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เริ่มประชุมเวลา  09.40 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู<ชMวยศาสตราจารย" ดร.ชานันก"  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ทําหน<าท่ี
ประธานการประชุม ในวาระท่ี 1, 2 และวาระท่ี 5.4  และมอบหมายให<รองคณบดีฝ5ายบริหารทําหน<าท่ีประธานการ
ประชุมในวาระท่ี 3 และ 4  โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ(งให(ทราบ   

1.1 การช6วยเหลือผู(ประสบอุทกภัย 

   ประธานแจ<งวMาคณะฯ ได<แตMงต้ังคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการชMวยเหลือนิสิตและ
บุคลากรผู<ประสบภัยน้ําทMวม โดยมีรองคณบดีฝ5ายวิชาการ เปTนประธานกรรมการ โดยมีหน<าท่ีและวัตถุประสงค"เพ่ือ
สํารวจข<อมูลเก่ียวกับนิสิตและบุคลากรผู<ท่ีประสบอุทกภัย และรMวมกันพิจารณากําหนดหลักเกณฑ" วิธีการให<ความ
ชMวยเหลือแกMนิสิตและบุคลากรท่ีประสบภัยในเบ้ืองต<น 
   ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  
   มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2 การแต6งตั้งคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานเพ่ือข้ึน
เงินเดือนประจําป=  

ประธานแจ<งวMาคณะฯ ได<พิจารณาแตMงต้ังคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ"และแนวปฏิบัติในการ
ประเมินผลงานเพ่ือข้ึนเงินเดือนประจําปX เพ่ือทําหน<าท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาผลงานในสMวนของ
หัวหน<าสายวิชาและคณบดีเพ่ือประกอบการพิจารณาในการเพ่ิมข้ันเงินเดือนประจําปX และนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 11/2554 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 
   ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  
   มติท่ีประชุม รับทราบ  
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1.3 การแต6งตั้งคณะกรรมการเสนอรูปแบบการก6อสร(างอาคารคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

ประธานแจ<งวMาจากการสํารวจข<อมูลความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับโครงการกMอสร<างอาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร" อาคารกิจการนิสิต และสํานักงานของหนMวยอาคารสถานท่ี โดยได<รับข<อมูลเบ้ืองต<นสMวนหนึ่ง
แล<ว นั้น เพ่ือเสนอรูปแบบอาคาร การศึกษาความเปTนไปได< (Project Feasibility) และผลกระทบตMาง ๆ ของการ
กMอสร<างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร"พ้ืนฐาน อาคารกิจการนิสิตและงานอาคารสถานท่ี จํานวน 2 หลัง ดังนั้น
คณะฯ จึงแตMงต้ังคณะกรรมการเสนอรูปแบบการกMอสร<างอาคารคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" โดยมีรองคณบดี
ฝ5ายบริหารเปTนประธาน และให<ดําเนินการเสนอข<อมูลเพ่ือรายงานให<คณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 11/2554 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554  

   ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.4 แต6งตั้งเลขานุการคณบดีฝ@ายวิชาการ  

ประธานแจ<งวMาได<แตMงต้ัง ดร.เอกชัย  สุนทรศีลสังวร  อาจารย" สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร" สายวิชา
คณิตศาสตร" ทําหน<าท่ีเลขานุการคณบดีฝ5ายวิชาการ เพ่ือชMวยติดตามงานด<านวิชาการตามท่ีคณบดีมอบหมาย  
สําหรับน.ส.นิษา  บุญปองหา เจ<าหน<าท่ีบริหารงานท่ัวไป ทําหน<าท่ีเลขานุการฝ5ายบริหารงานท่ัวไป   

   ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.5 การใช(พ้ืนท่ีช้ัน 2 และ 3 ส6วนต6อเติมใหม6ด(านตะวันออกของอาคาร 9  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ตMอเติมอาคาร 9 ด<านตะวันออก เพ่ือเปTนบันไดหนีไฟ และ
ห<องน้ํา-สุขา สําหรับชั้น 5 โดยมีพ้ืนท่ีห<องเพ่ิมเติมในสMวนของชั้น 2 – 4  สําหรับใช<ประโยชน"เปTนห<องพักอาจารย" 
ห<องเรียน นั้น  

เนื่องจากโครงการกMอสร<างอาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา อยูMในระหวMางดําเนินการ
กMอสร<าง ดังนั้นคณะฯ จึงอนุญาตให<โครงการจัดต้ัง สอบน. ใช<ประโยชน"พ้ืนท่ีอาคารดังกลMาวในชั้น 2 และ 3 ชั่วคราว
เพ่ือเปTนสํานักงาน และท่ีพักอาจารย" สําหรับชั้น 4 จะจัดเปTนห<องพักอาจารย"รวม สMวนชั้น 1 จัดเปTนห<องเตรียม
อาหารวMาง และห<อง Common room  

   ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.6 เชิญชวนบริจาคโลหิต และบริจาคเงินช6วยเหลือผู(ประสบอุทกภัยศูนย�พักพิง ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน  

ประธานแจ<งเชิญชวนบริจาคโลหิตเพ่ือชMวยสภากาชาดไทย ซ่ึงขาดแคลนโลหิตสําหรับการสํารอง
และชMวยชีวิตผู<ป5วย ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึง โรงพยาบาลจันทรุเบกษามาจัดต้ังศูนย"รับบริจาคโลหิต ท่ี 
อาคารศูนย"เรียนรวม และเชิญชวนบริจาคชMวยเหลือผู<ประสบอุทกภัย ซ่ึงเข<าพักพิงท่ีศูนย"รับผู<ประสบภัย ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ซ่ึงคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร"รับเปTนเจ<าภาพจัดอาหาร 1 ม้ือ   

   ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2554   
  ประธานขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร" และวิทยาศาสตร" ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันจันทร"ท่ี 26 กันยายน 2554 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได<นําเรียนในระบบ e-
Office เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2554 อ<างอิงท่ี BT02JGR2 และปรับปรุงแก<ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ อ<างอิง
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BT02JGR2  เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2554 ดังเสนอ
มาพร<อมนี้     

  ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมMแก<ไข  

วาระท่ี  3 เรื่องแจ(งเพ่ือทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2554 

ตามท่ีกําหนดให<หนMวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 
เพ่ือแจ<งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนMวยงานภายใน/โครงการ และฝ5าย
ตMางๆ ประจําเดือนกันยายน 2554 (ข<อมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2554) อ<างอิงท่ี CI0UDJLN ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน6วยงาน นํา 

เสนอ 
ยังมิได(
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีส6ง 

1. ฝ5ายบรหิาร ����  11 ต.ค. 54 

2. ฝ5ายวิชาการ   ����  ยังไมMรายงานผลการดําเนินงานเดือน ก.ย. 54 

3. ฝ5ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ����   ยังไมMรายงานผลการดําเนินงานเดือน ก.ย. 54 

4. ฝ5ายกิจการนิสติ ����   11 ต.ค.54 

5. ฝ5ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ����  7 ต.ค.54 

6. ฝ5ายวิเทศสัมพันธ"และกิจการพิเศษ ����  12 ต.ค.54 

7 สายวิชาคณติศาสตร"  ����  7 ต.ค.54 

8. สายวิชาวิทยาศาสตร" ����  12 ต.ค.54 

9. สายวิชาศิลปศาสตร"  ����  11 ต.ค.54 

10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ ����  12 ต.ค.54 

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร" ภ.พิเศษ ����  10 ต.ค.54 

12. โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   ����  10 ต.ค.54 

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร" ภ.พิเศษ ����  7 ต.ค.54 

14. ศูนย"สMงเสริมการวิจัยและถMายทอดเทคโนโลย ี ����   10 ต.ค.54 

15. สํานักงานเลขานุการ ����  10 ต.ค.54 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี ����  10 ต.ค.54 

17. โครงการจัดตั้งสMวนงานจัดการศึกษา  ���� ยังไมMรายงานผลการดําเนินงานเดือน ก.ย. 54 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟzสิกส" ����  11 ต.ค.54 

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา ����  7 ต.ค.54 

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร" ����  7 ต.ค.54 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร" ����  7 ต.ค.54 

22. โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  ���� ยังไมMรายงานผลการดําเนินงานเดือน ก.ย. 54 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร" ����  7 ต.ค.54 

