
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
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ผู%มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ(ายวิชาการ    กรรมการ   
3. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  หัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
4. ผศ.ดร.สิทธิพงศ     รักตะเมธากูล หัวหน,าสายวิชาคณิตศาสตรฯ     กรรมการ 
5. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
6. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ (อาจารยประจํา) กรรมการ  
7. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู%ไม-มาประชุม  
1. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ(ายบริหาร       ลาราชการ    
2. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู,ทรงคุณวุฒิภายนอก    ลาประชุม  
3. อ.ดร.แตงอ<อน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู,แทนคณาจารย ลาประชุม  

ผู%เข%าร-วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก,วประสิทธิ์  รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา  
2. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศีลสังวร ผู,ช<วยคณบดีฝ(ายกิจการพิเศษ  
4. อ.ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล ผู,ช<วยคณบดีฝ(ายบัณฑิตศึกษา  
5. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ ผู,ช<วยคณบดีฝ(ายบริหาร  
6. อ.ดร.ป@ติ  ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
7. รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร  
8. อ.ดร.ศศิมลฑล ม<วงศรีจันทร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟ@สิกส 
9. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา  
10. อ.สุดาวดี ทวีไพศาล แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร 
11. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา  09.40 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู,ช<วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการ
ประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ%งให%ทราบ   
1.1 การประชุมวิชาการคณิตศาสตร� fixed point theories  

ประธานแจ,งว<าสายวิชาคณิตศาสตร กําหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข,อเรื่อง 
Fixed Point Theories ในโอกาสครบรอบ 20 ปV วันคล,ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 20 ปV นอกจากการประชุม
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วิชาการในสาขาคณิตศาสตรแล,ว ยังมีสาขาศิลปศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอีกด,วย ซ่ึงคณะฯ ต้ัง
งบประมาณงบอุดหนุน ไว,ท่ี ศสวท. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระคณะศิลปศาสตรฯ ก<อต้ังครบ 20 ปV 
วงเงินรวม 300,000 บาท (สาขาละ 100,000 บาท) และสาขาวิทยาศาสตร ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ 
ได,รับจัดสรรเพ่ิมเติม 100,000 บาท สาขาคณิตศาสตร ขอรับการสนับสนุนจากวิทยาเขตกําแพงแสน ได,รับความ
อนุเคราะหเปaนเจ,าภาพม้ือเย็น 1 ม้ือ (โตcะจีน จํานวน 15 โตcะ ๆ ละไม<เกิน 1,500 บาท) รวมมูลค<า 22,500 บาท       

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
1.2 การจัดทําหนังสือเล-าเรื่องด%วยภาพ 

ด,วยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จะครบรอบวันคล,ายวันสถาปนาคณะฯ 20 ปV ในวันท่ี 31 
สิงหาคม 2556 และเนื่องในโอกาสดังกล<าว คณะฯ มีเปeาหมายในการจัดโครงการ/กิจกรรมต<าง ๆ ได,แก<การจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดทําหนังสือท่ีระลึกเล<าเรื่องด,วยภาพ โดยกิจกรรม/โครงการต<าง ๆ จะเริ่มในช<วง
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556 ดังนั้น จึงขอให,แจ,งประชาสัมพันธ และขอให,ผู,บริหารท่ีเก่ียวข,อง พิจารณา
ดําเนินงานให,บรรลุตามเปeาหมายด,วย    

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
1.3 การถวายผ%าพระกฐินของวิทยาเขตกําแพงแสน 

ประธานแจ,งว<ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดโครงการถวายผ,าพระกฐิน ณ 
วัดโพธิ์งาม ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ คณะฯ จัดรถตู,ออกเดินทางร<วมกับวิทยาเขตกําแพงแสน จึงขอเชิญ
ผู,บริหาร และบุคลากรร<วมโครงการ  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
1.4 การจัดหารายได%เพ่ือสมทบทุนกองทุนพัฒนาคณะฯ  

ประธานแจ,งว<าคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดโครงการหารายได, กิจกรรม FLAS Charity 
Family Rally 2012 ระหว<างวันท่ี 22 – 23 ธันวาคม 2555 จุดเริ่มต,นท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สิ้นสุดท่ี 
ณ พรไพรินทร ริเวอรไซด รีสอรท อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ค<าสมัครทีมละ 5,000 บาท หักค<าใช,จ<ายต<อทีม
คงเหลือกําไรสุทธิต<อทีม 600 บาท จํานวนเปeาหมาย 50 ทีม ประมาณการรายได,หลังหักค<าใช,จ<าย 30,000 บาท เข,า
กองทุนพัฒนาคณะฯ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธผู,บริหารทุกท<านเพ่ือเข,าร<วมกิจกรรมตามวัน และเวลาดังกล<าวด,วย   

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555   
 ประธานขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันจันทรท่ี 24 กันยายน 2555 เพ่ือรับรอง อ,างอิงท่ี MJ0XWSU7 เม่ือ
วันท่ี 21 ตุลาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MJ0XWSU7 โดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับรองโดยแจ,งแก,ไข และไม<แจ,งตอบกลับตามกําหนด ท้ังนี้รายละเอียด
รายงานการประชุม ฉบับแก,ไขจักนําเสนอในวาระการประชุมครั้งท่ี 10/2555 วันจันทรท่ี 29 ตุลาคม 2555 ดังเสนอ
มาพร,อมนี้       
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  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี  3 เรื่องแจ%งเพ่ือทราบ    

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2555 

ตามท่ีกําหนดให,หน<วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 
เพ่ือแจ,งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน<วยงานภายใน/โครงการ และฝ(าย
ต<าง ๆ ประจําเดือนกันยายน 2555 (ข,อมูล ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2555) เอกสารอ,างอิงท่ี เอกสารอ,างอิงท่ี MH0OHY7N 
หรือสืบค,นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MH0OHY7N  ดังนี้        

ลําดับ 
ท่ี 

หน-วยงาน การนําส-งรายงาน  
ส.ค. 55 ก.ย. 55 ต.ค. 55 

1 ฝ(ายบรหิาร 14 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 
2 ฝ(ายวิชาการ  14 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 12 ต.ค. 55 

3 ฝ(ายวิจัย  30 ส.ค. 55 30 ส.ค. 55 10 ต.ค. 55 

4 ฝ(ายบัณฑิตศึกษา  14 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55     10 ต.ค. 55 

5 ฝ(ายกิจการนิสติ  22 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 

6 ฝ(ายวางแผนและพัฒนา  1 ส.ค. 55 3 ก.ย. 55 1 ต.ค. 55 

7 ฝ(ายประกันคุณภาพ  6 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 

8 ฝ(ายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 14 ส.ค. 55 13 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 

9 ฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  14 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 4 ต.ค. 55 

10 สายวิชาคณติศาสตร  8 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 

11 สายวิชาวิทยาศาสตร 10 ส.ค. 55 14 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 

12 สายวิชาศิลปศาสตร 14 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 2 ต.ค. 55 

13 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 14 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 8 ต.ค. 55 

14 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 10 ส.ค. 55 12 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 

15 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   14 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 2 ต.ค. 55 

16 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   8 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 9 ต.ค. 55 

17 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ 14 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 

18 ศูนยส<งเสริมการวิจัยและถ<ายทอดเทคโนโลย ี 9 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 9 ต.ค. 55 

19 สํานักงานเลขานุการ 6 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 4 ต.ค. 55 

20 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 6 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 1 ต.ค. 55 

21 โครงการจัดตั้งส<วนงานจัดการศึกษา 14 ส.ค. 55 14 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 

22 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟ@สิกส 14 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 

23 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 10 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 

24 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 10 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 

25 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 14 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 

26 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 14 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 

27 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 8 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 9 ต.ค. 55 

รวมหน-วยงานท่ีไม-ส-งรายงาน - - - 
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ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

3.2 รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ%าง รายการครุภัณฑ� ปLงบประมาณ 2556 

หน<วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ,างหมวด
ค<าครุภัณฑ เงินรายได, ประจําปV 2555  ดังนี้   

1. รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ,างหมวดค<าครุภัณฑ  เงินงบประมาณแผ<นดิน ประจําปV 2556  ของ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายละเอียด ดังนี้  

รายการครุภัณฑได,รับจัดสรร  รวม 11 รายการ รวมเปaนเงิน 4,088,700  บาท 
ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการ รวม  1  รายการ   
รวมรายการตามแผนและเปลี่ยนแปลงแผน 11 รายการ วงเงิน 4,088,700 บาท                    
ดําเนินการจัดซ้ือแล,ว สามารถจัดทําสัญญา รวม 11 รายการได,ทันในไตรมาสท่ี 1 ภายในวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555     

2. รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ,างหมวดค<าครุภัณฑและสิ่งก<อสร,าง เงินงบประมาณรายได, ประจําปV 
2556 ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

3. รายงานผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จ,างหมวดค<าครุภัณฑ เงินงบประมาณแผ<นดิน ประจําปV 
2556 โดยกําหนดให,ทุกหน<วยงานท่ีได,รับงบประมาณ จัดส<งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ เพ่ือ
ดําเนินการตามระเบียบฯ โดยมีเง่ือนไขต,องได,รับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ จึงจะก<อหนี้ผูกพัน นั้น 
หน<วยพัสดุดําเนินการครบถ,วนทุกรายการแล,ว หากได,รับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณสามารถ
ดําเนินการจัดทําสัญญาได,แล,วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2555) รายละเอียด     
อ, า ง อิ ง ท่ี MN11R146 เ ม่ื อ วั น พ ฤ หั ส บ ดี ท่ี  2 5  ตุ ล า ค ม  พ . ศ . 2 5 5 5  ห รื อ สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MN11R146   

4. รายงานผลการดําเนินงานจัดซ้ือ/จ,าง งบลงทุนเงินรายได, ประจําปV 2555  
- รายการครุภัณฑท่ีรายงานตามแผน รวม  45 รายการ เปaนเงิน  4,347,750.00  บาท 
- รายการตามแผนและเปลี่ยนแผนท้ังหมด  72 รายการ เปaนเงิน  3,666,951.39  บาท 
- รายการท่ีดําเนินการจัดซ้ือและเบิกจ<ายแล,ว รวม 58 รายการ เปaนเงิน  3,369,544.89 บาท 
- รายการกันเงินเหลี่อมปVและอยู<ระหว<างดําเนินการสอบราคา  7 รายการ เปaนเงิน    

297,406.50  บาท 
- ครุภัณฑยกเลิกไม<จัดซ้ือ/จ,าง งบประมาณคงเหลือยกไป รวม  7 รายการ เปaนเงิน   

497,000.00   บาท 
- มีเงินเหลือจ<ายจากการจัดซ้ือท่ี โอนกลับหน<วยงาน  เปaนเงิน  183,798.61  บาท 
- สรุปการเบิกจ<ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต้ังแต< 1 ตุลาคม 2554 -20 กันยายน 2555  

คิดเปaนร,อยละ 84.34 

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  
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3.3 แจ%งจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ-นดิน ปLงบประมาณ 2556   

ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว.1288 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2555 กองแผนงานแจ,งผลการจัดสรร
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ<นดิน ประจําปV พ.ศ. 2556 ให,แก<คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร จํานวน 6 อัตรา ดังนี้  

ท่ี หน<วยงาน/ตําแหน<ง จํานวน เง่ือนไข/สาขาวิชา 
 สายวิชาวิทยาศาสตร    

1 อาจารย 1 
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาอนินทรียเคมี (จัดสรรให,ตาม
บันทึกท่ี ศธ 0513.10107/1283 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2555  

