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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 8/2553 

วันจันทรท่ี 30  สิงหาคม  2553  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ  
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
5. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ     กรรมการ 
6. อ.รามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ   
7. รศ.ปริทรรศน นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์  กรรมการประจําคณะ ผูแทนคณาจารย กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ(อาจารยประจํา) กรรมการ  
10. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ  

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

-  
วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 7/2553   
  ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร  และวิทยาศาสตร  คร้ังที่ 7/2553 เมื่อวันพุธที่  28 กรกฎาคม  2553 รายละเอียดอางอิงที่ 0I12QX2O                   
หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0I135GWQ.pdf   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม รับรองโดยไมแกไข  
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วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2553   

 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่
แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้ หนวยงานภายใน รายงานผลตามแบบ ก.พ.ร. ประจําเดือน กรกฎาคม 2553 รายละเอียดอางอิง
ที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0H0M82M3.xls และรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2553 
รายละเอียดนําเสนอบนเว็บไซดคณะฯ แลว ตามขอมูลหนวยงานที่จัดสง ขอมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม  2553 ดังนี้   
ลําดับ 
ท่ี 

หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีสง 

1. ฝายบริหาร   ยังมิไดจัดสงรายงานเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2553 

2. ฝายวิชาการ    24  สิงหาคม 2553   

3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   ยังมิไดจัดสงรายงานเดือน กรกฎาคม 2553   

4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   9 สิงหาคม 2553  

5.  ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   9 สิงหาคม 2553 

6. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   9 สิงหาคม 2553 

7   สายวิชาคณิตศาสตร    9 สิงหาคม 2553 

8.   สายวิชาวิทยาศาสตร   9 สิงหาคม 2553 
9.   สายวิชาศิลปศาสตร   16 สิงหาคม 2553 
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   17 สิงหาคม 2553 

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ   ยังมิไดจัดสงรายงานเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2553 

12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ     ยังมิไดจัดสงรายงานเดือน กรกฎาคม 2553   

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ    17 สิงหาคม 2553 
14. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี    9 สิงหาคม 2553 
15. สํานักงานเลขานุการ   5 สิงหาคม 2553 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   11 สิงหาคม 2553 

17. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา   9 สิงหาคม 2553 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส    ยังมิไดจัดสงรายงานเดือนกรกฎาคม 2553   

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา   26  สิงหาคม 2553     

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร    9 สิงหาคม 2553 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร    17 สิงหาคม 2553 

22. โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการฯ   9 สิงหาคม 2553 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร    9 สิงหาคม 2553 

รวมหนวยงานที่นําสงและไมนําสงทั้งสิ้น 18 5  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.2 รับทราบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน : งบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

 ดวยสํานักงานเลขานุการ ไดรับการประสานงานจากกองแผนงาน ใหจัดสงแบบรายละเอียดการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พรอมรูปแบบรายการโดยสังเขป วงเงินประมาณ 6,000,000 บาท เมื่อประมาณตน
เดือนกรกฎาคม 2553  ดังนั้นจึงไดประสานงานจัดสงรายละเอียดและรูปแบบโดยสังเขป โดยปรับงานจาก TOR ของ
โครงการเงินกูสหกรณออมทรัพยฯ ไปสวนหนึ่งวงเงินประมาณ 6,000,000 บาท ปจจุบันกองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 
0513.10107/ว 0736 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เร่ือง ขอสงงบประมาณแผนดิน : งบลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
อางอิงที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZW0WR0LN.pdf  แจงจัดสรรรายการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ของวิทยาเขตกําแพงแสน วงเงิน 4,440,900 บาท และขอใหดําเนินการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ และเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบ และดําเนินการจัดซื้อ/จางไวลวงหนา โดยมี
เงื่อนไขเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจึงลงนามได โดยใหแลวเสร็จภายในสิงหาคม – กันยายน 2553 เพื่อในตน
ปงบประมาณ พ.ศ.2554  (1 ตุลาคม 2553) จักไดบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกองคกรในภาพรวม  นั้น   

 สํานักงานเลขานุการ ไดประสานงานการออกแบบ รายละเอียดประกอบแบบ และประมาณราคา
กลาง ในวงเงิน 4,500,000 บาท เรียบรอยแลว  โดยกําหนดแผนงานขออนุมัติแบบภายในเดือนสิงหาคม 2553 และ
ดําเนินการขออนุมัติประกวดราคาแบบ e-Auction โดยมีเงื่อนไข ภายในตนเดือนกันยายน 2553  เพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการไดภายในตนปงบประมาณ พ.ศ. 2554    

 อนึ่ง การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค จากงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายการดังกลาว อาจจะ
ดําเนินการไดกอน หรือเหล่ือมเวลากับโครงการเงินกูสหกรณออมทรัพยเพื่อปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม หลังที่ 1-
4 , 5, 9 และอื่น ๆ วงเงินประมาณ 20,000,000 บาท ดังนั้น จึงขอแจงใหผูบริหารหนวยงาน และผูเกี่ยวของทราบไว
ช้ันหนึ่งกอน  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

 มติท่ีประชุม รับทราบ   

3.3 รับทราบการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน อ.ดร.เอกชัย สุนทรศีลสังวร  

  ดวยกองการเจาหนาที่ ขอใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยัน
วันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย รวม 1 อัตรา ไดแก  อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศีลสังวร   นั้น   

  เนื่องจาก อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศีลสังวร สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร  และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบใหคณบดี พิจารณาเสนอชื่อผูประสานงาน
สาขาวิชาตนสังกัด เปนกรรมการลําดับที่ 3 และรายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ ดังนั้นจึงขอ
แจงผลการดําเนินงาน ดังนี้     

1. เสนอชื่อ อ.ดร.พรพิศ  ยิ้มประยูร ผูประสานงานสาขาวิชาคณิตศาสตร เปนกรรมการลําดับที่ 3   

2. ยืนยันวันมาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เปนตนไป     
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รายละเอียดอางอิงที่  0D0TK572  หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0D0TMV2I.pdf    

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 รับทราบคําสั่งแตงตั้งรักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  

ตามที่ รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 โดยมีวาระ 2 ป ดังนั้นจึงขอพนจากตําแหนงหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยี  ตั้งแตวันที่   1  มิถุนายน 2553  นั้น  

เนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  อยูในระหวางดําเนินการสรรหาหัวหนาศูนยสงเสริม
การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานศูนยฯ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอขออนุมัติ
แตงตั้ง รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ  ดํารงตําแหนงรักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 3171/2553 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553  วาระการรักษาการจนกวาจะมีคําสั่งแตงตั้ง
หัวหนาศูนยฯ ใหมรายละเอียดสืบคนที่  050SHZAH หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/050SJT6V.pdf  
ทั้งนี้คณะฯ ไดรับคําสั่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2553    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติเปดสอน และดําเนินการมาแลว 3 ป และ 4 ป  
ดวยกองกลาง  มีบันทึกที่ ศธ  0513.10102/ 11452 ลงวันที่  16 กรกฎาคม  2553 แจงเรื่อง 