รวมหน6วยงานท่ีนําส6งและไม6นําส6งท้ังสิ้น 19 4  
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ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ โดยท่ีประชุมมีข<อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ให<ปรับปรุงแบบตารางโดยให<แสดงผลย<อนหลังอยMางน<อย 3 เดือน เพ่ือตรวจสอบการรายงานผล
การดําเนินงานของแตMละฝ5าย/หนMวยงานท่ีมีการจัดสMงรายงานท่ีลMาช<าหรือไมMจัดสMงรายงาน 

2. ขอให<มีการวิเคราะห"ข<อมูลการรายงานเพ่ือสามารถนําไปใช<ประโยชน"ในการประกันคุณภาพ 

3. การแจ<งให<จัดสMงรายงานผลการดําเนินงานในระบบ e-Office ควรมีการสรุปประเด็นวMาต<องการ
ให<ผู<เก่ียวข<อง (อาจารย" เจ<าหน<าท่ี หัวหน<าหนMวยงาน ฯลฯ) ทําอะไร อยMางไร แบบฟอร"มควรชัดเจน สรุปโดยยMอ 
เนื่องจากการจัดสMงและแจ<งให<พิจารณาหรือดําเนินการนั้น อาจารย" เจ<าหน<าท่ีไมMเข<าใจ และเปTนการสMงตMอให<ทราบ
และพิจารณา ทําให<การรายงานไมMได<ผลการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงค" และไมMสามารถนําไปใช<ประโยชน"ได<   

3.2 รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ(าง รายการครุภัณฑ� และส่ิงก6อสร(าง ป=งบประมาณ 2555 

หนMวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานแผนการจัดซ้ือจัดจ<างหมวด
คMาครุภัณฑ"และสิ่งกMอสร<าง เงินรายได< ประจําปX 2555 และรายงานความก<าวหน<าในการดําเนินงานโครงการกMอสร<าง 
เพ่ือใช<เปTนข<อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปX 2554  ดังนี้  

1. รายงานความก<าวหน<าในการดําเนินการโครงการกMอสร<าง ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม 
2554 คงเหลือโครงการปรับปรุง/กMอสร<างอาคาร จํานวน 3 โครงการ ดังนี้   

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1 – 5 และ 9 วงเงิน 19,900,000 บาท รายงาน
สรุปครั้งท่ี 7 ระหว6างวันท่ี 16 กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 โดยสังเขป ดังนี้ 

งบประมาณคMางานกMอสร<างตามรูปแบบรายการ 19,900,000 บาท 
ระยะเวลาการกMอสร<าง ฯ ตามสัญญา ฯ 270 วัน 
ระยะเวลาการกMอสร<างที่ผMานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 ก.พ.54) 243 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกMอสร<างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 11 พ.ย.54) 27 วัน 
ความก<าวหน<าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปTนร<อยละ 89.18  
ความก<าวหน<าของงานที่ทําได<จริงคิดเปTนร<อยละ 60.79  
ช(ากว6ากําหนดการคิดเปJนร(อยละ 28.39 (76 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตMอวันในรอบเดือนที่ผMานมา 21.61 คน 

เคร่ืองจักร -   
สามารถส6งมอบงานการก6อสร(าง งวดที่ 1 ได(เม่ือ 18 มิถุนายน 2554  
สามารถส6งมอบงานการก6อสร(าง งวดที่ 2 ได(เม่ือ 7  กันยายน  2554  
สามารถส6งมอบงานการก6อสร(าง งวดที่ 3 ได(เม่ือ 14  กันยายน 2554   
คาดว6าจะสามารถส6งมอบงานการก6อสร(าง งวดที่ 4 ได(ภายในประมาณ 30 ตุลาคม 2554 

ปNญหา/ข(อเสนอแนะ/ข(อคิดเห็น 
- มีงานจํานวนมาก ท่ีสามารถดําเนินการได<กMอน เชMน งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1, 9

ฯลฯ ซ่ึงจะทําให<งานมีความรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงผู<รับจ<างเหมาฯ ยังไมMดําเนินการ 
- คณะกรรมการฯ ได<ประสานงานกับทางคณะศิลปศาสตร"ฯ ซ่ึงกําหนดให< ระหวMางวันท่ี 23 

กันยายน พ.ศ. 2554 ถึง วันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จะเปTนชMวงปzดภาคเรียนท่ี 1/2554 ขอให<ผู<รับจ<างเหมาฯ เรMง
จัดเตรียมงานและจัดทําแผนการทํางานภายในอาคารเรียน 1-5 เพ่ือให<งานมีความก<าวหน<ามากข้ึน ตามแผนการ
ทํางานในอาคารเรียนตMางๆ ตMอคณะกรรมการฯ ในการประชุมสามัญ ครั้งท่ี 7/2554 ซ่ึงจะเปTนการทํางานทาสีภายใน
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อาคาร และงานซMอมแซมวัสดุปูผิวพ้ืน โดยผู<รับจ<างเหมาฯ แจ<งวMาอยูMระหวMางดําเนินการจัดทําพ้ืนกระเบ้ืองยางและ
เก็บงานทาสีภายใน  

- งานมีความก<าวหน<าลดลงเล็กน<อยเนื่องจาก ปริมาณคนงานเฉลี่ยลดลงจากเดือนกMอน และ
เปTนงานท่ีต<องเก็บความเรียบร<อยของงานท่ีได<ดําเนินการแล<ว แนวโน<ม งานจะมีความลMาช<ากวMาสัญญา 

- พบการชํารุดจากหลังคา อาคาร 5 โดยพบวMามีน้ํารั่วซึม และฝ|าเพดานเสียหาย ซ่ึงได<แจ<งให<
ผู<รับจ<างฯ ทราบและเข<าดําเนินการแก<ไขให<แล<ว  

- ได<มีการกําชับให<ผู<รับจ<างเหมาฯ คนงานและบริวาร ระวังอันตรายท่ีเกิดจากการทํางานให<
มากข้ึน 

- ได<มีการแจ<งให<ผู<รับจ<างเหมาฯ ดําเนินการแนวห<องกระจกตามคําร<องขอของสายวิชาฟzสิกส" 
เนื่องจากการแก<ไขรูปแบบดังกลMาวมีงบประมาณเพียงพอ และไมMสามารถดําเนินการได<ภายหลัง 

- ผู<รับจ<างเหมาฯอยูMระหวMางเตรียมการติดตั้งแผงตะขMายกันนกและจัดทําห<องน้ําภายนอก 

โครงการก6อสร(างอาคารเรียนรู(ทางภาษา วงเงิน 30,900,000 บาท สืบค(นท่ี รายงานสรุปครั้ง
ท่ี 11 ระหว6างวันท่ี 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2554 โดยสังเขป ดังนี้   

งบประมาณคMางานกMอสร<างตามรูปแบบรายการ 30,900,000 บาท 
ระยะเวลาการกMอสร<าง ฯ ตามสัญญา ฯ 365 วัน 
ระยะเวลาการกMอสร<างที่ผMานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 พ.ย. 53) 334 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกMอสร<างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 14 พ.ย.54) 31 วัน 
ความก<าวหน<าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปTนร<อยละ 84.12  
ความก<าวหน<าของงานที่ทําได<จริงคิดเปTนร<อยละ 72.98  
ช(ากว6ากําหนดการคิดเปJนร(อยละ 11.14 (40 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตMอวันในรอบเดือนที่ผMานมา 43.79 คน 

เคร่ืองจักร ทาวเวอร"เครน 
เคร่ืองตัดเหล็ก 
เคร่ืองดัดงอเหล็ก 
รถแม}คโค 

1 
1 
2 
1 

เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
คัน 

สามารถสMงมอบงานการกMอสร<าง งวดที่ 1 ได<เม่ือ 15 กุมภาพันธ" 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร<าง งวดที่ 2 ได<เม่ือ 25 มีนาคม 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร<าง งวดที่ 3 ได<เม่ือ 26 พฤษภาคม 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร<าง งวดที่ 4 ได<เม่ือ 23 มิถุนายน 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร<าง งวดที่ 5 ได<เม่ือ 17 กรกฎาคม 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร<าง งวดที่ 6 ได<เม่ือ 9 สิงหาคม 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร<าง งวดที่ 7 ได<เม่ือ 9 กันยายน 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร<าง งวดที่ 8 ได<เม่ือ 14 กันยายน 2554 
คาดว6าจะสามารถส6งมอบงานการก6อสร(าง งวดที่ 9 ได(ภายใน 21 ตุลาคม 2554  
ปNญหา / ข(อเสนอแนะ / ข(อคิดเห็น 

- คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติผู<รับจ<างเหมาฯ ในการขยายระยะเวลา 23 วัน และใช<
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 1,930,000.00 บาท ทําให<สัญญาสิ้นสุดในวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

- ในรอบเดือนท่ีผMานมา มีการอนุมัติวัสดุ 6 รายการ ได<แกM ตู<ดับเพลิง ของ บริษัท ไฟร"เทรด
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ยี่ห<อ Total Fire , ตู<สาขาโทรศัพท" และโทรศัพท" ของ บริษัท ฟอร"ท คอร"ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
ยี่ห<อ FORTH , พ้ืนไม<ลามิเนต ของ บริษัท ฟอร"ไรเดอร" จํากัด ยี่ห<อ ROBINA , แผMนดูดซับเสียง ของ บริษัท 
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Odenwald Faserplattenwerk Gmb จํากัด ยี่ห<อ OWAcoustic , หม<อแปลงไฟฟ|า ของ บริษัท เจริญชัยหม<อ
แปลงไฟฟ|า จํากัด และ ไฟฉุกเฉิน ของ บริษัท ซันนี่ เอ็นจิเนียริ่ง(1998) จํากัด ยี่ห<อซันนี่   

- ความลMาช<าสะสมเริ่มมีคMาสูงมากข้ึน เนื่องจากผู<รับจ<างเหมาฯ เรMงดําเนินการงานติดต้ังฝ|า
เพดาน ซ่ึงเปTนงานเพ่ิม 

โครงการก6อสร(าง “อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา หลังท่ี 1 วงเงิน 
20,700,000 บาท รายงานสรุปครั้งท่ี 6 ระหว6างวันท่ี 18 กันยายน – 17 ตุลาคม 2554 โดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณคMางานกMอสร<างตามรูปแบบรายการ 20,700,000 บาท 
ระยะเวลาการกMอสร<าง ฯ ตามสัญญา ฯ 240 วัน 
ระยะเวลาการกMอสร<างที่ผMานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 18 เม.ย.54) 183 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกMอสร<างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 13 ธ.ค.
54) 

57 วัน 

ความก<าวหน<าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปTนร<อยละ 57.14  
ความก<าวหน<าของงานที่ทําได<จริงคิดเปTนร<อยละ 23.76  
ช(ากว6ากําหนดการคิดเปJนร(อยละ 24.53 (58 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตMอวันในรอบเดือนที่ผMานมา 34.32 คน 
เคร่ืองจักร - -   
สามารถส6งมอบงานการก6อสร(าง งวดที่ 1 ได(เม่ือ 13 กรกฎาคม 2554 
สามารถส6งมอบงานการก6อสร(าง งวดที่ 2 ได(เม่ือ 16 กันยายน 2554 
คาดว6าสามารถส6งมอบงานการก6อสร(าง งวดที่ 3 ได(ภายใน (ประมาณ) 22  ตุลาคม 2554  

ปNญหา / ข(อเสนอแนะ / ข(อคิดเห็น 
- คณะกรรมการฯ มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ-แนวการก้ันผนังห<องบริเวณชั้นท่ี ๑ 

และชั้นท่ี ๓ โดยเปลี่ยนผนังกMออิฐ เปTนผนังกระจก 
- ผู<รับจ<างเหมาฯ ดําเนินการตามลําดับ อยูMระหวMางการจัดทําคาน คสล. รับโครงหลังคา 
- ในรอบเดือนท่ีผMานมา ไมMมีการอนุมัติวัสดุ   
- งานโดยรวมมีความลMาช<าเพ่ิมข้ึนเนื่องจากงานในงวดท่ี 3 เปTนการทํางานพ้ืนชั้นท่ี 3 และคาน

รับหลังคา ซ่ึงมีงานโครงสร<างหลัก ผู<รับจ<างเหมาฯ แจ<งจะแก<ไขป�ญหาความลMาช<าโดยจัดเตรียมวัสดุ-แรงงานเข<ามา
มากข้ึน และเริ่มมีการทํางานกMออิฐ ชั้นท่ี 2 

- งานมีความลMาช<าสะสมเพ่ิมมากข้ึน คาดวMางานจะลMาช<ากวMาสัญญา ราว ๒ เดือน  

2. รายงานผลการซ้ือจ<างหมวดคMาครุภัณฑ"และสิ่งกMอสร<าง (เงินรายได<) ประจําปX 2554 รายละเอียดอ<างอิงท่ี 
CG0VJ8TB ห รื อ สื บ ค< น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/WMEJCG0W4884.xls ห รื อ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CG0VJ8TB 

3. รายงานแผนการซ้ือจ<างหมวดคMาครุภัณฑ"และสิ่งกMอสร<าง (เงินรายได<) ประจําปX 2555 รายละเอียด จัก
นําเสนอในการประชุมครั้งตMอไป  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ และมีข<อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ให<ปรับแก<ไขรูปแบบการเสนอป�ญหา ข<อเสนอแนะ และข<อคิดเห็น โดยจัดเปTนสดมภ" และ
รายงานเพ่ิมเติมวMาได<มีการดําเนินการแก<ไขป�ญหา ข<อเสนอแนะและข<อคิดเห็นอยMางไร เพ่ือความชัดเจนในการ
รับทราบข<อมูล  
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2. เห็นชอบให<รองคณบดีฝ5ายบริหาร นําข<อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุง   

3.3 รับทราบการขอแก(ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01355202 ภาคฤดูร(อน ประจําป= พ.ศ. 2554  

ด<วย ผศ.ประไพศรี วิเศษสุขพงศ" อาจารย"ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร" แจ<ง
ขอเปลี่ยนแปลงคะแนนรายวิชา 01355202 ชื่อวิชา Fundamental English ภาคฤดูร<อน ปXการศึกษา 2554 ของ
นิสิต จํานวน 6 ราย โดยเปTนการแก<ไขคะแนนจาก คะแนน “I” เปTนคะแนนอ่ืน โดยแจ<งเหตุผลวMานิสิตสMงงานครบ 
และแก<ไขคะแนนจาก ระดับ “C” เปTน “B” ของนายศนิตย"ศรา กลิ่นคล<ายกัน และเปTน “C+” ของนายทศพร ชMอ
ไสว นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน โดยแจ<งเหตุผลเพ่ิมเติมตามท่ีกรรมการทักท<วง ดังนี้ 

           “ด�วยในภาคเรียนฤดูร�อนท่ีผ�านมาได�มีคําสั่งกําชับให�อาจารย�ผู�สอนรายวิชาต�างๆ ให�ส�งเกรดท้ังของ
นิสิต ท่ีจะสําเร็จการศึกษาในภาคฤดูร�อนและนิสิตท่ัวไปให�ทันตามกําหนดเวลา เพ่ือให�การส�งเกรดต�าง ๆ ทันตาม
กําหนดเวลาดังกล�าว ข�าพเจ�าได�ตัดสินใจให�เกรดนิสิตท้ัง 2 ดังกล�าวโดยคิดเฉพาะคะแนนท่ียังไม�รวมคะแนนงานท่ี
มอบหมายให�ทํา ต�อมา ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งแล�วพบว�างานของนิสิตท้ัง 2 นําไปเก็บรวมกับงานของ
นิสิตต�างกลุ�ม ดังนั้นข�าพเจ�าจึงได�บวกคะแนนงานของนิสิตเพ่ิม ทําให�ฐานคะแนนของนิสิตเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีได�
รายงานไป ตามหลักฐานท่ีปรากฏแล�วนั้น และขอยืนยันว�าการแก�เกรดของนิสิตท้ัง 2 คน ไม�ได�มีสาเหตุมาจาก การ
ร�องขอคะแนนเพ่ิมการให�อามิสสินจ�างใดๆหรือแม�แต�การสัญญาว�าจะให�ของกํานัล การเคลือบแฝงไว�ด�วย
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น� แ ล ก เ ป ลี่ ย น ห รื อ เ ห ตุ อ่ื น ใ ด ท้ั ง ป ว ง แ ต� อ ย� า ง ใ ด ” อ< า ง อิ ง ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CG0XT0DD หรือท่ี CG0XT0DD วันท่ี 26 ตุลาคม 
2554     

