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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งท่ี 2/2554 

วันอังคารท่ี 1 มีนาคม 2554  
ณ ห้อง Sc9-110  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

��������� 

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. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย แทน รักษาการหัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน์ นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์  กรรมการประจําคณะ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ์ กรรมการประจําคณะ (อาจารย์ประจํา) กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ  
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทําหน้าท่ีประธาน
การประชุม  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  

1.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนและทีมผู้บริหารเย่ียมเยือนคณะฯ 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวันนี้ เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รอง
อธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนคณะฯ โดยขอพบคณะกรรมการประจําคณะ และ
หัวหน้าหน่วยงานภายใน/โครงการต่าง ๆ ในวันประชุมคณะฯ เวลา 11.00 น. โดยคณะฯ เรียนเชิญผู้บริหารหน่วยงาน
ภายใน/โครงการต่าง ๆ  เข้าร่วมประชุมเวลา 11.00 น. เรียบร้อยแล้ว  

  ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2  ผลการสรรหาหัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์  

ประธานแจ้งว่าผลการสรรหาหัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 ปรากฏว่า 
อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับคะแนนเป็น
ลําดับท่ี 1 รวม 15 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิรวม 21 ราย ท้ังนี้คณะกรรมการสรรหาฯ สรุปผล และนําเสนอคณบดี เพ่ือ
นําเสนอมหาวิทยาลัยแต่งต้ังแล้ว และในวันนี้ อาจารย์ ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนรักษาการ
หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์    

  ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  
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  มติท่ีประชุม รับทราบ           
วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2554   
  ประธานขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันจันทร์ท่ี  31 มกราคม 2554 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได้นําเรียนในระบบ e-Office เม่ือ
วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554 อ้างอิงท่ี 530RO1N0 หรือท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/530S67DQ.doc    
  ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  
  มติท่ีประชุม  รับรองโดยไม่แก้ไข  

วาระท่ี  3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2554   
ตามท่ีกําหนดให้หน่วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ

แจ้งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายใน/โครงการ และฝ่าย

ต่างๆ  ประจําเดือนมกราคม 2554 (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554) อ้างอิงท่ี 5M0TGU3M หรือสืบค้นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5M0TKHM0.doc ดังนี้       

ลําดับ 
ท่ี 

หน่วยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได้
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีส่ง 

1. ฝ่ายบรหิาร  ���� ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน ม.ค.54 

2. ฝ่ายวิชาการ   ���� ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน ม.ค.54  
3. ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ����   ไม่มีรายงานผลการดําเนินงาน ก.ค. 53 – ม.ค.54 

4. ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสติ ����   1 ก.พ.54 

5. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ����  17 ม.ค.54 

6. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ����   1 ก.พ. 54 

7 สายวิชาคณติศาสตร ์ ����  8 ก.พ.54 

8. สายวิชาวิทยาศาสตร ์  ����  ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน ม.ค.54 
9. สายวิชาศิลปศาสตร ์  ����   14 ก.พ.54 
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ  ���� ไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน ธ.ค.53-ม.ค.54 

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภ.พิเศษ  ���� ไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน ธ.ค.53-ม.ค.54 

12. โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ    ����  ไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน ธ.ค.53-ม.ค.54 

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภ.พิเศษ ����  31 ม.ค.54 

14. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลย ี ����   1 ก.พ.54 

15. สํานักงานเลขานุการ ����  31 ม.ค.54 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี ����  9 ก.พ.54 

17. โครงการจัดตั้งส่วนงานจัดการศึกษา ����  7 ก.พ.54 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟิสิกส ์  ���� ไม่มีรายงานผลการดําเนินงาน ก.ค. 53 – ม.ค.54 
19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา ����  10 ก.พ.54 

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ ����  7 ก.พ.54 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ ����  31 ม.ค.54 

22. โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ����  17 ก.พ.54 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ์ ����  7 ก.พ.54 

รวมหน่วยงานท่ีนําส่งและไมน่ําสง่ท้ังสิ้น 15 8  

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.2 รายงานผลการจัดซ้ือ/จ้าง รายการครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 

หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอนําเสนอแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหมวดค่าครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้  ประจําปี  2554 และรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการก่อสร้าง 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  ดังนี้  

1. ผลการซ้ือจ้างหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง(เงินรายได้) ประจําปี 2554 ประจําเดือนมกราคม  
2554 อ้างอิงท่ี 5O0Z3YJW สืบค้นท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5O0Z961G.xls           

2. ความก้าวหน้าในการดําเนินการโครงการก่อสร้าง ประจําเดือนมกราคม 2554  ดังนี้  

ลําดับ รายการสิ่งก่อสรา้ง วงเงินงบประมาณ วงเงินจัดซ้ือ ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 
1 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 

1-5 และ 9   
20,000,000.- 19,900,000 ขออนุมัติจ้าง บ.แสงชัยโชค จํากัด ผู้เสนอราคา 

19,900,000 บาท คณะฯ ส่งมอบพ้ืนท่ี และเริ่มเข้า
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2554 ระยะเวลา
ดําเนินงาน 270 วัน คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ประกอบด้วย  
1.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร        ประธานกรรมการ  
2.  รศ.ดร.วิชัย  กิจวัทวรเวทย์   กรรมการ 
3.  ผศ.เบญจมาศ  แก้วนุช       กรรมการ  
4.  อ.ดร.ปิติ  ตรสีุกล             กรรมการ  
5.  น.ส.อัจฉรา  มุกดาเรือง      กรรมการ 
6.  นายนภดล  ระโยธี            กรรมการ 
ผู้ควบคุมงาน   
1.  นายวุฒิพงษ์  ประคองวิทยา   

2 บันไดหนีอาคาร 9   1,500,000.- 1,500,000 ขออนุมัติจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยมผีู้เสนอราคา 1 ราย 
บริษัท โชคหนาแน่น ประเทศไทย คณะฯ ส่งมอบ
พ้ืนท่ี และเริ่มเข้าปฏิบัติงานตั้งแตวั่นท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
2554 ระยะเวลาดําเนินงาน 200 วัน คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ประกอบด้วย  
1.  รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย    ประธานกรรมการ   
2.  รศ.ดร.วิชัย  กิจวัทวรเวทย์     กรรมการ 
3.  นายวิทยา  จ่าทอง              กรรมการ  
4.  นางสุวารี  มณีเนตร             กรรมการ  
5.  นายสุทธิชัย  อินนุรักษ์          กรรมการ  
ผู้ควบคุมงาน      
1. นายวุฒิพงษ์  ประคองวิทยา   
2. นายศักดิ์ชาย  พระอินทร์ดี               

3 อาคารการเรียนรู้ทางภาษา 
(โครงการภาคพิเศษ ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)  

