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ    

3.3 รับทราบการขอแก&ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01355225 ภาคต&น ประจําปD พ.ศ. 2554 

ด,วย ผศ.ประไพศรี  วิเศษสุขพงศ� อาจารย�ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร� แจ,ง
ขอเปลี่ยนแปลงคะแนนรายวิชา 01355111 ชื่อวิชา Foundation English I หมู? 815 ประจําภาคต,น ปYการศึกษา 
2554  ของนิสิต จํานวน 62 ราย โดยเปLนการแก,ไขคะแนนจาก คะแนน “NP” เปLนคะแนน “P” โดยแจ,งเหตุผลว?า
เกิดความผิดพลาดจากการรวมคะแนน ซ่ึงใช,โปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณแต?ละส?วนโดยไม?ทราบว?า
บาง Cell ถูกกําหนดเปLน Text เม่ือรวมคะแนนท้ังหมดจึงเกิดผิดพลาด เม่ือตรวจสอบภายหลังพบข,อผิดพลาดจึงขอ
แก,ไข    

การแก,ไขคะแนนตามแบบ KU 7 อนุญาตให,แก,ไขได,เฉพาะคะแนน “I” เท?านั้น สําหรับระดับ
คะแนนอ่ืน จะต,องผ?านความเห็นชอบจากหัวหน,าสายวิชา รองคณบดีฝ%ายวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ 
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ก?อนนําเสนอรองอธิการบดีฝ%ายวิชาการพิจารณา  ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็วจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
โดยการนําเสนอผ?านระบบ e-Office อ,างอิงท่ี DH0UI0QQ เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2554 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DH0UI0QQ เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยได,โดยเร็ว 
รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ    

3.4 รับทราบการขอแก&ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01420113 ภาคต&น ประจําปD พ.ศ. 2554  

ด,วย ผศ.นพพร รัตนช?วง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส� แจ,งขอเปลี่ยนแปลงคะแนนรายวิชา 
01420113 ชื่อวิชา Laboratory in Physics I ภาคต,น ปYการศึกษา 2554 ของนิสิตรหัสประจําตัว 5421602711 ชื่อ 
นายณัฐวัฒน�  วิฑิตวิริยกุล  ได,ยื่นคําร,องขอดูผลคะแนน โดยอาจารย�วัชระ ทองเสมอ อาจารย�ประจําหมู? 727 ได,
ตรวจสอบแล,วพบว?ารวมคะแนนผิด จึงแจ,งขอแก,ไขคะแนนกับอาจารย�ประจําวิชาแล,ว ดังนั้นจึงขอแก,ไขจาก F เปLน 
คะแนน B+  แต?จากการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ได,ทักท,วงผลคะแนนท่ีนําเสนอ
จํานวนรวมไม?ถูกต,อง อาจารย�ประจําวิชา จึงตรวจสอบและยืนยันการขอแก,ไขผลคะแนนใหม? จาก F เปLน B            

การแก,ไขคะแนนตามแบบ KU 7 อนุญาตให,แก,ไขได,เฉพาะคะแนน “I” เท?านั้น สําหรับระดับ
คะแนนอ่ืน จะต,องผ?านความเห็นชอบจากหัวหน,าสายวิชา รองคณบดีฝ%ายวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ก?อนนําเสนอรองอธิการบดีฝ%ายวิชาการพิจารณา  ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็วจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
โดยการนําเสนอผ?านระบบ e-Office อ,างอิงท่ี DT0OPKPP เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2554 หรือสืบค,นท่ี 

http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DT0OPKPP  เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยได,โดยเร็ว 
รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ    

3.5 รับทราบมาตรการบริหารจัดการขยะภายในวิทยาเขตกําแพงแสน  

 ด,วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน มีประกาศ เรื่อง มาตรการบริหารจัดการขยะ
ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 โดยมีมาตรการ ดังนี้  

1. ห,ามท้ิงขยะจากการก?อสร,าง หรือวัสดุเหลือใช,ท่ีย?อยสลายยากภายใน วิทยาเขตกําแพงแสน 
โดยให,นําไปท้ิงภายนอกวิทยาเขตกําแพงแสน  