 ท้ังนี้ได<ผMานความเห็นชอบจากประธานโครงการฯ รองคณบดีฝ5ายวิชาการเรียบร<อยแล<ว ดังนั้น
เพ่ือให<เปTนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ท่ีกําหนดให<การแก<ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ต<องผMานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ กMอนนําเสนอรองอธิการบดีฝ5ายวิชาการพิจารณา นั้น   

การแก<ไขคะแนนตามแบบ KU 7 อนุญาตให<แก<ไขได<เฉพาะคะแนน “I” เทMานั้น สําหรับระดับ
คะแนนอ่ืน จะต<องผMานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ท้ังนี้ เ พ่ือความรวดเร็วจึงนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการนําเสนอผMานระบบ e-Office อ<างอิงท่ี C00NRMAD เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2554 
หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?C00NRMAD  รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 รับทราบการขอแก(ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01420111 ภาคปลาย ป=การศึกษา 2553 

ด<วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟzสิกส" แจ<งขอแก<ไขใบรายงานคะแนน KU 7 รายวิชา 
01420111 ชื่อวิชา General Physics I ของนายจุฑาวุฒิ  วีระธํารงกุล นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร" กําแพงแสน จาก
คะแนน “F” เปTนคะแนน “C” เนื่องจากนิสิตขาดสอบ เพราะประสบอุบัติเหตุเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ" 2554 เปTนเหตุ
ให<แขนหัก เส<นประสาทบาดเจ็บ กระดูกใบหน<าแตก แพทย"ให<พักรักษาตัวเปTนเวลา 1 เดือน และได<ยื่นคําร<องขอ
เลื่อนสอบไว< กอปรกับอาจารย"ประจําวิชา อยูMในชMวงลาพักฟ��นจากการผMาตัด ทําให<ไมMสามารถสMงคะแนนได<ตาม
กําหนด นั้น   

  อนึ่ง การแก<ไขคะแนนตามแบบ KU 7 อนุญาตให<แก<ไขได<เฉพาะคะแนน “I” เทMานั้น สําหรับระดับ
คะแนนอ่ืน จะต<องผMานความเห็นชอบจากประธานโครงการฯ รองคณบดีฝ5ายวิชาการ และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ กMอนนําเสนอรองอธิการบดีฝ5ายวิชาการพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือความรวดเร็วจึงนําเสนอคณะกรรมการประจํา



 8

คณะฯ โดยการนําเสนอผMานระบบ e-Office อ<างอิงท่ี BW0V47FB เม่ือวันท่ี6ตุลาคม2554หรือสืบค<นท่ี    
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BW0V47FB รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบการขอแก(ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01355331 ภาคปลาย ป=การศึกษา 2553 

  ด<วยประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาค
พิเศษ แจ<งวMา Mr. Steve Ross Smith อาจารย"ผู<สอนรายวิชา 01355331 ชื่อวิชา Advance English Writing แจ<ง
ขอแก<ไขคะแนนของ น.ส.พรทิวา พุMมเกลี้ยง ตามแบบ KU 7 จากคะแนน "B" เปTน "A" เนื่องจากมีความผิดพลาด
ระหวMางกรอกคะแนนในระบบออนไลน" รายละเอียดอ<างอิงในระบบ e-Office ท่ี BM0S39GF เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 
2554 หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BM0S39GF   

  ท้ังนี้ได<ผMานความเห็นชอบจากประธานโครงการฯ รองคณบดีฝ5ายวิชาการเรียบร<อยแล<ว ดังนั้น
เพ่ือให<เปTนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ท่ีกําหนดให<การแก<ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ต<องผMานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ กMอนนําเสนอรองอธิการบดีฝ5ายวิชาการพิจารณา ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็วจึงได<นําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให<ความเห็นชอบ โดยการเวียนในระบบ e-Office เนื่องจากได<รับเอกสาร
หลังการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2554 และแจ<งให<กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) เพ่ือดําเนินการตMอไป
แล<ว รายละเอียดดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งท่ี 2   

ด<วยงานแผนงาน กําแพงแสน ขอให<หนMวยงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ครั้งท่ี 2 โดยกําหนดสMงรายงานภายในวันท่ี 14 ตุลาคม 2554 อ<างอิงท่ี CG0ZRJ00 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 
2554 สืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CG0ZRJ00 นั้น  

 ฝ5ายประกันคุณภาพ และงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได<ประสานงานรวบรวม และ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปXงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งท่ี 2 เสร็จเรียบร<อยแล<ว รายละเอียด ดังแนบ 

  ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบรายละเอียดโครงการพิเศษท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จํากัด 
สนับสนุนการลงทุน ประจําเดือนสิงหาคม 2554  

ตามท่ีสหกรณ"ออมทรัพย"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" จํากัด ได<รายงานสรุปยอดวงเงินท่ีใช<ในการ
สนับสนุนโครงการตMาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2554 กองคลัง บางเขน จึงขอสMง
รายละเอียดโครงการพิเศษท่ีสหกรณ"ออมทรัพย"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" จํากัดท่ีสนับสนุนการลงทุน ประจําเดือน
สิงหาคม 2554 มาเพ่ือแจ<งหนMวยงานท่ีเก่ียวข<องทราบ เพ่ือใช<เปTนข<อมูลประกอบการพิจารณาชําระหนี้ให<สหกรณ"
ออมทรัพย"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" จํากัด ตMอไป รายละเอียดอ<างอิงท่ี BN0PPEN9 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2554 
หรือท่ีhttp://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BN0PPEN9 ดังนี้  
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โครงการจัดหาอาคารอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" รวม 5 
อาคาร วงเงินรวม 330 ล<าน  เงินต<นเบิกจMาย 19.19 ล<านบาท เงินต<นคงเหลือ 19.19 ล<านบาท ระยะเวลาผMอนชําระ 
15 ปX การผMอนชําระเงินต<นพร<อมดอกเบ้ีย เริ่มต้ังแตMปXงบประมาณเงินรายได< ประจําปX 2555   

อนึ่งเงินต<นเบิกจMาย จํานวน 19.19 ล<านบาท (ข<อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2554 แตMเนื่องจากข<อมูล
การเงินในสMวนของคณะฯ มีความคลาดเคลื่อนกันและไมMสามารถตรวจสอบกับ สอ.มก. ได< ดังนั้น จึงขอนําเสนอ
ข<อมูลวงเงินท่ีเบิกจMายตามงวดเงิน เงินต<นเบิกจMาย ข<อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2554 รายละเอียด ดังนี้  

  

โครงการ วงเงิน (บาท) 

1. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร" 1 – 5 และ 9 คณะศิลป
ศาสตร"และวิทยาศาสตร"  (งวด 1 – 3)   

5,970,000 

2. คMาจ<างเหมาออกแบบอาคารอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ (งวดท่ี 1 – 5) 2,150,000 

3. โครงการกMอสร<างอาคารการเรียนรู<ทางภาษา โครงการหลักสูตร ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ  (งวดท่ี 1 – 9)  

22,557,000 

4. โครงการกMอสร<างอาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน.)     
งวดท่ี 1- 2  

6,210,000 

5. คMาจ<างท่ีปรึกษาและควบคุมงาน (สอบน.) 210,000 

6. งบดําเนินการ (Operation Cost) สอบน.  142,773 

รวมท้ังสิ้น 37,239,773  

  ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� อนุมัติการโอนสํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
สุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน 

ด<วยกองแผนงาน บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 1044 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2554 แจ<ง
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" ในการประชุมครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 อนุมัติให<โอน
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน อ<างอิงท่ี BI0YLKQZ เม่ือวันท่ี 22 
กันยายน2554 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BI0YLKQZ  โดยมีสาระสําคัญ 
ดังนี้  