30,900,000.- 30,900,000 ผู้รับจ้าง บ.ธัญญกรุ๊ป จํากัด ส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้างและ
เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี 23 พ.ย. 2553 ระยะเวลา
ก่อสร้างรวม 365 วัน คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ประกอบด้วย  
1. อ.ดร.จิรายุ  ทัพพุ่ม              ประธานกรรมการ   
2. รศ.ดร.วิชัย  กิจวัทวรเวทย์      กรรมการ   
3. อ.กมล  อมรฟ้า                   กรรมการ      
4. นายสุทธิชัย  อินนุรักษ์           กรรมการ  
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ลําดับ รายการสิ่งก่อสรา้ง วงเงินงบประมาณ วงเงินจัดซ้ือ ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน 
    5. อ.อนามัย  ดําเนตร               กรรมการ  

6. นางภัณฑิรา มงคลจุฑา           กรรมการ  
7. น.ส.วาสนา  หัตถกิจ              กรรมการ 
8. ผศ.สุชิน  ปลีหะจินดา            กรรมการ  
9. นายนพดล  ระโยธี                กรรมการ  
ผู้ควบคุมงาน     
1. นายวุฒิพงษ์  ประคองวิทยา   

4 ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค  
วิทยาเขตกําแพงแสน 

4,440,900.- 4,400,000 ประกวดราคาระบบ e-Auction กําหนดการรับแบบ 
ตั้งแต่วันท่ี 20 ธ.ค. 2553 - 6 ม.ค. 2554  วันท่ี 14 
ม.ค. 2554 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดย
มีผู้ยื่นซองพิจารณา รวม 7 ราย ผา่นการคัดเลือก
จํานวน 5 ราย ไมผ่่าน 2 ราย และวันท่ี 18 ม.ค. 
2554 พิจารณาสรุปผลการตดัสินเพ่ือแจ้งผลการ
คัดเลือกเบ้ืองต้น ผู้ผา่นคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
จํานวน 5 ราย ท่ีกองคลัง บข. และวันท่ี 25 ม.ค. 
2554 พิจารณาผลการประกวดราคา ท่ี กสท. โดย บ.
กิจการร่วมค้า เรืองประทุม ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
ผู้เสนอราคาต่าํสดุ 4,420,000 บาท ต่อรองยินดีลด
ราคาให้คงเหลือ 4,400,000 บาท  
สัญญาจ้างเลขท่ี 98/2554 ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2554 
ผู้รับจ้าง บ.กิจการร่วมค้า เรืองประทุม ยูนิเวย์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด เริ่มงาน 25 ก.พ. 2554 – 28 ส.ค. 
2554   (คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุม
งานชุดเดียวกับรายการลําดับท่ี 1)     

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.3 รับทราบคําส่ังแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี 

ตามท่ี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต้ังแต่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2550 ซ่ึงจะครบกําหนดตามวาระในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2554 และท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ดํารงตําแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ต้ังแต่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น  

 บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ สําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงงาน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แจ้งให้บุคลากรทุกท่านทราบทาง e-mail รายบุคคล   

 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แจ้งประกาศ/คําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยรองอธิการบดี และท่ีปรึกษาอธิการบดี มาเพ่ือแจ้งให้ผู้บริหาร และหน่วยงานภายในต่าง ๆ และ
บุคลากรทราบ รายละเอียด ดังนี้  
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1. คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 400/2554 เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
อ้างอิงท่ี 5G0W8LNN หรือสืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5G0WA9QU.PDF 

2. คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 401/2554 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี อ้างอิงท่ี 5G0WAT61 หรือสืบค้นท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5G0WCDUU.PDF  

3. คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 403/2554 เรื่อง แต่งต้ัง ผู้ช่วยอธิการบดี อ้างอิงท่ี 
5G0WFN1L หรือสืบค้นท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5G0WHHMA.PDF   

4. คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่ี 404/2554 เรื่อง แต่งต้ัง ผู้ช่วยรองอธิการบดี อ้างอิงท่ี 
5G0WI0ZS หรือสืบค้นท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5G0WK21Z.PDF   

5. ประกาศ มก. เรื่อง แต่งต้ังท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้างอิงท่ี 5G0W6N08  
หรือสืบค้นท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5G0W85PU.PDF   

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554  

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจําทุกปี โดยปี 2554 
กําหนดให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกหน่วยงานทุกวิทยาเขต ในช่วงกรกฎาคม 2554 สํานักประกันคุณภาพ 
จึงขอแจ้งกําหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 โดยขอให้คณะฯ ดําเนินการ ดังนี้  

1. เสนอรายชื่อคณะกรรรมการประเมินฯ คุณภาพภายใน และจัดส่งภายในวันจันทร์ท่ี 21 มีนาคม 
2554  

2. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และส่งให้คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนเข้าประเมิน
คุณภาพ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

3. ขอให้หน่วยงานส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ให้สํานักประกันคุณภาพ จํานวน 2 ชุด 
ภายใน 2 สัปดาห์  
 อนึ่ง คณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พิจารณาดําเนินการแล้ว 
รายละเอียดอ้างอิงท่ี5G0OQW17 หรือสืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5G0P9FMM.pdf   

 ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 การสรุปสัดส่วนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554  

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีบันทึกท่ี ศธ 0513.11501/0391 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การสรุป
สัดส่วนการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 โดยแจ้งว่าบัณฑิตวิทยาลัยได้สรุปสัดส่วนการรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 (ภาคต้น และภาคปลาย) ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้ว 
พบว่าหลักสูตรในส่วนของคณะฯ  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ต้องปรับปรุงสัดส่วนการรับนิสิตฯ ใหม่ รายละเอียดอ้างอิงท่ี 
5F0W2YOC  หรือสืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5F0WBJ3N.pdf  ดังนี้  
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อนึ่ง เกณฑ์ท่ีกําหนด คือ สายวิทยาศาสตร์  แผน ก  70 :  แผน ข  30  และ สายวิทยาศาสตร์สังคม  

สัดส่วน แผน ก  30 : แผน ข 70 ดังนั้นสัดส่วนของสายวิทยาศาสตร์สังคม ไม่ผ่านเกณฑ์ ท้ังนี้ได้แจ้งให้ฝ่าย
บัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตร ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) ทราบ เพ่ือดําเนินการแล้ว   

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบข้ันตอนการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการ
ภาค พิ เ ศษ  และปฏิ ทิ นก า ร เ สนอขออนุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร ให ม่ /ห ลั ก สู ต รปรั บปรุ ง ขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ด้วยกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/1787 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ข้ันตอนการ
เสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการภาคพิเศษ และปฏิทินการเสนอขออนุมัติ
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 12/2553 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2553 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กําหนดข้ันตอนการเสนอหลักสูตร
ใหม่/หลักสูตรปรับปรุง การเปิดสอนโครงการภาคพิเศษ เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีปฏิบัติจริงใน
การเสนอขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรต่าง ๆ เป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้  

1. แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงานการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา/การปรับเป้าหมายจํานวนรับนิสิตไว้ในแผนการรับนิสิต  
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2. แผนภูมิข้ันตอนการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง (ไม่ปรับปรุงแก้ไข)  