 สายวิชาศิลปศาสตร   

2 อาจารย  1 
คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาวารสารศาสตรสารสนเทศ
และวรรณศิลป�  

3 อาจารย  1 คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาสังคมศาสตร (รัฐศาสตร)  
4 อาจารย 1 คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการบัญชี  
 โครงการจัดต้ัง อบน.   
5 อาจารย 1 คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

6 อาจารย 1 
คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการโรงแรม/การท<องเท่ียว/
อุตสาหกรรมบริการ  

  ท้ังนี้ ขอให,หน<วยงานท่ีได,รับจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ<นดิน
ดําเนินการ ดังนี้  

  1. ดําเนินการคัดเลือกและบรรจุให,แล,วเสร็จภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 โดยตําแหน<งสาย
วิชาการขอให,พิจารณาบรรจุผู,มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปaนลําดับแรก กรณีท่ีไม<สามารถดําเนินการได,ทันตามกําหนดเวลา 
ขอให,ชี้แจงเหตุผลความจําเปaนเปaนกรณี ๆ ไป  

  2. พิจารณาปรับลดการจ,างลูกจ,างชั่วคราว หรือพนักงานเงินรายได,ลง โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช,ในการบริหารจัดการให,มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และให%ควบคุมกรอบอัตรากําลังของหน-วยงานมิให%
เพ่ิมข้ึน   

  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ, า ง อิ ง ท่ี MD0YDZEG วั น ท่ี  1 5  ตุ ล า ค ม  พ . ศ . 2 5 5 5  ห รื อ สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0YDZEG  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.4 แนวปฏิบัติการนําระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP) สู<การปฏิบัติด,านการเงินและบัญชี 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10105/ว.17915 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2555 
เรื่อง การนําระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP) สู<การปฏิบัติด,านการเงินและบัญชี ตามนโยบายมุ<งม่ันท่ีจะมุ<งสู<
การเปaนมหาวิทยาลัยท่ีใช,อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ หรือท่ีเรียกว<าe-University นั้น  

เพ่ือให,การบริหารจัดการโดยการนําระบบ ERP มาใช,ได,อย<างตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สํานักงาน
เลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงบันทึกท่ี ศธ 0513.20402/1847 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2555 แจ,งเรื่อง
แนวปฏิบัติการนําระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP) สู<การปฏิบัติงานด,านการเงินและบัญชี เพ่ือแจ,งแนวทาง



 

L:\Report 10_2555.doc 

6

ปฏิบัติ ให,หน<วยงานภายใน/โครงการ และผู,เก่ียวข,องสามารถนําไปปฏิบัติได,อย<างถูกต,อง เปaนไปตามระเบียบและ
ข้ันตอน เนื่องจากระบบ ERP เปaนการดําเนินการแบบ real-time จึงไม<สามารถดําเนินการย,อนหลังได, กอปรกับการ
จัดซ้ือ/จัดจ,าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กําหนดให,ใช,ระบบ e-GP มาใช,ในการจัดซ้ือ/จ,างท้ังจากเงิน
งบประมาณแผ<นดินและเงินนอกงบประมาณ เดิมใช,ในการซ้ือ/จ,างโดยวิธีสอบราคา ป�จจุบันขยายผลเพ่ิมเติมโดยให,
ดํ า เ นิ น ก า ร ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร จั ด ซ้ื อ / จ, า ง ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?M70YJJJB  อ,างอิงท่ี M70YJJJB วันท่ี 9 ตุลาคม 
2555 ท้ังนี้จึงขอกําหนดแนวปฏิบัติเบ้ืองต,น และซักซ,อมแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ และมีการเบิกค<าใช,จ<ายในการเดินทาง ต,องได,รับอนุมัติก<อนถึง
กําหนดการเดินทาง ทุกครั้ง  

2.  การจัดซ้ือ/จ,างพัสดุทุกรายการ ต,องดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว<าด,วยการพัสดุ
ฯ โดยจะต,องได,รับอนุมัติการจัดซ้ือ/จ,างก<อนการดําเนินการ ท้ังนี้รวมถึงการจัดซ้ือ/จ,างในโครงการท่ีอยู<ในงบรายจ<าย
อ่ืนด,วย  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบประกาศ มก. เรื่อง การปรับอัตราค-าจ%างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

ด,วยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 
2555 และมติท่ีประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งท่ี 13/2555 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2555 ให,ปรับอัตราค<าจ,างและ
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยให,สอดคล,องกับอัตราเงินเดือนของข,าราชการ และไม<เกินวงเงินงบประมาณท่ีได,รับ
จัดสรร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การปรับอัตราค<าจ,างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2555 โดยสรุป ดังนี้  

ข,อ 1  ให,ปรับอัตราค<าจ,างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเปaน 1.7 เท<า และสาย
สนับสนุนและช<วยวิชาการเปaน 1.5 เท<าของอัตราเงินเดือนข,าราชการ ณ วันท่ี 1 เมษายน 2554 สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีบรรจุก<อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2555  

ข,อ 2  การปรับอัตราค<าจ,างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามข,อ 1 ท่ีบรรจุระหว<าง
ปVงบประมาณ พ.ศ. 2542 ถึงปVงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให,ปรับฐานแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยเปaน 1.7 เท<า
ของอัตราเงินเดือนข,าราชการ ณ ปVท่ีบรรจุของแต<ละราย แล,วใช,เปaนฐานในการปรับการพิจารณาความดีความชอบ
แต<ละปV จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 และให,ใช,อัตราค<าจ,างพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปรับแล,ว ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2555 เปaนฐานในการพิจารณาความดีความชอบต้ังแต<ปVงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปaนต,นไป ท้ังนี้การปรับอัตราค<าจ,าง
เปaนการปรับฐานฐานค<าจ,างมิได,เปaนการจ<ายค<าจ,างย,อนหลัง 

ข,อ 3  ให,จัดสวัสดิการให,แก<พนักงานมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการ ดังนี้ 

  (1) ให,ใช,เงินส<วนต<างของค<าจ,างพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยหักไว, นํามาเบิกจ<าย
เปaนสวัสดิการให,แก<พนักงานมหาวิทยาลัย และ  

  (2) ให,ใช,เงินดอกผลจากเงินอุดหนุนค<าใช,จ<ายพนักงานมหาวิทยาลัย นํามาเบิกจ<ายเปaน
สวัสดิการให,แก<พนักงานมหาวิทยาลัย  

ท้ังนี้ให, ก.บ.ม.พิจารณายุติ หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงการจัดสวัสดิการ โดยคํานึงถึงเงินท่ี
มหาวิทยาลัยนํามาใช,จัดสวัสดิการให,แก<พนักงานมหาวิทยาลัย  
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รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LT0OCY4T  
หรืออ,างอิงท่ี LT0OCY4T วันท่ี 25 กันยายน 2555  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบประกาศ มก. เรื่อง กําหนดอัตราค-าจ%างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

ด,วยท่ีประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งท่ี 13/2555 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2555 จึงให,กําหนด
อัตราค<าจ,างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้  

คุณวุฒิ 
อัตราค<าจ,างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต้ังแต<วันท่ี 1 เมษายน 2554 เปaนต,นไป 
สายวิชาการ สายสนับสนุนและช<วยวิชาการ 

ปวช. - 9,620 
ปวท./อนุปริญญา - 10,520 
ปวส. - 11,510 
ปริญญาตรี 15,540 13,710 
ปริญญาโท 21,420 18,900 
ปริญญาเอก 28,920 25,520 

รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LT0O5296 
หรืออ,างอิงท่ี LT0O5296 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2555       

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบประกาศ มก. เรื่อง กําหนดอัตราค-าจ%างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

ด,วยท่ีประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งท่ี 13/2555 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2555 จึงให,กําหนด
อัตราค<าจ,างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้  

คุณวุฒิ 
อัตราค<าจ,างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต้ังแต<วันท่ี 1 มกราคม 2555 เปaนต,นไป 
สายวิชาการ สายสนับสนุนและช<วยวิชาการ 

ปวช. - 11,430 
ปวท./อนุปริญญา - 12,960 
ปวส. - 13,950 
ปริญญาตรี 19,860 17,520 
ปริญญาโท 26,010 22,950 
ปริญญาเอก 32,300 28,500 

รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LT0OB2NJ   
หรืออ,างอิงท่ี LT0OB2NJ เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2555                 

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  
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มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 รับทราบประกาศ มก. เรื่อง ข%อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ว-าด%วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง 
ข,อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว<าด,วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 
เ ม่ือวัน ท่ี  5 กันยายน 2555 โดยสรุปมีสาระสํา คัญ คือ ให,ยกเลิกความในข,อ 16 แห< งประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข,อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว<าด,วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
พ.ศ. 2553 และให,ใช,ความต<อไปนี้แทน  

“ข�อ 16  อัตราค�าจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยใหม� หรือการกําหนดเรื่องใดท่ีเก่ียวกับการกําหนด
อัตราค�าจ�างพนักงานมหาวิทยาลัย ให�เป"นไปตามท่ี ก.บ.ม.กําหนด รวมท้ังการปรับค�าจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจ�าง
ก�อนวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ท้ังนี้ การกําหนดอัตราค�าจ�างต�องไม�เกินวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรจากสํานัก
งบประมาณ และหากมีการปรับบัญชีเงินเดือนข�าราชการใหม� ให�ปรับอัตราค�าจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยได�เม่ือได�รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ”  

รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LT0O29N8 
หรืออ,างอิงท่ี LT0O29N8 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2555              

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.9 รับทราบประกาศสภา มก. เรื่อง ข%อบังคับ มก. ว-าด%วยการกําหนดระดับตําแหน-งและการแต-งตั้ง
ข%าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให%ดํารงตําแหน-งสูงข้ึน พ.ศ. 2555 

โดยท่ี ก.พ.อ. ได,ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากระบบ
จําแนกตําแหน<งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เปaนระบบจําแนกตําแหน<งตามกลุ<มลักษณะงาน และ ก.พ.อ. ได,
ปรับปรุงมาตรฐานกําหนดระดับตําแหน<งและการแต<งต้ังข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให,ดํารงตําแหน<ง
สูงข้ึนใหม< ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน<งและการแต<งต้ังข,าราชการพลเรือนใน
ตําแหน<งสูงข้ึนพ.ศ. 2553 และแก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 เพ่ือให,สภาสถาบันอุดมศึกษาใช,เปaนแนวทางใน
การออกข,อบังคับว<าด,วยการกําหนดระดับตําแหน<งการแต<งตั้งข,าราชการมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 
ข,อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว<าด,วยการกําหนดระดับตําแหน<งและการแต<งต้ังข,าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให,ดํารงตําแหน<งสูงข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดระดับตําแหน<ง และแต<งต้ังผู,มีความรู,
ความสามารถให,ดํารงตําแหน<งในระดับสูงข้ึนตามหลักประเมินค<างานและหลักสมรรถนะ และตามมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2555 จึงให,ออกข,อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว<าด,วยการ
กําหนดระดับตําแหน<งและการแต<งต้ังข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให,ดํารงตําแหน<งสูงข้ึน พ.ศ. 2555 โดย
มีผลบังคับใช,ตั้งแต<วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2555 เปaนต,นไป และให,ยกเลิกข,อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว<าด,วย
การกําหนดระดับตําแหน<งและการแต<งต้ังข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให,ดํารงตําแหน<งสูงข้ึน พ.ศ. 2553  