1) ให<โอนการบริหารท้ังหมดของสํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขต
กําแพงแสน โดยยังคงมีสถานภาพเปTนโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี และให<ดําเนินการตามภารกิจเดิมตMอไป  

2) ให<มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตรากําลังให<กับโครงการฯ โดยเปTนอัตราสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสนแตM
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี และให<บุคลากรเดิมท่ีปฏิบัติงานท่ีวิทยาเขตบางเขน
สามารถย<ายโอนไปสังกัดหนMวยงานอ่ืนในวิทยาเขตบางเขนหรือวิทยาเขตกําแพงแสนได<ตามความสมัครใจ  

3) ให<ผู<อํานวยการสํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีคนป�จจุบัน ปฏิบัติหน<าท่ีตMอไปจน
ครบวาระ  
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4) คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ได<รับมอบหมายให<รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
โครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและการทMองเท่ียว) ต้ังแตMปXการศึกษา 2555 เปTนต<นไป และจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนMง อาจารย" จํานวน 4 อัตรา สําหรับหลักสูตรดังกลMาว โดยให<ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี      

  ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร<อมในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญา
ตรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" จึงขออนุมัติแตMงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
จัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร" สุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการฯ ตามเอกสารอ<างอิงท่ี BQ0Y6L5K เม่ือวันท่ี 30 
กันยายน 2554 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BQ0Y6L5K ตามคําสั่งคณะฯ 
ท่ี 178/2554 สั่ง ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2554 ประกอบด<วย 

 
  นอกจากนี้กองแผนงาน บางเขน ได<มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 1156 จัดสMงรายงานการประชุม 
คณะทํางานพิจารณาแนวทางในการโอนการดําเนินงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขต
กําแพงแสน ครั้งท่ี 3/2554 เม่ือวันอังคารท่ี 27 กันยายน 2554 มาเพ่ือทราบ รายละเอียดอ<างอิงท่ี C70O6J1A เม่ือ
วันท่ี 17 ตุลาคม 2554 หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?C70O6J1A  

  ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 หลักเกณฑ�การให(เงินตอบแทนผลงานตีพิมพ�และการเสนอผลงาน ประจําป=งบประมาณ 2555  

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปะศาสตร"และวิทยาศาสตร" ครั้งท่ี 9/2554 
เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2554 พิจารณา เรื่อง รMางหลักเกณฑ"การให<เงินตอบแทนผลงานตีพิมพ"และการเสนอผลงาน 
ประจําปXงบประมาณ 2555 โดยมีมติให<ศูนย"สMงเสริมการวิจัยและถMายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร"และ
วิทยาศาสตร" นํารMางกลับไปพิจารณาตามความคิดเห็นและข<อเสนอแนะของบุคลากรท่ีนําเสนอในระบบ e-Office  
อ<างอิงท่ี BG11VDAA หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BG11VDAA นั้น  

บัดนี้ หัวหน<าศูนย"สMงเสริมการวิจัยและถMายทอดเทคโนโลยี ได<ปรับแก<ไขรMางประกาศดังกลMาว 
เรียบร<อยแล<ว และนําเสนอรMางฉบับใหมMเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2554 รายละเอียด ดังเสนอมาพร<อมนี้  
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ดังนั้น เพ่ือให<การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ดําเนินไปด<วยความ
เรียบร<อย และเปTนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให<
คณะกรรมการประจําคณะ มีหน<าท่ีพิจารณาวางระเบียบ และออกข<อบังคับภายในคณะ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย และให<คําปรึกษาและเสนอความเห็นตMอคณบดี       

 ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นตMาง ๆ อยMางกว<างขวาง และเพ่ือให<มีความชัดเจนเข<าใจในบริบทของ
ประกาศถูกต<องตามวัตถุประสงค"ของศูนย"สMงเสริมการวิจัยและถMายทอดเทคโนโลยี จึงเรียนเชิญ อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี 
เข<ารMวมประชุมเพ่ือชี้แจงข<อมูลประกอบการพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามรMางประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ"การให<เงินตอบแทน
ผลงานตีพิมพ"และการเสนอผลงาน ประจําปXงบประมาณ 2555 โดยแก<ไข ดังนี้  

1. ให<แก<ไขชื่อประกาศคณะฯ ชื่อเรื่องจากเดิม เปTน หลักเกณฑ"การให<เงินตอบแทนการตีพิมพ"
เผยแพรMผลงานวิจัย ประจําปXงบประมาณ 2555 

2. ข<อ 1 เง่ือนไขการจัดสรร : จากข<อความเดิม “แตMละผลงานตีพิมพ"จะได<รับการจัดสรรเงินตอบ
แทนเกินวงเงินท่ีระบุไว<ตามประเภทผลงาน ...” เปTน “แตMละผลงานตีพิมพ"จะได<รับการจัดสรรเงินตอบแทนไม6เกิน
วงเงินท่ีระบุไว<ตามประเภทผลงาน ...”   

3. ข<อ 2 แก<ไขเปTนเงินตอบแทนนําผลงานไปใช<ประโยชน" อัตรา 3,000 บาท โดยมีหลักฐานหนังสือ
รับรองการใช<ประโยชน"จากหนMวยงานท่ีเก่ียวข<อง ท้ังนี้ต<องเปTนหนMวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"     

4.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทรัพย�สินทางปNญญาในสถาบันอุดมศึกษา 

 ด<วยกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/15433 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2554 แจ<งมติท่ีประชุม
คณบดีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทรัพย"สินทางป�ญญาในสถาบันอุดมศึกษา และขอให<แจ<งผลเก่ียวกับ
การดําเนินงานภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 รายละเอียดอ<างอิงท่ี BO13BZ2U เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2554 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BO13BZ2U โดยมีสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ
การศึกษา มก. เห็นชอบให<นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาข<อคิดเห็นเก่ียวกับประเด็น "ทรัพย"สินทางป�ญญา" ดังนี้ 

1. เสนอแนะให<บรรจุเรื่องทรัพย"สินทางป�ญญาในหลักสูตร (โดยการสร<างรายวิชาท่ีเก่ียวข<อง) 
สําหรับคณะ/สาขาวิชาท่ีมีความเก่ียวข<องหรือใกล<เคียงในเรื่องของผลผลิตท่ีสําคัญ เชMน คณะเกษตร คณะวนศาสตร" 
คณะวิทยาศาสตร" คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปTนต<น 

2. การสอดแทรกเข<าไปในรายวิชาท่ีมีอยูMแล<ว ซ่ึงจะปรากฏอยูMใน Course syllabus 

3. การพัฒนารายวิชาระดับปริญญาตรีท่ีมีลักษณะบูรณาการ เปTนวิชาศึกษาท่ัวไป (เก่ียวข<องกับ
หลายสาขา) โดยเปTนรายวิชาท่ีเข<าใจงMาย เพ่ือให<นิสิตใหมMได<ตระหนักถึงคุณคMาของทรัพย"สินทางป�ญญา และนํามา
สานตMอเม่ือได<ศึกษารายวิชาในระดับท่ีสูงข้ึน 

4. การพัฒนารายวิชาท่ีมีลักษณะการบูรณาการหลาย ๆ  สาขา ในระดับท่ีสูงข้ึน เชMน กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร" วิทยาศาสตร" เปTนต<น  

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 15/2554 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2554 มีมติอนุมัติใน
หลักการ ดังนี้ 

(1) มอบทุกคณะนําไปพิจารณาดําเนินการใน ข<อ 1 และ 2 
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(2) มอบศูนย"วิชาบูรณาการ หมวดศึกษาท่ัวไป ดําเนินการใน ข<อ 3 
(3) มอบคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาแตMงต้ังคณะทํางานเพ่ือทําหน<าท่ีในการติดตาม

ดําเนินงานของคณะตMางๆ โดยกําหนดให<แล<วเสร็จภายใน 2 เดือน และนําเสนอมหาวิทยาลัยฯทราบตMอไป 
ในการนี้กองบริการการศึกษา บางเขน ขอให<คณะฯ พิจารณาดําเนินการตาม (1) และขอให<แจ<ง

ผลการดําเนินการเสนอรองอธิการบดีฝ5ายวิชาการ ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2554  
ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  
รองคณบดีฝ5ายวิชาการ แจ<งวMาคณะฯ ดําเนินการตามาตรการข<อ 1 และ 2 ตามท่ีมหาวิทยาลัย