2. ห,ามเผาขยะทุกชนิดภายในวิทยาเขตกําแพงแสน 

   คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  ได,แจ,งเวียนหน?วยงานภายใน/โครงการทราบแล,ว สําหรับ
โครงการก?อสร,างท่ีอยู?ระหว?างดําเนินการตามสัญญาฯ ได,แจ,งรองคณบดีฝ%ายบริหาร คณะกรรมการตรวจการจ,างฯ 
และคณะกรรมการกายภาพ ภูมิสถาป�ตย� สิ่งแวดล,อมฯ ทราบ เพ่ือถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล?าวแล,ว อ,างอิงท่ี 
DL0UNQOS หรือสืบค,นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DL0UNQOS 
รายละเอียดดังแนบ       

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ    
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3.6 รับทราบการแต1งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของ  
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ด,วยกองการเจ,าหน,าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/5367 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2554 เรื่อง การ
แต?งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 
ราย คือ อ.วรัทภพ  ชัยเนตร  และ อ.ดร.น้ําฝน  ทองทวี  นั้น  

การเสนอชื่อแต?งต้ังกรรมการลําดับท่ี 2 และ 3 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เม่ือวันท่ี 19 
ตุลาคม 2543 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม กอปรกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบให,เสนอชื่อผู,
ประสานงานสาขาวิชาท่ีเก่ียวข,อง หรือผู,แทนคณาจารย�ในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปLนกรรมการลําดับท่ี 3 นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ได,ตรวจสอบ และนําเสนอคณบดี เพ่ือเสนอชื่อแต?งต้ังกรรมการท่ีเก่ียวข,องตาม
องค�ประกอบ และมติท่ีประชุม ดังนี้    

   อ.วรัทภพ ชัยเนตร    
1. คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  ประธานกรรมการ  
2. รศ.ชุติมณฑน�  บุญมาก     กรรมการ  
3. รศ.ดร.จงรักษ�  แก,วประสิทธิ์   กรรมการ  
อ.ดร.น้ําฝน  ทองทวี 
1. คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  ประธานกรรมการ  
2. อ.ดร.ปEติ   ตรีสุกล    กรรมการ 
3. รศ.ดร.จงรักษ�  แก,วประสิทธิ์   กรรมการ 

โดยเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต?วันท่ี 11 ตุลาคม 2554  อ,างอิงท่ี DV0WLBAY เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2554 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DV0WLBAY รายละเอียด ดังแนบ   

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติปริญญาภาคต&น ปDการศึกษา 2554 ครั้งท่ี 2 ภาคพิเศษ 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสนท่ี ศธ 0513.20103(3)/1186 ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2554 แจ,งรายชื่อผู,มีสถานภาพทางการศึกษาอยู?ในข?ายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคต,น ปY
การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 2 (ภาคพิเศษ) หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ จํานวน  13 คน นั้น  

ส?วนงานจัดการศึกษา ได,ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับการอนุมัติปริญญา
เรียบร,อยแล,ว ผู,มีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไม?มีหนี้สินกับ
คณะฯ แล,ว จํานวน 12 คน และพบว?ามีนิสิต (นายนูร นามศิริเลิศ) ค,างชําระค?าลงทะเบียน เปLนเงิน 50,800 บาท 
โดยโครงการฯประสานงานแล,วแจ,งว?าจะชําระเงินภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2554  

ดังนั้น จึงขอนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา โดยการเวียนเพ่ือดําเนินการ
ได,รวดเร็ว และเปLนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด อ,างอิงท่ี DF0PAF8E เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 
หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DF0PAF8E    
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 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม    เห็นชอบ ท้ังนี้ขอให,โครงการ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ ติดตามนิสิต ซ่ึง
ค,างชําระค?าลงทะเบียนให,ดําเนินการให,เรียบร,อย ก?อนถึงกําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร  