3. แผนภูมิข้ันตอนการขออนุมัติโครงการภาคพิเศษ  

สําหรับการกําหนดปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้หลักสูตรใหม่
ต้องไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 6 เดือน และหลักสูตรปรับปรุงหน่วยงานจะต้อง
เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการศึกษาก่อนเดือนธันวาคม เพ่ือให้ทันการเปิดสอนในเดือนมิถุนายนในปีถัดไป 
รายละเอียดอ้างอิงท่ี 5B0O894F หรือสืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5B0OE728.pdf  

 ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําหรือ
แปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553  

ด้วยกองกลาง มีหนังสือท่ี ศธ 0513.10102/ว 231 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2554 แจ้งเวียนหนังสือ
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี ทก 0209/ว291 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2554 เรื่อง 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและ
ข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ดังนั้น เพ่ือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ และแจ้งให้ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานภายในทราบเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตามประกาศฯ รายละเอียด
อ้างอิงท่ี590N9QM2 หรือสืบค้นท่ีประกาศฯ ท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/590NCL8O.pdf  สําหรับ
คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ 
download ได้ท่ี http://www.etcommission.go.th   

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 การกําหนดสายงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนเพ่ือดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ
ส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ 2555  

ด้วยกองการเจ้าหน้าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/ว 432 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง  การ
กําหนดสายงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลน เพ่ือดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ 2555 แจ้งว่าคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายภาครัฐ 
(คปร.) แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้มีการดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ 
(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ 2555 ซ่ึงมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบให้ดําเนินการตาม
มาตรการดังกล่าวแล้ว (ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ออกจากราชการวันท่ี 1 ตุลาคม 2554) นั้น  

เนื่องจากการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวต้องกําหนดแนวทางในการจัดระบบบริหารจัดการ
เพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ เกิดประสิทธิภาพ และไม่มีผลเสียหายต่องานราชการ มหาวิทยาลัยจึงขอให้หน่วยงานท่ีมี
ความประสงค์จะกําหนดสายงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนของข้าราชการสายวิชาการ (สายสนับสนุนไม่มีการกําหนด
สาขาวิชาชีพขาดแคลน) พิจารณากําหนดสายงาน หรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนท่ีห้ามมิให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการ
ตามแบบฟอร์มดังแนบ และจัดส่งกองการเจ้าหน้าท่ีภายในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2554 นั้น  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งหน่วยงาน/โครงการทราบเพ่ือพิจารณากําหนดสายงาน
หรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนของข้าราชการสายวิชาการ หรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนท่ีห้ามมิให้ข้าราชการเข้าร่วม
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มาตรการดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานใดพิจารณากําหนด ดังนั้น คณะฯ จึงไม่กําหนดสายงาน หรือสาขาวิชาชีพขาด
แคลนใดใด รายละเอียดอ้างอิงท่ี570OBD6T สืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/570OFNG7.pdf  

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.9 รับทราบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ด้วยกองกลาง มีหนังสือท่ี ศธ 0513.10102/1785 ขอแจ้งผลการพิจารณานโยบายและวิสัยทัศน์ของ
คณบดีคณะวนศาสตร์  และคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยแจ้ งว่ า ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2553 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2553 พิจารณานโยบายและวิสัยทัศน์
ของคณบดีคณะวนศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แล้วมีมติอนุมัติ รายละเอียดอ้างอิงท่ี 
570O97C0 หรือสืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/570OASSL.pdf  นั้น 

ดังนั้นจึงขอนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายละเอียด สืบค้น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/670V3P40.pdf ดังนี้  

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 แผนการชําระหนี้เงินกู้จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 
31 มกราคม 2554 มีมติมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา และประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ เสนอแผนการบริหาร
จัดการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนําเสนอคณบดี เพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ได้ประสานงานสอบถามจาก สอ.มก. แล้วแจ้งข้อมูลว่า สอ.มก. ใช้อัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ + 1  ปัจจุบันอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก เท่ากับ 2.35 + 1 = 3.35  คิดดอกเบ้ียรายวัน ต้ังแต่
วันท่ี สอ.มก. จ่ายเงิน ดังนั้นจึงขอประเมินเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียรายปี ท่ีควรต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2554 
และ 2555 ไว้ ดังนี้  

แผนการชําระหนี้เงินกู้ สอ.มก. ของส่วนกลาง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ปีงบประมาณเงินรายได้ 2554 โครงการเงินกู้เพ่ือปรับปรุงอาคาร 1 – 5 และ 9 สอ.มก. เริ่มต้น
จ่ายเงินตามงวดก็จะเริ่มคิดดอกเบ้ียเป็นรายวันเม่ือนั้น สําหรับปีงบประมาณ 2554 สํานักงานเลขานุการประมาณ
ค่าใช้จ่ายตามแผนไว้ 2,000,000 บาท โดยประเมินดอกเบ้ียจากเงินต้น 19,900,000 บาท คิดเป็นดอกเบ้ียเท่ากับ 
666,650 บาท ชําระเงินต้นปีละ 1,326,670 บาท ระยะเวลาผ่อนชําระ 15 ปี รวม 1,993,320 บาท   

ปีงบประมาณเงินรายได้ 2555  โครงการเงินกู้เพ่ือปรับปรุงอาคาร 1 – 5 และ 9 สอ.มก. ประมาณ
การค่าใช้จ่าย เงินต้นเป็นเงิน 18,573,330 บาท ดอกเบ้ีย เท่ากับ 622,206.56 บาท รวมเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย 
ประมาณ 1,948,876.56 บาท และโครงการเงินกู้วงเงิน 54,275,000 บาท เงินต้นปีละ 3,618,340 บาท ดอกเบ้ีย 
1,818,212.50 บาท รวมเป็นเงิน  5,436,552.50 บาท  รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 7,385,429.06 บาท  
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ประเมินการชําระหนี้เงินกู้ สอ.มก. ของโครงการหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  

ปีงบประมาณเงินรายได้ 2554  มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  

ปีงบประมาณเงินรายได้ 2555  ควรต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชําระหนี้เงินกู้เพ่ือก่อสร้างอาคารการ
เรียนรู้ทางภาษา พร้อมครุภัณฑ์ วงเงิน 40,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชําระ 15 ปี อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.35 ต่อปี 
เงินต้นปีละ 2,666,670 บาท ดอกเบ้ีย 1,340,000 บาท รวมเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย วงเงิน 4,006,670 บาท  

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบให้คณะและโครงการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณเงินรายได้เพ่ือชําระหนี้ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป 

4.2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ    

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประชุม ครั้งท่ี 
1/2554 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2554 เห็นชอบให้กําหนดแนวทางปฏิบัติ และองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร
โครงการภาคพิเศษ ดังนี้  

1. เห็นชอบให้ใช้องค์ประกอบเดิมของคณะกรรมการบริหารโครงการ  

2. เห็นชอบให้กําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ  
ดังนี้  

1) จํานวนของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ไม่เกิน 5 ท่าน  

2) ประธาน และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ท่ีเสนอแต่งต้ังต้องเป็นอาจารย์
ประจําในสาขาวิชาท่ีมีการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ    

3) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ (ประธาน,กรรมการ และเลขานุการ) มีวาระการ
ปฏิบัติงานติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ   

4) กรณีท่ีสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชาฯ ท่ีมีการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ มีจํานวน
คณาจารย์ในสังกัดมากกว่า 5 ท่าน ให้มีการหมุนเวียน และ/หรือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในสังกัดสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง
หรือสาขาวิชาใกล้เคียง ร่วมเป็นกรรมการดําเนินงานโครงการได้   

5) หัวหน้าสายวิชา หรือประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรโครงการภาคพิเศษ 
เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตามองค์ประกอบก่อน
หมดวาระ ไม่น้อยกว่า 60 วัน    

6) กรณี อ่ืน ๆ ให้อยู่ ใน ดุลยพินิจของคณบดีนํ าเสนออธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  

7) ให้จัดทําเป็นประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และแจ้งให้ทุกหน่วยงาน/โครงการทราบ และ
ถือปฏิบัติทุกโครงการ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

8) คณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษชุดเดิมท่ียังไม่สิ้นสุดวาระ ให้ดําเนินการต่อไปตาม
คําสั่งเดิมจนสิ้นสุดวาระ    

อนึ่ง คณบดีมอบหมายให้สํานักงานเลขานุการแจ้งให้หัวหน้าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา 
ท่ีรับผิดชอบเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ประชุมชี้แจงให้คณาจารย์ในสังกัดทราบมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
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คณะฯ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ท่ีประสงค์จะร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ นําเสนอแผน วิสัยทัศน์ และ
แนวทางการพัฒนาโครงการภาคพิเศษส่งถึงคณบดีเพ่ือพิจารณาใช้เป็นข้อมูลได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง อ้างอิงท่ี 5L0E3EJD 

คณะกรรมการโครงการปริญญาโท รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ  

ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาทบทวนการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ
โครงการชุดใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติท่ีประชุมฯ ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นจึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
โครงการฯ ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดสืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5B0ON258.PDF พร้อมนี้ อ.ดร.สุรางค์ ดํารงศักด์ิสกุล 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ได้นําเสนอแผน
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการในการพัฒนาโครงการฯ ประจําปี พ.ศ.2554- 2556 สืบค้นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5S0MWA44.PDF มาด้วยแล้ว   

คณะกรรมการโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ และโครงการปริญญาตรี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ  

เนื่องจากโครงการหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ครบวาระในวันท่ี 31 มีนาคม 
2554 และโครงการปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ครบวาระในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 
ดังนั้นคณบดี จึงแจ้งให้หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ และประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา
คอมพิวเตอร์ เชิญประชุมคณาจารย์ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการฯ ท้ัง 2 ชุด พร้อม
กัน  

ดังนั้น หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ และประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา
คอมพิวเตอร์  ได้พิจารณาเสนอชื่อแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค
พิ เ ศษ  แล ะ โ คร งก ารปริ ญญาตรี ห ลั ก สู ต ร วิ ทย าก ารคอม พิว เ ตอร์  ร วม  2  ชุ ด  ม าพร้ อมนี้  สื บ ค้น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5S0UL7XQ.PDF  พร้อมนี้มีคณาจารย์ในสังกัดสายวิชาคณิตศาสตร์ฯ และ
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีประสงค์จะร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษท้ัง 2 โครงการ 
อีกจํานวนหนึ่ง ได้เสนอวิสัยทัศน์ และแผนการดําเนินงานนําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ แต่ขอให้พิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 6) กรณีอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณบดีนําเสนออธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนี้   

1) รศ.วิรัตน์  สุวรรณาภิชาติ  เสนอข้อมูล ดังนี้  

    แนวทางการพัฒนางานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้ 

1. ด้านวิชาการ จัดคลินิกแก้ปัญหานิสิตท่ีมีผลการเรียนตํ่า 

2. ด้านกิจกรรมนิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 

3. ด้านการเงิน จัดระบบการเงินให้เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นปัจจุบัน 

4. ด้านประกันคุณภาพ จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบ 

2) รศ.สกาวรัตน์  จงพัฒนากร สืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5R14KR51.doc  

3) อ.ทนุวงศ์ จักษุพา สืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5S11C5B2.pdf   
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คณะกรรมการโครงการปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  

ด้วยรักษาการหัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ ได้เชิญประชุมคณาจารย์ประจําสาขาภาษาอังกฤษ ประชุม
เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษสาขาภาษาอังกฤษ และท่ีประชุมดังกล่าวได้พิจารณา
เสนอชื่อ อ.อุดม ศรีนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ และนําเสนอชื่อกรรมการให้ครบ 5 คน 
ดังนั้น อ.อุดม ศรีนนท์ ได้นําเสนอวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานโครงการภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ดังนี้  

1. ดําเนินงานและบริหารโครงการฯ ต่อเนื่องให้มีความโปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

2. ดําเนินงานและบริหารโครงการฯ ต่อเนื่องในเชิงรุกเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
(Effectiveness and efficiency) ต่อโครงการฯ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได้ ในด้านการจัดการเรียน การสอน และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ดําเนินงานและบริหารโครงการฯ ต่อเนื่องโดยมีการประสานสัมพันธ์ (Collaboration) กับบุคลากร 
หน่วยงานและสาขาวิชาต่างๆในคณะและนอกคณะฯ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณาจารย์สาขาอังกฤษเพ่ือเปิด
โอกาสให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในโครงการ ฯ ในด้านการเรียน การสอน และอ่ืนๆ  

4. ดําเนินงานและบริหารโครงการฯ ต่อเนื่องให้มีมาตรฐานและคุณภาพ (Standard and quality) 
มากข้ึน ในด้านการจัดการเรียน การสอนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  

  ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

   มติท่ีประชุม  

1. เห็นชอบให้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) ภาค
พิเศษ ได้เนื่องจากเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 31 
มกราคม 2554 

2. ให้โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร์ ถอนเรื่องกลับไปพิจารณาทบทวนการเสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ และโครงการปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการดําเนินงานฯ เป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2554  

3. เห็นชอบการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาค
พิเศษ โดยให้สายวิชาศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานนําเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2554  
ข้อ 5)   

4. การตีความสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ข้อ 4) ให้หมายความ
เฉพาะสาขาท่ีอยู่ในสายวิชาเดียวกัน อาทิ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาท่ีใกล้เคียง คือ คณิตศาสตร์ หรือสถิติ เป็นต้น  

4.3 การเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี 2554 (ขออนุมัติปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล)   

สืบเนื่องจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา พิจารณาเสนอ
ชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ให้แก่ Sansanee  
Baroness Von Enzberg Bunnag ซ่ึงเป็นผู้มีอุปการคุณ ทําคุณประโยชน์ให้แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2546  http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Regulation/me27.pdf กําหนดให้
การนําเสนอขออนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ นั้น  

