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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
ครั้งที่ 1/2554 

วันจันทรท์ี่ 31 มกราคม 2554  
ณ ห้อง Sc9-110  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก์ สุดสุข คณบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ  
3. ผศ.วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์  หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ  
5. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ  หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ฯ     กรรมการ 
6. รศ.ปริทรรศน์ นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
7. รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธ์ุ กรรมการประจําคณะ(อาจารย์ประจํา) กรรมการ  
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม  
1. อ.รามิล กาญจันดา หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ ติดราชการอื่น  
2. รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ิ  กรรมการประจําคณะ ผู้แทนคณาจารย์ ติดราชการอื่น  
เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 

เรื่องทีป่ระชุม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทําหน้าที่ประธาน
การประชุม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

1.1 การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีประสาทปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) แด่ Mr.Laurent Bili อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย 
ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. โดยเชิญหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ดังนั้นจึงได้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จากเวลา.
09.30 น. เป็นเวลา 14.00 น. แทน     

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  

สืบเนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัย และการใช้พ้ืนที่ประธานแจ้งว่าคณะฯ ได้พิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน
กรรมการ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดําเนินงานด้านการจัดการด้านกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ สิ่งแวดล้อม การกํากับ ควบคุม 
ดูแลการดําเนินงานประหยัดและอนุรักษ์พลังงานตามนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบตามกําหนด     
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  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

1.3 การอนุมัติการบรรจุแผนและเปิดสอนหลักสูตรใหม่   

ประธานแจ้งว่าที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเปิดรับนิสิตตามแผน และการบรรจุแผนหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วย  

1. บธ.บ.(การตลาด) (หลักสูตรเดิมของคณะบริหารธุรกิจ)  เปิดรับนิสิตใหม่ ภาคปกติ ปีละ 80 คน 
ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 

2. วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) หลักสูตรใหม่ ประจําปี 2554 (อนุมัติบรรจุแผนหลักสูตรใหม่ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา)  

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

1.4 โครงการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)   
ประธานแจ้งว่าที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กู้เงินเพื่อการลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และอาคาร
สํานักงานอาคารสถานที่ วงเงิน 54.275 ล้านบาท   

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ครั้งที่ 12/2554   

  ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 เพื่อรับรอง ทั้งนี้ได้นําเรียนในระบบ e-Office 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 อ้างอิงที่4F0ZBQ0Q หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4F0ZHAMJ.doc   

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา  

  มติที่ประชุม รับรองโดยไม่แก้ไข  

วาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2553   

ตามที่กําหนดให้หน่วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อ
แจ้งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายใน/โครงการ และฝ่าย
ต่างๆ  ประจําเดือนธันวาคม 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2554) ดังนี้       

ลําดับ 
ที่ 

หน่วยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได้
นําเสนอ 

ว/ด/ป ที่ส่ง 

1. ฝ่ายบริหาร   27  ธ.ค. 53 
2. ฝ่ายวิชาการ    17 ม.ค.54 
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ลําดับ 
ที่ 

หน่วยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได้
นําเสนอ 

ว/ด/ป ที่ส่ง 

3. ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
   ยังไม่มีการรายงานผลการดําเนินงานตั้งแต่ 

ก.ค. – ธ.ค.53 
4. ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต    5 ม.ค.54 
5. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   16 ธ.ค.53 
6. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    18 ม.ค.54 
7 สายวิชาคณิตศาสตร์    5 ม.ค.54 
8. สายวิชาวิทยาศาสตร์   5 ม.ค.54 
9. สายวิชาศิลปศาสตร์    ติดตามสอบถามแล้ว แจ้งว่าจะดําเนินการ

จัดส่งเร็ว ๆ นี้ 
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   ติดตามสอบถามแล้ว แจ้งว่าจะดําเนินการ

จัดส่งเร็ว ๆ นี้ 
11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภ.พิเศษ   ติดตามสอบถามแล้ว แจ้งว่าจะดําเนินการ

จัดส่งเร็ว ๆ นี้ 
12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ     ติดตามสอบถามแล้ว แจ้งว่าจะดําเนินการ

จัดส่งเร็ว ๆ นี้ 
13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภ.พิเศษ   20 ธ.ค.53 
14. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี    11 ม.ค.54 
15. สํานักงานเลขานกุาร   27 ม.ค.54 
16. โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   5 ม.ค.54 
17. โครงการจัดต้ังสว่นงานจัดการศึกษา   13 ม.ค.54 
18. โครงการจัดต้ังสายวิชาฟิสิกส์   ติดตามสอบถามแล้ว แจ้งว่าจะดําเนินการ

จัดส่งเร็ว ๆ นี้ 
19. โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา   ติดตามสอบถามแล้ว แจ้งว่าจะดําเนินการ

จัดส่งเร็ว ๆ นี้ 
20. โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร์   10 ม.ค.54 
21. โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร์   20 ธ.ค.53 
22. โครงการจัดตัง้สายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา   18 ม.ค.54 
23. โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   11 ม.ค.54 

รวมหน่วยงานที่นําส่งและไม่นําส่งทั้งสิ้น 16 7  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 

หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอนําเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้  ประจําปี  2554 และรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  ดังนี้  

1. ผลการซื้อจ้างหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง(เงินรายได้) ประจําปี 2554 ประจําเดือนธันวาคม 
2553 (ไตรมาสที่ 1) รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/580N5SHB.xls             

2. ความก้าวหน้าในการดําเนินการโครงการก่อสร้าง ประจําเดือนธันวาคม 2553  ดังนี้   

 



4 

F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  1_2554.doc  

ลําดับ รายการสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ วงเงินจัดซ้ือ ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 
1 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ

รวม 1-5 และ 9   
20,000,000.- 19,900,000 เปิดซองพิจารณาผลการประกวดราคาวันที่ 29 ธ.ค. 2553 

เวลา 14.00 น.  มีผู้ย่ืนซอง 3 ราย ดังนี้  
1. บ.น้ําทิพย์เจริญชัย จํากัด เสนอราคา 23,578,000 บาท 
2. บ.แสงชัยโชค จํากัด เสนอราคา 19,964,997.77 บาท  
3. หจก.ศรีสิน เสนอราคา 20,442,410.36 บาท   
สรุปผลผู้เสนอราคาต่ําสุด บริษัท แสงชัยโชค จํากดั  เสนอ
ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการต่อรองราคา 
โดยบริษัทยินดีลดราคาให้ คงเหลือ  19,900,000 บาท   
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทําสัญญา 

2 บันไดหนีอาคาร 9   1,500,000.- 1,500,000 ขออนุมัติจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยมีผู้เสนอราคา 1 ราย บริษัท 
โชคหนาแน่น ประเทศไทย จํากัด วงเงิน 1,500,000 บาท 
อยู่ในระหว่างการจัดทําสัญญา    

3 อาคารการเรียนรู้ทางภาษา 
(โครงการภาคพิเศษ ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)  

30,900,000.- 30,900,000 ผู้รับจ้าง บ.ธัญญกรุ๊ป จํากัด คณะฯ ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2553 ระยะเวลาก่อสร้างรวม 365 วัน 

4 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

4,440,900.- 4,400,000 ประกวดราคาระบบ e-Auction กําหนดการรับแบบ ต้ังแต่
วันที่ 20 ธ.ค. 2553 - 6 ม.ค. 2554  วันที่ 14 ม.ค. 2554 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยมีผู้ย่ืนซอง
พิจารณา รวม 7 ราย ผ่านการคัดเลือกจํานวน 5 ราย ไม่
ผ่าน 2 ราย และวันที่ 18 ม.ค. 2554 พิจารณาสรุปผลการ
ตัดสินเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น ผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้
เสนอราคา จํานวน 5 ราย ท่ีกองคลัง บข. และวันที่ 25 ม.ค. 
2554 พิจารณาผลการประกวดราคา ท่ี กสท. โดย บ.กิจการ
ร่วมค้า เรืองประทุม ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ผู้เสนอราคา
ตํ่าสุด 4,420,000 บาท ต่อรองยินดีลดราคาให้คงเหลือ 
4,400,000 บาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างสรุปผลการประกวด
ราคา)       

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

3.3 รายงานชี้แจงข้อร้องเรียนการให้คะแนนวิชาเคมีเบื้องต้น 

ตามหนังสือที่ ศธ  0508/15314 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบข้อมูล และช้ีแจงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้คะแนนวิชาเคมี
เบื้องต้นของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่ามีนิสิตสอบตกในรายวิชาดังกล่าวเป็นจํานวน
ม า ก  อ า จ จ ะ ทํ า ใ ห้ นิ สิ ต เ รี ย น ไ ม่ จ บ ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  4  ปี  อ้ า ง อิ ง ที่  3B0Y6PZ7 ห รื อ สื บ ค้ น ที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3B0Y8KMW.pdf  ทั้งนี้โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ได้ตรวจสอบและ
รายงานข้อมูลและรายงานให้คณะฯ ทราบโดยสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/3F0ZEI69.doc 
และนําเสนอรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือที่ ศธ 0513.10102/299 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 แจ้ง
เ ล ข า ธิ ก า ร คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ท ร า บ  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ้ า ง อิ ง ที่  4I0OM7T4 ห รื อ สื บ ค้ น ที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4I0OQ8LC.pdf    
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ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  

ด้วยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  แจ้ งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ประกาศ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 โดยสรุปคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ระดับ
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่คณะกรรมการกําหนด รายละเอียดตามประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังได้แจ้งเวียนในระบบ e-Office  เพื่อแจ้งให้หน่วยงานและบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ อ้างอิง
ที่ 4V0UCPTG หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4V0UJTIB.pdf   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.5 แนวปฏิบัติการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีบันทึกที่ ศธ 0506(2)/ว 1599 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2553 แจ้งเรื่องแนวปฏิบัติการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 รายละเอียดอ้างอิงที่ 4Q0UJZVH หรือ
สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4Q0ULOLO.pdf   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.6 แนวปฏิบัติงานเอกสารเกี่ยวกับการเสนอเรื่อง 

ด้วยกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/098 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554 แจ้ง
แนวปฏิบัติงานเอกสารเกี่ยวกับการเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นระบบ โดยแจ้งว่ามหาวิทยาลัย กําหนดแนว
ปฏิบัติเพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้  

หน่วยงานส่วนกลาง  

- ให้เสนอเรื่องทุกประเภทผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับสายการบังคับบัญชา จนถึง คณบดี เพื่อ
นําเสนอเสนอไปยังมหาวิทยาลัย  

หน่วยงานวิทยาเขต   

- ให้เสนอเรื่องทุกประเภทผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับสายการบังคับบัญชา ผู้บริหารหน่วยงานต้น
สังกัด และผ่านรองอธิการบดีวิทยาเขต เพื่อนําเสนอไปยังมหาวิทยาลัย รายละเอียดอ้างอิงที่ 4G0OVJHX หรือสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4G0PKT1E.pdf   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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3.7 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการชําระหนี้เงินกู้ 