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติเปดสอน และดําเนินการมาแลว 3 ป และ 4 ป  โดยแจงวาคณะกรรมการ
การศึกษารายงานรายชื่อหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติเปดสอนและดําเนินการมาแลว 3 ป และ 4 ป  และเสนอใหมีการ
ดําเนินการ ดังนี้   

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

วิพากษหลักสูตรแลว เสนอสภามหาวิทยาลัยโดยผานกระบวนการพิจารณาในระดับคณะ  
และที่ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาเสนอ และมอบคณะกรรมการการศึกษาดําเนินการแจงคณะที่มีหลักสูตรเปดการเรียนการสอนมาแลว 5 ป 
ใหดํ า เนินการปรับปรุ งหลักสูตร  หากไมดํ า เนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่ กํ าหนด  สภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะไมอนุญาตใหเปดการเรียนการสอน และใหรวบรวมรายชื่อหลักสูตรที่ยังไมได
ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ ส น อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย พิ จ า ร ณ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค น ที่ ZR0WIW5V ห รื อ ที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZR0WO0F4.pdf     
  อนึ่ง หลักสูตรในสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จากรายงานขอมูลของคณะกรรมการ
การศึกษา  ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2553  มีดังนี้  
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ที่ ระดับ ช่ือหลักสูตร 
วันที่ สภาฯ
อนุมัติ 

วันที่ สกอ. 
รับทราบ  

อายุของ
หลักสูตร  

1 ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) 19 มี.ค. 50 24 พ.ค. 50 3 ป 2 เดือน  
2 ปริญญาโท วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ)  18 ก.ย. 49 23 ธ.ค.49 3 ป 8 เดือน 
3 ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)  27 พ.ย.49  8 ก.ค. 51 3 ป 5 เดือน 
4 ปริญญาเอก ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) 19 มี.ค.49 24 พ.ค.50 3 ป 2 เดือน  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 ขอเชิญรวมงานวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 17 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

เนื่องดวยวันองัคารที่ 31 สิงหาคม 2553 เปนวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ครบรอบ 17 ป คณะฯ มอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร และผูชวยคณบดีฝายบริหาร รับผิดชอบกิจกรรมพิธีสงฆ 
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพนัธ และสํานักงานเลขานุการ รับผิดชอบกิจกรรมดานพิธีพราหมณ และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ  
โดยมีกําหนดการ รายละเอียด ดังนี้  

06.00 - 07.30 น.   พิธีพราหมณ (ฤกษเวลา 06.09 น.)    
                             บริเวณหนาอาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน ณ โถงอาคาร 9 ช้ัน 5    
                รับของที่ระลึก รับประทานอาหารเชา  
08.45 - 10.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”   
                             โดย รองศาสตราจารยวฒุิชัย กปลกาญจน  
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
                             ณ หอง Sc9-508 
10.30 - 12.00 น.   พิธีสงฆ ณ โถงอาคาร 9 ช้ัน 1 คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร  
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  (กวยเตีย๋วทุงคอก)   
16.00 - 19.00 น.   การแสดงสักวาออกตัว เร่ือง อิเหนา “ตอนอิเหนาเขาเฝาทาวดาหา”   
                             ณ หองคอนเวนชัน่ อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ขอแจงประชาสัมพันธ และเชิญชวนผูบริหาร และ
บุคลากร รวมพิธีบวงสรวง  ทําบุญ  ฟงปาฐกถาพิเศษ โดยทานอธิการบดี ม.ก และกรณีบุคลากรที่ประสงคจะรวมชม
การแสดงสักวาออกตัว เร่ือง อิเหนา “ตอนอิเหนาเขาเฝาทาวดาหา”  ติดตอขอรับบัตรไดที่ คุณจุฑามาศ บุญมา และ
คุณศลิษา นอยทิม โทร. 7121 และ 7122  หรือคุณวิไล  แจงบุญ โทร.7109       

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตําแหนง อาจารย     

ตามที่คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มีอัตราวาง ตําแหนง อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชา
จุลชีววิทยา จํานวน 2  อัตรา (อัตราเดิมของ อ.ดร.วีรานุช  หลาง และ อ.ดวงพร มรกตกาล)  และไดดําเนินการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเขารับราชการ และดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุบุคคลนางสาวรุงทิวา  เปยมทองคํา คุณวุฒิ 
วท.บ.(ชีวเคมี) คะแนนเฉลี่ย 2.92  วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) คะแนนเฉลี่ย 3.59 ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) คะแนน
เฉลี่ย -  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ Ph.D. Microbiology and Biocatalyst industrial, จาก Institut National des 
Sciences AppliQuees, Toulouse, France  เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย สังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชา
จุลชีววิทยา ขั้น 19,665 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทาง Applied Bioscience   

 การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบ  เอกสารอางอิงที่ 0L0ZAEQY  ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้    

1. รายงานผลการสอบ  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0L0ZFGYE.PDF 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0L0ZFGYF.PDF 

3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0L0ZFGYU.PDF 

4. ประวัติผูสอบไดลําดับที่ 1  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0L0ZFGYV.PDF 

5. ประวัติผูสอบไดลําดับที่ 2 (สํารอง) http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0L0ZFH2B.PDF  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.2 ขออนุมัติเปล่ียนชื่อและปรับโครงสรางภายในโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  
ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร แจงวาจากการสัมมนาบุคลากรของโครงการจัดตั้งสายวิชา

สังคมศาสตร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 พิจารณาใหความเห็นวาการดําเนินงานของโครงการตามนโยบายคณะฯ 
ในชวงระยะเวลาหนึ่งแลว  มีความเห็นวาโครงสรางสายวิชาฯ ควรสอดคลองกับหลักสูตร และเนื้องานที่แทจริง และ
สอดคลองกับแนวนโยบายของคณะฯ  กอปรกับเอกสารการปรับโครงสรางหนวยงานภายในอยูในระหวางการ
ดําเนินการ  ดังนั้นจึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อสายวิชา และโครงสรางภายในโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตรใหม  
ดังนี้  

1. ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อจากสายวิชาสังคมศาสตร  เปน  สายวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร  

2. ขออนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายในใหม  ประกอบดวย     
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2.1 งานบริหารงานทั่วไป (ประกอบดวยงานธรุการ  สารบรรณ  การเงิน  งานทรัพยากรมนุษย 
งานประกันคณุภาพ เปนตน)  

2.2 สาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร   ( Political Science and Public 
Administration ) ประกอบดวย 

2.2.1 หมวดวิชาการเมืองการปกครอง 
2.2.2 หมวดวิชารัฐประศาสนศาสตร 
2.2.3 หมวดวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 
2.2.4 หนวยเรียนรูการบริหารรัฐกิจ 

2.3 สาขาวิชานิติศาสตร  นโยบายและแผน  ( Law, Policy and Plan ) ประกอบดวย  
2.3.1 หมวดวิชากฎหมาย 
2.3.2 หมวดวิชานโยบายและการวางแผน 
2.3.3 หมวดวิชาผังเมืองและสิ่งแวดลอม 

