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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 5/2553 

วันจันทรท่ี 31 พฤษภาคม  2553  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ  
3. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
4. รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ     กรรมการ 
5. รศ.ปริทรรศน นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
6. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ กรรมการประจําคณะ อาจารยประจํา กรรมการ  
7. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร  ลาราชการ 
2. อ.รามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ   
3. อยูในระหวางการเลือกตั้งใหม  กรรมการประจําคณะ ผูแทนคณาจารย  

เร่ิมประชุมเวลา  13.40 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

1.1 แนะนําคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประเภทผูทรงคุณวุฒิ  

ประธานแจงการแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามประกาศคณะฯ 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 มีการแตงตั้ง รองศาสตราจารยปริทรรศน  นฤทุม ขาราชการบํานาญ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร ซ่ึงดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรทานแรก เปนกรรมการประจําคณะฯ ประเภท
ผูทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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1.2 การเบิกจายคาเบี้ยประชุม  

สืบเนื่องจากที่ประชุมมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ ดําเนินการตรวจสอบ
ระเบียบเพื่อขอหลักการเบิกคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ   ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กําหนด
รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเปนราย
เดือน และเปนรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 อัตราตามบัญชีหมายเลข 3 ดังนี้   

ประเภท  อัตราไมเกิน (บาท : คน : คร้ัง) 

ประธานกรรมการใหไดรับเบี้ยประชุมตามมาตรา 9  1,500 

กรรมการในคณะกรรมการตามมาตรา 6 (2)  1,200 

เลขานุการ และผูชวยเลขานกุารในคณะกรรมการตามมาตรา 6 1,200 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได ขอใหมอบหมายผูแทนเขา
รวมประชุม เปนลายลักษณอักษร เพื่อสามารถเบิกจายคาเบี้ยประชุมใหแกผูแทนได    

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 4/2553   
  ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 4/2553 เมื่อวันจันทรที่ 26 เมษายน 2553  ซ่ึงนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ ชุด
เดิม เพื่อรับรองแลว รายละเอียดอางอิงที่ Y215IHWH  ดังแนบ    

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2553 

 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่
แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้ หนวยงานภายใน รายงานผลตามแบบ ก.พ.ร. ประจําเดือน เมษายน 2553 และรายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน 2553  ดังนี้    
ลําดับ 
ท่ี 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีสง 

1. ฝายบริหาร   ยังไมมีการรายงาน 

2.  ฝายวิชาการ   28 เม.ย.53 

3. ฝายวิจัยและบัณฑติศึกษา   ยังไมมีการรายงาน 

4. ฝายทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   28 เม.ย.53 

5.  ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   ยังไมมีการรายงาน 
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ลําดับ 
ท่ี 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีสง 

6. ฝายวิเทศสัมพนัธและกิจการพิเศษ   7 พ.ค.53 

7   สายวิชาคณิตศาสตร    4 พ.ค.53 

8.   สายวิชาวทิยาศาสตร   17 พ.ค.53 
9.   สายวิชาศลิปศาสตร   17 พ.ค.53      

10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   ยังไมมีการรายงาน 
11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ   ยังไมมีการรายงาน 
12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ     ยังไมมีการรายงาน 
13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พเิศษ   ยังไมมีการรายงาน 
14. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   ยังไมมีการรายงาน 
15. สํานักงานเลขานกุาร   1 พ.ค.53 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   4 พ.ค.53 

17. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา   17 พ.ค.53 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส   ยังไมมีการรายงาน 

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชวีวิทยา   ยังไมมีการรายงาน 

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพวิเตอร   6 พ.ค.53 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร   ยังไมมีการรายงาน 
22. โครงการจัดตั้งศนูยการศึกษาอตุสาหกรรมบริการนานาชาต ิ   7 พ.ค.53 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกจิและเศรษฐศาสตร   6 พ.ค.53 

รวมหนวยงานทีน่ําสงและไมนําสงทั้งสิ้น 12 11  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553   

หนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางรายการ
ครุภัณฑเงินงบประมาณ ประจําป 2553 และแผนการจัดซื้อ/จางรายการครุภัณฑ เงินรายได ปงบประมาณ 2553 และ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการกอสราง เพื่อใชเปนขอมูล และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน 2553 ดังนี้  

1. รายงานผลการซื้อจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553     
2. ความกาวหนาในการดําเนินการโครงการกอสราง ประจําเดือน เมษายน 2553      

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.3 รับทราบคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 16/2553 เร่ือง แตงตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  

ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 มีมติ
เห็นชอบใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยชานันก  สุดสุข ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 อัตราเลขที่ 
3391 สังกัดสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนงในการ
บริหารเปนคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 16/2553 ลงวันที่ 6 
พฤษภาคม 2553 อางอิงที่ XH0POHHO หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XH0PPKRQ.pdf  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 รับทราบประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะฯ  

ตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ซ่ึงจะสิ้นสุดวาระพรอมคณบดี ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553  และเพื่อใหการบริหารราชการของ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปโดยเรียบรอยและเปนไปตามขอกําหนดตามมาตรา 32 แหง พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ 
พ.ศ. 2541 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547  คณบดีจึงใหแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ชุด
ใหม ตามประกาศคณะฯ  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553  ดังนี้   

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานคณะกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝายวิชาการ  กรรมการ  
4. หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ กรรมการ 
5. หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ  
7. ผูแทนคณาจารย (รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย)1    กรรมการ 

8. ผูทรงคุณวุฒิ (รศ.ปริทรรศน  นฤทุม)  กรรมการ 
9. อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ   กรรมการ  
10. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ  กรรมการและเลขานุการ  

รายละเอียดอางอิงที่  XV0PP5DH  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XV0PR8KY.PDF      

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

                                                            
1  หมดวาระวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 รศ.ศฺริภัทรา เหมือนมาลัย แจงขอลาออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เนื่องจากไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงรองคณบดี  
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มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยที่ประชุมกําหนดการประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของเดือน ในกรณีที่
กรรมการไมสามารถเขาประชุมตามวันที่กําหนด ขอความรวมมือมอบหมายผูแทนเขาประชุมแทน   

3.5 รับทราบคําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดี ศวท. ชุดใหม  

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 และคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 16/2553  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553  แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยชานันก  สุดสุข 
ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 21 
พฤษภาคม 2553 นั้น  

เพื่อใหการบริหารงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร จึงมีคําสั่งที่ 
72/2553 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ใหแตงตั้งผูชวยคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนี้    

1. อ.ดร.พจมาลย  พูลมี  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 7 ดํารงตําแหนงในการ
บริหารเปนผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต  

2. นายวิทยา  จาทอง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 6  ดํารง
ตําแหนงในการบริหารเปนผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

3. อ.ดร.อารม  อันอาตมงาม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ดํารงตําแหนงในการบริหาร
เปนผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  

 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เปนตนไป โดยส้ินสุดวาระพรอม
คณบดี อางอิงที่ XV0PSDFF  หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XV0PUCTQ.PDF    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบการเสนอแตงตั้งรองคณบดี ศวท. ชุดใหม  