4.2 ขออนุมัติปริญญาภาคต&น ปDการศึกษา 2554 ครั้งท่ี 3 ภาคพิเศษ 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสนท่ี ศธ 0513.20103(3)/1243 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 
2554 แจ,งรายชื่อผู,มีสถานภาพทางการศึกษาอยู?ในข?ายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคต,น ปYการศึกษา 2554 ครั้ง
ท่ี 3 (ภาคพิเศษ) หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ จํานวน  1  คน นั้น  

ส?วนงานจัดการศึกษา ได,ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับการอนุมัติปริญญา
เรียบร,อยแล,ว ผู,มีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบ มีความประพฤติเหมาะสม ไม?มีหนี้สิน
กับคณะฯ   

ดังนั้น จึงขอนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา โดยการเวียนเพ่ือดําเนินการ
ได,รวดเร็ว และเปLนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด อ,างอิงท่ี DY0WQCE1 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2554 หรือ
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DY0WQCE1  รายละเอียดดังนี้   

 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

4.3 เกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู&อํานวยการสถาบัน และผู&อํานวยการสํานัก 

ด,วยกองกลางมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/18859 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2554  เรื่อง เกณฑ�การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน และผู,อํานวยการสํานัก โดยแจ,งว?าท่ีประชุมคณบดี ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 18/2554 เม่ือวันศุกร�ท่ี 9 ธันวาคม 2554 ได,รับทราบเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตามท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน และผู,อํานวยการสํานัก ได,
กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับคณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน และผู,อํานวยการสํานัก และแนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน/สํานัก เพ่ือให,การ
ติดตามและประเมินผลเปLนไปโดยเรียบร,อย รายละเอียดอ,างอิงท่ี DY0MR5XY เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2554 หรือ
สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DY0MR5XY   รายละเอียดดังแนบ  

 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม    เห็นชอบ โดยให,แต?งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี โดยมีหน,าท่ีตามข,อ 3.3 ของคู?มือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน และผู,อํานวยการสํานัก ประจําปY 2554 ประกอบด,วย  

1. รองคณบดีฝ%ายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
2. รศ.ดร.จงรักษ�  แก,วประสิทธิ์    รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ%ายประกันคุณภาพ   กรรมการ  
4. รองคณบดีฝ%ายกิจการนิสิต    กรรมการ  
5. ผู,ช?วยคณบดีฝ%ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
6. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศีลสังวร     เลขานุการ   
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4.4 ขออนุมัติแต1งตั้งประธานกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคพิเศษ 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ท่ี 1098/2554 เรื่อง แต?งต้ังคณะกรรมการโครงการปริญญา
ตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ อ,างอิงท่ี 8Q0N4OP1 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2554 หรือสืบค,นท่ี 

http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?8Q0N4OP1 โดยแต?งต้ัง อ.วรัทภพ  ชัยเนตร เปLน 
ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ต้ังแต?วันท่ี 1 เมษายน 2554 เปLนต,นไป โดยมีวาระ 2 ปY นั้น  

เนื่องจาก อ.วรัทภพ  ชัยเนตร ลาศึกษาต?อระดับปริญญาเอกโดยใช,เวลานอกราชการ และมีความ
จําเปLนต,องให,เวลาในการศึกษาอย?างต?อเนื่องเพ่ือให,การศึกษาสําเร็จตามระยะเวลา ดังนั้น จึงขอลาออกจากตําแหน?ง
ประธานกรรมการคณะกรรมการดําเนินงานฯ ต้ังแต?วันท่ี 1 ธันวาคม 2554 เปLนต,นไป อ,างอิงท่ี D70WO9YI หรือ
สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?D70WO9YI  รายละเอียดดังแนบ  