รายละเอียดสืบคนที่  0E0TG571  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0E0TV56P.doc   หรือที่ 0E0WL0XB 
และ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0E0WQJ6G.PDF  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายประเด็นการขอเปลี่ยนชื่อจากโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  
เปนชื่อสายวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ที่ประชุมเห็นวาชื่อเดิมครอบคลุมมากกวาชื่อสายวิชาที่ขอเปลี่ยนใหม ที่เนน
ตามบุคลากรที่มีอยู  นอกจากนี้ในประเด็นการปรับโครงสรางภายในของสายวิชา เห็นวาควรปรับโครงสรางภายใน
จากชื่อสาขาวิชานิติศาสตร นโยบายและแผน เปนสาขาวิชานิติศาสตร เทานั้น เนื่องจากหมวดวิชานโยบายและแผน 
สามารถปรับอยูในหมวดวิชารัฐประศาสนศาสตรที่กําหนดไวแลวได   
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให ดังนี้  

1. ใหใชช่ือสายวิชาสังคมศาสตรตามเดิม  
2. ใหมีการแบงสาขาวิชาภายใน เปน 3 สวน คือ  1)  งานบริหารทั่วไป  2) สาขาวิชารัฐศาสตรและ

รัฐประศาสนศาสตร  และ  3)  สาขาวิชานิติศาสตร     

4.3 ขออนุมัติปรับโครงสรางภายในโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

ดวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายวิชาการใหเขา
ประชุมแทนเพื่อช้ีแจงการขอบรรจุหลักสูตรนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ ตอที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 และจากที่
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาดังกลาว ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็น ซ่ึงเปนประโยชนตอการดําเนินงานของสายวิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน.)  เพื่อใหการดําเนินงานของ สอบน. ไดบรรลุผลตามวัตถุประสงค  
จึงขออนุมัติปรับโครงสรางภายในสายวิชาใหมฯ  จากเดิมหนวยงานยอยภายใน 7 หนวยงาน  คงเหลือ  5 หนวยงาน  
รายละเอียดสืบคนที่  0E0HRGJ5 หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0E0II1QC.docx  ดังนี้  
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1.   สาขาวิชาพื้นฐานทั่วไปหลักสูตรนานาชาติ 

2.   สาขาวิชานวัตกรรมภาษาและการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

3.   สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ 

4.   หนวยบริหารและธุรการ 

     4.1  กลุมงานธุรการ 

     4.2  กลุมงานวิเทศสัมพันธ 

     4.3  กลุมงานประชาสัมพันธและการตลาด 

5.  หนวยวิจัยและบริการวิชาการ 

     5.1  กลุมงานวิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

     5.2  กลุมงานการแปลและการทดสอบ 

     5.3  กลุมงานการศึกษาตอเนื่องและหลักสูตรระยะสั้น 

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยใหปรับชื่อหนวย ลําดับที่ 4, 5  เปนงาน และปรับชื่อกลุมงาน เปน
หมวด  

4.4 ขออนุมัติปรับโครงสรางหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ตามที่คณะกรรมการประจําคณะไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ  หัวหนาสายวิชา
วิทยาศาสตร  หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร  และหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  พิจารณาเอกสาร
โครงการจัดตั้งตางๆ  โดยใหรองคณบดีฝายวิชาการเปนผูประสานงาน  ทั้งนี้โดยใชเกณฑ 3 ขอที่คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ  กําหนดไดแก  

1.  มีหลักสูตรเปดสอนอยางนอย 1 หลักสูตร 

2.  มีอาจารยอยางนอย 6 คน 

3.  มีแผนการใชงบประมาณทั้งจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได   

และคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเอกสาร และไดนําเสนอรายงานขอมูลเพื่อพิจารณา รายละเอียดสืบคนที่ 0E0LKNU9  
หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0E0LQSXG.doc   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหที่ประชุมแจงผลใหโครงการจัดตั้งที่เกี่ยวของทราบขอเสนอแนะตาง ๆ 
และพิจารณาทบทวน ปรับปรุง/แกไขตามขอแนะนํา ดังกลาว โดยจัดสงเอกสารใหรองคณบดีฝายวิชาการ ภายใน 15 
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วัน และมอบงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการสรุปขอมูลเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยภายในเดือน
กันยายน 2553  

4.5 ขออนุมัติบรรจุแผนหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2555 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา   

ดวยโครงการจัดตั้ งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  มีบันทึกที่  ศธ 
0513.20417/0065 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 แจงขออนุมัติบรรจุแผนหลักสูตรใหม เพื่อเปดสอนในปการศึกษา 2555 
จํานวน 2 หลักสูตร รายละเอียดอางอิงที่ ZW0T2IB6  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZW0TA3GI.PDF   
ดังนี้  

1. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)  

2. หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดพิจารณาในการประชุมครั้ง
ที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 แลวมีมติเห็นชอบการขออนุมัติบรรจุแผนหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2555 ของ
โครงการฯ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาตอไป  

อนึ่ง เอกสารแบบขออนุมัติบรรจุแผนฯ โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการฯ อยูในระหวาง
ดําเนินการ      

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

อนึ่งจากการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงแจงวาการเสนอขอปรับ
แผน หรือขอเปดหลักสูตร/รายวิชาใหมตาง ๆ ขอใหดําเนินการในสวนของเอกสารหนวยงานที่รับผิดชอบ เปนสาย
วิชาตามที่มีอยูเดิม คือ 3 สายวิชา คือ สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร สายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชา
ศิลปศาสตร จนกวามหาวิทยาลัยฯ จะอนุมัติใหมีการแบงสวนราชการเพิ่มเติมใหม   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการขออนุมัติบรรจุแผนหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตรดังกลาว โดยใหอยู
ภายใตหนวยงานสายวิชาศิลปศาสตรไปกอน จนกวาจะไดรับอนุมัติจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรม
ภาษาจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อยางเปนทางการ         

4.6 ขออนุมัติปรับแผนการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2554  โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ
และนวัตกรรมภาษา  

ดวยโครงการจัดตั้ งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  มีบันทึกที่  ศธ 
0513.20417/0066 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เร่ือง ขออนุมัติปรับแผนการรับนิสิต สอบน. ปการศึกษา 2554 หลักสูตร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ า ง อิ ง ที่  ZW0TAJAT ห รื อ ที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZZ0XNWNI.PDF   
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สํานักงานเลขานุการ  ตรวจสอบแผนการรับนิสิตเขาศึกษา  ปการศึกษา  2552 – 2554 ของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงไดรับความเห็นชอบแผนการรับนิสิตใหม นิสิตทั้งหมด และผูสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2552 – 2554  ตามมติที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 และมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในการประชุมครั้งที่  7/2552 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552  แลว อางอิงที่ 
Q60U1N6V หรือที ่http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q60U3DXJ.pdf     

หลักสูตรที่โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ขอปรับแผนการรับนิสิต
ใหม  ประกอบดวย    

1. หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)  ภาคปกติ จํานวน
รับปละ 10 คน ไมเปลี่ยนแปลง แตขอรับเพิ่ม ภาคพิเศษ ปละ 10 คน   

2. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ  
จากเดิม จํานวนรับปการศึกษา 2554  ปละ 50 คน เปน ปละ 120 คน  และเพิ่มภาคปกติ จํานวนรับปละ 120 คน  (เปน
หลักสูตรใหม ที่จะขออนุมัติบรรจุแผนฯ เปดรับปการศึกษา 2555 ตามวาระที่ 4.5)   

3. หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว ภาคปกติ  และภาคพิเศษ ปละ 120 
คน  จากเดิมไมมีอยูในแผนฯ   

4. หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  ภาคปกติ และภาคพิเศษ ปละ 120 คน จากเดิม
ไมมีอยูในแผนฯ      

อนึ่ง หลักสูตรลําดับที่ 2 เปนหลักสูตรใหม อยูในระหวางขออนุมัติบรรจุแผนฯ เพื่อเปดรับนิสิตป
การศึกษา 2555  หลักสูตรลําดับที่ 3 และ 4  เปนหลักสูตรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  วิทยาเขตศรีราชา 
อยูในระหวางขอใชหลักสูตรตางคณะตางวิทยาเขต และไมอยูในแผนการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2552 – 2554   

 แผนการรับนิสิตใหม ดังกลาวคณะกรรมการฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.7 ขอเปดรายวิชาใหมหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ)   

ดวย อ.ดร.รัชพล  พะวงรัตน  อาจารย สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร  เสนอขออนุมัติ
เปดรายวิชาใหม ระดับปริญญาโทในหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) หมวดวิชาเฉพาะเลือก จํานวน  3 
รายวิชา ดังนี้   

1. รายวิชา 02 740522  ชื่อวิชา ชีวผลิตภัณฑจากสารประกอบทุติยภูมิของพืช (Bioproducts from 
Plant Secondary compounds  3(3-0-6)  
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2. รายวิชา 02 740532  ช่ือวิชา กระบวนการแยกผลิตภัณฑจากธรรมชาติ (Downstream Processing 
of Natural Products)  3(3-0-6)   

3. รายวิชา 02 740533  ช่ือวิชาเทคโนโลยีชีวภาพของเอทานอล (Biotechnology of Ethanol) 3(3-0—6)    

รายละเอียดอางอิงที่ ZZ0XARLZ  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZZ0XD8H7.PDF  

  คณะกรรมการฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อ
วันที่  3 สิงหาคม 2553 พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเปดรายวิชาใหม จํานวน 3 รายวิชาดังกลาวได  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และใหนําเสนอวิทยาเขตฯ พิจารณาดําเนินการตอไป  

4.8 การเชื่อมโยงยุทธศาสตรของคณะ สถาบันสํานักกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย     

ดวยกองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ  0513.10107/0812 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 เร่ือง การเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรของคณะ สถาบัน สํานักกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ  แจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําคํา 
รับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2553 ตัวช้ีวัดที่ 12.2 ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภา
สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ ซ่ึงมีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของคณะ/สํานัก โดยกําหนด
เปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อใหคณะฯ สามารถดําเนินการสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 
2553 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ  จึงจัดทําแผนผังเพื่อใชเปนแมแบบในการเชื่อมโยงแผนที่ยุทธศาสตรของคณะฯ 
ใหเขากับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และสามารถใชเปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบผลการปฏิบัติในคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ไดครบถวนและถูกตอง ทันการณ ทั้งนี้ เปนการแสดงความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรหนวยงานกับมหาวิทยาลัยเทานั้น  

กองแผนงาน จึงขอใหหนวยงานที่มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรแลว สามารถใชแผนที่ยุทธศาสตร
เปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน และขอใหหนวยงานจัดทําแผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตรตามแมแบบที่กอง
แผนงานจัดสงมาใหภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553    

เนื่องจากคณะฯ ยังมิไดดําเนินการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร ดังนั้นฝายวางแผนและประกันคุณภาพ จงึ
ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา เพื่อจัดทําแผนที่ และแผนผัง จัดสงกองแผนงานไดตามกําหนด รายละเอียดอางอิงที่ 
0H0O2GJU หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0H0O5W8Z.pdf  

อนึ่ง คณะฯ กําหนดสัมมนาผูบริหารคณะฯ ในระหวางวันที่ 26 – 27 กันยายน 2553 ซ่ึงหลังจาก
กําหนดสงขอมูลใหกองแผนงาน บางเขน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาการเชื่อมโยงยุทธศาสตรคณะฯ ดังกลาวมหาวิทยาลัยขอขอมูลเพื่อใช
ในเปนหลักฐานอางอิงในการตรวจประเมินคุณภาพ ซ่ึงเปนผลงานในรอบปการศึกษา 2552 ดังนั้นจึงขอใหรอง
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คณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ดําเนินการวิเคราะหและจัดทําขอมูลในรอบปการศึกษา 2552  สําหรับป
การศึกษา 2553 ขอใหนําไปพิจารณาในการสัมมนาผูบริหารคณะฯ ในระหวางวันที่ 26 – 27 กันยายน 2553  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.9 ขออนุมัติหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553   
ดวยประธานคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ เสนอขอ

เสนออนุมัติหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2553 โดยนําเสนอผานระบบ e-Office 
อางอิงที่ 0D0Y547B  โดยนําเสนอแฟมขอมูลเอกสารประกอบหลักสูตร ประกอบดวยเอกสาร  ดังนี้  

1. แบบในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย การปรับปรุงแกไขหลักสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (มคอ. 2)  

2. ประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548  

3. คําอธิบายรายวิชา  
4. แบบขอเปดรายวิชาใหม  
5. รายวิชาที่ขอปรับปรุง  
6. ขอมูลประวัติ อ.ประจําหลักสูตร 
7. แบบ มคอ. 02  
8. แผนภูมิอาจารยประจําหลักสูตร  
9. งานวิจยัสถาบัน  

สวนงานจัดการศึกษาฯ นําเสนอคณะกรรมการฝายการศึกษา คณะฯ นําเสนอคณะกรรมการโดยใช
ระบบเวียนขอความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหนําเสนอพิจารณาบรรจุเขาสูวาระการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ และคณะกรรมการการศึกษา มก.กพส. และคณะกรรมการการศึกษา มก.ตามลําดับไดทันภายในเดือน
สิงหาคม 2553  นั้น  

ในสวนของคณะกรรมการประจําคณะฯ  ไดนําเสนอคณะกรรมการฯ โดยใชเวียนในระบบ   e-
Office เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2553  เพื่อขอความเห็นชอบเปนกรณีพิเศษ ผลจากตรวจสอบคณะกรรมการฯ ให
รับทราบ  8 ใน 10 ทาน ไมเปดเอกสาร 1 ทาน และเปดเอกสาร แตยังไมรับทราบ หรือใหความเห็น 1 ทาน ดังนั้นจึง
ประเมินผลวาคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบโดยเสียงสวนใหญ    

ดังนั้น  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงสงขออนุมัติหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ปรับปรุง พ.ศ. 2553  โดยนําเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนพิจารณาเพื่อใหสามารถดําเนินการไดทันตาม
กําหนด  และใหนําเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2553  เพื่อบันทึกมติที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
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4.10 การพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ดวยประธานสภาขาราชการ มก. มีบันทึกที่ ศธ 0513.10110/12519 เร่ือง การเสนอชื่อผูสมควรดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย  โดยแจงกําหนดการดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 เพื่อใหหนวยงานพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และนําเสนอชื่อ
ภายในวันที่ 2 กันยายน 2553 อางอิงที่  ZZ0SDNSH  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZZ0SHXYU.pdf 
นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มอบหมายใหหัวหนาสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการแจง
บุคลากรทุกทาน ผานระบบ AMS e-Office เพื่อใหพิจารณาเสนอชื่อผูเหมาะสมดํารงตําแหนงอธิการบดี เปนเรื่องลับ 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 โดยใหเสนอชื่อภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 อางอิงที่  0A1CG3L6  เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 30 สิงหาคม 2553 โดยแจง พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวของ ดังนี้  

 http://www.ku.ac.th/newwww/userfileupload/regulation_president.pdf  
http://www.ku.ac.th/newwww/userfileupload/characteristic_president.pdf  

ทั้งนี้จากผลการรวบรวมขอมูลที่บุคลากร พิจารณาเสนอชื่อในระบบ มีช่ือผูมีคุณสมบัติเหมาะสมฯ ที่
ไดรับการเสนอชื่อ จํานวน 2 ทาน ตามลําดับ คือ   

1. รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน   http://www.gad.ku.ac.th/PDF/listCouncil/wuttichai.pdf  

2. ศาสตราจารย ดร.ศุภมาส  พณิชศักดิ์วัฒนา  (ประวัติและผลงานนําเสนอใหที่ประชุมทราบแลว)   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

ที่ประชุมพิจารณาจากขอมูลที่บุคลากรนําเสนอ และเห็นชอบใหนําเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
เพียง 1 ทาน คือ รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน ซ่ึงเปนเสียงสวนใหญที่บุคลากรพิจารณาเสนอ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.11 การเปดสอนสาขาวิชาท่ีมีผูเรียนนอยและโครงการภาคพิเศษ  

ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มีบันทึกที่ ศธ 0513.11501/1780 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 แจงขอใหพิจารณา
เกี่ยวกับการเปดสอนสาขาวิชาที่มี ผู เ รียนนอย  และโครงการภาคพิเศษ  ซ่ึงเปนขอเสนอแนะจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ใน 3 
ประเด็น ที่เกี่ยวของ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยขอใหคณะฯ พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อรวบรวมนําเสนอที่
ประชุมคณบดี ภายในวันที่ 10 กันยายน 2553  ทั้ง 3 ประเด็นในสวนของคณะกรรมการวิจัยฯ และที่ประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย  ดังนี้      

ขอเสนอ 3 ประเด็นของคณะกรรมการวิจัย ม.ก  
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1. สาขาที่มีผูเรียนนอย ใหพิจารณาขอมูลผลงานตีพิมพ 3 ปยอนหลังของภาควิชานั้น หากมีการ
ตีพิมพนอย หรือไมมีการตีพิมพ เสนอใหปดสาขาวิชานั้น ๆ   

2. โครงการภาคพิเศษใดที่ไมมีการตีพิมพ ภาควิชาที่รับผิดชอบตองจัดสรรเงินรายไดบางสวน (คิด
ตามจํานวนผลงานตีพิมพที่ต่ํากวาคาเฉลี่ย) ใหกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกระจายสูภาควิชาที่แบกภาระการตีพิมพ ทั้งนี้จะ
ชวยใหคาเฉลี่ยของคณะ ของมหาวิทยาลัยฯ อยูในเกณฑที่ดีขึ้น  

3. หากจําเปนตองเปดโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา เสนอใหเปนหลักสูตรแผน ก (ทํา
วิทยานิพนธ) เทานั้น  

ขอเสนอของบัณฑิตวิทยาลัย  

ประเด็นท่ี 1  ควรพิจารณา “สาขาที่มีผูเรียนนอย” และ “ผลงานตีพิมพนอย” ใหมีความชัดเจน 
เนื่องจากสาขาที่มีผูเรียนนอยสวนหนึ่งอาจเปนสาขาที่ขาดแคลน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหการสนับสนุน
มากกวาการปดสาขา และการพิจารณาจํานวนผลงานตีพิมพควรวัดจากคารอยละของผลงานตีพิมพ   

ประเด็นท่ี 2  โครงการภาคพิเศษใดที่ไมมีการตีพิมพใหภาควิชาที่รับผิดชอบตองจัดสรรเงินรายได
บางสวน  (คิดตามจํานวนผลงานตีพิมพที่ต่ํากวาคาเฉลี่ย) ใหกับคณะ ไมใชมหาวิทยาลัย เพื่อใหแตละคณะใชในการ
พัฒนาผลงานตีพิมพ  

ประเด็นท่ี 3  การเปดโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา มีที่มาจากการศึกษาความตองการลักษณะ
ของผูศึกษา และธรรมชาติของแตละสาขา หากเปดโครงการพิเศษแลวเปนหลักสูตรแผน ก (ทําวิทยานิพนธ) เทานั้น 
อาจสงผลใหจํานวนผูสนใจเขาศึกษาลดลง และหันไปศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน  

รายละเอียดสืบคนที่  0E0WBMUQ หรือที่   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0E0WGTU2.pdf  

และจากการแจงขอความเห็นจากฝายและสายวิชา/โครงการในระบบ e-Office  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ให
ความเห็นสนับสนุนวา กรณีภาควิชาใดมีผลงานตีพิมพมาก ก็ใหจัดสรรเงินรางวัลมาที่ภาควิชา จะไดมีกําลังใจในการ
ตีพิมพผลงานตอไป  ชดเชยกับการไมไดทําโครงการพิเศษ  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  เนื่องจากหัวหนาหนวยงานภายใน และผูเกี่ยวของพิจารณาเสนอความเห็นไมครบถวนทุกหนวยงาน 
และคณะกรรมการฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ยังมิไดพิจารณากลั่นกรอง ดังนั้น จึงขอมอบให
รองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายการศึกษาฯ พิจารณาใหขอเสนอกอนวันที่ 10 กันยายน 
2553 และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเปนกรณีพิเศษ เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยภายใน 10 กันยายน 
2553  

      มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.12 รายงานผลการประเมิน และคําอธิบายในตัวบงชี้ท่ีกรรมการเห็นตางจากการประเมินตนเองของคณะ  
และ แผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน  
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ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ขอแจงรายงานผลการประเมิน และคําอธิบายในตัว
บงชี้ที่กรรมการเห็นตางจากการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายละเอียดอางอิงที่ 
0H0PJAAY หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0H0PL9YT.doc   และการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจาก
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0H0PL9YU.xls  ซ่ึงฝายฯ 
ไดจัดทําในรูปตาราง สปค.01  