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 และคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 16/2553  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553  แตงตั้งผูชวยศาสตราจารยชานันก  สุดสุข 
ดํารงตําแหนงในการบริหารเปนคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สืบตอไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 21 
พฤษภาคม 2553 โดยมีวาระ 4 ป และเพื่อใหการบริหารงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย  จึงใหเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติแตงตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยมีส้ินสุดวาระพรอมคณบดี ดังนี้    

1. ผศ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 ดํารงตําแหนงในการ
บริหารเปนรองคณบดีฝายบริหาร       

2. รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 ดํารงตําแหนงใน
การบริหารเปนรองคณบดีฝายวิชาการ 
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3. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 ดํารงตําแหนงใน
การบริหารเปนรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ   

4. อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ดํารงตําแหนงในการบริหาร
เปนรองคณบดีฝายกิจการนิสิต  

5. อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 7 ดํารงตําแหนงในการ
บริหารเปนรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 

6. รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ดํารงตําแหนงในการบริหาร
เปนรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับ    
ท่ี 4) พ.ศ. 2553  

 ดวยกองการเจ าหนาที่  ขอแจงประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  เ ร่ือง  ขอบังคับ
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร ว าด ว ยการบริหารงานบุคคลสํ าห รับพนักงานมหาวิทยาลั ย เ งิ นรายได 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 รายละเอียดอางอิงที่ XO0XQY99 หรือที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XO0XTCA1.pdf    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ และนําเสนอพิจารณาในประเด็นการปรับตําแหนงลูกจาง
ช่ัวคราว เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ที่มีอยู ไดแกตําแหนง คนงาน  คนงาน 
หองทดลอง และพนักงานขับรถยนต  รวมจํานวน 14 อัตรา     

มติท่ีประชุม รับทราบ  และเห็นชอบในหลักการใหปรับตําแหนงลูกจางชั่วคราวรวม 14 อัตรา 
เปนพนักงานเงินรายได โดยคงตําแหนง และอัตราคาจางเดิมที่ครองอยูในปจจุบัน เพื่อเปนขวัญ กําลังใจ และสิทธิ
ประโยชนที่จะไดรับสูงขึ้น 

3.8 รับทราบการขออนุมัติปริญญาและการแกไขขอมูลเสนอจบการศึกษา ภาคปลาย 2552 (คร้ังท่ี 2)   

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ที่ ศธ 0513.20103(3)/ 0263 ลงวันที่ 28 เมษายน  2553 
แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร 
และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2552 (คร้ังที่ 2) ตรวจสอบ
รายช่ือที่แกไขเรียบรอยแลว รวม   138   คน  ดังนี้  

1. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)   จํานวน    5  คน 
2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)   จํานวน  31  คน 
3. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ จํานวน  42  คน  
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4. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)   จํานวน  13  คน 
5. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)   จํานวน  46  คน 
6. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ  จํานวน    1  คน 

สวนงานจัดการศึกษา ไดประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญา
เรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย และเพื่อใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาขอ
ความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพื่อใหทันตามระยะเวลา  ขั้นตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยจักแจง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในการประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 รายละเอียดอางอิงที่  
XE0OXQJG, X90XXJOZ  และ  XF0PP61C  หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/X90XZDPQ.pdf       

อนึ่ง  จํานวนตามบันทึกที่ กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) แจงตามบันทึก 143 คน แตรายชื่อที่
แนบมีเพียง 138 คน สวนงานจัดการศึกษาประสานงานตรวจสอบ และยืนยันจํานวนผูสําเร็จการศึกษา รวม 138 คน 
และไดนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว  ตอมากองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกแจง
ขอแกไขขอมูลการขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2552  คร้ังที่ 2  จํานวน 2 คร้ัง ตามบันทึก  ดังนี้  

1. บันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/0275  ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553  เร่ือง ขอแกไขขอมูลเสนอจบ
การศึกษา ภาคปลาย 2552(คร้ังที่ 2) โดยแจงขอปรับแกไขชื่อ – สกุล ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 4 รายใหถูกตอง
รายละเอียดสืบคนที่   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XG0XOBVO.pdf หรืออางอิงที่ XG0XMSJI   

2. บันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/0304 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553  เร่ือง ขอแกไขขอมูลเสนอจบ
การศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2552 (คร้ังที่ 2)  โดยแจงวาสํานักทะเบียนและประมวลผลมีความประสงคให
แยกหลักสูตรนิ สิตที่จบการศึกษาเปนภาคปกติ  และภาคพิ เศษ  รายละเอียดอางอิงที่  XR0OFF5L หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XR0OH9LJ.PDF   

  ทั้งนี้โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา ไดดําเนินการแกไขขอมูล และนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการเรียบรอยแลว  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.9 รับทราบแนวทางในการดําเนินการตามขั้นตอนการขอตําแหนงทางวิชาการ และการประเมินผล  
การสอน  

 ดวยกองการเจาหนาที่ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 1639 ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 เร่ือง การขอ
ตําแหนงทางวิชาการ และการประเมินผลการสอน โดยแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 และครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ไดกําหนด
แนวทางในการดําเนินการตามขั้นตอนการขอตําแหนงทางวิชาการ และการประเมินผลการสอน  เสนอสภา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความเห็นชอบเพื่อถือปฏิบัติตอไป รายละเอียดอางอิงที่ XE0Y6UHI  หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XE0Y9HR7.pdf     

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.10 ผลการอนุมัติเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ  

   ดวยกองกลาง มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/6754 ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 เร่ือง การอนุมัติเปดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยใชหลักสูตร 
วท .ม . (จุล ชีววิทยา )  หลักสูตรปรับปรุ ง  พ .ศ .  2552  ของคณะวิทยาศาสตร  ซ่ึ งได รับอนุมัติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 และไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 โดยจะเริ่มรับนิสิตตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2553 
จํานวน 15 คน/ป   นั้น  

   ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ได
พิจารณาอนุมัติแลว อางอิงที่ XE0OGN0L หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XE0OI9E5.pdf  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
3.11 นโยบายสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการ/หลักสูตรหรือเร่ืองใด ๆ 

ดวยกองกลางมีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/7610 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เร่ือง นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการ/หลักสูตร หรือเร่ืองใด ๆ โดยแจงมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติ
โครงการ/หลักสูตร หรือเร่ืองใด ๆ ก็ตาม ใหกําหนดเปนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดใหผูรับผิดชอบ
โครงการ/หลักสูตร หรือเร่ืองนั้น ๆ ตองมาชี้แจงรายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัย และหากไมสามารถมาชี้แจงไดให
เล่ือนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งตอไป สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XZ0O8HE9.pdf หรือ
อางอิงที่  XZ0O6PM9   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 แนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการ 

สืบเนื่องจากหนังสือที่ ศธ 0513.10102/251 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 กองกลางแจงแนวปฏิบัติใน
การบริหารหลักสูตรสหวิทยาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ไดมีหนังสือสอบถามไปยังโครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยขอหารือภายในสาขาเพื่อกําหนดผูรับผิดชอบหลัก ตามที่ระบุในขอ 1 และ ขอ 2 ซ่ึงโครงการ      
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สหวิทยาการ ไดดําเนินการแจงคณะที่ เกี่ยวของและกําหนดผู รับผิดชอบหลัก รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 
0513.11501/1069 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 เร่ือง  แจงแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการ โดยสรุปที่
เกี่ยวของกับคณะฯ ดังนี้  