คณบดี พิจารณาแล,ว เห็นสมควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาอนุมัติให, อ.วรัท
ภพ ชัยเนตร ลาออกจากประธานกรรมการคณะกรรมการดําเนินงานฯ โดยเสนอชื่อ รศ.สกาวรัตน�  จงพัฒนากร เปLน
ประธานฯ แทน เนื่องจากการเสนอแต?งต้ังประธาน ไม?เปLนไปตามตามประกาศคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
เรื่อง องค�ประกอบ แนวทางและวิธีปฏิบัติการเสนอแต?งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ  วันท่ี 16 
มีนาคม 2554 สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?6Y0M1FFE หรืออ,างอิงท่ี 
6Y0M1FFE  ข,อ 2  ซ่ึงกําหนดให,ดํารงตําแหน?งติดต?อกันไม?เกิน 2 วาระ ดังนั้นจึงขอเสนอพิจารณาตามข,อ 7 ซ่ึง
กําหนดให,อยู?ในดุลยพินิจของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมอภิปราย และสอบถามประเด็นการเสนอชื่อ รศ.สกาวรัตน�  จงพัฒนากร เปLนประธานฯ 
แทน อ.วรัทภพ ชัยเนตร  ซ่ึงคณบดีชี้แจงว?า มีการดําเนินการตามข้ันตอนของประกาศคณะฯ โดยเรียนเชิญประธาน
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร� และอาจารย�ในสังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร� มาสอบถามความเห็นก?อนใช,ดุลย
พินิจเสนอชื่อตามข,อ 7     

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ให,เสนอชื่อแต?งต้ัง รศ.สกาวรัตน�  จงพัฒนากร ต้ังแต?วันท่ี 1 กุมภาพันธ� 
2554 เปLนต,นไป โดยมีวาระต?อเนื่องจากคําสั่งเดิม  

4.5 การปรับปรุงหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร�) และการเปล่ียนแปลงการเก็บค1าธรรมเนียมการศึกษา 

ด, วยโครงการ ศิลปศาสตรมหา บัณฑิต  สาขารั ฐศาสตร�  (ภาค พิ เศษ )  มี บัน ทึก ท่ี  ศธ 
0513.20408/443 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2554  แจ,งขอปรับปรุงหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร�) และเปลี่ยนแปลงการเก็บ
ค?าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องจากคณะสังคมศาสตร� ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร�) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 และเนื่องจากโครงการฯ ได,รับอนุมัติใช,หลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร�) และจัดการเรียนการสอน ณ วิทยา
เขตกําแพงแสน โดยสาระสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรฯ คือ มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหน?วยกิตตลอดหลักสูตร 
จากเดิม ไม?น,อยกว?า 38 หน?วยกิต เปLน ไม?น,อยกว?า 47 หน?วยกิต ซ่ึงหากหลักสูตรดังกล?าวได,รับอนุมัติปรับปรุง จะมี
ผลบังคับใช,ต้ังแต?ปYการศึกษา 2555 ดังนั้นจึงมีผลกระทบต?อระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร และการเก็บ
ค?าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการ ดังนี้  

1. ระยะเวลาการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 3 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร,อน 
เปLน 4 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร,อน  

2. ค?าใช,จ?ายรวมตลอดหลักสูตรจากเดิม มีส?วนต?างเพ่ิมข้ึน เปLนเงิน 38,100 บาท  
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หลักสูตรเดิม  (รุ?นท่ี 6 – 7) หลักสูตรปรับปรุง (รุ?นท่ี 8 เปLนต,นไป) 
หลักสูตรแผน ข (IS)              148,860  บาท หลักสูตรแผน ข (IS)              186,960  บาท 
หลักสูตรแผน ก (Thesis)        153,860  บาท หลักสูตรแผน ก (Thesis)        191,960  บาท 

  คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 มี
มติเห็นชอบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงค?าใช,จ?ายดังกล?าว โดยนําเสนอร?างประกาศฯ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
และท่ีประชุมคณะกรรมการฝ%ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 12/2554 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 
2554 มีมติเห็นชอบร?างประกาศฯ ดังกล?าวเรียบร,อยแล,ว และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต?อไป 
สืบค,นท่ีhttp://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DL0VBAI2 หรืออ,างอิงท่ี DL0VBAI2 เม่ือวันท่ี 
6 ธันวาคม 2554  หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?E40XK3Z0 หรือ
อ,างอิงท่ี E40XK3Z0  รายละเอียด ดังแนบ  

 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   

4.6 ทุนวิจัยโครงการ ศศ.ม. สาขารัฐศาสตร� ภาคพิเศษ เพ่ือการทําวิทยานิพนธ� ประจําปD
งบประมาณ 2555 สําหรับนิสิตท่ีเข&าศึกษาภาคต&น ปDการศึกษา 2555  