รายละเอียดสืบค,นได,ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LT0OHFAW 
หรืออ,างอิงท่ี LT0OHFAW เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2555 หรือท่ี   

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.10 รับทราบประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดระดับตําแหน-งและการประเมินเพ่ือ
แต-งตั้งบุคคลให%ดํารงตําแหน-งประเภทผู%บริหาร ระดับตําแหน-งผู%อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ผู%อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต หรือเทียบเท-า ระดับตําแหน-งผู%อํานวยการกอง 
หัวหน%าสํานักงานเลขานุการ  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจ,งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดระดับตําแหน<งและการประเมินเพ่ือแต<งต้ังบุคคลให,ดํารงตําแหน<งประเภทผู,บริหาร ระดับตําแหน<ง
ผู,อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู,อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต หรือเทียบเท<า ระดับตําแหน<งผู,อํานวยการกอง 
หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สํานัก หรือเทียบเท<า ประกาศเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2555 มาเพ่ือทราบ
นั้น  

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,แจ,งหน<วยงานภายใน/โครงการต<าง ๆ 
ทราบ เพ่ือประชาสัมพันธให,บุคลากรทราบ และใช,เปaนข,อมูลเรียบร,อยแล,ว จึงขอนําแจ,งให,คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ทราบ เพ่ือใช,เปaนแนวทางในการบริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหน<งและการ
ประเมินเพ่ือแต<งต้ังบุคคลให,ดํารงตําแหน<งประเภทผู,บริหารท่ีเก่ียวข,องต<อไป   

ท้ังนี้รายละเอียดสาระสําคัญสามารถสืบค,นอ,างอิงท่ี LT0OL7I3 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2555 หรือ
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LT0OL7I3      

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.11 รับทราบประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดระดับตําแหน-งและการประเมินเพ่ือ
แต-งตั้งบุคคลให%ดํารงตําแหน-งประเภทผู%บริหารประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ในหน-วยงานระดับกอง สํานักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สํานัก หรือเทียบเท-า ท่ี
จัดตั้งโดยสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจ,งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดระดับตําแหน<งและการประเมินเพ่ือแต<งต้ังบุคคลให,ดํารงตําแหน<งประเภทผู,บริหาร ประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ ในหน<วยงานระดับกอง สํานักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สํานัก หรือเทียบเท<าท่ี
จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2555 มาเพ่ือทราบ นั้น  

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,แจ,งหน<วยงานภายใน/โครงการต<าง ๆ 
ทราบ เพ่ือประชาสัมพันธให,บุคลากรทราบ และใช,เปaนข,อมูลเรียบร,อยแล,ว จึงขอนําแจ,งให,คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ทราบ เพ่ือใช,เปaนแนวทางในการบริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหน<งและการ
ประเมินเพ่ือแต<งต้ังบุคคลให,ดํารงตําแหน<งประเภทผู,บริหารท่ีเก่ียวข,องต<อไป   

ท้ังนี้รายละเอียดสาระสําคัญสามารถสืบค,นได,ท่ี LT0OQN7O เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LT0OQN7O         

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.12 รับทราบประกาศสภา มก. เรื่อง ข%อบังคับ มก. ว-าด%วยหลักเกณฑ�และวิธีการเปล่ียนตําแหน-ง 
การเป ล่ียนแปลงระดับตําแหน- ง  และการตัด โอนตํ าแหน-งข% าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจ,งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข,อบังคับ มก. 
ว<าด,วยหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหน<ง การเปลี่ยนแปลงระดับตําแหน<ง และการตัดโอนตําแหน<งข,าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ประกาศเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2555 มาเพ่ือทราบ นั้น  

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,แจ,งหน<วยงานภายใน/โครงการต<าง ๆ 
ทราบ เพ่ือประชาสัมพันธให,บุคลากรทราบ และใช,เปaนข,อมูลเรียบร,อยแล,ว จึงขอนําแจ,งให,คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ทราบ เพ่ือใช,เปaนแนวทางในการบริหารงานบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหน<ง ระดับตําแหน<ง 
และการตัดโอนตําแหน<งข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวข,องต<อไป   

รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LT0OUV5Q 
หรืออ,างอิงท่ี LT0OUV5Q เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2555             

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.13 รับทราบข%อมูลรายนามผู%ดํารงตําแหน-งทางการบริหาร คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
(ฉบับแก%ไข) 

ด,วยประธานมอบให,หน<วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ สรุปรายนาม
ผู,บริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในตําแหน<งคณบดี รองคณบดี ผู,ช<วยคณบดี หัวหน,าสายวิชา/ศูนย 
ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา ผู,ประสานงานสาขาวิชา (หัวหน,าสาขาวิชา) และประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการภาคพิเศษ ซ่ึงเปaนตําแหน<งท่ีมีวาระเพ่ือประชาสัมพันธให,บุคลากรในสังกัดทราบ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอนําเสนอให,ท่ีประชุมทราบ เพ่ือใช,เปaนข,อมูล รายละเอียดสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LU0KRLIJ หรืออ,าง อิง ท่ี  LU0KRLIJ วัน ท่ี  26 
กันยายน 2555      

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.14 รับทราบ เรื่อง แจ%งการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ-นดิน โดย มก. กําหนด
สัญญาจ%างทํางานข้ึนระหว-าง มก. กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน
และช-วยวิชาการ 

ด,วยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีบันทึกด<วนท่ี ศธ 0513.10107/ว.1219 ลงวันท่ี 28 
กันยายน 2555 เรื่อง แจ,งการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ<นดินโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําหนดสัญญาจ,างทํางานข้ึนระหว<างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนและช<วยวิชาการ โดยอ,างถึงหนังสือกองแผนงานท่ี ศธ 0513.10107/ว.927 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
ซ่ึงแจ,งเรื่องการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปVงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือทดแทนข,าราชการเกษียณอายุ
ราชการปกติ เกษียณอายุก<อนกําหนด และอัตราว<างโดยเหตุอ่ืน ปVงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยให,เริ่มบรรจุได,ต้ังแต<
วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปaนต,นไป นั้น  
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สํานักงบประมาณ ได,จัดสรรงบประมาณเพ่ือบรรจุอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ
สายสนับสนุนและช<วยวิชาการ ซ่ึงกําหนดอัตราแรกบรรจุตามบัญชีอัตราเงินเดือนของข,าราชการพลเรือนแรกบรรจุ 
ปV 2555 ตามรายละเอียดเอกสารแนบท่ี 5 ดังนั้นเพ่ือให,การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ปVงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ต้ังแต<วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปaนต,นไป มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก<องคกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี 14/2555 
เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2555 ได,กําหนดหลักเกณฑและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนและช<วยวิชาการ ตามประกาศ มก. ลงวันท่ี 27 กันยายน 2555 และ มก. ได,กําหนด
สัญญาจ,างทํางานข้ึนระหว<าง มก. กับพนักงานฯ โดยให,ดําเนินการและถือปฏิบัติ ดังนี้  

1.  สายวิชาการ  

    (1.1) สัญญาจ,างทํางานสําหรับพนักงานทดลองงาน ขอให,ดําเนินการและถือปฏิบัติ (เอกสาร
หมายเลข 1 (จํานวน 8 หน,า)  

 (1.2) สัญญาจ,างทํางานสําหรับพนักงานประจํา ขอให,ดําเนินการและถือปฏิบัติ (เอกสาร
หมายเลข 2 (จํานวน 8 หน,า)  

2. สายสนับสนุนและช<วยวิชาการ  

    (2.1) สัญญาจ,างทํางานสําหรับพนักงานทดลองงาน ขอให,ดําเนินการและถือปฏิบัติ (เอกสาร
หมายเลข 3 (จํานวน 5 หน,า)  

 (2.2) สัญญาจ,างทํางานสําหรับพนักงานประจํา ขอให,ดําเนินการและถือปฏิบัติ (เอกสาร
หมายเลข 4 (จํานวน 5 หน,า)  

สํานักงานเลขานุการ ได,แจ,งให,หน<วยงานภายใน/โครงการทราบด,วยแล,ว จึงขอนําเสนอให,
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบเพ่ือให,ในการบริหารงานบุคคลต<อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี M00MS9FW เม่ือวันท่ี 
2 ตุลาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?M00MS9FW    

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.15 รับทราบ เรื่อง การอนุมัติเปWดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาฟWสิกส� และ
สาขาวิชาคณิตศาสตร�ประยุกต� ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร� ศรีราชา 

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา ขอใช,หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) หลักสูตรใหม< พ.ศ.
2554 ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และหลักสูตร วท.บ.(ฟ@สิกส) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ของคณะ
วิทยาศาสตร เพ่ือเป@ดสอนและรับนิสิตต้ังแต<ภาคต,น ปVการศึกษา 2556 หลักสูตรละ 40 คน/ปV นั้น  

กองกลาง ได,แจ,งมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 24 
กันยายน 2555 พิจารณาแล,วอนุมัติให,เป@ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟ@สิกส และสาขาวิชา
คณิตศาสตรประยุกต ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา จํานวน 2 หลักสูตรตามเสนอ รายละเอียดสืบค,นท่ี
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?M10N0RIK หรืออ,างอิงท่ี M10N0RIK วันท่ี 3 ตุลาคม 
2555       

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.16 รับทราบ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณเงินรายได% ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.2556 

ด,วยกองแผนงาน จัดส<งเอกสารงบประมาณเงินรายได, ประจําปV พ.ศ. 2556 ซ่ึงท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2555 มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเงิน
รายได,ฯ เรียบร,อยแล,ว และมหาวิทยาลัยขอให,หน<วยงานบริหารงบประมาณเงินรายได, ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ตามหลักเกณฑและแนวทางการบริหารงบประมาณงบประมาณเงินรายได, ประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใช%จ-ายตามความจําเปYน และสอดคล%องกับกิจกรรมและเปZาหมายการดําเนินงาน
ของหน-วยงาน และก-อให%เกิดประโยชน�สูงสุด รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  

สํานักงานเลขานุการ ได,แจ,งผู,บริหารทุกฝ(าย หน.หน<วยงานภายใน/โครงการจัดต้ัง/โครงการภาค
พิเศษ ทราบ และมอบงานนโยบายและแผน สรุปข,อมูลท่ีได,รับจัดสรรตามแผนของแต<ละฝ(าย/หน<วยงาน เพ่ือแจ,งให,
หน<วยงาน/ผู,เก่ียวข,องทราบ ใช,ประโยชนในการบริหารและควบคุมงบประมาณให,เกิดประสิทธิภาพแก<หน<วยงานใน
ทุกระดับต<อไป รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?M20NVO64 
หรืออ,างอิงท่ี M20NVO64 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2555        

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.17 รับทราบ เรื่อง การขออนุมัติประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนการเสนอผลงาน
ต-างประเทศ ประจําปLงบประมาณ 2556 ครั้งท่ี 1 

ด,วยหัวหน,าศูนยส<งเสริมการวิจัยและถ<ายทอดเทคโนโลยี ขอแจ,งประกาศผลการพิจารณาการ
จัดสรรทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ/วิจัย ณ ต<างประเทศสําหรับคณาจารย 
ประจําปV พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 1 จํานวน 6 ทุน วงเงินรวม 295,517 บาท รายละเอียดอ,างอิงท่ี M30WDHI2 วันท่ี 5 
ตุลาคม 2555 หรือสืบค,นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?M30WDHI2 และสืบค,น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LZ0OT3KL อ,างอิงท่ี LZ0OT3KL วันท่ี 1 ตุลาคม 
2555     
   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.18 รับทราบ การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคปลาย ปLการศึกษา 2554/2555 (ครั้งท่ี 7) ภาค
พิเศษ 

 ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/1094 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 
2555 แจ,งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไล<ได,ครบถ,วนทุกรายวิชาตามความต,องการของ
หลักสูตร และมีแต,มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู<ในข<ายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปVการศึกษา 2554 ภาค
พิเศษ (ครั้งท่ี 7) ตรวจสอบรายชื่อท่ีแก,ไขเรียบร,อยแล,ว หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ จํานวน  
1   คน 

ส<วนงานจัดการศึกษา ได,ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับการอนุมัติปริญญา
เรียบร,อยแล,ว ผู,มีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไม<มีหนี้สิน
กับคณะ และมหาวิทยาลัย  และเพ่ือให,สามารถดําเนินการได,รวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
พิจารณาขอความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพ่ือให,ทันตามระยะเวลาและข้ันตอนกระบวนการของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยแจ,งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในการประชุมครั้งท่ี 10/2555 วันท่ี 29 ตุลาคม 2555 
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รายละเอียดสืบค,น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?M70RPAWZ หรืออ, างอิง ท่ี 
M70RPAWZ วันท่ี 9 ตุลาคม 2555                

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.19 รับทราบ เรื่อง นโยบายด%านส่ิงแวดล%อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินกิจกรรมต<าง ๆ ด,านสิ่งแวดล,อมอย<างต<อเนื่อง และ
เปaนผลให,มหาวิทยาลัยได,รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑของ UI Green Metric ในปV ค.ศ. 2011 
เปaนอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับท่ี 44 ของโลก ดังนั้นเพ่ือให,ประชาคม ได,แก< คณาจารย บุคลากร และนิสิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได,มีส<วนร<วมในการอนุรักษสิ่งแวดล,อมและเสริมสร,างความตระหนักและจิตสํานึกใน
กา รอนุ รั กษ พลั ง ง านแล ะสิ่ ง แ ว ดล, อม  มห า วิ ท ย าลั ย จึ ง ไ ด, กํ า หนดน โ ยบ ายด, า นสิ่ ง แ ว ดล, อมขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10118/18139 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 
2555 แจ,งนโยบายด,านสิ่งแวดล,อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาพร,อมนี้ รายละเอียดอ,างอิงท่ี M80NHKZ8 
วันท่ี 10 ตุลาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?M80NHKZ8   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.20 รับทราบ เรื่อง แจ%งสรุปประเด็นข%อมูลจากท่ีประชุมความร-วมมือกับมหาวิทยาลัย Osaka 
Prefecture University (OPU) 

ตามท่ีคณบดี ได,รับเชิญให,เข,าร<วมประชุมความร<วมมือกับมหาวิทยาลัย Osaka Prefecture 
University (OPU) และได,มอบหมายให,หัวหน,าศูนยส<งเสริมการวิจัยและถ<ายทอดเทคโนโลยี โดย อ.ดร.วรางคณา     
จิตตชุ<ม) และสายวิชาวิทยาศาสตร โดยมี อ.ดร.ลักษณา กันทะมา เปaนผู,แทนเข,าร<วมประชุมความร<วมมือกับ
มหาวิทยาลัย Osaka Prefecture University (OPU) เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2555 ณ ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  

ผู,แทนท้ัง 2 ท<าน ได,รายงานผลการเข,าร<วมประชุม โดยสรุปประเด็น ได,ดังนี้   

1. สาขาวิชาท่ีทางคณะสามารถเข,าร<วมสร,างความร<วมมือได,นั้น จะเปaนทาง Molecular 
breeding Plant physiology โดยในเบ้ืองต,นทางสายวิชาวิทยาศาสตรจะเปaนผู,ประสานงาน หากมีการประชุม
สืบเนื่องในครั้งต<อไป   

2. การประชุมความร<วมมือในครั้งนี้เปaนเพียงการมาสํารวจความเปaนไปได,ของทาง OPU ในด,าน
การแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต ท้ังในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก รวมถึงแนวทางการพัฒนาสร,างหลักสูตรร<วม (อาจ
เปaนการร<วมมือของ 2 หรือ 3 สถาบัน) รายละเอียดอ,างอิงท่ี MD0ULMX6 วันท่ี 15 ตุลาคม 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0ULMX6   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.21 รับทราบปฏิทินการจัดซ้ือจัดจ%าง ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ด,วยงานพัสดุ กองคลัง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10105/ว.18320 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2555 โดยแจ,ง
ว<างานพัสดุ กองคลังมีหน,าท่ีในการจัดซ้ือจัดจ,าง และติดตามรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ,างเพ่ือรายงาน สตง. และจาก
การดําเนินงานท่ีผ<านมา ผลการจัดซ้ือล<าช,าไม<เปaนไปตามแผน ไม<สามารถลงนามในสัญญาตามแผนการจัดซ้ือจัดจ,าง
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ได, กอปรกับปVงบประมาณ 2556 สํานักงบประมาณเร<งรัดการบริหารจัดการ โดยเน,นการดําเนินงานกับรายการงบ
ลงทุนท่ีได,รับจัดสรรให,สามารถลงนามจัดซ้ือ/จัดจ,างกับผู,ขาย/ผู,รับจ,างให,แล,วเสร็จภายในไตรมาสแรก (31 ธันวาคม 
2555) ดังนั้น งานพัสดุ กองคลัง ได,จัดทําแผนและส<งกําหนดปฏิทินการจัดซ้ือจัดจ,างประจําปVงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เพ่ือขอให,หน<วยงานดําเนินการตามปฏิทินของอย<างเคร<งครัด ซ่ึงหากหน<วยงานใดไม<สามารถดําเนินการได, รัฐบาลจะ
เรียกเงินคืนเข,ากระทรวงการคลังต<อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี MD0PR87A วันท่ี 15 ตุลาคม 2555 หรือท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0PR87A  

อนึ่ง หน<วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ได,ดําเนินการประสานงาน และจัดซ้ือ/จัดจ,างล<วงหน,าไว,
ครบถ,วนทุกรายการแล,ว สามารถดําเนินการจัดทําสัญญาซ้ือ/สัญญาจ,างได,ทันภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.22 การจัดทําแผนความต%องการงบลงทุน งบประมาณแผ-นดิน ปL พ.ศ. 2557 - 2561 : รายการ
ส่ิงก-อสร%างปLเดียว และส่ิงก-อสร%างผูกพัน 

ด,วยกองแผนงานมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว. 1337 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2555 แจ,งเรื่อง การ
จัดทําแผนความต,องการงบลงทุน งบประมาณแผ<นดิน ปV พ.ศ. 2557 - 2561 : รายการสิ่งก<อสร,างปVเดียว และ
สิ่งก<อสร,าง ผูกพัน ซ่ึงสํานักงบประมาณได,กําหนดให,ดําเนินการเพ่ือประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ<าย
ประจําปV พ.ศ. 2557 ตามนโยบายของรัฐบาล กอปรกับปVงบประมาณท่ีผ<านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีเงินกัน
เหลื่อมปVอยู<จํานวน 105,000,000 บาท ซ่ึงแสดงถึงความไม<พร,อมในการดําเนินการจัดทํางบลงทุนด,านสิ่งก<อสร,าง 
ดังนั้นจึงเห็นควรให,หน<วยงานจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณางบลงทุนด,านสิ่งก<อสร,าง โดยมีคณบดี/ผู,อํานวยการ เปaน
ผู, รั บผิ ดชอบเรื่ อ ง ดั งกล< าว  รายละเ อียดอ, า ง อิ ง ท่ี  MM0YFPCX วัน ท่ี  24  ตุลาคม 2555 หรื อสืบค,น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MM0YFPCX   

ดังนั้น กองแผนงานจึงขอให,หน<วยงานท่ีมีแผนจะของบลงทุน (รายการสิ่งก<อสร,างปVเดียว และ
สิ่งก<อสร,างผูกพัน)  ในปVงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดทํารายละเอียดข,อมูลแบบรูป แปลน งวดงาน ใบแสดงปริมาณ
วัสดุและราคากลาง ( ฺBill of Quantity: BOQ) ให,แล,วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2555 ท้ังนี้สํานักงบประมาณได,
จัดทําคู<มือการจัดทําและวิเคราะหความต,องการงบลงทุนเพ่ือให,ส<วนราชการทราบและดําเนินการถือปฏิบัติ (เอกสาร
มอบท่ีงานนโยบายและแผน) ท้ังนี้สํานักงานเลขานุการ ได,แจ,งทุกฝ(าย และหน<วยงาน/โครงการทราบท่ัวกันแล,ว  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร<งครัด   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.23 รับทราบ เรื่อง การใช%ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานเปYนองค�ประกอบในการ
ตัดสินผลการเรียนของผู%ท่ีเรียนจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 สําหรับกลุ-มเปZาหมาย 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได,ประกาศใช,ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานเปaน
องคประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู,เรียนท่ีจบการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต,น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให,ใช,ผลการเรียนของผู,เรียนท่ีประเมินท่ีประเมินโดยสถานศึกษาและผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในสัดส<วน 80 : 20 ต้ังแต<ปVการศึกษา 2555 เปaนต,นไป นั้น  

ด,วยฝ(ายรับเข,าศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงมีบันทึกท่ี ศธ 0513.13105/4301 ลง
วันท่ี 22 ตุลาคม 2555 แจ,งเรื่องขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธประกาศ เรื่อง การใช,ผลทดสอบทางการศึกษา
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ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานเปaนองคประกอบในการตัดสินผลการเรียนของผู,ท่ีเรียนจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สําหรับกลุ<มเปeาหมายเฉพาะมาเพ่ือประชาสัมพันธข,อมูลให,แก<นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ผู,ปกครอง และหน<วยงานผู,เก่ียวข,องทราบประกาศดังกล<าวต<อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี MM0Y0MCB วันท่ี 
24 ตุลาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MM0Y0MCB   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.24 รับทราบการอนุมัติบรรจุแผนหลักสูตร ศศ.บ. (วารสารศาสตร�-สารสนเทศและวรรณศิลปf) 

ตามท่ีสายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขอบรรจุหลักสูตร ศศ.บ. 
สาขาวิชาวารสารศาสตร-สารสนเทศและวรรณศิลป� เข,าไว,ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555 – 
2559) โดยรับนิสิตปVการศึกษา พ.ศ. 2556 จํานวน 60 คน/ปV ซ่ึงผ<านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2555 และผ<านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 และกองแผนงาน ได,วิเคราะหโครงการแล,ว โดยมี
ประเด็นตามเอกสารดังแนบ ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/1019 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 เรื่องการขอบรรจุ
หลักสูตรใหม<ไว,ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555-2559)  

ท้ังนี้คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คราวประชุมครั้งท่ี 18/2555 เม่ือวันท่ี 
13 กันยายน 2555 พิจารณาให,ความเห็นชอบเรื่อง การขอบรรจุหลักสูตรใหม<ไว,ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555-2559) จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสาร
ศาสตร-สารสนเทศและวรรณศิลป� รายละเอียดอ,างอิงท่ี LU0V2ZVG วันท่ี 26 กันยายน 2555 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LU0V2ZVG  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.25 รับทราบ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปL คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ด,วยรองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา ขอเสนอวาระการประชุมแจ,งเพ่ือทราบ เรื่อง เอกสาร
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปV คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภายในเล<มได,รวบรวมแผน ซ่ึงประกอบด,วย  