1.  หลักสูตรสาขาวิชาพันธุวิศวกรรม  โดยมี รศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย เปนผูแทนตั้งแตเร่ิมตนการ
บริหารจัดการหลักสูตร   

2.  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยมี ศ.ดร.สุนทรี  ยิ่งชัชวาลย เปนผูแทนคณะฯ 
และเริ่มดําเนินการตั้งแตการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และบริหารจัดการหลักสูตร  

อนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัย แจงแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสหวิทยาการที่กําหนดให 
“หลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยูเดิมใหคณะที่เกี่ยวของพิจารณาหารือรวมกันในการกําหนด
ผูรับผิดชอบหลัก โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูประสานงาน และควรมีการแตงตั้งผูแทนคณะที่ เกี่ยวของเปน
กรรมการบริหารหลักสูตรและบริหารการศึกษารวมกัน”   

ทั้งนี้ไดแจงหนวยงาน และผูเกี่ยวของทราบในระบบ AMS e-Office แลว อางอิงที่ X90YQIBP หรือ
สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/X90Z0IF9.pdf  โดย หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตรพิจารณาใหความ
เห็นชอบ  แตผูเกี่ยวของอื่น ๆ ยังมิไดพิจารณาเสนอ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติรับโอนขาราชการ  ตําแหนง อาจารย  

ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0170 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงผล
การพิจารณาจัดสรรอัตราขาราชการเพื่อรับโอนนายปริวัฒน ปาจีนบูรวรรณ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร 
โดยปจจุบันดํารงตําแหนง อาจารย ระดับ 7 สังกัดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  รายละเอียดตาม
เอกสารอางอิงที่ V80X5B3R  สืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/V80X7Q5V.pdf  นั้น  

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเขารับราชการ เสร็จเรียบรอยแลว จึงขออนุมัติรับโอนนายปริวัฒน ปาจีนบูรวรรณ  คุณวุฒิ  
วท.บ.(คณิตศาสตร) จากมหาวิทยาลัยขอนแกน วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) จากมหาวิทยาลัยมหิดล  MA 
(Mathematics) จาก The University of Texas at Austin,  M.S. (Mathematics) จาก Michigan State University และ 
Ph.D. (Mathematics) (Western Michigan University), USA   โดยใชอัตราเลขที่ 2087  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป  ขั้น 27,500 บาท เพื่อรับโอนและปรับเปลี่ยนเปนตําแหนง อาจารย ระดับ 7 ขั้น  18,040  บาท       

 อนึ่ง การขออนุมัติรับโอนขาราชการ  ตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  พิจารณาใหความ เห็นชอบ  รายละ เอี ยดอ างอิ งที่  Y40ZZQ64 หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Y41016PN.doc 
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 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร     

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพหนวยงานภายในและ
โครงการภาคพิเศษ โดยจําแนกเปน 4 กลุม เมื่อวันที่ 3 -4 และ 6 พฤษภาคม 2553 และแจงผลการประเมินเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคม 2553  และคณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการสรุปและรายงานผลการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว และ
ฝายประกันคุณภาพ ไดจัดสงรายงานผลการประเมินใหแตละหนวยงาน/โครงการทราบ พรอมจัดสงแบบฟอรม   
สปค.01 และ สปค.02  โดยกําหนดใหหนวยงานจัดสงแบบ สปค.01  ภายในวันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2553  นั้น  

รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  จึงขอสรุปผลการประเมินกลุมทั้ง  4 กลุม  ให
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบขอมูลผลการประเมิน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการแกไขตาง ๆ เพื่อ 
พิจารณา   ดังนี้   

กลุมวิทยาศาสตร 

องคประกอบ 
สายวิชา 

วิทยาศาสตร 

โครงการจัดตั้ง 

สายวิชาเคมี 

โครงการจัดตั้ง 

สายวิชาจุลชีววิทยา 

โครงการจัดตั้ง 

สายวิชาฟสิกส 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนงาน 

2.00 
(พอใช) 

1.50 
( ยังไมไดคุณภาพ ) 

1.00 
( ยังไมไดคุณภาพ ) 

2.00 
( พอใช ) 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.40  
(ดี) 

2.43 
( ดี) 

2.00 
( พอใช )  

1.29 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 3.00 
( ดีเยี่ยม) 

3.00 
( ดีเยี่ยม) 

1.00 
( ยังไมไดคุณภาพ) 

2.00 
( พอใช) 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 2.63 
( ดีเยี่ยม ) 

1.88 
( พอใช) 

1.75 
( พอใช) 

0.75 
( ยังไมไดคุณภาพ) 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 1.75 
( พอใช) 

2.25 
( ดี ) 

2.75 
( ดีเยี่ยม ) 

 1.75 
(พอใช) 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 
( ดีเยี่ยม ) 

3.00 
( ดีเยี่ยม ) 

3.00 
( ดีเยี่ยม ) 

0.00 
( ยังไมไดคุณภาพ) 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 2.33 
(ดี) 

1.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

2.00 
(พอใช) 

0.33 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

3 
(ดีเยี่ยม) 

1.00 
( ยังไมไดคุณภาพ) 

2.00 
(พอใช) 

0.00 
( ยังไมไดคุณภาพ) 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย 
 2.40 
( ดี ) 

 2.03 
( ดี ) 

 1.96 
(พอใช) 

 1.44 
( ยังไมไดคุณภาพ) 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นในภาพรวมของกลุม ดังนี้ 
จุดแข็ง 

• คณาจารยสวนใหญมีคุณวุฒิปริญญาเอกอยูในเกณฑสูง และมีศักยภาพในการสอนและการวิจัย 
จุดท่ีควรพัฒนา 

• ยังไมมีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน และแผนดําเนินงาน  ครบทุกหนวยงานในกลุม
วิทยาศาสตร 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และแผนดําเนินงาน ครบทุกหนวยงานในกลุมวิทยาศาสตร 
 2. ควรดําเนินการตามแผนดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานใหครบทุกโครงการ 
 3. ควรสนับสนุนงบประมาณ เพื่อผลักดันใหมีหองปฏิบัติการอุปกรณ และเครื่องมือที่เพียงพอ ตอการพัฒนา
งานวิจัยของคณาจารยมากขึ้นดวย 

กลุมคณิตศาสตร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคประกอบ 
สายวิชา 

คณิตศาสตร 

โครงการจัดตั้ง 

สายวิชาคอมพิวเตอร 

โครงการฯวิทยาการ  

คอมพิวเตอรภาคพิเศษ 

โครงการฯ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาคพิเศษ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนงาน 

2.50 
(ดี) 

2.00 
(พอใช) 

1.50 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

1.50 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.00 
(พอใช) 

2.22 
(ดี) 

2.33 
(ดี) 

2.20 
(ดี) 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต  
 

3.00 
(ดีเยี่ยม) 

2.00 
(พอใช) 

2.00 
(พอใช) 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 1.50 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

0.88 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

  

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม 

2.50 
(ดี) 

0.75 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

  

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 
 

3.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีเยี่ยม) 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 3.00 
(ดีเยี่ยม) 

2.00 
(พอใช) 

  

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
 

 3.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีเยี่ยม) 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

1.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

1.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

1.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

1.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย 
2.04 
( ดี ) 