ด, วยโครงการ ศิลปศาสตรมหา บัณฑิต  สาขารั ฐศาสตร�  (ภาค พิ เศษ )  มี บัน ทึก ท่ี  ศธ 
0513.20408/463 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2554  แจ,งขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดสรรเปLนทุนวิจัยให,นิสิตทํา
วิทยานิพนธ� ประจําปY 2555 จํานวนไม?น,อยกว?า 15 ทุน ๆ ละไม?เกิน  30,000 บาท สําหรับนิสิตท่ีเข,าศึกษาต้ังแต?ปY
การศึกษา 2555 เปLนต,นไป สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DY0YM9K2   
อ,างอิงท่ี DY0YM9K2 รายละเอียด ร?างประกาศคณะฯ  ดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมพิจารณาแล,วให,ความเห็นว?า ควรเปลี่ยนชื่อจากทุนวิจัยโครงการ... เปLนทุนวิจัยเพ่ือทํา
วิทยานิพนธ� โดยมีเง่ือนไขให,นําเสนอผลงานในการประชุมหรือตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติข้ึนไป นอกจากนี้ควรมีการ
ระบุข้ันตอนการขอรับทุนเพ่ือความชัดเจน   

  อ.ดร.สุรางค�  ณรงค�ศักด์ิสกุล ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ได,เข,าร?วมประชุมและ
ชี้แจงวัตถุประสงค�ของการจัดสรรทุนเพ่ือจูงใจให,นิสิตเลือกเรียนหลักสูตรแผน ก ทําวิทยานิพนธ� เนื่องจากป�จจุบัน
นิสิตในโครงการ ส?วนใหญ?จะเลือกเรียนหลักสูตร แผน ข ทํารายงานค,นคว,าอิสระ ซ่ึงเปLนผลให,สัดส?วนแผน ก และ 
แผน ข ไม?เปLนไปตามแผน คือ 20 : 80   

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยปรับแก,ไขร?างประกาศฯ ตามข,อเสนอแนะของท่ีประชุม ดังนี้  

1.  ให,เปลี่ยนชื่อเปLนทุนวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ�  

2.  กําหนดเง่ือนไขผู,รับทุนต,องตีพิมพ�ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติข้ึนไป  

3.  ให,ระบุข้ันตอนการขอรับทุนให,ชัดเจน  
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4.7 ขออนุมัติเปTดสอนหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท1องเท่ียว (ภาคพิเศษ)      

ด,วยโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน.) มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20417 ขออนุมัติเปEดสอนหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท?องเท่ียว (ภาคพิเศษ) โดยแจ,งว?า
โครงการฯ ได,รับอนุมัติใช,หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมแลท?องเท่ียว) จากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรี
ราชา และโครงการฯ ดําเนินการจัดทําเอกสารขออนุมัติเปEดสอนหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ท?องเท่ียว (ภาคพิเศษ) ต้ังแต?ภาคต,น ปYการศึกษา 2555 เปLนต,นไป จํานวนนิสิตรับใหม? ปYละ 180 คน ค?าธรรมเนียม
การศึกษา เหมาจ?าย ปYท่ี 1 ภาคต,น เปLนเงิน 27,400 บาท และ ปYท่ี 1 ภาคปลาย – ปYท่ี 4 เหมาจ?ายในอัตราเดียวกัน 
เปLนเงิน 26,700 บาท รวมตลอดหลักสูตร 214,300 บาท จุดคุ,มทุน อยู?ท่ีจํานวนรับเฉลี่ย 129 คน/ปY รายละเอียด 
อ,างอิงท่ี DY0WE4PH หรือสืบค,นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DY0WE4PH  
หรืออ,างอิงท่ี E40ZOLWH หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?E40ZOLWH  
รายละเอียด  ดังแนบ  

1. ความพร,อมด,านอาจารย� http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/IYMME40ZSTRY.doc  

2. โครงการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท?องเท่ียว (ภาคพิเศษ) ปYการศึกษา 
2555  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/MZXQE40ZSTRZ.doc  