ดังนั้นฝายประกันคุณภาพ จึงขอแจงขอมูลใหผูบริหาร และหัวหนาหนวยงาน/โครงการที่เกี่ยวของ 
ทราบ และพิจารณาเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ ตามแบบ สปค.01 เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยฯ โดยขอ
ขอมูลเพื่อรวบรวมสรุปภายใน 30 กันยายน 2553   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

      มติท่ีประชุม  

1. รับทราบขอมูลรายงานผลการประเมิน และคําอธิบายในตัวบงชี้ที่กรรมการเห็นตางจากการ
ประเมินตนเองของคณะ  และ แผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ดังกลาว  

2. เห็นชอบใหรองคณบดีที่เกี่ยวของตามองคประกอบนําไปศึกษา วิเคราะหและพิจารณาเสนอแนว
ทางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งตอไป ดังนี้  

2.1    องคประกอบที่  1 มอบรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ   

2.2 องคประกอบที่  2 มอบรองคณบดีฝายวิชาการ  และ 

  รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  

2.3   องคประกอบที่  3 มอบรองคณบดีฝายกิจการนิสิต  

2.4 องคประกอบที่ 4 และ 5 มอบรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  

2.5 องคประกอบที่  6  มอบรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  และ 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต   

 2.6  องคประกอบที่ 7 และ 8 มอบรองคณบดีฝายบริหาร  

 2.7 องคประกอบที่  9 มอบรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  

3. มอบผูรับผิดชอบตามขอ 2 นําเสนอในการประชุมสัมมนาผูบริหาร ในระหวางวันที่ 26 – 27 
กันยายน 2553  

4. มอบคณบดีเปนกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามขอ 2  

4.13 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ  รวม 5 รายวิชา  

ดวย อ.ภัทรพงศ  รักนอย  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย  ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการ
นอกเวลาราชการ  จํานวน 5 รายวิชา  โดยมี 3 รายวิชา ที่ดําเนินการเรียบรอยแลว  และ 2 รายวิชาอยูในระหวาง
ดําเนินการ  ประกอบดวย    



16 

F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  8_2553.doc  

1. บันทึกที่ ศธ 0513.20413/121 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ขอผลิตผลงานทางวิชาการนอกเวลา
ราชการ 2 รายวิชา รายละเอียดสืบคนที่ ZZ0XDGGZ หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZZ0XFFN1.pdf
ดังนี้  

1.1   รายวิชา 01420331 ช่ือวิชา อุณหพลศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต  

1.2   รายวิชา01420334 ช่ือวิชา อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ จํานวน 1 หนวยกิต    

2 บันทึกที่ ศธ 0513.20413/123 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ขออนุมัติผลงานทางวิชาการนอกเวลา
ราชการ 2 รายวิชา ซ่ึงดําเนินการผลิตผลงานเรียบรอยแลว รายละเอียดสืบคนที่ ZZ0XFV56 หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZZ0XLK38.pdf    ดังนี้  

2.1 รายวิชา 01420119  ช่ือวิชาฟสิกสอยางสังเขป ตอนที่ 1  จํานวน 3 หนวยกิต  

2.2 รายวิชา 01420119  ช่ือวิชาฟสิกสอยางสังเขป ตอนที่ 2  จํานวน 3 หนวยกิต  

2.3 รายวิชา 01420338  ช่ือวิชากลศาสตรสถิติ  จํานวน 3 หนวยกิต   

การขอผลิตผลงานทางวิชาการทั้ง 2 เร่ืองดังกลาวผานการพิจารณาจากประธานโครงการจัดตั้งสาย
วิชาฟสิกส  และคณะกรรมการฝายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 
3 สิงหาคม 2553 พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

      มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติ โดยมอบรองคณบดีฝายวิชาการ พิจารณาจัดสงเอกสารผลงานทาง
วิชาการดังกลาวใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา  เมื่อผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลวจึงใหคิดภาระงานตาม
ประกาศคณะฯ   

4.14 การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน ประจําป 2553 เสนอ ปขมท.  

ดวยสภาขาราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.10110/ว 340 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 
2553  เร่ือง การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน ประจําป 2553 เสนอ ปขมท. โดยขอใหพิจารณาเสนอ
ช่ือภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553  นั้น  

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบใหรองคณบดีฝายบริหาร เปนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเสนอชื่อรับรางวัล หรืออ่ืน ๆ นั้น  สํานักงานเลขานุการได
แจงเวียนระบบใหฝาย หนวยงานภายในและโครงการจัดตั้งทราบเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผูมี
ผลงานดีเดนประจําป 2553 ดานบริการดีเดน  ดานบริหารดีเดน ดานวิชาชีพดีเดน และดานสรางสรรคนวัตกรรมดีเดน 
เพื่อคัดเลือก และสงให ปขมท. พิจารณาคัดเลือกตอไป  นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ที่เสนอชื่อบุคลากรดีเดนในระบบ          
e-Office  แลว ปรากฏวา โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส พิจารณาเสนอชื่อ นางสมแปน  ปญจาสุธารส โดยกําหนดให
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สงรายละเอียดประวัติและผลงานประกอบ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2553  ปจจุบันยังมิไดรับเอกสาร กอปรกับผู
เสนอชื่อมิไดนําแจงวาประสงคจะเสนอชื่อเปนผูมีผลงานดีเดนในดานใดจาก 4 ดานที่ ปขมท.กําหนด  

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ  ไดนําเสนอรองคณบดีฝายบริหารพิจารณาแลว รายละเอียดสืบคนที่ 
000MZ41I หรือที่   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/000N12D6.pdf   

ประธานจึงขอเสนอชื่อใหที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแลว เนื่องจากการเสนอชื่อดังกลาว ไมมีเอกสารที่ครบถวน และไมชัดเจนในการ

เสนอผลงานดีเดนในดานใด ดังนั้นจึงใหชะลอการพิจารณาเสนอชื่อ ประจําป 2553     
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.15 ขออนุมัติบรรจุแผนหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2554 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  

ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร เสนอขออนุมัติบรรจุแผนหลักสูตรใหม ช่ือหลักสูตร            
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. )  โดยมีแผนรับนิสิต จํานวน 80 คนตอป ตั้งแตปการศึกษา 2554  และพรอมที่จะ
เสนอเอกสารหลักสูตรใหมไดภายในเดือนสิงหาคม 2553 นั้น  

งานบริการการศึกษา โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษาตรวจสอบแลวแจงวา การบรรจุแผน
หลักสูตรใหมของโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  สวนงานจัดการศึกษาฯ ไดนําเสนอกองแผนงาน บางเขน ตาม
บันทึกที่ ศธ 0513.20412/0006  ลงวันที่ 13 มกราคม 2553  ในชื่อหลักสูตร ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) ประเภท
หลักสูตรภาคปกติ โดยเริ่มรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2555 จํานวนรับปละ 50 คน   

ดังนั้น จึงนําเสนอพิจารณาคณะกรรมการฝายการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2553 แลว เห็นชอบใหปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาใหมจากเดิม เปน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) จํานวนรับปละ  80 คน และเริ่มรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2554  เปนตนไป รายละเอียดสืบคนที่  0I0YK4CN 
หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0I0YO00F.PDF  โดยขอเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน และกองแผนงานตอไป 