1.62  
(พอใช) 

2.11 
(ดี) 

2.09 
(ดี) 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นในภาพรวมของกลุม ดังนี้ 

 1.  ทุกหนวยงานยังไมมีแผนงานและตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จของแผนงานที่ชัดเจน 
2.  จํานวนนิสิตที่รับและจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาไมเปนไปตามแผน ควรพิจารณาหาแนวทางแกไข 
3.   นิสิตจํานวนหนึ่งมีการเรียนไมเปนไปตามแผนการเรียน จึงทําใหไมสามารถไปฝกงานได 
4.  นิสิตสวนหนึ่งไมมีความพรอมพียงพอที่จะรับการพฒันาความรูหรือทักษะที่จดัเพิ่มให 

 5.  บุคลากรสวนใหญไมมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคณุภาพของหนวยงาน 
6.  ผูรับผิดชอบงานประกนัคณุภาพยงัไมมคีวามรูความเขาใจในตวับงชีแ้ละเกณฑการประเมนิคุณภาพเทาทีค่วร 

กลุมศิลปศาสตร สังคมศาสตรและบรหิารธุรกิจ 

องคประกอบ 
สายวิชาศิลป
ศาสตร 

โครงการจัดตัง้ 

สายวิชา
สังคมศาสตร 

โครงการจัดตัง้ 

สายวิชา
บริหารธุรกิจฯ 

โครงการฯ 
ภาษาองักฤษ  

ภาคพิเศษ 

โครงการฯ 
รัฐศาสตร  

ภาคพิเศษ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนงาน 

1 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

2 
(พอใช) 

2.5 
(ดี) 

2 
(พอใช) 

0.5 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 2 
(พอใช) 

1.57 
(พอใช) 

2.14 
(ดี) 

2.33 
(ดี) 

2 
(พอใช) 

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต 2 
(พอใช) 

 
3 

(ดีเยี่ยม) 
2 

(พอใช) 
2 

(พอใช) 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 0.5 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

1.75 
(พอใช) 

1.13 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

  

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม 

0.25 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

1.25 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

3 
(ดีเยี่ยม) 

  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 
(ดีเยี่ยม) 

0 
3 

(ดีเยี่ยม) 
3 

(ดีเยี่ยม) 
3 

(ดีเยี่ยม) 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 1.67 
(พอใช) 

1 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

2 
(พอใช) 

  

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ    
3 

(ดีเยี่ยม) 
3 

(ดีเยี่ยม) 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 

1 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

1 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

3 
(ดีเยี่ยม) 

1 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

1 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย 
1.24 

(ยังไมไดคุณภาพ) 
1.46 

(ยังไมไดคุณภาพ) 
2.07 
(ดี) 

2.22 
(ดี) 

1.77 
(พอใช) 

 
คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นในภาพรวมของกลุม ดังนี้ 
ความคิดเห็นในภาพรวม 



13 

H:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  5_2553.doc  

1. เอกสาร SAR ขาดความครบถวนสมบูรณ  บางองคประกอบใสขอมูลไมครบ และบางหนวยงานไม
ตั้งเปาหมายไว 

2. บางหนวยงาน (สายวิชา/ โครงการ) ไมมีแผนปฏิบัติงานประจําป และ/ หรือไมมีการกําหนดตัวบงชี้ 
3. อาจารยที่มีตําแหนงวิชาการยังมีนอย 
4. สายวิชา/โครงการจัดตั้ง ไมมีหลักสูตรของตนเอง  
5. สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกยังต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 
6. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 

ขอเสนอแนะ 
1. สายวิชา/ โครงการที่มีหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ควรจัดการเรียนการสอน/ กิจกรรมเสริมการ

เรียน  และกิจกรรมอื่นๆใหเหมือนกัน 
2. สายวิชา/ โครงการควรจัดทาํแผนปฏิบัติงานประจําป และกําหนดตัวบงชี้ไวอยางชดัเจน 
3. ควรมีการสนบัสนุนใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
4. สายวิชา/ โครงการควรสรางหลักสูตรของตนเองทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เชน โครงการ

จัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร เปนตน 
5. ควรมีการสรางหลักสูตรใหมของสายวิชา/โครงการเอง เพื่องายตอการจัดการและบริหาร 
6. หนวยงานที่มโีครงการภาคพิเศษ ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับพฒันาบุคลากรประจําสาขาวชิาใหมี

โอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งสายวชิาการและสายสนับสนุน  

กลุมศูนยและสํานักงาน 

องคประกอบ สํานักงานเลขานุการ 
ศูนยสงเสริมการวิจัย

และถายทอด
เทคโนโลยี ศวท. 

โครงการจัดตั้งสวนงาน
จัดการศึกษา 

โครงการจัดตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม

บริการ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนงาน 

1.50 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

1.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

0.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

ไมประเมิน 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน   2.07 
(ดี) 

 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต  
 

 2.33 
(ดี) 

 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  1.80 
(พอใช) 

  

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม 

 1.60 
(พอใช) 

  

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2.00 
(พอใช) 
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องคประกอบ สํานักงานเลขานุการ 
ศูนยสงเสริมการวิจัย

และถายทอด
เทคโนโลยี ศวท. 

โครงการจัดตั้งสวนงาน
จัดการศึกษา 

โครงการจัดตั้งสาย
วิชาอุตสาหกรรม

บริการ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 2.33 
(ดี) 

   

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 1.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

   

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

0.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

1.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

1.00 
(ยังไมไดคุณภาพ) 

 

คาคะแนนโดยเฉลี่ย 
1.88 

(พอใช) 
1.61 

(พอใช) 
1.85 

(พอใช) 
ไมประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นในภาพรวมของกลุม ดังนี้ 

จุดแข็ง 

1. มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองตอความตองการของ
ชุมชนและสังคม 

2. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานทางดานหลักสูตร ทั้งในสวนของการเปด-ปดหลักสูตร การ
กําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิต และการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงาน เพื่อนําไปปรับปรุงระบบ
และกลไกในการบริหารหลักสูตร 

3. มีแหลงรายไดจากการใหบริการการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษอยางสม่ําเสมอ 

4. หนวยงานมีการพัฒนาการดําเนินงานดานการบริการวิชาการเชิงรุกมากขึ้นเมื่อเทียบกับผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมา 

5. คณะมีระบบและกลไกในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

6. คณะมีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ดีดานการพัฒนาบุคลากร ดานการวิจัย ดานการพัฒนา
นิสิต 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ไมมีแผนการดําเนินงานของหนวยงานยอย (ที่รับผิดชอบภาระหลักของคณะ ฯ) ที่สอดคลองกับ
แผนการดําเนินงานของคณะฯ และไมมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของหนวยงาน หรือของ
โครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงค 

2. ขาดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานดานการบริหาร ดาน
การเรียนการสอนงาน และเพื่อปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

3. มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (FTES) สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
4. มีอาจารยวุฒิปริญญาเอกและอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย 
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5. ขาดการบูรณาการนําเอาความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียน
การสอน/การวิจัย และดานศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการ 

6. การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก  หรือชุมชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงานยังมีนอยมาก 
7. ผูบริหารและบุคลากร ไมสามารถวิเคราะหอัตลักษณหลักที่แสดงตัวตนของคณะฯ ไดอยางชัดเจนจึง

ไมสามารถดําเนินการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และเปนที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติที่สามารถเผยแพรได 

8. แผนการจัดการความรู เพื่อการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ไมชัดเจน 
9. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ยังไมครอบคลุมทุกดาน โดยเฉพาะดานการเรียนการสอน การวิจัย 

เพื่อการแขงขันหรือเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ๆ     
10. การถายทอดตัวบงชี้ตามแผนคํารับรองการปฏิบัติราชการยังไมสามารถถายทอดสูระดับบุคคลได 
11. ขอมูลดานการเงิน ยังไมทันเวลาเมื่อตองการใชงาน 
12. ขาดขอมูลตนทุนคาใชจายตอหัวนิสิตทั้งระดับรายวิชา หลักสูตร สายวิชา 
13. ขอมูลการเงินระดับหนวยงานยอย/โครงการยังไมมีการกระทบยอดกับสวนกลางอยางสม่ําเสมอ   
14. หนวยงานขาดกลไก การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
15. ขาดการวางแผนการจัดเกบ็ขอมูล การรายงานขอมูล และเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ 
16. การเขียนรายงานการประเมินตนเองไมแสดงผลการดําเนินงานไดอยางชัดเจนและหลักฐานที่ระบุไม

เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน 
17. ไมมีการทําสัญลักษณหรือระบุตําแหนงของขอมูลในเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ

อยางชัดเจน 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรในระดับสํานักงานที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธระดับคณะฯ ให
ชัดเจน 

2. ควรจัดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
3. ควรมีการจัดประชุมเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจํา ตัวบงชี้ เปาหมายของแตละตัว

บงชี้ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ทั้งในภาพรวมของหนวยงานและในระดับหนวยงาน
ยอยใหครบทุกหนวยงาน 

4. หนวยงานควรกําหนดแผนการดําเนินงาน/เปาหมาย/กลยุทธ/ตัวช้ีวัดของป 2553–2554 ใหสอดคลองกับคณะ 
5. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอย ปละ 2 คร้ัง เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานโดย

เฉพาะตัวบงชี้ที่ไมเปนไปตามเปาหมาย 
6. หนวยงานควรกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานใหครบทุกภารกิจ เพื่อรองรับการตรวจประเมินภายในรอบ

ป 2553 ในฐานะของสายวิชาที่ถูกกําหนดใหรายงานการประเมินตนเองทั้ง  9 องคประกอบ 
7. สนับสนุนใหหัวหนางาน/หนวย เขารับการอบบรมการจัดทําแผนกลยุทธการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรใหมี

ความรู ความเขาใจทัดเทียมกัน 
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8. ควรนําคาจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํามาพิจารณาการกําหนดแผนจํานวนตําแหนง
อาจารยเพื่อใหเปนไปตามเกณฑ 

9. ควรจัดทําแผนผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยอยางเปนรูปธรรม 
10. ควรจัดระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอก 

11. ควรมีการพัฒนาตัวบงชี้ที่ชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงผลสําเร็จของโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการหรือไม 

12. ควรเพิ่มการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่เขารวมกิจกรรมนั้น เชน วิทยากร 
13. ควรจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบและควรมีการสังเคราะหผลการดําเนินงานทุกครั้ง 
14. เปดโอกาสใหกลุมอาจารย / นักวิจัยไดมีสวนรวมในการวางแผนงานดานการบริการวิชาการ เพื่อใหอาจารย / 

นักวิจัย ไดถายทอดความรูความสามารถ เกิดการเชื่อมโยงความรู การเรียนการสอนและการวิจัยสูการบริการ
วิชาการได 

15. ควรมีการสงเสริม และสนับสนุนใหทุกหนวยงาน/โครงการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับงานดานการ
เรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น เปนรูปธรรม 

16. ผูบริหารควรตระหนักถึงความสําคัญและมีการประชุมบุคลากร/นิสิตเพื่อระดมสมองในการศึกษา วิเคราะห 
และคนหาอัตลักษณที่เปนจุดเดนของคณะในเชิงสรางสรรค และกําหนดแนวทางเพื่อเผยแพรอัตลักษณ
ดังกลาวใหเปนที่ยอมรับ  

17. ควรจัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยงาน และนําสูการปฏิบัติได 
18. ควรวิเคราะหหนวยงาน และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหครบทุกดาน โดยเฉพาะเพื่อแกไขจุดออนของ

หนวยงาน อาทิ การสงเสริมบุคลากร/นิสิต ใหมีศักยภาพทางวิชาการ/วิชาชีพมีโอกาสรับรางวัลในระดับชาติ 
ระดับนานาชาติ 

19. ควรเผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงที่คณะฯ ไดจัดทําสูบุคลากรทุกคนของคณะ 
20. ควรมีกิจกรรม/โครงการที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกที่มีความรู ประสบการณเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาหนวยงาน เชน จัดการประชุม สัมมนา การวิพากษหลักสูตร และอื่น ๆ เพื่อสรางเครือขายกับชุมชน 
และการพัฒนาหนวยงาน 

21. ควรสนับสนุนใหมีการถายทอดตัวช้ีวัดจากคณะสูระดับสายวิชา และจากระดับสายวิชาสูระดับบุคคล เพื่อให
ดําเนินงานไดตามเปาหมาย และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง    

22. ควรนําระบบอิเล็กทรอนิกส เชน โปรแกรม Excellent Accounting มาใชดานการเงิน พัสดุ ใหครบทุกสวน
เพื่อใหสามารถเชื่อมโยง และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได 

23. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและกําหนดมาตรฐานการทํางานเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ 
24. ควรมีการศึกษา และวิเคราะหตนทุนคาใชจายตอหัวนิสิตในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในระดับรายวิชา

เนนวิชาปฏิบัติการ และหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายได  
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25. ควรมีการวิเคราะหขอมูล และรายงานผลใหผูบริหารทราบอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจไดอยาง
ทันเวลา  

26. ควรมีการกระทบยอดเงินทั้งรายรับรายจายอยางสม่ําเสมอกับหนวยงานภายใน/โครงการ อยางนอยเดือนละ  
1 คร้ัง 

27. หนวยงานควรจัดทําแผนงานดานประกัน แผนพัฒนาปรับปรุงของหนวยงาน พรอมตัวช้ีวัดใหชัดเจน 
28. ควรวางแผนการจัดเก็บขอมูล ดานบุคลากรผูทําหนาที่ประจํา ดานการออกแบบเก็บขอมูล ดานการตรวจสอบ

ขอมูลเพื่อใหการรวบรวมขอมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
29. สรางแรงจูงใจ และกระตุนใหบุคลากรทุกคนของสํานักงานเลขานุการ ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูล

เพื่อการประกันคุณภาพ 
30. ควรมีการดําเนินงานใหสอดคลองกับโครงการ/กิจกรรมที่มีอยูในแผนพัฒนาปรับปรุง 
31. ควรจัดทําเอกสารสรุปในภาพรวมของเอกสารหลักฐานที่ใชแสดงผลการดําเนินงาน 
32. สงเสริม และสนับสนุนใหมีการรายงานขอมูลตามแบบกรอกขอมูลดิบเปนประจําทุกเดือน 