1. แผนปฏิบัติราชการ 2554 – 2557 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด 
จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 7/2555 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 
วาระท่ี 4.11 ผลการทบทวนตัวบ<งชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ   

 

2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปV (พ.ศ. 2555 – 2558) หน<วยงาน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
(ศวท.@มก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เข,าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 8/2555 วันท่ี 27 สิงหาคม 2555 วาระท่ี 4.18 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปV 2555 – 2558   

 

3. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปV (พ.ศ. 2555 – 2558) หน<วยงาน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ส<งกองแผนงาน บางเขน มก. 29 สิงหาคม 2555   

  

4. ภาคผนวก ประกอบด,วย 
4.1  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปV (พ.ศ. 2555 - 2558) หน<วยงานภายใน คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร ท่ีมิได,บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปV   
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4.2  สรุปตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร 2555 - 2558 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
4.3  สรุปตัวบ<งชี้ของแผนงานประจําปV 2555 – 2558 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

อนึ่ง เอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ปV คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,แจ,งให,ผู,บริหาร และ
บุคลากรทุกท<านทราบเรียบร,อยแล,ว ในการนี้จึงขอนําเสนอให,ผู,ทรงคุณวุฒิ และผู,แทนคณาจารยในคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ทราบ  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.26 รับทราบ เรื่อง การกําหนดรหัสเพ่ือใช%ในระบบงานท่ีเก่ียวข%องกับโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรี 

สืบเนื่องจากการประชุมหารือเก่ียวกับการดําเนินงานของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งท่ี 
1/2555 เม่ือวันจันทรท่ี  8 ตุลาคม  2555 ณ ห,องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ 50 ปV  โดยมีประเด็นในการ
บริหารจัดการ ซ่ึงเก่ียวข,องกับการกําหนดรหัสในระบบงานงานการเงินและทะเบียนนิสิตด,วย ดังนั้น กองแผนงาน จึง
เห็นสมควรกําหนดรหัสให,หน<วยงานสามารถใช,งานในระบบงานด,านต<าง ๆ ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 1330 
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง การกําหนดรหัสเพ่ือใช,ในระบบงานท่ีเก่ียวข,องกับโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
เพ่ือแจ,งหน<วยงานท่ีเก่ียวข,องทราบ สรุปในส<วนท่ีเก่ียวข,องกับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนี้  

1. ชื่อหน<วยงาน สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ใช,กับการดําเนินงานด,านการเงิน  
รหัส K41 เง่ือนไข สังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน (เทียบเท<าคณะ) โดยยกเลิกรหัส K3150 สังกัดสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 

2. ชื่อหน<วยงาน โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท<องเท่ียว ภาคพิเศษ ด,านการเงิน  

- รหัส P3164  เง่ือนไข สําหรับนิสิตชั้นปVท่ี 2-4 (ต้ังแต<รุ<นปVการศึกษา 2555 ลงไป) หรือ
จนกว<านิสิตจบการศึกษาท้ังหมด โดยให,สังกัดโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

- รหัส K1665 เง่ือนไข เริ่มใช,กับนิสิตชั้นปVท่ี 1 ของรุ<นปVการศึกษา 2555 เปaนต,นไป โดยให,
สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

- ด,านทะเบียนนิสิต Q12, Q13  เง่ือนไข สําหรับนิสิตทุกชั้นปV เริ่มปVการศึกษา 2555 เปaนต,น
ไป โดยให,สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MK0X9O7E 
หรืออ,างอิงท่ี MK0X9O7E วันท่ี 22 ตุลาคม 2555  ท้ังนี้รหัสดังกล<าวสามารถใช,งานได, เม่ือโครงการได,รับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร,อยแล,ว  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

3.27 รับทราบ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด-นสายสนับสนุนและช-วยวิชาการ ประจําปL 2555 

ด,วยกองการเจ,าหน,าท่ี สํานักงานอธิการบดี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/ว 4822 ลงวันท่ี 18 
ตุลาคม 2555 เรื่อง โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด<นสายสนับสนุนและช<วยวิชาการ ประจําปV 2555 โดยแจ,งว<า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได,เห็นชอบให,จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด<นสายสนับสนุนและช<วยวิชาการเพ่ือ
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ส<งเสริมและยกย<องบุคลากรสายสนับสนุนและช<วยวิชาการ ผู,มีความประพฤติ และปฏิบัติตนเปaนแบบอย<างท่ีดีในการ
ครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด<น รวมท้ังเพ่ือนําผลการคัดเลือกเปaนข,อมูลเสนอ สํานักงาน 
ก.พ. ในการคัดเลือกข,าราชการพลเรือนดีเด<นประจําปV โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด<นสายสนับสนุนและ
ช<วยวิชาการ เปaนผู,รับผิดชอบโครงการ ในการนี้คณะกรรมการฯ จึงขอให,หน<วยงานดําเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด<น 
ประจําปV 2555 ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดโดยส<งผลการคัดเลือกพร,อมสําเนาประวัติและผลงาน
บุคลากร จํานวน 13ชุด ภายในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดอ,างอิงท่ี MK0SMAMD วันท่ี 22 ตุลาคม 
2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MK0X9O7E   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.28 โครงการเรียนล-วงหน%าระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู, ช< วยคณบดีฝ( าย บัณฑิต ศึกษา แจ, ง เ รื่ อ ง โครงการ เรี ยนล< ว งหน, าระดับบัณฑิต ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศ ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 เริ่ม
ดําเนินการต้ังแต<ภาคปลาย ปVการศึกษา 2555 โดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เข,าร<วมโครงการ จํานวน 3 
หลักสูตร ได,แก<   

1. หลักสูตร วท.ม.(วิทยาการพืช)  
2. หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ)  
3. หลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา)  

  ท้ังนี้กําหนดรับสมัครนิสิตเข,าร<วมโครงการเรียนล<วงหน,าฯ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเป@ดสอนของ
หลักสูตรดังกล<าว ท่ี สํานักงานของบัณฑิตวิทยาลัย ระหว<างวันท่ี 1 – 9 พฤศจิกายน 2555 ดังนั้นจึงขอแจ,งและขอ
ความอนุเคราะหประชาสัมพันธให,คณาจารยและนิสิตในสังกัดทราบ ท้ังนี้ได,แจ,งเวียนในระบบ e-Office และ
เผยแพร<บนเว็บไซตคณะฯ ด,วยแล,ว   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข%ารับราชการ ตําแหน-ง อาจารย� สาขาเคมี 

     ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,รับจัดสรรอัตราอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี  ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน<ง อาจารย สังกัดสาขาวิชาเคมี 
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี จํานวน 1 อัตรา และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 โดยมีนางสาว    
ศศิวดี บุญญะอุทธยาน เปaนผู,ผ<านการคัดเลือก นั้น  

     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวศศิวดี บุญญะอุทธยาน คุณวุฒิ    
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาเคมี คะแนนเฉลี่ย 3.83 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวภาพ คะแนนเฉลี่ย 3.83 จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ เข,ารับ
ราชการเปaนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน<ง อาจารย ข้ัน 32,300 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาเอกทางเคมี
ชีวภาพ   

  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน<ง อาจารย ได,ผ<านการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2555 แล,ว และการบรรจุพนักงาน
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มหาวิทยาลัย ตําแหน<งอาจารยจะต,องผ<านการพิจารณาและได,รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ก<อน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนต<อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี ME0V5ONS วันท่ี 16 ตุลาคม 2555 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ME0V5ONS  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข%ารับราชการ ตําแหน-ง อาจารย� สาขาภาษาอังกฤษ 

     ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,รับจัดสรรอัตราทดแทนอัตราผู,เกษียณอายุราชการ 
จํานวน 1 อัตรา โดยพิจารณาจัดสรรคืนให,แก<สายวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โดยดําเนินการรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน<ง อาจารย สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 
2555 โดยมีนางอรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย เปaนผู,ผ<านการคัดเลือก นั้น  

     คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นางอรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย คุณวุฒิ    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 2.16 และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 3.56 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม< และ M.A.(Applied Linguistics for Language 
Teaching) Unit Average 62 จาก University of Southampton ประเทศอังกฤษ เข,ารับราชการเปaนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน<ง อาจารย ข้ัน 26,010 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโททางภาษาอังกฤษ   

  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน<ง อาจารย ได,ผ<านการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2555 แล,ว และการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน<งอาจารยจะต,องผ<านการพิจารณาและได,รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ก<อน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนต<อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี     

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.3 ขออนุมัติหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร เพ่ือบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2555 – 2559  

ตามท่ีโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20417/403 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2555  เรื่อง ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม<ไว,ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555-2559)  โดยนําเสนอโครงการเป@ดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 3 หลักสูตร 
ดังนี้   

1. ชื่อภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและดุริยางคศิลป�  ชื่อภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Arts Program in Music and Music Performances หลักสูตรใหม< ปVการศึกษา 2556 จํานวนรับ
นิสิต ปVละ 40 คน ต้ังแต<ปVการศึกษา 2556 เปaนต,นไป     

2. ชื่อภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปaนภาษาสากล ชื่อภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Arts Program in English as an International Language หลักสูตรใหม< ปVการศึกษา 2556 จํานวนรับ
นิสิต ปVละ 100 คน ต้ังแต<ปVการศึกษา 2556 เปaนต,นไป   

3. ชื่อภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Meeting Incentive Convention and 
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International Exhibition หลักสูตรใหม< ปVการศึกษา 2556 จํานวนรับนิสิต ปVละ 100 คน ต้ังแต<ปVการศึกษา 2556 เปaน
ต,นไป    

  รายละเอียดอ,างอิงท่ี LS0YSAWV เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2555 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LS0YSAWV โดยผ<านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ฝ(ายการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2555 ให,ความเห็นชอบ และให,นําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต<อไป นั้น  

เนื่องจากหลักสูตรท้ัง 3 หลักสูตร ยังมิได,เสนอขออนุมัติเพ่ือบรรจุแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555-2559 และแจ,งจํานวนรับนิสิตใหม<ให,วิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
ดังนั้นจึงเสนอขออนุมัติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบก<อนนําเสนอวิทยาเขตฯ 
พิจารณาต<อไป  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.4 ขออนุมัติหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร เพ่ือบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2555 – 2559  

ตามท่ีโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20417/417 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2555  เรื่อง ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม<ไว,ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555-2559)  โดยนําเสนอโครงการเป@ดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร 
ดังนี้   

1. ชื่อภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและวัฒนธรรม ชื่อ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English for Communication and Culture หลักสูตรใหม< ปV
การศึกษา 2556 จํานวนรับนิสิต ปVละ 100 คน ต้ังแต<ปVการศึกษา 2556 เปaนต,นไป      

2. ชื่อภาษาไทย แพทยแผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนจีน ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor 
of Traditional Chinese Medicine หลักสูตรใหม< ปVการศึกษา 2556 จํานวนรับนิสิต ปVละ 40 คน ต้ังแต<ปV
การศึกษา 2556 เปaนต,นไป    

  รายละเอียดสืบค,น ท่ีhttp://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MN0N4VS1 