ด้วยกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10105/ว 0003 ลงวันที่ 5 มกราคม 
2554  เ รื่ อ ง  ซั กซ้ อม วิ ธีป ฏิ บั ติ ในการบริ ห ารจั ดการชํ า ระหนี้ เ งิ นกู้  โดยแจ้ งน โยบายของอธิ ก า รบ ดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การบริหารจัดการชําระหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กอง
คลัง เป็นศูนย์ประสานงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. นั้น  

 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จึงขอซักซ้อมวิธีปฏิบัติ และแจ้งแนวทางการดําเนินงานตามขั้นตอนมา
เพื่อให้หน่วยงานที่มีโครงการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ดําเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว รายละเอียดอ้างอิงที่ 
4C0NXU1W หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4C0O13MY.pdf   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.8 แผนอัตรากําลังและจัดลําดับความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชาที่ชัดเจน  

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ มีบันทึกด่วนที่สุดที่ ศธ 0513.10103/ว 232 ลงวันที่ 18 มกราคม 2554 เรื่อง 
ขอให้คณะเสนอแผนอัตรากําลังและจัดลําดับความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชาที่ชัดเจน โดยแจ้งว่าที่ประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 มีมติเห็นชอบหลักการให้ดําเนินการต่อเวลาราชการ โดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ข้อ 1 “ให้คณะเสนอแผนอัตรากําลังและจัดลําดับความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชาที่ชัดเจน 
ตามข้อ 4 แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 4 มกราคม 2550 และมหาวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้
ความเห็นชอบเป็นการล่วงหน้า” และให้จัดส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 21 มกราคม 2554 รายละเอียดอ้างอิงที่ 
4O0NMTKY หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4O0NS7VQ.pdf นั้น  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอแจ้งข้อมูลแผน
อัตรากําลังดังกล่าว ดังนี้  

ปีงบประมาณ 2554  มีข้าราชการครบเกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี      
ย่ิงชัชวาลย์ สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สายวิชาวิทยาศาสตร์ แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุราชการ  

ปีงบประมาณ 2555  มีข้าราชการครบเกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ  
แก้วนุช สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาฟิสิกส์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพศรี วิเศษสุขพงศ์ สังกัดโครงการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร์แจ้งความประสงค์ขออัตราทดแทน  

ปีงบประมาณ 2556  ไม่มีข้าราชการครบเกษียณอายุราชการ   

ปีงบประมาณ 2557  มีข้าราชการครบเกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริภัทร์ 
พราหมณีย์ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร์ แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุราชการ    

สายวิชาวิทยาศาสตร์ พิจารณาเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อต่ออายุราชการข้าราชการทั้ง 2 ท่าน โดยไม่
ต้องจัดลําดับความต้องการ เนื่องจากแต่ละปีงบประมาณมีผู้เกษียณอายุเพียง 1 ท่าน    

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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3.9 รับทราบประกาศสภา มก. เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยกรณีความผิดที่
ปรากฏชัดแจ้งของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 

ด้ ว ย ก อ ง ก ล า ง  แ จ้ ง ป ร ะ ก า ศ สภ า มห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษต ร ศ า ส ต ร์  เ รื่ อ ง  ข้ อ บั ง คั บ ,u
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดเจนของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 
สรุปโดยสังเขปว่าผู้บังคับบัญชา สามารถดําเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยฯ มี
ความผิดที่ปรากฏชัดเจน ใน 3 กรณี ตามข้อ 4.1 – 4.3 ของประกาศฉบับนี้ รายละเอียดอ้างอิงที่ 4A0Y3CBD หรือ
สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4A0Y4NW1.pdf ดังนี้  

1. ความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

2. กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคํารับ
สารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยอนุโลม และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือ  

3. กระทําผิดวินัยในกรณีไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ โดยขาดราชการติดต่อในคราว
เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกเลย ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการสืบสวนแล้ว เห็นว่า 
ไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ให้ถือว่าเป็นการ
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.10 สรุปกิจกรรมทางวิชาการของบริษัท Quacquarelli Symonds Limited (QS) ประจําปี 2011 

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มีบันทึกแจ้งว่าบริษัท Quacquarelli Symonds Limited (QS) ซึ่งเป็นผู้จัด
อันดับมหาวิทยาลัยโลก THES-QS World University Rankings และอันดับมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย Asian 
University Ranking แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการที่ดําเนินการโดยบริษัทในปี 2011 มาเพ่ือทราบ 
รายละเอียดอ้างอิงที่ 4Q0UDQ7C หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4Q0UGDBU.pdf  สรุป
โดยสังเขป ดังนี้  

1. 4th QS WorldClass Classroom for Leaders of Asia’s Schools ณ Sutera Harbour 
Resort เมือง Kota Kinabalu ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2554 เป็นโครงการสัมมนานานาชาติจัด
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสหราชอาณาจักรใช้เป็นเวทีในการสร้างเครือข่าย
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ร่วมด้วยกิจกรรมกีฬาและสันทนาการเพื่อสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างกัน    

2. 1st QS MAPLE (QS Middle East and Africa Professional Leaders in Education 
Conference and Exhibition)  ณ Dubai Knowledge Village เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่าง
วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2554 เป็นโครงการสัมมนานานาชาติและนิทรรศการทางการศึกษา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํานโยบายของมหาวิทยาลัย มี
การแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ในเรื่อง การประกันคุณภาพ การเรียนการสอน ความเป็นนานาชาติของนักศึกษา 
การศึกษาข้ามพรมแดน และความร่วมมือกับต่างประเทศ การตลาด และการวิจัย   
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3. 7th QS-APPLE (QS Asia Pacific Professional Leaders in Education Conference and 
Exhibition) ณ The University of Santo Tomas เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 
พฤศจิกายน 2554 เป็นการสัมมนานานาชาติและนิทรรศการทางการศึกษา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีการแบ่งกลุ่ม
เปน็ 5 กลุ่มย่อย ในเรื่องการพัฒนาความเป็นสากลให้นักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นสากล การสร้างมหาวิทยาลัย
ระดับโลกในเอเชียแปซิฟิก การศึกษาข้ามชาติ และการเป็นหุ้นส่วนสากล และการอุดมศึกษาโลก   

4. กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ สื่อเผยแพร่ผลงานความสําเร็จของมหาวิทยาลัยช้ันนําในเอเชีย (QS 
WorldClass SHOWCASE) สื่อเผยแพร่ผลงานความสําเร็จของมหาวิทยาลัยช้ันนําในตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ 
(QS WorldClass SHOWCASE – Middle East & North Africa) กิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาสายศิลปะ (QS 
WorldARTS Tour) เป็นต้น     

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.11 การขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (ขออนุมัติเปลี่ยนต้นสังกัดรายวิชา 
02738411 การเป็นผู้ประกอบการสําหรับนักวิทยาศาสตร์ จากเดิมสายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น
โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา)  

ด้วย รศ.ดร.จุรีย์รัตน์  ลีสมิทธ์ิ ส่งบันทึกแจ้งขอเปลี่ยนต้นสังกัดรายวิชา 02738411 รายละเอียด
สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4P0UTPET.PDF โดยช้ีแจงว่าการจัดสรรเงินและการวางแผนการ
ใช้เงินล่วงหน้าตามสัดส่วนรายรับของรายวิชาไม่ได้รับแจ้งจากสายวิชาวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2554 เนื่องจาก
ผู้จัดการรายวิชามิได้สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร์ การดําเนินการใด ๆ ในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการเรียนการ
สอน การบริหารเงินรายได้ และอื่น ๆ จึงเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น กอปรกับการติดต่อระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน ซึ่ง
สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา จะดําเนินการที่โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงขอให้
รายวิชา 02738411 มาสังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา โดยการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
งบประมาณ จะประสานงานกับงานสารบรรณของโครงการฯ โดยตรง การบริหารจัดการงบประมาณสัดส่วนร้อยละ 60  
จัดสรรให้โครงการฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 02738411 และนิสิตในสังกัดหลักสูตร  
ต่าง ๆ ของจุลชีววิทยา โดยขอเปลี่ยนต้นสังกัดต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นไป  

อนึ่ง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 
เห็นชอบให้ดําเนินการ ดังนี้  

1. ให้รายวิชา 02738411 สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร์ตามเดิม   
2. ให้ผู้จัดการรายวิชาดําเนินการตามระเบียบ แนวทางปฏิบัติของคณะฯ และสายวิชาต้นสังกัด  
3. การบริหารจัดการงบประมาณของรายวิชา 02738411 ให้อยู่ในหลักการว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมต้อง

ไม่เกินส่วนแบ่งของรายวิชาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย คณะฯ และสายวิชากําหนด หากมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ได้รับ
อนุมัติตามแผนให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการรายวิชา  

4. มอบคณบดี หัวหน้าสายวิชา และผู้จัดการรายวิชา 02738411 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติร่วมกัน  

การขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และการขออนุมัติย้ายสังกัดจากสายวิชา
วิทยาศาสตร์ ไปสังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยาตามคําร้องขอของ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธ์ิ คณบดีมีวินิจฉัยสั่ง
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การให้ดําเนินการให้ยืนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เดิม และให้ทดลองปฏิบัติตามมติดังกล่าวระยะเวลาประมาณ 
3 เดือน แล้วจึงให้ประเมินผลการปฏิบัติเพื่อดําเนินการต่อไป   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ          

วาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 สรุปคําของบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

สืบเนื่องจากวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2553 วาระที่ 3.3 รับทราบเรื่องแจ้งจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้จัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปี 2555 โดยทบทวนการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทําและนําส่งผลผลิตของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพการปฏิบัติงานจริงและประหยัด ให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณอย่างบูรณาการ เพื่อลดความซ้ําซ้อน
ของการดําเนินภารกิจภาครัฐ และนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช่ในการจัดการงบประมาณ และกําหนดจัดส่งเอกสารที่งาน
แผนงาน กองธุรการ จํานวน 3 ชุด (รวมรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง พร้อมทั้งแนบ Spect. และใบเสนอราคา) ส่ง 
e-mail มาที่ psdkksp@ku.ac.th ภายในวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 ทั้งนี้งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งให้ฝ่าย/หน่วยงาน/โครงการต่าง ๆ ทราบ และนําเสนอคําของบประมาณใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง พร้อม spect. และใบเสนอราคา ซึ่งได้รวบรวมจัดทําและส่ง
กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว  โดยขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารคําขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เพื่อรวบรวม
นําเสนอคณะฯ และวิทยาเขตกําแพงแสนได้ทันตามกําหนด นั้น  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได้รวบรวมและสรุปคําของบประมาณ ประจําปี 2555 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนําเสนอคณบดี และจัดส่งคําขอให้งานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น 
จึงขอรายงานสรุปคําของบประมาณ ประจําปี 2555 ดังนี้  

งบประมาณได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2554     33,287,200 บาท  
คําของบประมาณ ปีงบประมาณ 2555          189,450,500 บาท 
งบบุคลากร       32,045,700 บาท    
งบดําเนินงาน      16,041,000 บาท 
งบลงทุน              113,440,200 บาท  
งบเงินอุดหนุน      24,857,600 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน        3,066,000 บาท  