รายละเอียดสืบคนที่ Y00UPT5R หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Y00V4UFF.doc   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหฝายวางแผนและประกันคุณภาพแจงผูบริหารทุกฝาย หัวหนา
หนวยงาน/โครงการที่เกี่ยวของทุกทานนําผลการประเมินไปพิจารณาและนําเสนอแผนและแนวทางการปรับปรุงตาม
แบบ สปค. 01 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการฯ พิจารณา และจัดสงแผน สปค.01 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 
2553       

4.4 ทบทวนองคประกอบคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสาย
สนับสนุนการบริหารและชวยวิชาการ  
สืบเนื่องหนวยงานภายในบางหนวยงาน มีขอรองเรียนเกี่ยวกับองคประกอบการคัดเลือก และจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ คร้ังที่ 3/2553 มีมติใหเสนอวาระเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพื่อพิจารณาทบทวนองคประกอบคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาบรรจุรับราชการ ตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และ ตําแหนงพนักงานเงินรายไดของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อความ
เหมาะสม อางอิงที่XS0V5PMA หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XT0T66PN.doc   
  ดังนั้น จึงขอสรุปองคประกอบคณะกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เดิม  
ดังนี้   

ประเภทบุคลากรสายวิชาการ  ประกอบดวย  
1.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2.  รองคณบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3.  หัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการจัดตั้ง กรรมการ 
4.  ผูประสานงานสาขา/เลขานุการโครงการจัดตั้งฯ กรรมการ 
5.  ผูทรงคุณวฒุิ  ไมเกิน 2 ทาน   (เสนอรายชื่อแตงตั้งโดย ขอ 3) กรรมการ 
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6.  ผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจาํคณะฯ กรรมการ 
7.  รองคณบดฝีายวางแผนและประกันคณุภาพ กรรมการ 
8.  หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร เลขานุการ 

  ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ   ประกอบดวย  
1.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2.  รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. หัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการจัดตั้ง/หัวหนาสํานักงาน กรรมการ 
4.  ผูประสานงานสาขา/เลขานุการโครงการฯ/หัวหนางาน/หนวย กรรมการ 
5.  ผูทรงคุณวุฒ ิไมเกิน 2 ทาน  (เสนอรายชื่อแตงตั้งโดย ขอ 3) กรรมการ 
6.  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะฯ กรรมการ 
7.  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ 
8.   หัวหนาหนวยการเจาหนาที่ เลขานุการ 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรที่ผานมามีความเหมาะสม โปรงใส  เปน
ธรรม และ มีเกณฑการคัดเลือก ถูกตองตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ  แตเนื่องจากมีบางสาขาวิชามีขอรองเรียน
วาสัดสวนตามองคประกอบเดิมระหวางจํานวนผูบริหารคณะที่เกี่ยวของ กับจํานวนผูบริหารของหนวยงานเจาของ
อัตรา ไมเหมาะสม นั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาวาควรปรับองคประกอบคณะกรรมการทั้งในสวนของสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ซ่ึงที่ประชุมอภิปราย และพิจารณาโดยการลงคะแนนเสียง  โดยสรุปมติ ดังนี้   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

1. ใหใชองคประกอบการคัดเลือกบุคลากรประเภทสายวิชาการตามแบบเดิม  เนื่องจากมีความ
เหมาะสมและมีสัดสวนระหวางผูแทนจากสายวิชา/สาขาวิชา และคณะฯ  

2. ใหปรับองคประกอบการคัดเลือกบุคลากรประเภทสายสนับสนุนและชวยวิชาการ  ดังนี้  

2.1 จํานวนผูทรงคุณวุฒิตามขอ 5 จากเดิมไมเกิน 2 ทาน เปน จํานวน 2 ทาน  

2.2 ตัดกรรมการลําดับที่ 6 และ 7 ออก        

4.5 ขออนุมัติปริญญาภาคปลาย ปการศึกษา 2552 (คร้ังท่ี 3)   

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ที่ ศธ 0513.20103(3)/ 0328 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม  
2553 แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของ
หลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2552 (คร้ังที่ 3) 
รวม  25  คน ดังนี้  

1. หลักสูตร วท.บ.(เคมี)  จํานวน  18  คน 
2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  จํานวน    2   คน 
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3. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)  จํานวน    1  คน 
4. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  จํานวน    4  คน 

สวนงานจัดการศึกษา ไดประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญา
เรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XY0TF7VD.PDF หรืออางอิงที่ 
XY0TBPW8 และ Y10OVFPN    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.6 ขออนุมัติปริญญา ประจําภาคฤดูรอน  พ.ศ. 2553 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ที่ ศธ 0513.20103(3)/ 0336 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม  
2553 แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของ
หลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูรอน  พ.ศ. 2553 รวม     
8  คน ดังนี้  

1. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)   จํานวน    3   คน 
2. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  จํานวน    3  คน 
3. หลักสูตร  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)   จํานวน    2  คน 

สวนงานจัดการศึกษา ไดประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญา
เรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XZ0OHVBM.pdf  หรืออางอิงที่ 
XZ0OF9SF   และ Y10VQIQK      

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.7 การสรรหาครูภาษาไทยดีเดนฯ ประจําปพุทธศักราช 2553  

  ดวยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความรวมมือในการสรรหาครูภาษาไทยดีเดน เพื่อรับรางวัลเข็ม
เชิดชูเกียรติจารึกอักษรยอพระนามาภิไธย สธ ประจําปพุทธศักราช 2553  กําหนดเสนอชื่อและจัดสงประวัติและ
ผลงานสงกองกลางรวบรวมภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 เพื่อจัดรวบรวมนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดอางอิง
ที่ XD0NEX10 หรือสืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XD0NHZL1.pdf   

  สายวิชาศิลปศาสตร  พิจารณาเสนอชื่อ ผศ.กาญจนา  โรจนพานิช  สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย สาย
วิชาศิลปศาสตร  แตเนื่องจากผูไดรับการเสนอชื่อยังมิไดจัดสงประวัติและผลงานตามแบบฟอรม ดังนั้นจึงมิได
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นําเสนอรองคณบดีฝายวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 
3/2553 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 องคประกอบคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ  ประกอบดวย    

1) รองคณบดีฝายวิชาการ     เปน  ประธานคณะทํางาน  
2) รองคณบดีฝายบริหาร     เปน  รองประธานคณะทํางาน  
3) หัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชา ฯ 3 – 5  คน  เปน  คณะทํางาน  
4) หัวหนาหนวยการเจาหนาที่     เปน  เลขานุการ    

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ดังนี้  

1.  ใหเสนอแตงตั้งคณะทํางานพิจารณากลั่นกรอง การสรรหาครูภาษาไทยดีเดน  ประกอบดวย  
1) รองคณบดีฝายวิชาการ    เปน  ประธานคณะทํางาน  
2) หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร     เปน  คณะทํางาน  
3) หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร   เปน  คณะทํางาน 
4) หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร   เปน  คณะทาํงาน  
5) หัวหนางานบริการศึกษา      เปน  เลขานุการ    

2.   ใหแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคลากร และนิสิตที่มีผลงานดีเดน เขารับ
รางวัล หรืออ่ืน ๆ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ   3 ชุด  โดยมีองคประกอบ ดังนี้   