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 เม่ือ
วันท่ี 31 มกราคม 2554 มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้นําเสนอรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบันทึกแจ้งให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ ภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 และประธาน สอบน. ได้นําเสนอข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม อ้างอิง
ท่ี 5O0X14GW ดังนี้  

1) แ บ บ เ ส น อ ผ ล ง า น ข อ ง ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร เ ส น อ ชื่ อ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ป ริ ญ ญ า กิ ต ติ ม ศั ก ด์ิ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5O0XCUQQ.doc  

2) ภาพถ่าย สืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5S0M4EOU.jpg  

   ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.4 เกณฑ์การให้การสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ พิจารณา

กําหนดเกณฑ์การให้การสนับสนุนตามประกาศคณะฯ  ให้การสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ ในประเด็นต่าง ๆ ตามท่ี
ได้แจ้งแล้ว นั้น   

ดังนั้นฝ่ายวิชาการ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2554  ได้พิจารณากําหนดเกณฑ์การให้การสนับสนุนตามประกาศของ
คณะฯ อ้างอิงท่ี 5F0WGGE0 หรือสืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5F0WSRDX.doc  รายละเอียด
ดังนี้ 

1. การให้รางวัลแก่อาจารย์ท่ีเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ เห็นควรให้รางวัลเม่ือมีคําสั่งแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

2. การให้รางวัลแก่อาจารย์ท่ีทําเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานในรูปแบบ e-learning เห็นควรให้
ผู้จัดการรายวิชานําเนื้อหาข้ึนเต็มรายวิชา พร้อมประมวลการสอน (Course Syllabus) ซ่ึงเป็นรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาแกน ท่ีคณะเปิดสอน (ไม่ใช่รายวิชาเฉพาะบังคับ และรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร) โดยผู้จัดการ
รายวิชาทําบันทึกผ่านต้นสังกัดขอรับการสนับสนุนตามประกาศฯ  

3. การให้รางวัลแก่อาจารย์ท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนํา
ผลการวิจัยมาใช้งาน เห็นควรให้รางวัลเม่ืองานวิจัยในชั้นเรียนท่ีขอรับการสนับสนุนได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย มี
ผลการวิจัยและมีการเผยแพร่ โดยการนําเสนอเป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ตามรูปแบบรายงานการวิจัย 

4. การให้รางวัลแก่อาจารย์ท่ีสร้างผลงานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีได้รับรางวัล เห็นควรให้รางวัลทุก
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรางวัล รวมท้ังผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ หรือหนังสือรับรองคุณภาพ 

5. การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่อาจารย์ท่ีศึกษาต่อ เห็นควรให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่อาจารย์
ท่ีกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกท่ีเรียนตรงตามสาขา โดยให้เฉพาะผู้ท่ีไม่ได้รับทุนศึกษาต่อด้วยทุนต่างๆ 
ภายในคณะ และให้รับทุนสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (เช่น หลักสูตร 2 ปี ก็ให้รับการสนับสนุน
ในช่วง 2 ปีแรกท่ีศึกษา)  
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ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 ดังนี้  “4. การให้รางวัลแก่อาจารย์ท่ีสร้างผลงาน
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีได้รับรางวัล เห็นควรให้รางวัลทุกผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรางวัล รวมท้ังผลงานท่ีได้รับการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ หรือหนังสือรับรองคุณภาพ”   

4.5 ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่สาขาศิลปการแสดงและดนตรี  

สืบเนื่องจากคณบดี มีนโยบายจัดทําหลักสูตร หรือรายวิชาสาขาศิลปการแสดงและดนตรี ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยเรียนเชิญ รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง ท่ีปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย และดนตรีสากล  
เป็นท่ีปรึกษาในการเสนอหลักสูตร/รายวิชาใหม่ดังกล่าว นั้น  

บัดนี้ รศ.ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง ได้นําเสนอรายวิชาใหม่ เพ่ือเปิดสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยให้บริการแก่นิสิตในหลักสูตรต่าง ๆ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้  

02 710021  ชื่อวิชา ดนตรีไทย (Music of Thailand)  3(3-0-3)  

02 710022  ชื่อวิชา ความซาบซึ�งในดนตร ี(Music Appreciation)  3(3-0-3)  

อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2554 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต่อไป รายละเอียดสืบค้นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5S0MTWX9.PDF  

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ่ายวิชาการพิจารณาดําเนินการต่อไป  

4.6 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม)  

ด้วยประธานหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20404/0099 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และขอส่งแบบเสนอขอ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 โดยแจ้งว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติต้ังแต่ พ.ศ. 2549 และเปิดรับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันมีผู้สําเร็จ
การศึกษาจํานวนหนึ่งแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างหลักสูตรแล้ว จึงเสนอ
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ทันสมัย และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
มากข้ึน นั้น  

ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2554 ได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเห็น
ควรนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาต่อไป รายละเอียดอ้างอิงท่ี 5E0RXV6Q หรือสืบค้นท่ี 

1. บันทึกขออนุมัติฯ  สืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5E0S0EUN.PDF   

2. แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย อ้างอิงท่ี 5S0T2L83 หรือสืบค้น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5S0T62DQ.doc  

3. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาโท (มคอ.04) อ้างอิงท่ี 5S0T2L83 หรือสืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5S0T62FG.doc  
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ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ่ายวิชาการพิจารณาดําเนินการต่อไป  

4.7 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงในปีการศึกษา 2553  

ด้วยกองบริการการศึกษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10106/ว 2320 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง
ขอให้เร่งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรท่ีครบรอบระยะเวลาการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2553 โดยแจ้งมติท่ีประชุม
คณบดีในการประชุม ครั้งท่ี 14/2552 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดมาตรการส่งเสริมการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี และกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หากหลักสูตรท่ีไม่ดําเนินการปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด ให้ท่ีประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยระงับการรับนิสิตในปีถัดไป และได้มีการติดตามให้ทุกคณะ
เร่งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10106/ว 10684 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2553 ท้ังนี้กองบริการการศึกษา ได้จัดสัมมนาเรื่องแนวทางการดําเนินการกรณีหลักสูตรท่ีเกินรอบระยะเวลาปรับปรุง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2553 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือจะได้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาได้ทันในปี
การศึกษา 2554 อ้างอิงท่ี 5H0P359B หรือสืบค้นท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5H0P8YUG.pdf นั้น 

กองบริการการศึกษา ได้สํารวจและแจ้งข้อมูลรายชื่อหลักสูตรท่ียังไม่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา ซ่ึงไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 โดยกําหนดให้คณบดีและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเร่งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยด่วน ท้ังนี้ขอให้จัดส่งผลวิจัยสถาบัน และร่างหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงท่ีผ่านการวิพากษ์หลักสูตรแล้ว ซ่ึงผ่านกระบวนการพิจารณาในระบบคณะ จัดส่งถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ภายในวันท่ี 9 มีนาคม 2554 เพ่ือจักได้นําเสนอมหาวิยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติภายในเดือนพฤษภาคม 2554  

หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากข้อมูลการสํารวจเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 
ของกองบริการการศึกษา รายงานมหาวิทยาลัยฯ มี 1 หลักสูตร คือ วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2546 สกอ. รับทราบเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2547 ครบรอบระยะเวลา 7 ปี 
5 เดือน  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดําเนินการตามกระบวนการในระบบคณะ และนําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผ่าน
การพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดส่งให้คณะฯ ดําเนินการแก้ไข
ตามมติท่ีประชุม ซ่ึงคณะฯ ดําเนินการแก้ไข และนําเสนอผ่านวิทยาเขตกําแพงแสนไปเรียบร้อยแล้ว   

อนึ่ง หลักสูตรต่างคณะฯ ท่ีจะนํามาเปิดสอนท่ีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ีเกินรอบระยะเวลา
ตามข้อมูลท่ีสํารวจ ได้แก่ บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา อายุ 9 ปี 11 เดือน และ 8 ปี 3 เดือน ตามลําดับ   

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ่ายวิชาการ ติดตามประสานงานให้ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  

4.8 การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สาย
วิชาวิทยาศาสตร์   

สืบเนื่องจากสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้นําเสนอแผนอัตรากําลังในการ
ต่อเวลาราชการ ปี 2554 – 2557 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา  และปัจจุบันสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2554 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2554 มีมติอนุมัติแผนอัตรากําลังในการต่อเวลาราชการ ปี 2554 – 2557 และกําหนด
แนวทางปฏิบัติการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 
28 มกราคม 2554 นั้น 

ปัจจุบันกองการเจ้าหน้าท่ี มีบันทึกด่วนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10103/ว 415 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้างอิงท่ี 
540SUX6P หรือสืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/540SXVCB.PDF เพ่ือแจ้งให้หน่วยงาน
ดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 28 มกราคม 2554 และนําเสนอผลการพิจารณาภายใน
วันท่ี 4 มีนาคม 2554 นั้น  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง ตามองค์ประกอบ 
และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนทางระบบ e-Office เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2554 แล้วเห็นชอบ
ให้แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยแต่งต้ังตามประกาศคณะฯ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย   

1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ            ประธานกรรมการ  
2) ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน  กรรมการ  
3) อ.ดร.กฤตชญา  อิสกุล              กรรมการ   
4) อ.ดร.จารุพร  พงษ์ศิริเวทย์         กรรมการและเลขานุการ   

คณะกรรมการกลั่นกรอง นัดประชุมในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. นําเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบและแจ้งท่ีประชุมทราบแล้ว   

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ และให้พิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป  

4.9 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่ง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

สืบเนื่องจากโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ได้รับจัดสรรอัตราใหม่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ตําแหน่งอาจารย์ เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโทหรือเอกด้านบัญชี/บริหารธุรกิจ 
จํานวน 1 อัตรา และคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2554 เห็นชอบ
ให้ประกาศผลการคัดเลือก และเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติบรรจุนางสาวภาวิณี  อรุณคีรีวัฒน์ คุณวุฒิ บธ.บ.(การบัญชี) 
เ กียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยคริสเ ตียน คะแนนเฉลี่ย  3.84 และ บธ .ม .  ( บัญชีการเ งิน ) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.84 ผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับท่ี 1 เข้ารับราชการในตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ ข้ัน 14,550 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโททางบัญชี นั้น  

เนื่องจากนางสาวภาวิณี  อรุณคีรีวัฒน์ มีหนังสือแจ้งขอสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ ดังนั้น 
ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จึงขออนุมัติเรียกนายสมยศ วิวรรธน์อภินัย ผู้สอบได้ใน
ลําดับท่ี 2 คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร คะแนนเฉลี่ย 
3.21 และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) จากมหาวิทยาลัยบูรพา คะแนนเฉลี่ย 3.82 เพ่ือบรรจุเข้ารับ
ราชการ ตําแหน่ง อาจารย์ รายละเอียดประวัติ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/500IUESX.PDF และแบบ
ขออนุมัติบรรจุ สืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5O0XXRV5.doc     

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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4.10 ขออนุมัติกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบ้ียเล้ียง ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน
และใช้สอยอ่ืน ๆ ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)  

สืบเนื่องจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ได้รับอนุมัติเปิด
สอนหลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล โดยจัดเป็นหลักสูตรนานาชาติ และเริ่มรับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป นั้น  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารหลักสูตร และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
เป็นไปโดยเรียบร้อย ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา จึงขออนุมัติกําหนด
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และใช้สอยอ่ืน ๆ ของหลักสูตร 
รายละเอียดอ้างอิงท่ี 5P0K7EYC หรือสืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5P0KFAP7.doc   

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.11 การพิจารณาคําของบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ตามท่ีกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบันทึกด่วนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10107/ว 96 ลงวันท่ี 
20 มกราคม 2554 เรื่อง การจัดทํางบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมหาวิทยาลัยฯ ขอให้
จัดทํางบประมาณ บันทึกผ่านระบบ e-Revenue และจัดส่งผ่านระบบ และเอกสารภายในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2554 
อ้างอิงท่ี 4U0X5LSB หรือสืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/4U0X8QME.pdf นั้น  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได้ประสานงานเชิญเจ้าหน้าท่ี และผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานภายใน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการกรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Revenue และ
กําหนดให้ทุกฝ่าย สายวิชา/โครงการ จัดส่งข้อมูล และกรอกข้อมูลผ่านระบบภายในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือ
รวบรวมนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ รายละเอียดข้อมูลยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง ดังนั้นจึงขอนําเสนอในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2554 โดยจักแจ้งกองแผนงาน เพ่ือขอจัดส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2554  

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา โดยเสนอกรอบแผนและนโยบายการจัดทํางบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปี 2555 ดังนี้   

1. ให้สายวิชา/โครงการจัดต้ัง จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายไม่เกินร้อยละ 85 ของประมาณการ
รายรั บของหน่ วย ง าน / โ คร งการ  และสะสม เ ป็น เ งิ นออม ไ ม่น้ อยกว่ า ร้ อยละ  15  ตามน โยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2. จัดสรรงบประมาณให้ ศสวท. ตามกรอบเดิมคือไม่เกินร้อยละ 6 ของวงเงินประมาณการรายรับ
ของส่วนกลาง และให้จัดทําประมาณการรายจ่ายในกรอบของการสนับสนุนการวิจัย และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามแผน
งานวิจัยและบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์     