รายละเอียดอ้างอิงที่ 4W0XCUWX หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4W0XGDAF.pdf  และ
สรุ ปข้ อมู ล พ้ืนฐานของผลผลิ ต  จํ านวน  3  ชุ ด  มา เพื่ อพิ จ า รณา  อ้ า งอิ งที่  4W0YP5HX  หรื อสื บค้ นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4W0YQENS.pdf  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และขอให้แจ้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการตามแผน
เพื่อให้มีผลการดําเนินงานตามเป้าหมายที่กําหนด  
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4.2 โครงการขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จํากัด
ประจําปี 2553 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 
พิจารณาแล้วเห็นชอบหลักการให้นําเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จํากัด ประจําปี 2553 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) เพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ
อาคารสํานักงานหน่วยอาคารสถานที่ วงเงินรวมประมาณ 54.275 ล้านบาท และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
นําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในกรณี  ดังนี้  

1.  การปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารตามข้อ 1.2 ให้มีจํานวนชั้นมากกว่า 5 ช้ันขึ้นไป เนื่องจากพื้นที่ใน
ส่วนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามท่ีได้รับอนุมัติจากวิทยาเขตกําแพงแสน คงเหลือพื้นที่จํากัด โครงการ
ก่อสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างจึงควรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้คุ้มค่า      

2.  ขอให้นําเสนอหน่วยงานภายใน และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียด
เบ้ืองต้นของอาคาร สถานที่ก่อสร้าง รูปแบบ ราคาโดยประมาณ และแนวทางในการคืนเงินกู้ฯ กําหนดส่งข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะภายในวันที่ 5 มกราคม 2554 และรวบรวมสรุปผลภายในวันที่ 7 มกราคม 2554 เพื่อจัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้กองแผนงาน และนําเสนอรายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งต่อไป   

เนื่องจากการประสานงานกับกองแผนงาน เพื่อขอเลื่อนกําหนดจัดส่งโครงการจากเดิมวันที่ 29 
ธันวาคม 2553 เป็นวันที่ 7 มกราคม 2554 ไม่สามารถดําเนินการได้ ทั้งนี้กองแผนงานขอให้นําเสนอโครงการตาม
กําหนดเดิมเพื่อสรุปนําเสนอที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ทันภายในเดือนมกราคม 2554 ดังนั้น
รองคณบดีฝ่ายบริหาร จึงสรุปนําเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนฯ วงเงิน 54.275 ล้านบาท ระยะเวลา
ผ่อนชําระ 15 ปี จากการตรวจสอบผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบว่า
โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติสนับสนุนเงินลงทุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จํากัด ประจําปี 
2553 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) เพื่อก่อสร้างอาคาร 2 หลัง วงเงิน 54.275 ล้านบาท   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม    รับทราบ และเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประสานงานกับหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอแนวปฏิบัติการชําระหนี้เงินกู้ของส่วนกลางคณะฯ โครงการปริญญาตรีหลักสูตร ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) และโครงการ สอบน. ในการประชุมครั้งต่อไป  

4.3 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 02710111 ศิลปะการแสดงเบื้องต้น  และ 02710211 พัฒนาการการ
แสดงของไทย   

ด้วย อาจารย์ปัทมา  จันทร์เจริญสุข  สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย สายวิชาศิลปศาสตร์ มีบันทึกที่ ศธ 
0513.20405/0020 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 เรื่อง ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี  จํานวน 2 รายวิชา   
เพื่อบรรจุอยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี สําหรับนิสิตทุกคณะ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี้   

1) รายวิชา 02710111  ช่ือวิชาศิลปะการแสดงเบื้องต้น 3(2-2-5)  

2) รายวิชา 02710211  ช่ือวิชาพัฒนาการการแสดงของไทย 3(3-0-6)  

โดยแจ้งว่าได้มีการสํารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความสนใจของนิสิตต่อรายวิชาใหม่ทั้ง 2 รายวิชาแล้ว มีนิสิตจํานวน
พอสมควรที่ให้ความสนใจและประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ดังนั้นเพื่อให้นิสิตในวิทยาเขตกําแพงแสน มีโอกาสเลือก
เรียนรายวิชาเลือกเสรีที่มีความแตกต่าง หลากหลาย อันเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเป็นช่องทางในการได้ค้นหา
ความสามารถ การสร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาบุคลิกภาพจึงขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาใหม่ดังกล่าว  
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คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2554 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยให้กําหนดรหัส 710 เป็นรหัสประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดงและ
ดนตรี และให้นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อ
ดําเนินการต่อไป รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4P0UWCG9.PDF  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้อง และนําเสนอ
วิทยาเขตกําแพงแสนพิจารณาต่อไป  

4.4 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชา หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม)  

ด้วยประธานหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 
จํานวน 7 รายวิชา และขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้  

รายวิชาขอเปิดใหม่  
1. 02741516 สารเคมีมลพิษและการจัดการ 3 (3-0-6)  
2. 02741526 เทคโนโลยีพลังงานและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 3 (3-0-6) 
3. 02741541 หลักการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
4. 02741542  เครื่องมือและเทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)  
5. 02741544 นิเวศวิทยาประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล 3 (3-0-6) 
6. 02741545  การวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
7. 02741592  สถิติสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน  2 (2-0-4) 

รายวิชาขอปรับปรุง  

1. 02741591  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 (2-3-6) 

ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต่อไป รายละเอียดอ้างอิงที่ 
4Q0MUX9K หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4Q0MZGUV.PDF  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้อง และนําเสนอ
วิทยาเขตกําแพงแสนพิจารณาต่อไป  