         2.1  คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเดน   ประกอบดวย  
  1.  รองคณบดีฝายวิชาการ     เปน ประธานคณะทํางาน  
  2.  หัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการจัดตั้งฯ   3 – 5  ทาน  เปน คณะทํางาน  
  3.  หัวหนางานบริการการศึกษา (นายวิทยา  จาทอง) เปน เลขานุการ  

         2.2  คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการดีเดน   ประกอบดวย  
  1.  รองคณบดีฝายบริหาร     เปน ประธานคณะทํางาน  
  2.  หัวหนาสายวิชา/สํานักงาน/ศูนย    3 – 5  ทาน  เปน คณะทํางาน  
  3.  หัวหนาหนวยการเจาหนาที่ (น.ส.วิไล  แจงบุญ) เปน เลขานุการ  

         2.3  คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกนิสิตดีเดน   ประกอบดวย  
  1.  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต    เปน  ประธานคณะทํางาน  
  2.  หัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการจัดตั้งฯ   3 – 5  ทาน  เปน คณะทํางาน  
  3.  หัวหนาหนวยกิจการนิสิต  (น.ส.อรสา  สระทองแกว)   เปน เลขานุการ  

4.8 การรับนิสิตยายคณะ/สาขาวิชาเอก  

ดวยมีนิสิต ยื่นคํารองขอยายมาศึกษาตอที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 3 ราย ดังนี้  
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1. น.ส.พฤษภาวรรณ ศิลปวิลาวัณย  นิสิตชั้นปที่ 2  เลขประจําตัว 51510758 สาขาวิชาเอก 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร คะแนนเฉลี่ย 2.01 ประสงคจะยายมาศึกษาตอหลักสูตร 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งสายวิชาศิลปศาสตร อางอิงที่ XD0XUQ8N หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XD0XYXY0.pdf 

2. น.ส.แพรววิภา  สุขสวัสดิ์  นิสิตชั้นปที่ 2  เลขประจําตัว 51240786 สาขาวิชาเอก โยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร คะแนนเฉลี่ย 1.89  ประสงคจะยายมาศึกษาตอหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ โครงการ
จัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร สืบคนที่http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XU0YNYTV.PDF  
หรืออางอิงที่ XU0YKNYS   

  โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร แจงผลการพิจารณาวาไมรับยาย เหตุผลตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําโครงการจัดตั้งสายวิชาฯ ดังแนบ 

3. นายวิชญวิศิษฎพงศ  มณีจันทร เลขประจําตัว 5226060217 ช้ันปที่ 1 สาขาวิชาเอกเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมศึกษา 5 ป คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คะแนนเฉลี่ย 3.14  ประสงคจะยายมาศึกษาตอหลักสูตร 
วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  สายวิชาวิทยาศาสตร สืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XM0Y0J0A.pdf  
หรืออางอิงที่ XM0XWLP1   

  สายวิชาวิทยาศาสตร  แจงผลการพิจารณาวายินดีรับยายนายวิชญวิศิษฎพงศ  มณีจันทร   

  อนึ่ ง  นิ สิ ต ทั้ ง  2  ร า ย  มี คุ ณสมบั ติ ต า ม ข อ บั ง คั บ  ว า ด ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น ป ริ ญญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548  ขอ 16.1.2  กําหนดวาการยายคณะจะตองไดรับอนุมัติจากผูปกครอง  อาจารยที่
ปรึกษา   คณบดีเจาสังกัดเดิม   และคณะกรรมการประจําคณะที่นิ สิตขอยายเขา  สืบคนอางอิงที่
http://www.registrar.ku.ac.th/student/regulation#second      

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

1. รับนิสิตลําดับที่ 1 และ 3 ยายมาศึกษาในสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร หลักสูตร ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ และ วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ตามลําดับ   

2. ไมรับนิสิตลําดับที่ 2  ตามมติที่ประชุมของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ โดยใหเปนไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

3. มอบงานบริการการศึกษา โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา ดําเนินการ 

4.9 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป และขอแจงกระบวนการขออนุมัติเปด/ปรับปรุงหลักสูตร  
 ดวยกองบริการการศึกษา บางเขนมีบันทึกที่ ศธ 0513.10106/ว. 7470 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 

เร่ือง  ขอใหเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ป และขอแจงกระบวนการขออนุมัติเปด/ปรับปรุงหลักสูตร 
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อางอิงที่ Y00XWCAH หรือสืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Y00XXWU2.pdf  โดยสรุปมาตรการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้   

1. หลักสูตรดําเนินการมาแลว 3 ป ใหเร่ิมดําเนินการทําวิจัยสถาบัน  
2. หลักสูตรดําเนินการมาแลว 4 ป ใหสงวิจัยสถาบัน และรางหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ผานการ

วิพากษหลักสูตรแลวเสนอมหาวิทยาลัยโดยผานกระบวนการพิจารณาในระดับคณะ 
3. หลักสูตรดําเนินการมาแลว 5 ป ภายในเดือนกรกฎาคมของปที่ 5 หลักสูตรตองไดรับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัย หากไมดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด ใหคณะกรรมการการศึกษารายงาน
ตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยทราบ และใหระงับการรับนิสิตในปถัด  

  หลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับปริญญาตรีมีจํานวน 2 
หลักสูตร โดยกองบริการการศึกษา บางเขน ตรวจสอบวามีรอบระยะเวลาเกิน 5 ป ดังนี้  

1)  หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) พ.ศ. 2546  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2546  สกอ. รับทราบเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547  อายุของหลักสูตร 6 ป 8 เดอืน 

2)  หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) พ.ศ. 2547  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 26 
มกราคม พ.ศ. 2547   สกอ. รับทราบเมื่อวันที่  3  มิถุนายน 2547  อายุของหลักสูตร 6 ป 3 เดือน  (สายวิชา
วิทยาศาสตรดําเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2553 อธิการบดีรับทราบเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2553 เปนหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 เร่ิมใชกับนิสิตรุนป
การศึกษา 2553 เปนตนไป ) รายละเอียดสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/WN0V3QT8.pdf หรืออางองิ
ที่ WN0US1UQ  

   ดังนั้น คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีหลักสูตรที่มีอายุมากกวา 5 ป คงเหลือ จํานวน 1 
หลักสูตร อยูในมาตรการที่จะตองเรงดําเนินการตามมาตรการขอ 3   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบ และใหดําเนินการ ดังนี้  

1. แจงประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร ทราบ และเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ซ่ึงเกินรอบระยะเวลา 5 ป ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  

2. มอบรองคณบดีฝายวิชาการ กํากับดูแล และประสานงานการปรับปรุงหลักสูตรที่คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกําหนด      