3. รายรับ – รายจ?าย http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KLTBE40ZSTTO.xls  

4. หลักสูตรและอาจารย�ผู,สอน http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/EXUJE40ZSTTP.doc  

5. อัตราค?าธรรมเนียม http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UOIME40ZTTFS.doc 

6. อัตราค?าเบ้ียประชุม  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YMJKE40ZTTFT.doc    

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
ได,เข,าร?วมประชุมชี้แจงข,อมูลเพ่ิมเติมในส?วนท่ีเก่ียวข,องกับโครงการเปEดสอนหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและท?องเท่ียว (ภาคพิเศษ) ตามแผนจํานวนรับนิสิตใหม? 180 คน/ปY อัตราค?าธรรมเนียมตามร?างประกาศฯ 
อยู?ในอัตราใกล,เคียงกับค?าธรรมเนียมการศึกษา ของโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และให,นําเสนอโครงการฯ และร?างระเบียบท้ัง 2 ฉบับเพ่ือขออนุมัติ
ดําเนินการต?อไป   

4.8 ขอประเมินผลการสอนเพ่ือกําหนดตําแหน1งรองศาสตราจารย� 

เนื่องจาก ดร.ชานันก� สุดสุข ข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน?งผู,ช?วยศาสตราจารย�  
สังกัดสายวิชาคณิตศาสตร� สถิติ และคอมพิวเตอร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได,รับแต?งต้ังดํารงตําแหน?ง    
ผู,ช?วยศาสตราจารย� สาขาวิชาคณิตศาสตร� เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 ป�จจุบันดํารงตําแหน?ง ผู,ช?วยศาสตราจารย� ข้ัน 
39,480 บาท เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหน?งทางวิชาการในตําแหน?ง รองศาสตราจารย� สาขาวิชา
คณิตศาสตร� โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01417271 ชื่อรายวิชา วิยุตคณิตเบ้ืองต,น (Introductory 
Discrete Mathematics) ในภาคปลาย ปYการศึกษา 2554  และจัดส?งเอกสาร ประกอบด,วย    

1) แบบประวัติส?วนตัวและภาระงานสอน (ก.พ.อ.03)  1 ชุด  
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2) เอกสารคําสอนรายวิชา 01417271 วิยุตคณิตเบ้ืองต,น (Introductory Discrete 
Mathematics)  1 เล?ม  

3) แผนการสอนรายวิชา 01417271 วิยุตคณิตเบ้ืองต,น ( Introductory Discrete 
Mathematics)  ภาคปลาย ปYการศึกษา 2554 1 ฉบับ  

จากเอกสาร ก.พ.อ. 03 หัวหน,าสายวิชาคณิตศาสตร� สถิติ และคอมพิวเตอร� ได,ตรวจสอบ
คุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงานเรียบร,อยแล,ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
รับเรื่องเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554  

 อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ,งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว,ตามข,อ 4.2 หน?วยงานจะต,องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบ
เวลา ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ปYการศึกษา 2554 ต,องเสนอเรื่องส?งถึงกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน 
ก?อนเดือนตุลาคม 2554   ในกรณีนี้จึงเลยกําหนดการประเมินผลการสอน ภาคปลายแล,ว เห็นสมควรเสนอ
ประเมินผลการสอนในภาคฤดูร,อน หรือภาคต,น ปYการศึกษา 2555 แทน โดยขอให,จัดส?งแบบเสนอขอประเมินผลการ
สอน (แบบท่ี 1)  เพ่ิมเติมด,วย  

ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ดําเนินไปด,วยความ
เรียบร,อย และเปLนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให,
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน,าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน,าภาควิชาหรือ
เทียบเท?า เปLนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน?งทาง
วิชาการ จํานวน 2 ท?าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต?งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือ
เสนอต?อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน?งทางวิชาการอนุมัติแต?งต้ังต?อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี DE0PMFSV หรือ
สืบค,นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DE0PMFSV เอกสารดังเสนอท่ีประชุมพร,อม
บัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน?งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� อ,างอิงท่ี 
PJ15OQR3 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PJ15OQR3   