4.5 การกําหนดแนวทางปฏิบัติ และองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ  

ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษทั้งระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งแต่งต้ังตามประกาศสภามหาวิทยาลัย และมีการ
กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโครงการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ มาช่วง
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว รายละเอียด ดังนี้  

คณะกรรมการบริหารโครงการ  (ตามองค์ประกอบ และมติคณะกรรมการประจําคณะฯ เดิม)  
1. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน    ที่ปรึกษา 
2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ที่ปรึกษา  
3. คณบดี/ผอ.สํานัก/สถาบันที่เกี่ยวข้อง    ที่ปรึกษา   



12 

F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  1_2554.doc  

4. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ประธานคณะกรรมการ  
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  กรรมการ  
6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ  
7. หัวหน้าสายวิชาต้นสังกัดโครงการ    กรรมการ   
8. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ      กรรมการ    
9. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ    กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  ไม่เกิน 7 ท่าน ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 
ข้อ 7      

ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบุคลากรในสายวิชาการ 
ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานของโครงการภาคพิเศษ ในส่วนของการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ 
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ มีแนวทางปฏิบัติ และองค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด จึงควรมีการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโครงการ 
และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละโครงการรับทราบ และถือปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันทุกโครงการ นั้น  

ประธานจึงขอเสนอพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโครงการ และ
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ  ดังนี้  

1. กําหนดจํานวนของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ไม่เกิน 5 ท่าน  

2. กรณีสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา ที่มีการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ มีจํานวนคณาจารย์ใน
สังกัดมากกว่า 5 ท่าน ให้มีการหมุนเวียน และ/หรือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในสังกัดสาขาวิชาที่มีการจัดโครงการภาค
พิเศษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการดําเนินงานโครงการได้  

3. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ ให้มีวาระการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 2 
วาระ (วาระตามระเบียบฯ  2 ปี)  

4. ให้หัวหน้าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาที่รับผิดชอบดูแลหลักสูตรโครงการภาคพิเศษ 
เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตามองค์ประกอบ ก่อน
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ หมดวาระ ไม่น้อยกว่า 60 วัน  

5. ให้คณบดี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ นําเสนออธิการบดีเพื่อขอ
อนุมัติแต่งต้ังตามระเบียบฯ    

พร้อมนี้ได้สืบค้นประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการภาค
พิเศษ ซึ่งเป็นระเบียบกลางที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันมาด้วยแล้ว ดังนี้    

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 
15 กันยายน 2547 http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Rule/me29.pdf  

2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 ลงวันที่ 19 มกราคม 2548 http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Rule/me29_2.pdf  

3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2548 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2548 http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Rule/me29_3.pdf  
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4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2551 ลงวันที่ 30 มกราคม 2553 http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KQ00H6MT.pdf     

ประธานจึงขอนําเสนอที่ประชุมพิจารณา            

ที่ประชุมพิจารณา องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารโครงการเดิม แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการ
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ และสรุปมติที่ประชุม ดังนี้  

มติที่ประชุม   

1. เห็นชอบให้ใช้องค์ประกอบเดิมของคณะกรรมการบริหารโครงการ  

2. เห็นชอบให้กําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ  
ดังนี้  

1) จํานวนของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ไม่เกิน 5 ท่าน  
2) ประธาน และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ที่เสนอแต่งต้ังต้องเป็นอาจารย์

ประจําในสาขาวิชาที่มีการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ    
3) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ (ประธาน,กรรมการ และเลขานุการ) มีวาระการ

ปฏิบัติงานติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ   
4) กรณีที่สายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชาฯ ที่มีการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ มีจํานวน

คณาจารย์ในสังกัดมากกว่า 5 ท่าน ให้มีการหมุนเวียน และ/หรือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในสังกัดสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หรือสาขาวิชาใกล้เคียง ร่วมเป็นกรรมการดําเนินงานโครงการได้   

5) หัวหน้าสายวิชา หรือประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา ที่รับผิดชอบหลักสูตรโครงการภาคพิเศษ 
เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตามองค์ประกอบก่อน
หมดวาระ ไม่น้อยกว่า 60 วัน    

6) กรณี อ่ืน ๆ ให้อยู่ ในดุลยพินิจของคณบดีนําเสนออธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  

7) ให้จัดทําเป็นประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และแจ้งให้ทุกหน่วยงาน/โครงการทราบ 
และถือปฏิบัติทุกโครงการ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

8) คณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษชุดเดิมที่ยังไม่สิ้นสุดวาระ ให้ดําเนินการต่อไปตาม
คําสั่งเดิมจนสิ้นสุดวาระ    

4.6 การขออนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล  

ด้วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา เสนอขออนุมัติปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล(นานาชาติ) ให้แก่ Baroness Sansanee Von 
Enzberg Bunnag ผู้มีอุปการคุณ ซึ่งทําคุณประโยชน์ให้แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ แจ้งว่าจะนําเสนอในวันประชุม 
และจากประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักด์ิ พ.ศ.2546 http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Regulation/me27.pdf กําหนดให้การนําเสนอชื่อเพื่อขอ
อนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ นั้น  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
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เนื่องจากวันประชุม รองคณบดีฝ่ายวิเทสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มิได้จัดส่งเอกสาร ที่ประชุมจึง
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการเบื้องต้น โดยขอให้จัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าเพื่อพิจารณาใน
การประชุมครั้งต่อไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.7 การจัดทําแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 
2555 – 2559  