3. มอบให้งานนโยบายและแผน จัดทําแผนค่าใช้จ่ายประจํา (fixed cost) ประกอบด้วย งบบุคลากร 
ในส่วนของอัตราเดิม เงินเพ่ิมประจําปี เงินประกันสังคม เงินสํารองเลี้ยงชีพ ในส่วนของนายจ้าง เงินปรับเพ่ิมตาม
นโยบายรัฐบาล งบดําเนินการท่ีเป็นค่าใช้จ่ายประจํา งบค่าสาธารณูปโภค งบรายจ่ายอ่ืนตามโครงการผูกพัน ได้แก่ เงิน
โอนสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอ่ืน เช่น เงินคืนเงินยืมมหาวิทยาลัย เงินต้นพร้อมดอกเบ้ียสําหรับโครงการเงินกู้ 
สอ.มก. เงินโอนสนับสนุนค่าจ้างทดแทนลูกจ้างประจํา เงินทุนการศึกษา และอ่ืน ๆ   
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4. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการของผู้บริหารแต่ละฝ่าย เนื่องจากปีงบประมาณ 
2555 คณะฯ มีค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จํานวนประมาณ 7.5 ล้านบาท ท่ีประชุมให้
พิจารณาจัดสรรจากฐานเดิมของงบประมาณ ประจําปี 2554 โดยเน้นเฉพาะโครงการท่ีสามารถตอบสนองตัวชี้วัดตาม
แผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนคําของบประมาณรายจ่ายของฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ให้
พิจารณาเฉพาะด้านบัณฑิตศึกษา โดยรวมเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ส่วนของงบประมาณด้านวิจัยให้ดําเนินการตามข้อ 2 
โดยอยู่ในกรอบและความรับผิดชอบของ ศสวท. ท้ังนี้คําของบประมาณของส่วนกลางโดยรวมแล้วประมาณการ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดต้องไม่เกินร้อยละ 85 ของประมาณการรายรับตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

5. พิจารณาปรับค่าใช้จ่ายของฝ่าย ส่วนกลาง สํานักงานเลขานุการ และส่วนงานจัดการศึกษาตาม
สัดส่วนเพ่ือให้อยู่ในกรอบวงเงินร้อยละ 85 หลังหักค่าใช้จ่ายประจําตามข้อ 3 และการจัดสรรตามข้อ 4 โดยให้มีเงิน
สํารองจ่าย (งบกลาง) ไว้ส่วนหนึ่งตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

6. มอบให้งานนโยบายและแผน ดําเนินการกรอกข้อมูลตามระบบ e-Revenue และให้นําเสนอ
ข้อมูลคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 ท้ังหมดในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งต่อไป  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมกราคม 2554  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมกราคม 2554 รายละเอียดตามข้อ 1 เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีลาอุปสมบท จักขอรายงานในเดือนถัดไป   
ประกอบด้วย    

1. เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย  
1.1 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.2 รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย์ต้นทุน 
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 รายละเอียดใบเบิกถอนท่ีได้รับการโอนเข้าบัญชี 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 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554) อ้างอิง
ท่ี 5S0FSJI6  สืบค้นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5S0FUW9D.xls  

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม    รับทราบ  
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5.2 รายงานการใช้สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมกราคม 2554  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 ต่อปี และปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช้พลังงานของชาติ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค ประจําเดือนมกราคม 2554 
อ้างอิงท่ี 5P0V9Z16 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/5P0VDKQF.xls  รายละเอียด ดังนี้  

1. สรุปรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจําเดือนมกราคม 2554  
2. การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ประจําเดือนมกราคม 2554 จําแนกตาม

มิเตอร์  และค่าใช้จ่าย   
3. รายงานสถิติการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม 2554 จําแนกตามปริมาณและค่าใช้จ่าย  

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2554 

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ้นจากการเป็นผู้แทนผู้บริหารระดับคณะ กลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์ ตามวาระของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามนโยบายคณบดี ให้กําหนดประชุมทุกวันจันทร์ท่ี 4 หรือวันจันทร์สุดท้ายของทุกเดือน    

ดังนั้น เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได้ล่วงหน้า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2554 ประจําเดือนมีนาคม 2554 วันจันทร์ท่ี 28 มีนาคม 2554 เวลา 9.30 น.  
กําหนดเสนอวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 16 มีนาคม 2554 และจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการฯ ในวันพุธท่ี 23 มีนาคม 2554         

ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.4 นโยบายและกรอบในการทํางานของรองธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รอง
อธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และทีมงาน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยแนะนําทีม
ผู้บริหาร ประกอบด้วย  

1. อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  

2. ผศ.ดร.ปราโมทย์  สฤษด์ินิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  

3. คุณเพ่ิม  สุรักษา   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  

4. อ.เบญญา  กสานติกุล    ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  

5. อ.ต่อศักด์ิ  จรัสวิไล   ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกีฬา นันทนาการ และกิจการนิสิต  

6. คุณศิริ  ลียวัฒนานุพงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  

7. คุณอนิรุธ  สุขจิตต์    ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
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รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน นําเสนอนโยบาย และกรอบในการบริหารงานวิทยาเขตให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสายวิชา 
ประธานโครงการจัดต้ัง ประธานโครงการภาคพิเศษ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทราบ โดยสรุปพอสังเขป 
ดังนี้  

กรอบในการทํางาน  

1) เพ่ือสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตามแนวทาง ดังนี้  

1.1 การพ่ึงพาตนเอง  การจัดทํา action plan จะต้องมีปรับปรุงเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีระบุจํานวน
เงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้แล้ว ควรจะต้องระบุเพ่ิมเติมในส่วนของแหล่งท่ีมาของรายได้เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองเพ่ิมเติมท้ังในระดับวิทยาเขต คณะ และภาควิชา  

1.2 การบริหารงานวิทยาเขตฯ มีคณะกรรมการบริหารประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ทําหน้าท่ี
ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้นขอความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง มิให้ส่งผู้แทนเข้าประชุม   

1.3 การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ  จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ โดยให้คณะฯ มีส่วนร่วม
โดยเสนอชื่อผู้แทนคณะฯ ร่วมเป็นกรรมการ อาทิ คณะกรรมการกายภาพฯ ตามนโยบายฯ ต้องการให้วิทยาเขต
กําแพงแสนมีภาพลักษณ์ทางกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ และสิ่งแวดล้อมท่ีดี การใช้พ้ืนท่ีท่ีมีอยู่เพ่ือใช้ประโยชน์ทุกด้าน       
คูรอบรั้ว พ้ืนท่ีสวยงามเหมือนรีสอร์ต ปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือหารายได้   

1.4 โครงการ Organic food อาหารปลอดภัย การจัดทํา contract farm  

1.5 โครงการบริการวิชาการ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ  

1.6 การจัด Center of Excellent (COE)  

1.7 สนองนโยบาย Research University  บัณฑิตต้อง 3 in 1 มีคุณภาพความสามารถด้านการ
วิจัย เทคโนโลยี และรู้เรื่องการตลาด  การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสามารถจัดทําเป็น package เปิดรับนิสิตได้ทุก
ภาคการศึกษา  

1.8 การบริการวิชาการและการเรียนการสอน เพ่ือหารายได้ สามารถจัดทําเป็น module หรือ
อ่ืน ๆ โดยสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยจัดตามความต้องการของตลาด เน้นนิสิตเป็นศูนย์กลาง  

1.9 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบให้เหมาะสม  

1.10 มีความรักสามัคคี ไม่ทะเลาะกัน  

1.11 สร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์โดยให้หน่วยงานท่ีมีความรู้ และ
ความชํานาญ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์        