 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบให,เสนอชื่อแต?งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการสอนตาม
องค�ประกอบ ดังนี้  
 1.  หัวหน,าสายวชิาคณิตศาสตร�ฯ    ประธานกรรมการ 
 2.  รศ.วิรัตน�  สวุรรณาภิชาติ     กรรมการ  
 3.  ผศ.ดร.นพพร  รัตนช?วง    กรรมการ  

4.9 ขอเสนอช่ือคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โรงแรมและท1องเท่ียว ภาคพิเศษ สุพรรณบุรี  

ด,วยโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี  ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการโครงการ
หลั กสู ต รบริ หารธุ ร กิ จ บัณฑิต  สาขาวิ ช าการ โ ร งแรมและท? อง เ ท่ี ยว  ภาค พิ เศษ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ซ่ึงมอบให,คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ดําเนินการโครงการฯ โดยรับนิสิตใหม? 
ต้ังแต? ภาคต,น ปYการศึกษา 2555 เนื่องจากการดําเนินงานโครงการฯ เปLนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
การเสนอแต?งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ จึงไม?เปLนไปตามตามประกาศคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เรื่อง 
องค�ประกอบ แนวทางและวิธีปฏิบัติการเสนอแต?งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ วันท่ี 16 มีนาคม 
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2 5 5 4  อ, า ง อิ ง ท่ี  6Y0M1FFE ห รื อ สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?6Y0M1FFE  จึงขอเสนอพิจารณาตามข,อ 7 ซ่ึง
กําหนดให,อยู?ในดุลยพินิจของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ  

ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารจัดการดําเนินไปโดยความเรียบร,อย โครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� 
สุพรรณบุรี จึงขอเสนอแต?งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ดังนี้   

  คณะกรรมการบริหารโครงการ  
1. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  ท่ีปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝ%ายกิจการนิสิตและกายภาพ ท่ีปรึกษา  
3. ผู,อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ท่ีปรึกษา 
4. ผู,ช?วยอธิการบดีฝ%ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ�  ท่ีปรึกษา  
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประธานกรรมการ  
6. รองคณบดีฝ%ายวิชาการ  กรรมการ  
7. รองคณบดีฝ%ายกิจการนิสิต กรรมการ  
8. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี  กรรมการ 
9. หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
10. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  กรรมการและเลขานุการ   

  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  
1. นายชานันก� สุดสุข ประธานกรรมการ  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย กรรมการ   
3. นายวุฒิพงษ� ศิลปวิศาล กรรมการ  
4. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ  กรรมการและเลขานุการ   

ท้ังนี้ให,คณะกรรมการท้ัง 2 ชุด มีอํานาจและหน,าท่ีตามท่ีกําหนดไว,ในระเบียบว?าด,วยการบริหาร
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2547 ต้ังแต?วันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2555 เปLนต,นไป โดยมีวาระ 2 ปY  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายประเด็นการเสนอแต?ง ต้ังคณะกรรมการบริหารฯ และ
คณะกรรมการดําเนินงานฯ ซ่ึงแต?งต้ังท้ังโดยชื่อตําแหน?ง และโดยชื่อบุคคล เนื่องจากมีชื่อตําแหน?ง และชื่อบุคคลช้ํา
ซ,อนกัน อาจมีผลต?อการดําเนินงาน ท่ีประชุมใช,วิธีการลงคะแนน ซ่ึงเสียงส?วนใหญ?มีมติเห็นชอบตามท่ีประธาน
โครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรีนําเสนอ  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.10 ขอปรับเปล่ียนตําแหน1ง ช1างเทคนิค พนักงานมหาวิทยาลัย 

 ตามบันทึกท่ี ศธ. 051310107/ ว. 813 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2554 เรื่อง แจ,งผลการจัดสรร
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ?นดิน ปYงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยสํานักงานเลขานุการ ได,รับ
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน?ง ช?างเทคนิค จํานวน 1 อัตรา นั้น  

เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานเลขานุการ มีมติเห็นชอบให,ปรับเปลี่ยนตําแหน?ง 
จากช?างเทคนิค เปLน ตําแหน?ง บุคลากร เนื่องจากในป�จจุบันคณะฯ มีบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน แต?ยังไม?มีอัตราบุคลากร 
ป�จจุบันมีอัตราผู,ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา รับผิดชอบงาน ซ่ึงมีภาระงานรับผิดชอบท้ังด,านงานทะเบียนประวัติ งาน



 

N:\การประชุม\Report 12_2554.doc  

15

บริหารบุคคล งานฐานข,อมูลบุคลากร งานประกันคุณภาพ กอปรกับมหาวิทยาลัย มีนโยบายให,นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช,เพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน ดังนั้นจึงจําเปLนต,องมีบุคลากร ท่ีมีความรู, ความสามารถด,านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานด,านทะเบียนประวัติ ฐานข,อมูล และการเชื่อมโยงข,อมูลกับระบบประกัน
คุณภาพ เพ่ือความต?อเนื่องและการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ  จึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหน?งจากช?างเทคนิค เปLน ตําแหน?ง 
บุคลากร  เพ่ือปฏิบัติงานในด,านระบบฐานข,อมูลบุคลากร  ทะเบียนประวัติ และการฝ�กอบรมต?างๆ ของคณะฯ ให,มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นต?าง ๆ และขอให,สํานักงานเลขานุการ เปรียบเทียบ
ภาระงานของตําแหน?งช?างเทคนิค และบุคลากร เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนั้นสํานักงานเลขานุการ จึงขอชะลอ 
และถอนเรื่องดังกล?าว   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน 2554  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
เงินรายได, ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 รายละเอียดอ,างอิงในระบบท่ี DY0KJO0G  หรือสืบค,นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DY0KJO0G  หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LQZYE10SHC4A.xls  รายละเอียด ดังนี้  

1. เงินรายได,คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   ประกอบด,วย  
1.1 งบรายรับ - รายจ?าย, งบดุล คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
1.2 รายงานการรับ - จ?ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย�ต,นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจ?าย, งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
1.5 งบรายรับ - รายจ?าย, งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
1.6 งบรายรับ - รายจ?าย, งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนท่ีได,รับการโอนเข,าบัญชี แต?ยังไม?ได,จัดทําเช็คแจ,ง
จ?าย 

1.7.2 รายงานเช็คค,างจ?ายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได,คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
1.7.4 งบพิสูจน�ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได,คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

2. เงินงบประมาณแผ?นดิน ประจําปY 2555 ป�จจุบันยังไม?ได,รับแจ,งการจัดสรรงบประมาณจากกอง
แผนงาน   
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ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

5.2 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ติดต้ังมิเตอร�ไฟฟ�าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต?เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และต,องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค?าใช,จ?ายสาธารณูปโภค ร,อยละ 5 ต?อปY และป�จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการ
ประหยัดการใช,พลังงานของชาติ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข,อมูลการใช,สาธารณูปโภค ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2554 อ,างอิงท่ี DY0KJO0G  หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LCAEE00ZYV4V.xls 
หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?DY0KJO0G  รายละเอียด ดังนี้   

1. สรุปรายงานการใช,ค?าสาธารณูปโภค ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554  
2. การใช,สาธารณูปโภค (ไฟฟ�า ประปา และโทรศัพท�) ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 จําแนก

ตามมิเตอร� และค?าใช,จ?าย   
3. รายงานสถิติการใช,น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 จําแนกตามปริมาณและ

ค?าใช,จ?าย  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2555   

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� ทุกวันจันทร�ท่ี 4 หรือวันจันทร�สุดท,ายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือให,การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได,ล?วงหน,า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 1/2555 ประจําเดือนมกราคม 2555 วันจันทร�ท่ี 30 
มกราคม 2555 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร,อมรายละเอียดภายในพุธท่ี 18 มกราคม 2555 และ
จัดส?งระเบียบวาระการประชุมให,คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 25 มกราคม 2555         

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

 เลิกประชุมเวลา 12.15 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู,บันทึกรายงานการประชุม    

  

 