สืบเนื่องจากกองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 1251 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง 
การจัดทําแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยแจ้งให้หน่วยงานจัดทํา “แผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Action Plan) พ.ศ. 2555 – 2559  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการประจําคณะฯ นําร่างฯ 
แผนปฏิบัติการฯ ไปพิจารณานําเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2554 และมอบรองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดทําแผนการดําเนินงาน หรือปฏิทินกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย อ้างอิงที่ 4101BW9B หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/410216PC.doc นั้น 

บัดนี้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้ดําเนินการแล้ว ทั้งนี้จากการนําเรียนในระบบ e-
Office ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขข้อมูลตามร่างแผนฯ มีเพียงข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ ศสวท. เป็นผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการด้านวิจัย ซึ่งได้แก้ไขและนําส่งแผนปฏิบัติการ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559 ให้กองแผนงานในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.8 แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) ของโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา (สอบน.)  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีนโยบายให้หน่วยงานภายในจัดทําแผนปฏิบัติงาน 5 ปี 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นั้น  

โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติงาน 5 ปี 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอแผนดังกล่าวให้ฝ่ายวางแผนฯ และรายงานให้คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบและ
พิจารณา รายละเอียดอ้างอิงที่ 4B0PC7GF หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4B0PE209.PDF  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพตรวจสอบเพื่อให้
สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการคณะฯ   

4.9 การร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10109/0794 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554 เรื่อง การร่วม
ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาฯ  แจ้งว่าได้รับการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์จาก ผศ.ดร.พิชาญ  สว่างวงศ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งแจ้งข้อมูลว่าขณะนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณจะ
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พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา โดยพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา มาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ทุนการศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วย  

1. ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้รับยกเว้นจากมหาวิทยาลัย 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 5,000 บาท/ราย  
3. ค่าหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา ไม่เกิน 8,000 บาท/ราย/ปี  
4. ค่าประกันชีวิต ประมาณ 4,000 บาท/ราย/ปี  
5. ค่าต่อวีซ่า  
6. ค่าหอพัก หรือได้รับยกเว้นจากมหาวิทยาลัย   
7. settle down allowance รายละ 6,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)  

รายละเอียดอ้างอิงที่ 4U0VDS9T หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4U0VIP4K.pdf กําหนดส่ง
ข้อมูลภายในวันที่ 31 มกราคม 2554  

สํานักงานเลขานุการ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากการสํารวจข้อมูลจากสายวิชา/โครงการต่าง ๆ มี
โครงการปริญญาตรีหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) แจ้งความประสงค์ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาฯ 
จํานวน 1 ทุน   

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คณะฯ แจ้งความประสงค์ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาฯ เพิ่มเติมอีก 
1 ทุน ร่วมกับโครงการปริญญาตรีหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) รวมเป็น 2 ทุน โดยมอบรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ เสนอแผนงบประมาณ ประจําปี ในส่วนของคณะฯ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ปี  

4.10 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์  

ตามที่โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ได้รับจัดสรรอัตราใหม่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ตําแหน่งอาจารย์ เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโทหรือเอกด้านบัญชี/บริหารธุรกิจ 
จํานวน 1 อัตรา และได้ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยมีผู้สมัคร รวม 4 ราย และผ่านการคัดเลือก จํานวน 2 ราย ดังนั้นจึงขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือก และขอ
บรรจุนางสาวภาวิณี  อรุณคีรีวัฒน์ คุณวุฒิ บธ.บ.(การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน คะแนน
เฉลี่ย 3.84 และ บธ.ม. (บัญชีการเงิน) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.84 ผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 1 
เข้ารับราชการในตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ ขั้น 14,550 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททาง
บัญชี  

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ  รายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้   

ผลการคัดเลือก http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/500IUEV3.PDF  
ใบสมัครพร้อมประวัติ น.ส.ภาวิณี  อรุณคีรีวัฒน์  (ผู้สอบผ่านลําดับที่ 1)  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/500QIKY0.PDF  
รูปภาพ น.ส.ภาวิณี  อรุณคีรีวัฒน์  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4X11AY5T.jpg  
ใบสมัครพร้อมประวัติ นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย  (ผู้สอบผ่านลําดับที่ 2 สํารองอันดับ 1)  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/500IUESX.PDF   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
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มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือก และดําเนินการขออนุมัติบรรจุต่อไป  

4.11 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ระดับปริญญาตรี  

ด้วย อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร อ.เพ็ญสินี  กิจค้า และ อ.ดร.จิรายุ ทัพพุ่ม อาจารย์ประจําสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  สายวิชาศิลปศาสตร์ ประสงค์จะขอเปิดรายวิชาใหม่ รวม 17 รายวิชา เพื่อเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มภาษา หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ และหมวดวิชาเลือกเสรี  ดังนี้  

1. 02702xxx ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบสัมภาษณ์งาน 3 (3-0-0) 
2. 02702xxx ภาษาอังกฤษเพื่อการโทรศัพท์และจดหมายอิเลคทรอนิคส์ 3 (3-0-0) 
3. 02702xxx ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน 3 (3-0-0) 
4. 02702xxx การอ่านเพื่องานโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 (3-0-0)  
5. 02702xxx การอ่านเพื่อข้อสอบมาตรฐาน 3 (3-0-0) 
6. 02702xxx ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม 3 (3-0-0) 
7. 02707xxx ภาษาศาสตร์ในปริบทสังคม 3 (3-0-0)  
8. 02702xxx ภาษาอังกฤษจากสื่อร่วมสมัย 3 (3-0-0) 
9. 02702xxx ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเที่ยวบิน 1 3(x-x-x)  
10. 02702xxx ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเที่ยวบิน 2 3(x-x-x) 
11. 02702xxx ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเที่ยวบิน 3 3(x-x-x) 
12. 02702xxx การเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง 3 (3-0-0) 
13. 02702xxx การเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงขั้นสูง 3 (3-0-0) 
14. 02702xxx ภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการละคร 1  3 (3-0-0) 
15. 02702xxx ภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการละคร 2  3 (3-0-0) 
16. 02702xxx การอ่านภาษาอังกฤษจากสารจริง  3 (3-0-0) 
17. 02702xxx การอ่านภาษาอังกฤษจากสารจริงขั้นสูง  3 (3-0-0) 

ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต่อไป 
รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4X0QB00I.PDF   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักการ และเนื่องจากข้อมูลรหัสรายวิชายังมิได้กําหนดให้ครบถ้วน จึง
มอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาตรวจสอบและประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการให้ครบถ้วนก่อนนําเสนอ
วิทยาเขตฯ เพื่อดําเนินการต่อไป   

วาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  

5.1 รายงานการเงนิประจาํเดือนธันวาคม 2553  
 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนธันวาคม 2553 อ้างอิงที่ 4X0PZ5CP หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4X0Q1JIO.xls   
รายละเอียด ประกอบด้วย    

1. เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย  
1.1 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.2 รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย์ต้นทุน 
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1.4 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.5 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.6 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ได้รับการโอนเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จัดทําเช็คแจ้งจ่าย 
1.7.2 รายงานเช็คค้างจ่ายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.7.4 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

2. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2554) อ้างอิงที่ 
4W0OVIBF สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4W0OXICB.xls  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

5.2 รายงานการใช้สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจาํเดือนธนัวาคม 2553  

ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 ต่อปี และปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช้พลังงานของชาติ  สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค ประจําเดือนธันวาคม 
2553 อ้างอิงที่ 4W102OBR  หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4W104YNQ.xls  รายละเอียด ดังนี้  

1. สรุปรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจําเดือนธันวาคม 2553  
2. การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ประจําเดือนธันวาคม 2553 จําแนกตามมิเตอร์  

และค่าใช้จ่าย   
3. รายงานสถิติการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนธันวาคม 2553 จําแนกตามปริมาณและค่าใช้จ่าย  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุทราบ   

มติที่ประชุม   รับทราบ   

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้แทนผู้บริหารระดับคณะ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และเห็นชอบให้กําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน ดังนั้น เพื่อให้การประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได้ล่วงหน้า จึงขอนัดประชุม คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.30 น.  กําหนดเสนอวาระการประชุม
พร้อมรายละเอียดภายในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมนี้ได้จัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ประจําปี พ.ศ. 2554 ด้วยแล้ว      

 

 



18 

F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  1_2554.doc  

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2554 
 

  กําหนดส่งเอกสารเสนวาระการประชุม   กําหนดส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการฯ   วันประชุม 
 

มกราคม/January  กุมภาพันธ์/February 
อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S  อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S 

            1      1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29  27 28           
30 31                     

 
มีนาคม/March  เมษายน/April 

อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S  อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S 
    1 2 3 4 5            1 2 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 
27 28 29 30 31      24 25 26 27 28 29 30 

 
พฤษภาคม/May  มิถุนายน/June 

อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S  อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S 
1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28  19 18 19 20 21 22 23 
29 30 31          26 27 28 29 30     

 
กรกฎาคม/July  สิงหาคม/August 

อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S  อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S 
          1 2    1 2 3 4 5 6 
3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

24 31 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31       
 

กันยายน/September  ตุลาคม/October 
อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S  อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S 

        1 2 3              1 
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 
11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29 
        30 31           

 
พฤศจิกายน/November  ธันวาคม/December 

อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S  อา/S จ/M อ/T พ/W พฤ/T  ศ/F ส/S 
    1 2 3 4 5          1 2 3 
6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 
13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 
27 28 29 30        25 26 27 28 29 30 31 
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วันหยุดราชการ และวันหยดุชดเชย ประจําปี พ.ศ. 2554 
วันในสัปดาห์ วันที่ รายการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดราชการ 

เสาร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่     

จันทร์ 3 มกราคม ชดเชย วันขึ้นปีใหม่   

 ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา   

พุธ 6 เมษายน วันจักรี   

พุธ 13 เมษายน วันสงกรานต์   

พฤหัสบดี 14 เมษายน วันสงกรานต์ (วันครอบครัว)    

ศุกร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ)   

 อาทิตย์ 1 พฤษภาคม   วันแรงงานแห่งชาติ   

จันทร์   2 พฤษภาคม  ชดเชย วันแรงงานแห่งชาติ   

พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล    

 ศุกร์  13 พฤษภาคม  วันพืชมงคล   

 จันทร์ 16 พฤษภาคม  ครม.ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ    

 อังคาร  17 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา    

 ศุกร์ 1 กรกฎาคม  วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร    

 ศุกร์  15 กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา   

เสาร์   16 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา    

 จันทร์  18 กรกฎาคม  ชดเชย วันเข้าพรรษา   

 ศุกร์  12 สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (วันแม่ฯ)   

 อาทิตย์  23 ตุลาคม วันปิยมหาราช   

 จันทร์ 24 ตุลาคม  ชดเชย วันปิยมหาราช    

 จันทร์  5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (วันพ่อฯ)   

 เสาร์  10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ    

 จันทร์  12 ธันวาคม ชดเชย วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ    

 เสาร์ 31 ธันวาคม  วันสิ้นปี    

 จันทร์  2 มกราคม 2555 ชดเชย วันสิ้นปี    

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 เลิกประชุมเวลา  16.00 น.   
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสรฐิศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผูบันทึกรายงานการประชุม   