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการบรรจุแผนหลักสูตรใหมดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตร จาก ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร) เปน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) จํานวนรับปละ  80 คน 
โดยเริ่มรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนไป  

4.16 ขอกําหนดรหัสรายวิชา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (02 719xxx)   

ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร เสนอขออนุมัติกําหนดรหัสรายวิชาสาขารัฐประศาสน
ศาสตร เพื่อใชในการจัดทําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. )   และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฝาย
การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2553  เห็นชอบอนุมัติใหหมายเลขรหัส 02 719xxx  
เปนรหัสประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สายวิชาสังคมศาสตร รายละเอียดสืบคนที่ 0I0YOUII หรือที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0I0YRVL5.PDF     
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

4.17 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 
2553 มอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการ พิจารณาเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นั้น  

รองคณบดีฝายวิชาการ ไดเรียนเชิญหัวหนาสายวิชา ผูประสานงานสาขาวิชา ประธานโครงการจัดตั้ง
สายวิชาฯ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องดังกลาว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 แลว ที่ประชุมสรุปผลการพิจารณา
เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ  2 กรณี ดังนี้  

หนาท่ีของคณะกรรมการประเมินฯ  

กรณีท่ี 1  เปนไปตามองคประกอบเดิม(สายวิชาหลัก)  คือ กรรมการลําดับที่ 1 คณบดี  กรรมการ
ลําดับที่ 2  หัวหนาสายวิชาหลัก (สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร สายวิชาวิทยาศาสตร สายวิชาศิลป
ศาสตร) และกรรมการลําดับที่ 3  ผูประสานงานสาขาวิชา  ใหกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1. ใหผูประสานงานสาขาวิชา (กรรมการลําดับที่ 3) ทําหนาที่เปนผูควบคุมดูแลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูรับการประเมิน  

2. ใหผูประสานงานสาขาวิชาตามขอ 1 เปนผูใหความเหน็ในการประเมินในแตละครั้ง  คือ คร้ังที่ 1
รอบ 6 เดือนแรก   คร้ังที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง และครั้งที่ 3 กรณีมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน 
(ถามี)  และนําเสนอคณะกรรมการลําดับที่ 2 และลําดับที่ 1 ตามลําดับ    

กรณีท่ี 2  เปนไปตามองคประกอบใหม (โครงการจัดตั้งสายวิชาฯ) คือ กรรมการลําดับที่ 1 คณบดี  
กรรมการลําดับที่ 2  ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฯ (ผูประสานงานสาขาวิชา) และกรรมการลําดับที่ 3  ผูแทน
คณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ  ใหกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1. ใหประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฯ (กรรมการลําดับที่ 2) เปนผูมอบหมายใหอาจารยประจําใน
โครงการจัดตั้งสายวิชาฯ  1 ทาน และทําหนาที่เปนผูควบคุมดูแลการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูรับการประเมิน   

2. ใหผูไดรับมอบหมายตามขอ 1 เปนผูใหความเห็นในการประเมินในแตละครั้ง  คือ คร้ังที่ 1 รอบ 
6  เดือนแรก  คร้ังที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง และครั้งที่ 3  กรณีมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน (ถา
มี)  และนําเสนอคณะกรรมการลําดับที่ 2 และลําดับที่ 1 ตามลําดับ    

กรณีท่ี  3  เปนไปตามองคประกอบเดิม (สายวิชาหลัก)  หัวหนาสายวิชา และผูประสานงาน
สาขาวิชา เปนบุคคลเดียวกัน ใหหัวหนาสายวิชา  (กรรมการลําดับที่ 2)  มอบหมายใหอาจารยประจําในสาขาวิชาที่



19 

F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  8_2553.doc  

ใกลเคียงกัน  1 ทาน ทําหนาที่เปนผูควบคุมดูแลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยผูรับการประเมิน 
และทําหนาที่ตามขอ 2  เชนเดียวกับกรณีที่ 1 และ 2    

วิธีการและแนวปฏิบัติ 

1. ใหคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้ง จัดประชุมคณะกรรมการ 
รวมกับผูรับการประเมิน เพื่อมอบหมายงาน ตามที่ตนสังกัดกําหนด  และแจงใหผูรับการประเมินรับทราบหลักเกณฑ 
วิธีการประเมินโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ  (ลงลายมือช่ือรับทราบ)   

2. ใหเลขานุการ (ผูปฏิบัติงานในตําแหนง บุคลากร สังกัดหนวยการเจาหนาที่ สํานักงาน
เลขานุการ) จัดสงแบบฟอรมการประเมินฯ ใหคณะกรรมการลําดับที่ 2 และ 3 ทานละ 1 ชุด พรอมแนบความเห็นของ
อาจารยประจําผูไดรับมอบหมายตามกรณีที่ 1 – 3   

3. ใหกรรมการลําดับที่ 2 และ 3 ประเมินผล และจัดสงใหเลขานุการรวบรวมนําเสนอประธาน
กรรมการดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยฯ  ในกรณีที่ความเห็นของกรรมการลําดับที่ 2 และ 3 มีความเห็นตางกัน ให
ประธานเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินและสรุปความเห็นกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตอไป    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

1. ใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตาม
ความเห็นดังกลาวขางตน โดยใหจัดทําเปนประกาศคณะฯ และใชถือปฏิบัติสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการ
บรรจุตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2553 เปนตนไป   

2. ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุใหม  จะตองผานการอบรมตาง ๆ ไดแก การ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม อบรมอาจารยที่ปรึกษา และการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใน
รอบ 1 ปของการประเมินทดลองปฏิบัติงาน  

4.18  การจัดการเรียนการสอนสําหรบัเด็กพิเศษ  

ดวยรองคณบดีฝายวิชาการ แจงวามีนิสิตที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2553 ของโครงการหลักสูตร 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ จากโครงการ KU Connect ของวิทยาเขตกําแพงแสน 1 ราย ประสบปญหาการเรียน
รายวิชาภาษาไทย  โดยอาจารยผูสอนขอใหพิจารณาแนวทางที่จะชวยเหลือนิสิตใหสามารถศึกษาครบถวนตาม
หลักสูตร  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหคณบดี เชิญผูเกี่ยวของ ไดแก รองคณบดีฝายวิชาการ อาจารยผูสอน 
อาจารยที่ปรึกษา และประธานโครงการฯ ประชุมเพื่อปรึกษา หารือแนวทางปฏิบัติเพื่อชวยเหลือนิสิตดังกลาว  

4.19 ขอรองเรียนตาง ๆ ผานระบบเครือขายทานอธิการบดี  

ดวยมีกลุมบุคคล  (บุคลากร และนิสิต) มีขอรองเรียน ขอคิดเห็น และขอเสนอตาง ๆ ขึ้นในระบบ
ออนไลนเครือขายของทานอธิการบดี ที่ http://www.vudthechai.com ที่เกี่ยวของกับประเด็นดานการบริหารจัดการ 
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การเรียนการสอน โครงการภาคพิเศษ และอื่น ๆ  อาทิ การจําหนาย CD ราคาแพง การสงเกรดลาชา การทัศนศึกษา
ของโครงการภาคพิเศษ การแยกคณะฯ เปนตน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นวา การตั้งประเด็นตาง ๆ นั้น ควรพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของ
เพื่อตรวจสอบขอมูล และชี้แจงขอเท็จจริง และแกไข เชน กรณีจําหนาย CD.  สายวิชาศิลปศาสตร ไดตรวจสอบและ
ช้ีแจงใหอาจารยชาวตางประเทศทั้ง  2 ทานทราบ และแกไขแลว  กรณีการสงเกรดลาชาของอาจารย ขอใหปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด และมอบรองคณบดีฝายวิชาการ นําเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารยประจํา เพื่อหารือและจัดทําแผน/แนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น
จึงขอความรวมมือตรวจสอบ และชี้แจงใหขอเท็จจริงใหผูเกี่ยวของทราบ และเพื่อการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
ตอไป   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนกรกฎาคม 2553  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกรกฎาคม  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 

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 

2. รายงานการใชเงินงบประมาณ ประจําป 2553 งบดําเนินการ   
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3. รายงานการจัดซื้อ/จางหมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553  อางอิงที่ 0E0W3HCC 
หรือที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0E0W6JX8.xls (รายการครุภัณฑ เงินรายได 
ประจําป 2553) และ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0E0W6JX9.doc  (รายการกอสราง)  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  
  มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2553  

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

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูลการใชสาธารณูปโภค ประจําเดือนกรกฎาคม 2553  
ดังนี้  

1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกรกฎาคม 2553  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกรกฎาคม 2553 จําแนกตาม

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกรกฎาคม 2553 จําแนกตามปริมาณและ

คาใชจาย  
รายงานการใชสาธารณูปโภค อางอิงที่ 0A1E6D2C หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0K0TNK2O.xls      

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 9/2553     

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 9/2553 ประจําเดือนกันยายน 2553 วันจันทรที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 9.30 น.  
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  20 กันยายน  2553       

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ  
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5.4 เอกสารการประชุมวิชาการ “ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด: การพัฒนารอบดานบนฐานความรู
ของจังหวัดนครปฐม”  คร้ังท่ี 2  

ดวย  รศ .ปริทรรศน   นฤทุม  ได รับความอนุ เคราะห เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
ประชาสัมพันธเอกสารการประชุมวิชาการ “ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด :  การพัฒนารอบดานบนฐานความรูของ
จังหวัดนครปฐม” คร้ังที่ 2  ซ่ึงจัดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุมใหญ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 
จังหวัดนครปฐม จัดโดยจังหวัดนครปฐม และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จาก รศ.ดร.ชัชรี  นฤทุม 
เพื่อมอบใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ใชประโยชน  (มอบในวันประชุม)   

นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ไดรับเอกสารประชาสัมพันธ คําขวัญของจังหวัด
นครปฐม ซ่ึงปรับแกไขใหม  ตามประกาศของจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553  ดังนี้  

"สมโอหวาน  ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน  

สนามจันทรงามลนพุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา สวยงามตาแมน้ําทาจีน"    

อางอิงที่ 0K0W4S1B หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0K0W6SBB.PDF  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    
  มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.5 ภาพพจนท่ีเก่ียวของจากมุมมองของนิสิต และหนวยงานที่เก่ียวของ  

ดวยผูแทนคณาจารย เสนอพิจารณา เร่ือง ภาพลักษณของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่ได
รับทราบขอมูลจากนิสิต และจากหนวยงานผูใชบริการวิชาการของคณะฯ ดังนี้  

1. ภาพพจนอาจารยกับนิสิต    

เนื่องจากไดรับขอมูลจากนิสิตวามีอาจารยบางทาน โดยเฉพาะอาจารยชายท่ีแสดงหรือมี
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับนิสิตหญิง  ดังนั้นจึงขอใหคณะฯ มีแนวทางแจงประชาสัมพันธใหอาจารยทราบเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของอาจารยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  นอกจากนี้ควรมีโครงการประชุมสัมมนา/ฝกอบรมบุคลิกภาพที่
เหมาะสมสําหรับอาจารย การสอดแทรกจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ เพื่อภาพพจนที่ดีและเหมาะสมของอาจารย  

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นวาควรพิจารณารณรงคเร่ืองการแตงกายของนิสิตใหเหมาะสมและ
ถูกตองตามระเบียบดวย  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝายวิชาการ ประสานงานกับรองคณบดีฝาย
กิจการนิสิตพิจารณาจัดทําแผนเพื่อพัฒนาภาพพจนที่ดีของอาจารย และนิสิตทั้ง 2  ประเด็น  

2. การใหบริการวิชาการ  

เนื่องจากไดรับขอมูลจากผูรับบริการฝกอบรมครู ซ่ึงมาฝกอบรมดานวิทยาศาสตร โครงการ
อบรมครูที่ไดรับงบประมาณจาก สสวท. ที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  แลวมีความประทับใจ และได
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ประสานงานเพื่อนํานักเรียนในหมวดวิชาที่สังกัดมาจัดที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ภายใตโครงการพัฒนา
วิชาการของศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีแลว ภาพพจนที่ปรากฏวาเนนในเรื่องของกําไร นั้น  

ในมุมมองดังกลาวมีความเห็นวาการใหบริการวิชาการแกโรงเรียนตาง ๆ นับไดวาเปนลูกคา
ผูใชบริการที่เปนหวงโซอุปทาน (Supply Chain)  คณะฯ จึงไมควรคิดในเชิงการคามากจนเกินไป ควรใหบริการ
วิชาการที่ไมเนนผลกําไร และควรสรางความประทับใจใหมากเดิมที่เคยจัดมาอยูเดิม เพราะเมื่อครูและนักเรียน
ประทับใจในการใหบริการของคณะฯ ก็มีแนวโนมที่นักเรียนจะเลือกมาเรียนที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
หรือมาใชบริการอยางตอเนื่อง    

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และขอใหแจงหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
ทราบ และขอใหปรับปรุงการดําเนินการ   

5.6 การสรรหาหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี

ที่ประชุมขอทราบ เร่ือง การแตงตั้งรักษาการหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  
เปนเวลา 6 เดือน เพราะเหตุใดจึงไมดําเนินการสรรหาหัวหนาศูนยฯ เนื่องจากเปนการแตงตั้งผูรับการแตงตั้งให
รักษาการ เปนผูลาออกจากตําแหนงแลว  

ประธานชี้แจงวา รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา แตมีงานรับผิดชอบเดิมในตําแหนงหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงแตงตั้งใหรักษาการหัวหนาศูนยฯ ในระหวางการดําเนินการสรรหาหัวหนาศูนย
ทานใหม อยางไรก็ตามการดําเนินงานสรรหาหัวหนาศูนยฯ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาหัวหนาศูนยฯ ดวยแลว  และจักเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12. 10 น.   
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