4.10 ขออนุมัติหัวของานวิจัยเพื่อขออนุมัติเปนผลงานวิชาการ 

   ดวย อาจารยภัทรพงศ  รักนอย  พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.62 ขั้น 21,294 บาท สังกัด
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส เสนอขออนุมัติจัดทํา โครงการวิจัย เร่ือง การบีบอัฟลักซแมเหล็กแบบไมตองจุดระเบิด 
(Non-Explosive magnetic flux compression) เพื่อพัฒนาตอยอดจากงานวิจัยเดิม ซ่ึงเคยไดรับทุนสนับสนุนวิจัยจาก
คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร เมื่อ ป พ.ศ. 2548 เพื่อใหงานวิจัยทันสมัยข้ึน มีคุณภาพดีขึ้น สามารถนําไปตีพิมพ
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ผลงานและนําไปใชในการประเมินตําแหนงทางวิชาการตอไปไป กอปรกับเปนการนําวัสดุอุปกรณเดิมกลับมาใชงาน
ใหม และประยุกตเปนเครื่องมือพื้นฐานในการวิจัยทางวัสดุศาสตร เทอรโมไดนามิกส และวิทยาศาสตรในสาขาอื่น ๆ  
รายละเอียด อางอิงที่ XD0WQA1W   สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XD0WVIZK.PDF    

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติ และใหคิดภาระงานไดตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

4.11 ขออนุมัติลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

   ดวย อาจารยภัทรพงศ  รักนอย  พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเลขที่ พ.62 ขั้น 21,294 บาท สังกัด
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส บรรจุเขารับราชการเมื่อ  พ.ศ. 2543  อายุราชการ 10 ป ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ เร่ือง การบีบอัฟลักซแมเหล็กแบบไมตองจุดระเบิด (Non-Explosive magnetic flux 
compression) เปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  รายละเอียดอางอิงที่   
XT0TZ1KY สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XT0U21UY.pdf    

   สํานักงานเลขานุการ  ตรวจสอบแลว  อาจารยภัทรพงศ  รักนอย  มีคุณสมบัติตามระเบียบ
ทบวงมหาวิทยาลัย วาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแกไข
เพิ่มเติม) ตามขอ 3 – 5  และตามขอ 6 กําหนดใหอธิการบดี เปนผูพิจารณาอนุมัติใหขาราชการในสังกัดไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ โดยใหผูไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการยื่นคําขอตามแบบที่กําหนด 
เสนอตอหัวหนาภาควิชา หรือผูบังคับบัญชาชั้นตนที่เทียบเทา เพื่อนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ซ่ึงจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑตอไปนี้     

1. ตองเปนโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางแทจริงตอการสอน 
การวิจัย หรือเปนประโยชนทางวิชาการที่ขาราชการผูนั้นรับผิดชอบอยู  

2. ตองเปนระยะเวลาเหมาะสมกับโครงการที่ขอไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  
3. ตองไมเปนผลเสียหายตอราชการประจํา และไมเปนเหตุใหตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม 
4. ตองไมอยูในจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของคณาจารยประจําที่เปนขาราชการและที่เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย  (สาขาวิชาฟสิกส มีอาจารยประจํา รวม 10 อัตรา ลาศึกษาตอเต็มเวลา 1 อัตรา บางสวน 1 อัตรา)    

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  

1.  ใหกําหนดเกณฑการพิจารณาการลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อปฏิบัติงานโครงการวิจัย  ดังนี้   
1) เปนโครงการวิจัยที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 หนวยงาน   
2) เปนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   
3) กําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน คือ  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ อยาง

นอย  1  เร่ือง     
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2.   ไมเห็นชอบการลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการเพื่อปฏิบัติงานวิจัยโครงการเรื่อง การบีบอัฟลักซ
แมเหล็กแบบไมตองจุดระเบิด (Non-Explosive magnetic flux compression) ของ อาจารยภัทรพงษ  รักนอย เนื่องจาก
ไมเขาเกณฑตามขอ 1  

4.12 รายงานผลการดําเนินงานและความกาวหนาของแผนการดําเนินงานของคณบดี  

ดวยกองกลางมีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/6531 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 เร่ือง การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก หลังจากที่ไดดํารงตําแหนงในการบริหาร ครบรอบ 4 ป  และ
ปจจุบันดํารงตําแหนง ครบรอบ 4 ป คณะกรรมการดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก จึงขอใหรายงานผลการดําเนินงาน และความกาวหนาของแผนการดําเนินงาน ฯลฯ ตามเอกสาร
นโยบายและวิสัยทัศนที่เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2549 ตามแบบฟอรม พรอมทั้งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2551 จํานวน 1 เลม เพื่อใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณา  ภายในวันที่  31 พฤษภาคม  2553  อางอิงที่  X80PWKDG หรือสืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/X80Q0EAB.pdf  

สํานักงานเลขานุการ ไดแจงผูบริหารทุกฝาย สายวิชา/โครงการตาง ๆ รายงานผลการดําเนินงาน และ
ความหนาของแผนการดําเนินงาน เพื่อสรุปรวบรวม และจัดสงพรอมเอกสาร SAR ประจําปการศึกษา 2551 ภายใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2553  แลว แตมีเพียงโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร จัดสงรายงานผลการดําเนินงาน แตไม
ถูกตองตามแบบฟอรมที่กําหนด และไดติดตามเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553  อางอิงที่ XV0JT83T  และเมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2553 อางอิงที่ XY0K50YY  ปจจุบันยังไมไดรายงานขอมูล  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหงานนโยบายและแผน สงแบบฟอรม และขอมูลที่รวบรวมได พรอม
เชิญ รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต และผูชวยคณบดีฝายวิชาการ เพื่อประชุมพิจารณาในวัน
อังคารที่  1  มิถุนายน 2553 เวลา 11.30 น. ที่หองคณบดี    

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนเมษายน 2553  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนเมษายน 2553  ประกอบดวย    

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประกอบดวย  
1.1 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.2 รายงานการรับ - จายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนยตนทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.5 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.6 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
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1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ไดรับการโอนเขาบัญชี แตยังไมไดจัดทําเช็คแจงจาย 
1.7.2 รายงานเช็คคางจายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7.4 งบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 

1.9 รายงานการใชเงินงบประมาณ ประจําป 2553 งบดําเนินการ  

ขอมูลรายงานเงินรายไดตามขอ 1 อางอิง XN17P9R7 หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XT12C76P.xls  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนเมษายน 2553  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช
พลังงานของชาติ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูลการใชสาธารณูปโภค ประจําเดือนมีนาคม 2553  ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนมีนาคม 2553 
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมีนาคม 2553 จําแนกตาม

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม 2553 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย  

รายงานการใชสาธารณูปโภคอางอิงที่  XN17P9R7 หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XV0U33NM.xls  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 6/2553    

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    
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 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 6/2553 ประจําเดือน มิถุนายน 2553 ในวันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 9.30 น.  
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  21  มิถุนายน 2553     

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.4 ความรวมมือดานวชิาการกบัหนวยงานอืน่  

รองศาสตราจารยปริทรรศน  นฤทุม  ผูทรงคุณวุฒิ นําเสนอขอคิดเห็น เร่ือง ความรวมมือทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนระหวางคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรกับหนวยงานภายในวิทยาเขตกําแพงแสน 
อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  อาทิ การรวมมือในการดําเนินงานวิจัย   โครงการรวมมือกับชุมชนภายนอก
เพื่อเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาคณะฯ ทั้งดานการใหบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
หรืออ่ืน ๆ ชุมชนที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนํา ไดแก ชมรมคนรักเมืองเกากําแพงแสน ชมรมผูสูงอายุ เปนตน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาในดานความรวมมือทาง
วิชาการ การวิจัย     

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.  

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  

 

 