หรืออ,างอิงท่ี MN0N4VS1 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 โดยผ<านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา ใน
การประชุมครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2555 ให,ความเห็นชอบ และให,นําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาต<อไป นั้น  

เนื่องจากหลักสูตรท้ัง 2 หลักสูตร ยังมิได,เสนอขออนุมัติเพ่ือบรรจุแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555-2559 และแจ,งจํานวนรับนิสิตใหม<ให,วิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
ดังนั้นจึงเสนอขออนุมัติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบก<อนนําเสนอวิทยาเขตฯ 
พิจารณาต<อไป  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
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4.5 ขออนุมัติเปWดหลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) หลักสูตรใหม- พ.ศ. 2556 
และหลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการการเดินทางและท-องเท่ียว) หลักสูตรใหม- พ.ศ. 2556   

ตามท่ีโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20417/0428 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2555  เรื่อง ขออนุมัติเป@ดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและภัตตาคาร และสาขาวิชาการจัดการการเดินทางและท<องเท่ียว ซ่ึงได,รับการบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555-2559) เรียบร,อยแล,ว ป�จจุบันโครงการ อบน. ได,จัดทําร<างหลักสูตรใหม< ท้ัง 2 หลักสูตร
เสร็จเรียบร,อย ดังนี้   

1. ชื่อภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร ชื่อภาษาอังกฤษ  
Bachelor of Arts Program in Hotel and Restaurant  หลักสูตรใหม< ปVการศึกษา 2556 จํานวนรับนิสิต ปVละ 
100 คน ต้ังแต<ปVการศึกษา 2557 เปaนต,นไป     

2. ชื่อภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเดินทางและท<องเท่ียว ชื่อ
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts in Travel and Tourism Management หลักสูตรใหม< ปVการศึกษา 2556 
จํานวนรับนิสิต ปVละ 100 คน ต้ังแต<ปVการศึกษา 2557 เปaนต,นไป   

  รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MN0NBH2K  
หรืออ,างอิงท่ี MN0NBH2K เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 โดยผ<านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ(ายการศึกษาในการ
ประชุมครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2555 ให,ความเห็นชอบ และให,นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาก<อนนําเสนอวิทยาเขตฯ ต<อไป   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.6 แนวปฏิบัติในการประเมินผู%บริหาร 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 
2555พิจารณา เรื่อง การประเมินผู,บริหาร เพ่ือให,ได,ข,อมูลท่ีสมบูรณ และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนั้นฝ(ายประกัน
คุณภาพจึงเห็นสมควรให,ใช,ค<าคะแนนการประเมินผลผู,บริหารในการประเมินหน<วยงานตามตัวบ<งชี้สมศ. 13 การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน,าท่ีของผู,บริหารหน<วยงาน และเสนอแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้   

1. จัดทําแบบประเมินผู,บริหาร โดยพิจารณาประเด็นคําถามจากแบบประเมินคณบดีในระบบ
ออนไลน และภาระหน,าท่ีของผู,บริหารแต<ละตําแหน<ง  

2. มีคณะกรรมการผู,รับผิดชอบประเมินผู,บริหาร ซ่ึงไม<มีผู,บริหารเข,ามามีส<วนร<วม โดยมี
องคประกอบ ดังนี้  

1)  ผู,แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ (อ.ดร.แตงอ<อน พรหมมิ) ประธาน
กรรมการ  

2)  ผู,ทรงคุณวุฒิภายนอกในกรรมการประจําคณะฯ (รศ.ปริทรรศน นฤทุม)   กรรมการ  
3)  กรรมการประกันคุณภาพ (รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพ<าย)  กรรมการ  
4) กรรมการประกันคุณภาพ (อ.ภัทรพร  จินตกานนท) กรรมการ  
5) น.ส.อริสรา  ขุนพิทักษ  เลขานุการ  

รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0Z2GTS
หรืออ,างอิงท่ี MD0Z2GTS เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2555    
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ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.7 ขออนุมัติแก%ไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง กําหนดอัตราค-าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� (ภาคพิเศษ)  

ด,วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ได,เสนอขอแก,ไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราค<าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) ฉบับประกาศ เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 
2555 โดยมีผลกับนิสิตท่ีเข,าศึกษา ต้ังแต<ปVการศึกษา 2556 เปaนต,นไป นั้น  

เนื่องจากประกาศฉบับดังกล<าวมีข,อผิดพลาดเก่ียวกับอัตราค<าธรรมเนียม กอปรกับคําแนะนําของ
สํานักกฎหมายให,ยกเลิกประกาศ ฉบับเดิม และเสนอขออนุมัติร<างประกาศฉบับใหม<แทนการแก,ไขเปaนบางส<วน และ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือ
วันท่ี 15 ตุลาคม 2555 เห็นชอบให,  

1.  ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราค<าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นิสิตโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) ฉบับลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2555 ท้ังฉบับ  

2.  เห็นชอบ (ร<าง) กําหนดอัตราค<าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ)   

รายละเอียดสืบต,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0WDZPO 
หรืออ,างอิงท่ี MD0WDZPO วันท่ี 15 ตุลาคม 2555  ดังนั้น จึงขอเสนอให,ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาให,ความเห็นชอบก<อนนําเสนอวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยพิจารณาต<อไป  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.8 ขอแต-งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� (ภาค
พิเศษ)  

ตามท่ีประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
(ภาคพิเศษ) อ.ดร.สุรางค  ณรงคศักด์ิสกุล ขอพ,นจากตําแหน<งประธานกรรมการโครงการฯ ต้ังแต<วันท่ี 1 ตุลาคม 
2555 เปaนต,นไป และประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร ได,พิจารณาเสนอชื่อ อ.สุภณิดา  พวงผกา เปaน
ประธานกรรมการแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสายวิชาสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 ท้ังนี้ได,
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบโดยการเวียนในระบบ e-Office และนําเสนอคณบดี 
เพ่ือเสนอวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยพิจารณาแต<งต้ังเรียบร,อยแล,ว รายละเอียดอ,างอิงท่ี M00LGK6Q วันท่ี 2 
ตุลาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?M00LGK6Q นั้น  

กอปรกับกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ขอพ,นจากตําแหน<งเนื่องจากได,รับอนุมัติให,ลาศึกษาต<อ
ต<างประเทศ และขอพ,นจากตําแหน<งเพ่ือประสงคจะเตรียมตัวศึกษาต<อระดับปริญญาเอก ทําให,มีกรรมการไม<ครบ
ตามจํานวน และเพ่ือให,การบริหารงานเปaนไปด,วยความเรียบร,อย ดังนั้น ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการฯ จึงขอเสนอแต<งต้ังกรรมการเพ่ิมเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสายวิชาสังคมศาสตร  
ดังนี้  
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1.  อ.มานิตา  หนูสวัสด์ิ   ตําแหน<ง กรรมการและเลขานุการ แทน อ.พัชรา  จตุรโกมล  

2.  อ.สุดาวดี  ทวีไพศาล ตําแหน<ง กรรมการ แทน อ.กฤช  วีรกุล  

โดยมีวาระการดํารงตําแหน<งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 836/2554 ลงวันท่ี 28 
มี น า ค ม  2 5 5 4  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ, า ง อิ ง ท่ี  MD0WAZLB วั น ท่ี  1 5  ตุ ล า ค ม  2 5 5 5  ห รื อ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0WAZLB    

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.9 ขอแต-งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ 

สืบเนื่องจากประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซ่ึงแต<งต้ังให, อ.ดร.ปรวัฒน  วิสูตรศักด์ิ เปaน
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  ป�จจุบัน อ.ดร.ปรวัฒน  วิสูตรศักด์ิ ขอลาออกจากราชการต้ังแต<วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2555 กอปรกับ อ.ส<งสุข ปาระแก,ว กรรมการโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)  ขอลาออกจากราชการ ทําให,คณะกรรมการดําเนินงานโครงการท้ัง 2 โครงการมี
กรรมคงเหลือ 3ท<าน ไม<ครบตามจํานวนท่ีคณะฯ กําหนด ดังนั้นประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร ได,
พิจารณาเสนอชื่อแต<งต้ังประธานคณะกรรมการดําเนินโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) ตามบันทึกท่ี ศธ.0513.20415/179 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2555 และคณบดีได,พิจารณาสั่ง
การให,พิจารณาเสนอชื่อบุคคลทําหน,าท่ีประธานและกรรมการเพ่ิมเติมให,ครบตามจํานวน 5 ท<าน สําหรับโครงการ
ภาคพิเศษในสังกัดท้ัง 2 โครงการ และให,พิจาณาแนวทางการรวมโครงการภาคพิเศษท้ัง 2 โครงการ โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการฯ  1 ชุด นั้น  

ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร โดยมติท่ีประชุมโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร 
เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2555 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ภาคพิเศษท้ัง 2 โครงการ เห็นชอบให,
พิจารณาเสนอชื่อแต<งต้ังกรรมการ ดังนี้  

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� (ภาคพิเศษ) 
1.  รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก ประธานกรรมการ แทน อ.ดร.ปรวัฒน วิสูตรศักด์ิ  
2.  อ.ปรวี   วงศสวัสด์ิสุริยะ  กรรมการ (เพ่ิมเติม) ลําดับท่ี 5  

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)  
1.  รศ.พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน  กรรมการ แทน อ.ส<งสุข  ปาระแก,ว  
2.  อ.ทนุวงศ  จักษุพา    กรรมการ (เพ่ิมเติม) ลําดับท่ี 5 

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทําร-างระเบียบเพ่ือการรวมโครงการภาคพิเศษ 2 
โครงการ  

1. รศ.ชุติมณฑน    บุญมาก ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย กรรมการ  
3. รศ.สกาวรัตน  จงพัฒนากร กรรมการ  
4. รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน กรรมการ  
5. รศ.อัจฉริยา ปราบอริพ<าย กรรมการ  
6. อ.ทนุวงศ  จักษุพา กรรมการ   
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7. อ.ศศิน เทียนดี กรรมการ  
8. อ.กนิษฐา ต้ังไทยขวัญ  กรรมการ  
9. อ.สุริยะ พินิจการ กรรมการ   
10. อ.ปรวี วงศสวัสด์ิสุริยะ กรรมการและเลขานุการ     

โดยมีวาระการดํารงตําแหน<งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1359/2554 ลงวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2554 และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 1098/2554 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2554 รายละเอียด 
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MG0X7YN8 หรืออ,างอิงท่ี MG0X7YN8 เม่ือวันท่ี 
18 ตุลาคม 2555          

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.10 ขออนุมัติแก%ไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง กําหนดอัตราค-าเบ้ียประชุม ค-า
สมนาคุณ และค-าตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

 ด,วยประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20407/- ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 
2555 ขอเสนอปรับแก,ไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราค<าเบ้ียประชุม ค<าสมนาคุณ และ
ค<าตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือให,การบริหารงานโครงการเปaนไปด,วยความเรียบร,อย ดังนี้ 
 จากเดิม ข,อ 8 เพ่ือความสะดวกแก<การดําเนินงานให,โครงการมีเงินทดรองสดย<อยไว,ใช,หมุนเวียน
ทดรองจ<ายจํานวนไม<เกิน 500,000 บาท   
 ขอแก,ไข ข,อ 8 เพ่ือความสะดวกแก<การดําเนินงานให,โครงการมีเงินทดรองสดย<อยไว,ใช,หมุนเวียน
ทดรองจ<ายจํานวนไม<เกิน 800,000 บาท  
 ท้ังนี้ได,ผ<านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการในการประชุม ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือ
วันศุกรท่ี 12 ตุลาคม 2555 เรียบร,อยแล,ว รายละเอียดอ,างอิงท่ี MD0MIYXS วันท่ี 15 ตุลาคม 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0MIYXS  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.11 ขออนุมัติแก%ไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง กําหนดอัตราค-าเบ้ียประชุม ค-า
สมนาคุณ และค-าตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
การจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
วิทยาเขตกําแพงแสน  
ด,วยประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการการจัดการ 