1.12 พัฒนาศูนย์กีฬา วารีบําบัด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตมีสุขภาพ
แข็งแรง (Fit and Firm)   

1.13 มีการพัฒนาองค์กร โดยจัดการประชุม สัมมนา เช่น ผู้บริหารควรมีการถกแถลงในประเด็น
ต่าง ๆ ทุกเช้า  

1.14 การพัฒนาพันธุ์พืช อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน   

1.15 มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ/สากล ท้ังด้านหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร การสื่อสาร
สิ่งพิมพ์จะต้องมีหลากหลายภาษานอกเหนือจากภาษาไทย ภาษาอังกฤษแล้วควรมีภาษาอ่ืนในแถบเอเซีย เช่น 
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ภาษาญ่ีปุ่น จีน เกาหลี ตากาล็อก มลายู  พม่า เขมร  การมีนิสิตต่างชาติมาศึกษาเพ่ือความเป็นสากล/นานชาติ การจัด
ภูมิทัศน์เพ่ือแสดงความเป็นสากล อาทิ การจัดสวนญ่ีปุ่น การจัดต้ัง Japanese Study  การมีสวนจีน/เก๋งจีนเพ่ือจัดเป็น 
Chinese Center เป็นต้น  

2) แนวคิดและทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต   

2.1 KU – KPS. To Q (Quality)     

- นิสิต มีโอกาสในการเรียนรู้ เก่งกิจกรรม เตรียมความพร้อมเข้าสู่การทํางาน และมีจิต
สาธารณะ ต้องปลูกจิตอาสา   

- บุคลากรสายวิชาการ ควรมีคุณวุฒิปริญญาเอก สัดส่วน 100%   สายสนับสนุนฯ ส่งเสริม
ให้มีคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน  

- หลักสูตร ต้องสนองความต้องการของตลาด เก่งภาษา และเทคโนโลยี  

- อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องมีคุณภาพ และทันสมัย     

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

- เศรษฐกิจพอเพียง  

- คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  

- สร้างสมดุลในการพัฒนา  

- เน้นความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก  ก้าวสู่สังคมแห่งความผาสุก  

�  Green Campus ต้นไม้/น้ํา  โครงการปลูก 3 ได้ 4 (ปลูกต้นไม้กินได้ ปลูกต้นไม้ใช้
สอยได้ ปลูกต้นไม้ใช้เป็นพลังงานได้ และได้สิ่งแวดล้อมท่ีดี)  

�  Clean Campus อากาศ/ดิน/น้ํา และใจ  

�  Safety Campus ครอบคลุมด้านอาหาร การเดินทาง  ชีวิตและทรัพย์สิน  

�  Healthy Campus ท้ังด้านสุขภาพกาย/ใจ  

�  Wealthy Campus อยู่ดีกินดี/พอเพียง   

2.3  การพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  

- สนองแนวทางการพัฒนา/โครงการพระราชดําริ  

- ร่วมพัฒนาชุมชน (บวร) บ = บ้าน  ว = วัด  ร  = โรงเรียน   

- โครงการ 9 หมู่บ้าน 9 วัด 9 โรงเรียน เพ่ือเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมฉลองพระ
ชนมพรรษาครบ 84 ปี เช่น โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ โครงการ Outdoor Classroom  โครงการ Summer 
camp โครงการ Generation Z (Zero Waste)  

2.4  ศูนย์กลางในการพัฒนาคน  

2.5 MOU ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านวิจัย/บริการวิชาการ และการเรียนการสอน เพ่ือเป็น
แหล่งผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี แหล่งผลิตกล้าไม้ดี กับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) หรือ สวก. เป็นต้น    
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3) สิ่งท่ีอยากเห็น   

3.1 Free University มีทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพ่ือการพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ อาทิ 
โครงการบัณฑิตคืนถ่ิน ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ท่ีทรงพระราชทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่
นิสิต ตลอดหลักสูตร เม่ือนิสิตจบการศึกษาแล้วต้องกลับไปทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนบ้านเกิด          

3.2 เป็นท่ีปรึกษารัฐบาลด้านการพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน เป็นหน่วยงานท่ีพร้อมช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติของชาติ (ภัยแล้ง/น้ําท่วม ภัยหนาว) มีองค์ความรู้/
เมล็ดพันธุ์พืช พร้อมท่ีจะสนับสนุนได้ทันเหตุการณ์ ทันเวลา     

3.3 การพัฒนาภาคการเกษตร ครอบคลุมท้ังด้านอาหาร/พลังงาน/สิ่งแวดล้อม/การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเกษตร โดยมีคําขวัญ “เท่ียวไม่ต้องไกล ไปกําแพงแสน”      

4) หน้าท่ีของรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  เปรียบเสมือน Marketing Manager และ PR 
ของวิทยาเขตกําแพงแสน โดยจะบริหารงานวิทยาเขตในเชิงรุก ทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน รับฟังความคิดเห็นใน
ทุกระดับ วิเคราะห์และดําเนินการด้วยเหตุและผล เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและ
ตรวจสอบได้ โดยกําหนดหน้าท่ีไว้ ดังนี้     

4.1 อํานวยความสะดวก  

4.2 สนับสนุน 

4.3 แก้ไขปัญหา   

      ท่ีประชุมพิจารณาให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้   
1. ด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสียจากเดิมมีการระบายน้ําเสียแบบ  lagoon ปัจจุบันถูก

ถมไปแล้วเพ่ือสร้างสนามกีฬา และได้มีการสร้างให้ใหม่แต่ไม่ได้ตามมาตรฐานเดิม คือ คันดินจะก่อสร้างโดยการตอก
เสาเข็ม แต่ปัจจุบันเป็นเพียงคันดิน ซ่ึงได้พังทลายไปบางส่วนแล้ว ควรมีการปรับปรุง และควรมีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ําก่อนปล่อยออกสู่แหล่งนําธรรมชาติบริเวณทุ่งข้ีอ้าย   

2. ด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาหญ้า อ้อย ซ่ึงมีผลส่วนหนึ่งทําให้นิสิต
และบุคลากรเป็นภูมิแพ้ ควรมีการรณรงค์และมีเครื่องมือวัด ตรวจสอบมลพิษด้านต่าง ๆ    

3. ควรปรับปรุงและพัฒนาสถานพยาบาล เช่น มีแพทย์ประจําสถานพยาบาล อาจจ้างแพทย์ท่ี
เกษียณอายุราชการมาประจํา  

4. ควรมีการเผยแพร่รายงานการประชุม หรือมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารประจําวิทยาเขต
กําแพงแสนให้บุคลากรได้รับทราบทางสื่ออ่ืน ๆ บ้าง  

5. ควรปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน   
6. ควรลดอุบัติเหตุด้านหน้ามหาวิทยาลัย แนวทางการดําเนินงาน bike lane  รณรงค์นิสิตใช้

สะพานลอยเป็นทางข้าม และอ่ืน ๆ        

เลิกประชุมเวลา  15.30 น.   
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

   