(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20419/0521 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 ขอเสนอปรับแก,ไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนด
อัตราค<าเบ้ียประชุม ค<าสมนาคุณ และค<าตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
การจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือให,การบริหารงาน
โครงการเปaนไปด,วยความเรียบร,อย จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 
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รายการท่ี 1 
ข,อ 1.1  วรรค 2 จากเดิม “ท้ังนี้ให,มีการเบิกจ<ายค<าเบ้ียประชุมได,ไม<เกิน 4 ครั้งต<อปV และมี

ผู,เข,าร<วมประชุมได,ไม<เกิน 3 คน” เปaน  
ข,อ 1.1  วรรค 2 ใหม< “ท้ังนี้ให,มีการเบิกจ<ายค<าเบ้ียประชุมได,ไม<เกิน 6 ครั้งต<อปV และมีผู,เข,าร<วม

ประชุมได,ไม<เกิน 3 คน” 
รายการท่ี 2  

 จากเดิม ข,อ 7 เพ่ือความสะดวกในการดําเนินงานให,โครงการมีเงินสดไว,ใช,หมุนเวียนทดรองจ<าย
เปaนจํานวนเงิน 500,000 บาท   
 ขอแก,ไข ข,อ 7 เพ่ือความสะดวกในการดําเนินงานให,โครงการมีเงินสดไว,ใช,หมุนเวียนทดรองจ<าย
เปaนจํานวนเงิน 800,000 บาท  
 ท้ังนี้ได,ผ<านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการในการประชุม ครั้งท่ี 2/2554 เม่ือ
วันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 เรียบร,อยแล,ว รายละเอียดอ,างอิงท่ี ME0TXLPM วันท่ี 16 ตุลาคม 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ME0TXLPM    

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.12 ขออนุมัติคิดภาระงานประกันคุณภาพ 

สืบเนื่องจากการสัมมนาประกันคุณภาพ เม่ือวันท่ี 15 – 16 กันยายน 2555 มีผู,เสนอให,ฝ(าย
ประกันคุณภาพคิดภาระงานแก<ผู,ท่ีเข,าร<วมโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพ เพ่ือเปaนการกระตุ,นให,
บุคลากรมีความสนใจมีส<วนร<วมในงานประกันคุณภาพท้ังระดับหน<วยงานภายใน/โครงการ และระดับคณะฯ มาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงการคิดภาระงานเก่ียวกับประกันคุณภาพไม<มีกําหนดไว,ในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าในฐานะอาจารยผู,สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2554 และให,คิด
ภาระงานตามประกาศฯ ต้ังแต<ปVการศึกษา 2554 นั้น  

ดังนั้น เพ่ือเปaนขวัญและกําลังใจแก<บุคลากรท่ีปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน<วยงานท้ังระดับ
ภาควิชาหรือเทียบเท<า และระดับคณะฯ ฝ(ายประกันคุณภาพ จึงขออนุมัติคิดภาระงานการประกันคุณภาพ 
รายละเอียดดังแนบ ซ่ึงผ<านความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู,บริหาร เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 แล,ว รายละเอียดอ,างอิง
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0W1FGF หรือท่ี MD0W1FGF วันท่ี 15 
ตุลาคม 2555     

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยให,จัดทําเปaนประกาศคณะฯ เพ่ือประชาสัมพันธให,บุคลากร
ทราบ และให,นําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา กรณีการกรอกภาระงานในระบบออนไลน เพ่ือให,คณาจารยสามารถ
กรอกข,อมูลในระบบฐานข,อมูลภาระงานอาจารยประจําได,    

4.13 โครงการประชุมวิชาการ OPEN HOUSE เทาเงิน  

ด,วยฝ(ายวิชาการ ขอเสนอโครงการประชุมวิชาการ Open House เทาเงิน เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ประจําปV 2556 โดยนําเสนอร<างโครงการ ดังนี้  
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หลักการและเหตุผล 

เนื่ อ ง ในโอกาสครบรอบวันคล, ายวั นสถาปนาคณะศิลปะศาสตร และวิ ทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน ครบ 20 ปV  ในวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือเปaนการ
เฉลิมฉลองวันคล,ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปV คณะพิจารณาให,จัดโครงการ “งานประชุมวิชาการ Open House 
เทาเงิน” ข้ึน โครงการฯ จะประกอบด,วยกิจกรรมถ<ายทอดความรู,ในรูปแบบต<าง ๆ ได,แก<  

1) การจัดสัมมนาวิชาการระดับประเทศ “เตรียมสู<ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพ่ือให,ความรู,
ท่ีเปaนประโยชนแก<บุคลากร ศิษยป�จจุบัน ศิษยเก<า และผู,ท่ีสนใจท่ัวไป   

2) กิจกรรม Open House  แนะนําหลักสูตรของคณะ  เพ่ือเปaนการแนะแนวการศึกษาต<อแก<
ผู,ท่ีสนใจ ท้ังหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก   

3) การประชุมวิชาการเพ่ือแสดงผลงานของคณาจารย นิสิตท้ังระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงประกอบด,วยผลงานวิจัย วิทยานิพนธ และสารนิพนธ  และอ่ืน ๆ   

4) กิจกรรมมหกรรมสินค,าราคาพิเศษจากหน<วยงานภาครัฐ/เอกชน เพ่ือให,ประชาชน
ผู,ร<วมงานได,มีโอกาสเลือกซ้ือท้ังสินค,าอุปโภค บริโภคในราคาถูก และเพ่ือให,ผู,ร<วมงานได,ร<วมอ่ิมบุญ อ่ิมใจ จากการ
นํารายได,บางส<วนหลังหักค<าใช,จ<ายนําเข,ามูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนพัฒนาคณะฯ เพ่ือเปaนทุนการศึกษาแก<นิสิต 
บุคลากร และร<วมสมทบทุนก<อสร,างและบํารุงรักษาอาคารเรียน  

  การจัดประชุมวิชาการดังกล<าวจะดําเนินต<อเนื่องเปaนประเพณีปฏิบัติในทุกปV เริ่มต้ังแต<ปV พ.ศ.
2556 อันเปaนปVแห<งการฉลองครบรอบ 20 ปV ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเปaน
เจ,าภาพดําเนินการระหว<างสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชาต<าง ๆ  เพ่ือเปaนเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานวิจัย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร,างความร<วมมือทางวิชาการระหว<างคณาจารย ศิษยเก<า และศิษยป�จจุบัน  เพ่ือนําไปสู<
การพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในสาขาท่ีเก่ียวข,องกับท่ีคณะเป@ดสอน  และเปaนแนวทางนําไปสู<การได,รับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ เปaนท่ียอมรับในระดับนานาชาติต<อไป 

อนึ่ง ในส<วนของกิจกรรม  Open House  จะมีการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม มุ<งเน,นกลุ<มเปeาหมาย
ท่ีเปaนครูอาจารยและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียน ครูอาจารย นักเรียน หรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ
สามารถลงทะเบียนล<วงหน,า เข,าร<วมกิจกรรมในแต<ละส<วนของงาน  ท้ังนี้ จัดให,มีฝ(ายประสานงานเพ่ือขอรับข,อมูล/
กิจกรรมท่ีสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชาต<าง ๆ จะจัด รวมท้ังจัดส<งข,อมูลการจัดงานไปยังโรงเรียนในกลุ<มเปeาหมาย 
เพ่ือให,ทางโรงเรียนสามารถนําครูและอาจารยเข,าร<วมศึกษาดูงานได,อย<างเหมาะสมต<อไป 

      วัตถุประสงค�    
1. เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพร<หลักสูตรต<าง ๆ ของคณะ 
2. เพ่ือสร,างความร<วมมือทางวิชาการระหว<างคณาจารย ศิษยเก<า และศิษยป�จจุบัน 
3. เพ่ือให,เกิดการสนับสนุนจากคณะ ในการให,อาจารยและนิสิตได,มีเวทีในการนําเสนองานวิจัย 

วิทยานิพนธ สารนิพนธ ในรูปแบบต<างๆ 
4. เพ่ือเป@ดคณะให,เปaนท่ีรู,จักแก<ประชาชนท่ัวไป 

วิธีดําเนินการ     
        บรรยาย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  จัดกิจกรรมให,ศิษยป�จจุบัน ศิษยเก<า และนักเรียนท่ีเข,า
ร<วมงานได,มีส<วนร<วม 

 ระยะเวลาดําเนินการ     เดือนสิงหาคม 2556   

 สถานท่ีจัด    คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 



 

L:\Report 10_2555.doc 

26

 กลุ-มเปZาหมาย     ครู อาจารย นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษยเก<า และบุคคลท่ัวไป   

          วิทยากร    ผู,ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู,ความชํานาญและมีประสบการณ จากภายในและภายนอก
คณะ   

          จํานวนผู%เข%าร-วมโครงการ (ยังมิได%ระบุ)         

 ผลท่ีคาดว-าจะได%รับ  (ยังมิได%ระบุ)  

 การประเมินผล   แบบสอบถาม ผลประเมินความพึงพอใจของผู,เข,าร<วมงานไม<น,อยกว<า 3.51   

   ผู%รับผิดชอบโครงการ   ทุกฝ(าย ทุกสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา ศูนย และสํานักงาน  

         ประมาณการค-าใช%จ-าย   (ยังมิได%ประเมินค-าใช%จ-าย)  

 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ(ายวิชาการดําเนินการเสนอแต<งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ  

4.14 ขออนุมัติประเมินผลการสอน อ.ดร.บุญเดช  เบิกฟZา   

เนื่องจาก อ.ดร.บุญเดช เบิกฟeา พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน<ง อาจารย 
สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,รับอนุมัติบรรจุเข,ารับราชการ ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ต้ังแต<วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 โดยมีอายุราชการ 3 ปV 1 เดือน เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอ
ตําแหน<งทางวิชาการในตําแหน<ง ผู,ช<วยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี เสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 
01403345 การจําลองแบบด,วยคอมพิวเตอรในวิชาเคมีและวิศวกรรมเคมี  ในภาคปลาย ปVการศึกษา 2555 และ
จัดส<งเอกสารประกอบ ด,วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  
2. แบบประวัติส<วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    
3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01403345 การจําลองแบบด,วยคอมพิวเตอรในวิชาเคมี

และวิศวกรรมเคมี    
4. แผนการสอน 01403345 การจําลองแบบด,วยคอมพิวเตอรในวิชาเคมีและวิศวกรรมเคมี 

ภาคปลาย ปVการศึกษา 2555 

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ได,ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน
เรียบร,อยแล,ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับเรื่องเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 และ
จากการตรวจสอบ มีเอกสารครบถ,วน รายละเอียดอ,างอิงท่ี MN0ZNGVT วันท่ี 25 ตุลาคม 2555  หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MN0ZNGVT  

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ,งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว,ตามข,อ 4.2 หน<วยงานจะต,องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบ
เวลา ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปV 2555 จะต,องเสนอเรื่องส<งถึงกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน 
ก<อนวันท่ี 1 ตุลาคม       

ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด,วยความ
เรียบร,อย และเปaนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให,
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน,าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน,าภาควิชาหรือ
เทียบเท<า เปaนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน<งทาง
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วิชาการ จํานวน 2 ท<าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต<งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือ
เสนอต<อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน<งทางวิชาการอนุมัติแต<งต้ังต<อไป พร,อมนี้ได,แนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหน<งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร อ,างอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแต<งต้ังคณะกรรมการตามองคประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร  ประธานกรรมการ  
2. รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ   กรรมการ  
3. รศ.ดร.จงรักษ แก,วประสิทธิ์  กรรมการ       

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ     

4.15 ขออนุมัติปรับโครงสร%างเพ่ือจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ  

ด,วยสายวิชาศิลปศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20405/0748 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2555 เรื่อง 
ปรับโครงสร,างเพ่ือจัดต้ังโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ  โดยแจ,งมติท่ีประชุมคณะทํางานพิจารณาปรับ
โครงสร,างเพ่ือจัดต้ังสายวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2555 ให,เพ่ิมเติมในแบบฟอรมเสนอ
จัดต้ังโครงการใหม< ในหัวข,อท่ี 6, 7, 9 และ 10 ซ่ึงสายวิชาฯ ได,ดําเนินการปรับแก,ไขเรียบร,อยแล,ว จึงขอนําเสนอ
เพ่ือพิจารณา  

ประธานคณะทํางานฯ ได,พิจารณาแล,ว เห็นสมควรนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให,ความเห็นชอบก<อนนําเสนอวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดสืบค,น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MN0N71IC หรืออ,างอิงท่ี MN0N71IC เม่ือวันท่ี 25 
ตุลาคม 2555     

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบท้ังนี้ให,ติดตามข,อมูลการปรับโครงสร,างเดิมและรายงานผลในการประชุม
ครั้งต<อไป  

4.16 การแต-งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก 

ด,วยสํานักงานตรวจสอบภายใน มก. มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10119/18535 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 
2555 เรื่อง การแต<งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก โดยแจ,งข้ันตอนการดําเนินการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ) และขอให,หน<วยงานดําเนินการเสนอชื่อของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก จํานวน 3-5 คน ซ่ึงอาจเปaนบุคคลภายในหรือต<างหน<วยงานก็ได, โดย
ผ<านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ท้ังนี้ผู,ได,รับการแต<งต้ังจะต,องมีคุณสมบัติตามข,อ 3 ของประกาศ 
ภายในวันศุกรท่ี 30 พฤศจิกายน 2555  

สํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบแล,ว ป�จจุบันคณะฯ มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามข,อ 3.1 ซ่ึงได,รับ
แต<งต้ังเปaนผู,ตรวจสอบภายในประจําคณะฯ เดิม 4 ท<าน ดังนี้  

1.  รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน  (ขอพ,นจากตําแหน<งผู,ตรวจสอบแล,ว)  
2.  อ.จุรีวรรณ  จันพลา   
3.  อ.สมนึก จงไพบูลยกิจ  
4.  คุณสุวรรณี  ศรีนวล  
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และมีผู,มีคุณสมบัติตามข,อ 3.2 ดังนี้  
1.  อ.สมยศ  วิวรรธนอภินัย  อาจารย สาขาวิชาบัญชี  
2.  อ.วิชาญ  พิสุทธิ์พิทยากุล  อาจารย สาขาวิชาบัญชี 
3.  อ.ณัฐินี  ชุติมันตพงศ  อาจารย สาขาวิชาบัญชี  

ดังนั้น เห็นควรพิจารณาเสนอชื่อผู,มีคุณสมบัติตามข,อ 3.1 และ 3.2 จํานวน 3 - 5 ท<าน และ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 10/2555 วันท่ี 29 ตุลาคม 2555 เพ่ือพิจารณา 
ก<อนนําเสนอขออนุมัติแต<งต้ังต<อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี MG0VM87W วันท่ี 18 ตุลาคม 2555 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MG0VM87W  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม       เห็นชอบ โดยเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือแต<งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในประจําคณะฯ ดังนี้  

1. อ.สมนึก  จงไพบูลยกิจ ประธานกรรมการ   
2. อ.สมยศ วิวรรธนอภินัย กรรมการ  
3. อ.วิชาญ พิสุทธิ์พิทยากุล กรรมการ  
4. อ.ณัฐินี  ชุติมันตพงศ กรรมการ   
5. คุณสุวรรณี ศรีนวล กรรมการและเลขานุการ  

4.17 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข%อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจําปL 2555 

ด,วยฝ(ายประกันคุณภาพ ขอเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงตามข,อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ประจําปV 2555 เพ่ือให,คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความคิดเห็น รายละเอียดสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MO0Q1VIX หรืออ,างอิงท่ี MO0Q1VIX เม่ือวันท่ี 26 
ตุลาคม พ.ศ. 2555    

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง โดยฝ(ายวางแผน 
และฝ(ายประกันคุณภาพ มีโครงการประชุม/การฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปV 
แผนบริหารความเสี่ยง และแผนกลยุทธทางการเงิน รวมถึงการจัดทําฐานข,อมูลด,านต<าง ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับการประกัน
คุณภาพ           

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม       เห็นชอบ ให,ดําเนินการ ดังนี้  

1. การจัดประชุม/ฝ�กอบรมด,านการจัดทําแผนแผนปฏิบัติราชการประจําปV แผนบริหารความ
เสี่ยง และแผนกลยุทธทางการเงิน ขอให,เชิญผู,บริหาร และบุคลากรท่ีเก่ียวข,องเข,าร<วมประชุม/ฝ�กอบรมด,วย 

2. ให,แต<งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการจัดทําระบบฐานข,อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ 
โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

2.1  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปaน  ประธานกรรมการ 
2.2 รองคณบดี/ผู,ช<วยคณบดีทุกฝ(าย เปaน กรรมการ  
2.3 หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ เปaน กรรมการและเลขานุการ   

โดยให,มีหน,าท่ีในการพิจารณาเสนอระบบฐานข,อมูลท่ีควรมี และจัดเรียงลําดับความสําคัญ 
ตลอดจนการพิจารณาวิธีการได,มา (จัดซ้ือ/จ,างทํา) นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต<อไป    
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4.18 ขอส-งรายงานการประชุมและขอเชิญอธิการบดีลงนามในบันทึกข%อตกลงความร-วมมือทาง
วิชาการ  

ด,วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีหนังสือท่ี ศธ 6614.02/ว 072 ลงวันท่ี 18 
ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอส<งรายงานการประชุมและขอเชิญอธิการบดีลงนามในบันทึกข,อตกลงความร<วมมือทาง
วิชาการ โดยแจ,งขอความอนุเคราะหนําเสนอรายงานการประชุมและ (ร<าง) บันทึกข,อตกลงความร<วมมือต<ออธิการบดี
เพ่ือโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบตามกรอบดังกล<าวขอเชิญอธิการบดี (หรือผู,แทน) ลงนามในบันทึกข,อตกลง
ความร<วมมือทางวิชาการ "โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด,านคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN 
Undergraduate Conference in Computing: AUC2)" รายละเอียดอ,างอิงท่ี MN0YI08K เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 
2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MN0YI08K  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร ได,พิจารณาตรวจร<างบันทึกข,อตกลงความร<วมมือ
แล,ว เห็นสมควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา    

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม       เห็นชอบโดยให,พิจารณาเสนอท<านอธิการบดี ผ<านวิทยาเขตรองอธิการบดี
วิทยาเขตกําแพงแสนเพ่ือพิจารณาลงนามบันทึกข,อตกลงความร<วมมือทางวิชาการต<อไป   

4.19 การประชุมโครงการสัมมนาเครือข-ายความร-วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 6 

ด,วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการสัมมนาเครือข<ายความร<วมมือวิชาการ-วิจัยสาย
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 6 เรื่อง “การศึกษาด,านมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในประชาคมอาเซียน” 
ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซ<าลาดพร,าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือให,เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู,ประสบการณด,านวิชาการและวิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของประเทศ
สมาชิกอาเซียน นั้น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงขอเชิญคณบดีหรือผู,แทนร<วมประชุมเพ่ือเตรียมกําหนด
รายละเอียดและแจ,งความคืบหน,าในการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาในวันศุกรท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 โดยขอความ
อนุเคราะห ดังนี้  

1. จัดเตรียมของท่ีระลึกสําหรับมอบให,องคปาฐกหรือวิทยากร 1 ชิ้น  
2. จัดเตรียมเอกสารท่ีหน<วยงานประสงคจะเผยแพร<แก<ผู,เข,าร<วมประชุม จํานวน 200 ชุด  
3. สมาชิกชําระค<าบํารุงเครือข<ายความร<วมมือวิชาการฯ ตลอดอายุบันทึกความร<วมมือ (MOU) 

5 ปV หน<วยงาน/คณะ แห<งละ 10,000 บาท  
4. สมาชิกส<งบุคลากรเข,าร<วมกิจกรรมประชุมสัมมนาประจําปVอย<างน,อย 10 คน  
ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม       เห็นชอบ โดยมอบหัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร เปaนผู,แทนเข,าร<วมประชุมใน
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 และอนุมัติเงินอุดหนุนค<าบํารุงเครือข<ายในฐานะสมาชิกฯ เปaนเงิน 10,000 บาท โดยมอบ
งานคลังและพัสดุ จัดเตรียมของท่ีระลึก และส<วนงานจัดการศึกษาจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร 

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555  

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังไม<สามารถรายงาน
สถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายได, ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2555  ดังนั้น จึงขอสรุปเฉพาะ
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รายงานผลการใช,จ<ายเงินงบประมาณแผ<นดิน ประจําปV 2555 หมวดค<าตอบแทนใช,สอยและวัสดุ รายละเอียดสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MM0VW86N อ,างอิงท่ี MM0VW86N วันท่ี 24 ตุลาคม 
2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SHDPMM0VXX2X.xls       

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

5.2 รายงานการใช%สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟeาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต<เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต,องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค<าใช,จ<ายสาธารณูปโภค ร,อยละ 5 ต<อปV และป�จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการ
ประหยัดการใช,พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปV 2555 เพ่ือลดค<าไฟฟeาและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู<ในระหว<างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข,อมูลการใช,สาธารณูปโภค ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 
2555 รายละเอียดสืบค,นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MO0WZ0QE และท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QUQUKZ0XNUB8.xls หรืออ,างอิง MO0WZ0QE เม่ือวันท่ี 26ตุลาคม 
2555   

1. สรุปรายงานการใช,ค<าสาธารณูปโภค ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555  
2. การใช,สาธารณูปโภค (ไฟฟeา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555 

จําแนกตามมิเตอร และค<าใช,จ<าย   
3. รายงานสถิติการใช,น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน 2555 จําแนกตาม

ปริมาณและค<าใช,จ<าย  
ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2555  
ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท,ายของทุกเดือน นั้น     
เพ่ือให,การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได,ล<วงหน,า จึงขอนัดประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11/2555 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555 ในวัน
จันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร,อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 14 
พฤศจิกายน 2555 และจัดส<งระเบียบวาระการประชุมให,คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 21 พฤศจิกายน 2555         

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม     รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู,บันทึกรายงานการประชุม     