แจ<งขอความรMวมมือแล<ว จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้  

1. รายวิชา 02738411  การเปTนผู<ประกอบการสําหรับนักวิทยาศาสตร" ซ่ึงมีหัวข<อบรรยาย ดังนี้ 
- ทรัพย"สินทางป�ญญา จํานวน 6 ชั่วโมง 
- สิทธิบัตรของงานวิจัย จํานวน 6 ชั่วโมง  
- กฎหมายเบ้ืองต<นสําหรับผู<ประกอบการ (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค<า) จํานวน 3 

ชั่วโมง   

2. รายวิชา 02739496  เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงมีหัวข<อบรรยายเรื่องกฎหมาย
สิทธิบัตรสําหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร" จํานวน 6 ชั่วโมง  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบสMวนงานจัดการศึกษาแจ<งผลให<มหาวิทยาลัยทราบตามกําหนด  

4.3 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข(ารับราชการตําแหน6งอาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย (น.ส.ศศิธร  
อุดปRน)  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" รับเปTนหนMวยงานต<นสังกัด น.ส.ศศิธร  อุดปzน ผู<รับทุน
โครงการเครือขMายกลยุทธ"เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย"ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกรMวมในประเทศ
และตMางประเทศ ประจําปX 2551 สาขาวิชาคณิตศาสตร" คณะวิทยาศาสตร" มหาวิทยาลัยเชียงใหมM เพ่ือปฏิบัติงาน
ชดใช<ทุนภายหลังสําเร็จการศึกษา ณ สาขาวิชาคณิตศาสตร" สายวิชาคณิตศาสตร" สถิติและคอมพิวเตอร" ป�จจุบัน 
น.ส.ศศิธร  อุดปzน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2554  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได<พิจารณา
จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนMงอาจารย" สาขาวิชาคณิตศาสตร" ปXงบประมาณ 2555 ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง  และได<ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือรับราชการเสร็จเรียบร<อยแล<ว นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได<ดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2554 เสร็จเรียบร<อย
แล<ว ดังนั้นจึงขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือก และขออนุมัติบรรจุ น.ส.ศศิธร  อุดปzน คุณวุฒิ กศ.บ.(คณิตศาสตร") 
คะแนนเฉลี่ย 2.87 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  วท.ม. (คณิตศาสตร"ประยุกต") คะแนนเฉลี่ย 3.06 และ วท.ด.
(คณิตศาสตร") คะแนนเฉลี่ย 3.40 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมM ผู<ผMานการคัดเลือกเข<ารับราชการในตําแหนMงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนMง อาจารย" ข้ัน 20,648 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร"  รายละเอียด
อ<างอิงท่ี C00SR7Q0 หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?C00SR7Q0  

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนMงอาจารย"ต<องผMานการพิจารณาและได<รับเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ กMอน พร<อมได<จัดสMงรายละเอียดประกอบการพิจารณามาด<วยแล<ว  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และให<นําเสนอขออนุมัติบรรจุตMอไป  
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4.4 ขออนุมัติเสนอขอตําแหน6งทางวิชาการ (ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน�)  

ตามท่ีนางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน" ข<าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนMง ผู<ชMวย
ศาสตราจารย" ข้ัน 28,340 บาท สังกัดโครงการสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร" คณะศิลปศาสตร"และ
วิทยาศาสตร" มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0866 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 เรื่อง ขอแตMงต้ังตําแหนMงรอง
ศาสตราจารย" ในสาขาวิชาชีววิทยา โดยวิธีปกติ สํานักงานเลขานุการ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 โดยหัวหน<า
สายวิชาวิทยาศาสตร" พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานครบถ<วนแล<ว ประกอบด<วย   

1. แบบประวัติสMวนตัวและหนังสือรับรองปริมาณงาน (ก.พ.อ.03) จํานวน 5 ชุด  

2. เอกสารคําสอนรายวิชาชีววิทยาของมลพิษ (01424482) จํานวน 5 เลMม (เอกสารหมายเลข 1)  

3. ผลงานวิจัย รวม 4 ฉบับ จํานวน 5 ชุด ดังนี้  

3.1  T., Panich-pat and Srinives P. 2009. Partitioning of Lead Accomulation in 
Rice Plants. Thai Journal of Agricultural Science. 42Z1X: 35-40.  

3.2 Thanawan Panich-pat, Warin Yenwaree and Rattiya Ongmali. 2009. 
Monitoring of water quality using phytoplankton, protozoa and benthos as bioindicator in 
Chadeebucha canal, Nakhon Pathom province. J. Environ.RES. 31(2): 1-14.  

3.3  Thanawan Panich-pat and Taengon Prommi, 2011. Aquatic Insects and 
Water Quality in Rice Fields during a Crop Cycle. Veridian E-Journal SU. 4(2).  

3.4  Thanawan Panich-pat, Thitiya Pung and Juthamas Poomsiri. 2010. 
Comparison Efficiency of Cyperus, Cattail, Canna to Treat Wastewater from Ratchaburi Plant. 
Proceeding in Thailand Research Symposium 2010. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหMงชาติ (วช.).  

4. หนังสือ เรื่อง ชีววิทยา (Biology) จํานวน 5 เลMม (พิมพ"ท่ี โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮ<าส" พิมพ"ครั้งท่ี 1 
เดือนมกราคม 2554)    

5. บันทึกแจ<งผลการประเมินการสอน เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552  

 อนึ่ ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหนMงทางวิชาการประจําคณะฯ ได<ชMวยตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนMง ชั่วโมงสอน ก.พ.อ.03 ผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ"เผยแพรMตามหลักเกณฑ"ท่ี ก.พ.อ. 
กําหนดแล<ว เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให<ความเห็นชอบ เพ่ือมอบ
คณบดี พิจารณาเสนอเรื่องแตMงต้ังตําแหนMงทางวิชาการ และพิจารณาแจ<งรายชื่อผู<ทรงคุณวุฒิในสาขาชีววิทยาโดยวิธี
ปกติ ไมMน<อยกวMา 6 ทMานตามบัญชีรายชื่อผู<ทรงคุณวุฒิท่ีได<รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตMอไป     

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

ประธานอนุกรรมการพิจารณาตําแหนMงทางวิชาการประจําคณะฯ พิจารณาแบบ ก.พ.อ.03 และ
ผลงานวิชาการแล<ว มีข<อสังเกตเพ่ือปรับปรุงแก<ไขโดยได<แจ<งให< ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน" ทราบแล<ว แตM ผศ.ดร.
ธนวรรณ พาณิชพัฒน" ยังมิได<นําสMงก.พ.อ. 03 ฉบับแก<ไข    

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ เม่ือจัดสMงเอกสารฉบับแก<ไขแล<วให<นําเสนอคณบดีเพ่ือ
ดําเนินการตMอไป  
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4.5 ขออนุมัติเสนอขอตําแหน6งทางวิชาการ (อ.ทนุวงศ�  จักษุพา)  

ตามท่ีนายทนุวงศ" จักษุพา ข<าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนMง อาจารย" สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร" (สาขาวิชาคอมพิวเตอร" สายวิชาคณิตศาสตร" สถิติและคอมพิวเตอร") คณะศิลป
ศาสตร"และวิทยาศาสตร" มีบันทึกท่ี ศธ 0513.2040315/119 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2554 เรื่อง ขอตําแหนMงผู<ชMวย
ศาสตราจารย" สํานักงานเลขานุการ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2554 โดยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา
คอมพิวเตอร" พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานครบถ<วนแล<ว ประกอบด<วย   

1. แบบประวัติสMวนตัวและหนังสือรับรองปริมาณงาน (ก.พ.อ.03) จํานวน 3 ชุด  

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองค"การคอมพิวเตอร"และภาษาแอสเซมบลี (02729311) 
จํานวน 3 ชุด  ดังนี้  

3. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ" เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศรายงานประเมินตนเอง : กรณี
ตั ว อยM า ง อ งค" ป ร ะกอบ ท่ี  4  ง าน วิ จั ย  ส า ย วิ ช า คอม พิ ว เ ตอ ร"  คณะ ศิล ปศาส ต ร" แ ล ะ วิ ท ย าศาส ต ร" 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" กําแพงแสน  3 ชุด (เผยแพรMในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" วิทยาเขต
กําแพงแสน ครั้งท่ี 7 ผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร" ระหวMางวันท่ี 7-8 ธันวาคม 2553)  

4. หนังสือ เรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จํานวน 3 เลMม (จัดพิมพ"โดย ศูนย"หนังสือ
เมืองไทย เมษายน 2554)    

5. บันทึกแจ<งผลการประเมินการสอน เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2552  

อนึ่ ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหนMงทางวิชาการประจําคณะฯ ได<ชMวยตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนMง ชั่วโมงสอน ก.พ.อ.03 ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ"เผยแพรMตามหลักเกณฑ"ท่ี ก.พ.อ. 
กําหนดแล<ว เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให<ความเห็นชอบ เพ่ือมอบ
คณบดี พิจารณาเสนอเรื่องแตMงต้ังตําแหนMงทางวิชาการ และพิจารณาแจ<งรายชื่อผู<ทรงคุณวุฒิในสาขาคอมพิวเตอร"
โดยวิธีปกติ ไมMน<อยกวMา 6 ทMานตามบัญชีรายชื่อผู<ทรงคุณวุฒิท่ีได<รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตMอไป     

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

ประธานอนุกรรมการพิจารณาตําแหนMงทางวิชาการประจําคณะฯ พิจารณาแบบ ก.พ.อ.03 และ
ผลงานวิชาการแล<ว มีข<อสังเกตเพ่ือปรับปรุงแก<ไขโดยได<แจ<งให< อ.ทนุวงศ"  จักษุพา ทราบ และ อ.ทนุวงศ"  จักษุพา ได<
แก<ไขเอกสาร ก.พ.อ.03 จัดสMงให<เรียบร<อยแล<ว สําหรับเอกสารผลงานทางวิชาการตามข<อสังเกตอยูMในระหวMางการแก<ไข
ยังมิได<นําสMงให<สํานักงานเลขานุการ          

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ เม่ือจัดสMงเอกสารผลงานทางวิชาการฉบับแก<ไขแล<วให<
นําเสนอคณบดีเพ่ือดําเนินการตMอไป  

4.6 ขออนุมัติแต6งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมาตรฐาน   

ตามท่ีประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟzสิกส" คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20413/190 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง ขอเสนอแตMงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและ
มาตรฐาน โดยแจ<งวMาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟzสิกส" ในคราวประชุมครั้งท่ี 
10/2554 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2554 มีมติให<แตMงต้ังอาจารย"ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟzสิกส" ทํา
หน<าท่ีเปTนคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมาตรฐาน เพ่ือให<การบริหารหลักสูตร วท.บ.(ฟzสิกส") 
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เปTนไปตามหลักเกณฑ"ใน มคอ.2  ดังนั้นจึงขอเสนอแตMงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและ
มาตรฐาน ประกอบด<วย 

1) อ.ดร.สุชีวัน กรอบทอง ประธานกรรมการ  
2) ผศ.เบญจมาศ แก<วนุช  กรรมการ  
3) ผศ.นพพร  รัตนชMวง  กรรมการ 
4) อ.ดร.ศศิมลฑล มMวงศรีจันทร" กรรมการ  
5) อ.สุทธิพจน" สุทธนะ  กรรมการและเลขานุการ  
โดยให<คณะกรรมการมีหน<าท่ี ดังนี้  

1.  ประเมินข<อสอบหรือวิธีการประเมินของแตMละรายวิชาเพ่ือให<สอดคล<องกับความรับผิดชอบตMอ
ผลการเรียนรู<ของนิสิต  

2.  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในทุกรายวิชา ยกเว<นรายวิชา 01420113, 01420114 และ 01420115 
และในการทวนสอบในรายวิชาหนึ่ง ๆ ต<องมีกรรมการทําหน<าท่ีทวนสอบไมMน<อยกวMา 3 ทMาน ท้ังนี้ในรายวิชาใดท่ี
ประธานหลักสูตรเปTนผู<สอนให<ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟzสิกส" ทําหน<าท่ีเปTนประธานกรรมการทวนสอบใน
รายวิชานั้นแทน  

3.  รับรองการประเมินของอาจารย"ผู<สอน และรายงานผลการทวนสอบตMอประธานโครงการจัดต้ัง
สายวิชาฟzสิกส" โดยเสนอตMอท่ีประชุมคณาจารย"กMอนประกาศผลให<นิสิตทราบในทุกภาคการศึกษา  
รายละเอียดอ<างอิงท่ี C90YLD6I หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?C90YLD6I  

 อนึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการฝ5ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ในการประชุมครั้งท่ี 
10/2554 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 มีมติเห็นชอบ และให<นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตMอไป  

 ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให<ดําเนินการแตMงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและ
มาตรฐาน โดยเพ่ิมเติมหน<าท่ีข<อ 4 ให<รายงานผลการทวนสอบตามข<อ 3 ให<ฝ5ายวิชาการเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ
ฝ5ายการศึกษาเพ่ือรวบรวมและนําเสนอรายงานให<คณบดีทราบทุกภาคการศึกษา  

4.7 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 01420117 และ 01420118 

ด<วยคณาจารย" สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาฟzสิกส" จํานวน 4 ทMาน ประกอบด<วย  
3. อ.ดร.ศุภเดช   สุจินพรัหม  
4. อ.ดร.สุชีวัน กรอบทอง 
5. อ.สุทธิพจน" สุทธนะ  
6. อ.ดร.ศศิมลฑล มMวงศรีจันทร"  

 มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20413/188 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2554 เสนอขออนุมัติผลิตผลงานทาง
วิชาการ รายวิชา 01420117 ชื่อวิชา ฟzสิกส"พ้ืนฐาน I (Basic Physics I) จํานวน 2(2-0-4) หนMวยกิต และ 
01420118 ชื่อวิชา ฟzสิกส"พ้ืนฐาน II (Basic Physics II) จํานวน 2(2-0-4) หนMวยกิต รายละเอียดอ<างอิงท่ี 
C90YC39C หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?C90YC39C  โดยผMานการ
พิจารณาให<ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังสายวิชาฟzสิกส" คราวประชุมครั้งท่ี 9/2554 ให<
ดําเนินการจัดทําโดยดําเนินการให<สอดคล<องกับคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เริ่มต้ังแตMภาคปลาย 
ปXการศึกษา 2554 เปTนต<นไป ระยะเวลาการดําเนินงาน 3 ภาคการศึกษา นั้น   
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 ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ5ายการศึกษา คราวประชุมครั้งท่ี 10/2554 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 
2554 พิจารณาแล<วมีมติเห็นชอบ และให<นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเพ่ือให<ความเห็นชอบอนุมัติ
ดําเนินการ และคิดภาระงานตามประกาศคณะฯ ตMอไป   

 ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบฝ5ายวิชาการดําเนินการตMอไป  

4.8 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 01420213 และ 01420311 
 ด< วย อ.ดร . ศุภ เดช  สุจินพรัหม สั ง กัด โครงการจัด ต้ั งสายวิ ชาฟzสิกส"  มี บันทึก ท่ี  ศธ 
0513.20413/189 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2554 เสนอขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 รายวิชา รายละเอียด
อ< า ง อิ ง ท่ี  C90YFWZ5 หรื อสื บค< น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?C90YFWZ5  
ดังนี้  

1. รายวิชา 01420213 ฟzสิกส"เชิงคณิตศาสตร" I (Mathematical Physics I) จํานวน 3(3-0-6)
หนMวยกิต 

2. รายวิชา 01420311 ฟzสิกส"เชิงคณิตศาสตร" II (Mathematical Physics II) จํานวน 3(3-0-6) 
หนMวยกิต  
     คณะกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังสายวิชาฟzสิกส" คราวประชุมครั้งท่ี 9/2554 มีมติให<ความ
เห็นชอบให<ดําเนินการจัดทําเพ่ือให<สอดคล<องกับคําอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ระยะเวลา
ดําเนินการเริ่มต้ังแตMภาคปลาย ปXการศึกษา 2554 เปTนต<นไป เปTนเวลา 2 ภาคการศึกษา และท่ีประชุมคณะกรรมการ
ฝ5ายการศึกษา คราวประชุมครั้งท่ี 10/2554 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 พิจารณาแล<วมีมติเห็นชอบ และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเพ่ือให<ความเห็นชอบอนุมัติดําเนินการ และคิดภาระงานตามประกาศคณะฯ 
ตMอไป    

 ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบและมอบฝ@ายวิชาการดําเนินการต6อไป  

4.9 ขออนุมัติเปRดรายวิชาใหม6 02727011 และ 02727012 

ด<วย อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี สังกัดสาขาพฤกษศาสตร" สายวิชาวิทยาศาสตร" ขออนุมัติเปzดสอน
รายวิชาใหมMระดับปริญญาตรี จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้  

1. รหัสวิชา 02727011 ชื่อวิชา พืชเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา (Plants for better life)  3(3-0-6) หนMวย
กิต 

2. รหัสวิชา 02727012 ชื่อวิชา พืชและมนุษย" (Plants and Human) 3(3-0-6) หนMวยกิต 

รายวิชาดังกลMาว จัดเปTนอยูMในหมวดรายวิชาเลือกเสรี เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร"ชีวภาพ) และหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเปzดสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค"
เพ่ือให<นิสิตได<เข<าใจถึงบทบาทตMาง ๆ ของพืชท่ีมีอิทธิพลตMอคุณภาพชีวิต และวัฒนธรรมของมนุษย" และตระหนักถึง
ความสําคัญของพืชในฐานะหนทางรอดของมนุษยชาติ รวมท้ังกMอให<เกิดความคิดเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปประยุกต"ใช<
ใ นชี วิ ตประจํ า วั นต ามแนวทา ง เศรษฐ กิจพอ เ พีย ง  ร ายละ เ อี ยดอ< า ง อิ ง ท่ี  C90YJ9BL หรื อสื บค< น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?C90YJ9BL  
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     อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ5ายการศึกษา คราวประชุมครั้งท่ี 10/2554 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 
2554 พิจารณาแล<วมีมติเห็นชอบ และให<นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให<ความเห็นชอบเพ่ือ
ดําเนินการตMอไป    

 ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบและให<นําเสนอขออนุมัติตMอไป  

4.10 เกณฑ�พิจารณาความดีความชอบ 5 คะแนน ฝ@ายวิชาการ ในการประเมินป= 2555 

ด<วยรองคณบดีฝ5ายวิชาการ ได<พิจารณากําหนดเกณฑ"การพิจารณาความดีความชอบของฝ5าย
วิชาการ 5 คะแนน เพ่ือใช<ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯ ท้ังประเภท
ข<าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ เงินรายได< ลูกจ<างประจํา และลูกจ<างชั่วคราว และได<นําเสนอให<
บุคลากรมีสMวนรMวมในการพิจารณาให<ความเห็น และข<อเสนอแนะผMานทางระบบ e-Office อ<างอิงท่ี C40MPIQR เม่ือ
วันท่ี 14 ตุลาคม 2554 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?C40MPIQR  โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้  

เกณฑ"พิจารณาความดีความชอบ 5 คะแนน ฝ5ายวิชาการ ในการประเมินปX 2555 
สําหรับข<าราชการ เดือน เม.ย. 55 และ ต.ค.55 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนMง อาจารย" เดือน ต.ค.55 
1. การทําวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน (งบวิจัยเปTนของฝ5ายวิจัย เรื่องละ 3,000 บาท และ

รางวัลตามประกาศคณะ เรื่องละ 4,000 บาท)  
กําหนดให<ทุกสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา ต<องทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให<

เกิดอยMางน<อยปXละ 1 เรื่องในแตMละสายวิชา โดยพิจารณาจากจํานวนอาจารย"ในสายวิชาเปTนเกณฑ" ดังนี้ 
จํานวนอาจารย"ในสายวิชาไมMเกิน 10 คน ต<องมีวิจัยเกิด 1 เรื่อง (อาจรMวมกันทํา) 
11-20  2 
21-30  3 
31-40  4 
บุคลากรสายวิชาการ(ข<าราชการ) ท่ีมีรายชื่อปรากฏในโครงการวิจัย สามารถนับภาระงานได< 

1 คะแนน ใน การประเมินเดือน เม.ย.55 และบุคลากรสายวิชาการ(ข<าราชการ) ท่ีมีรายชื่อปรากฏในรูปเลMมวิจัย 
สามารถนับภาระงานได< 1 คะแนน ใน การประเมินเดือน ต.ค.55 

บุคลากรสายวิชาการ(พนักงาน) ท่ีมีรายชื่อปรากฏในโครงการวิจัย และในรูปเลMมวิจัย 
สามารถนับภาระงานได< 1 คะแนน ใน การประเมินเดือน ต.ค.55 

2. การพัฒนาบทเรียน e-Learning (รางวัลตามประกาศคณะ วิชาละ 3,000 บาท) 
กําหนดให<ทุกสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา ต<องพัฒนาบทเรียน e-Learning ให<เกิดอยMาง

น<อยปXละ 1 วิชา ในแตMละสายวิชา โดยพิจารณาจากจํานวนบุคลากรสายวิชาการในสายวิชาเปTนเกณฑ" ดังนี้ 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการในสายวิชาไมMเกิน 10 คน มีผลงานเกิด 1 เรื่อง (อาจรMวมกันทํา) 
11-20  2 
21-30  3 
31-40  4 
บุคลากรสายวิชาการ(ข<าราชการ) ท่ีมีรายชื่อปรากฏเปTนผู<รMวมผลิต สามารถนับภาระงานได< 

1 คะแนน ใน การประเมินเดือน เม.ย.55 และบุคลากรสายวิชาการ(ข<าราชการ) ท่ีมีรายชื่อปรากฏในรายงานผล
ประเมินการใช<บทเรียนท่ีผลิต สามารถนับภาระงานได< 1 คะแนน ในการประเมินเดือน ต.ค.55 
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บุคลากรสายวิชาการ(พนักงาน) ท่ีมีรายชื่อปรากฏเปTนผู<รMวมผลิต และในรายงานผล
ประเมินการใช<บทเรียนท่ีผลิต สามารถนับภาระงานได< 1 คะแนน ในการประเมินเดือน ต.ค.55  

ท้ังนี้การประเมินการใช<บทเรียนท่ีผลิต ให<ประเมินเพ่ือวัดวMาผู<เรียนเกิดการเรียนรู<ท่ีดีข้ึนจาก
การใช<บทเรียนท่ีผลิต เชMน นิสิตมีคะแนนดีข้ึน (ไมMวัดความพึงพอใจ) 

3. การเข<ารMวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานด<านวิชาการในระดับคณะ นับให<ครั้งละ 0.5 คะแนน (จาก
การลงชื่อเข<ารMวมกิจกรรม) 

4. พัฒนาเอกสารการสอน(เขียนข้ึนใหมM) ในรูปแบบตMางๆ ได<แกM เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา พิจารณาจากจํานวนอาจารย"ผู<รMวมผลิตเอกสารการสอน ดังนี้  

บุคลากรสายวิชาการ(ข<าราชการ) ท่ีมีรายชื่อปรากฏเปTนผู<รMวมเขียน จํานวนไมMตํ่ากวMา 4 บท 
ในแตMละครั้งของการประเมิน สามารถนับภาระงานได< 1 คะแนน (เอกสารในรูปแบบอ่ืนไมMสามารถนํามานับคะแนน) 

บุคลากรสายวิชาการ(พนักงาน) ท่ีมีรายชื่อปรากฏเปTนผู<รMวมเขียน จํานวนไมMตํ่ากวMา 8 บท ใน
การประเมินเดือน ต.ค.55 สามารถนับภาระงานได< 1 คะแนน  

ภาระงานท้ัง 4 ข<อข<างต<น คิดรวมให<ไมMเกิน 5 คะแนน  

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนและชMวยวิชาการ เกณฑ"พิจารณาจากการมีสMวนรMวมในกิจกรรม
ตMางๆ ท่ีเก่ียวข<องกับงานวิชาการท่ีทMานเก่ียวข<องด<วย  

ท้ังนี้ การทํา มคอ.2-7 ให<นับรวมอยูMในภาระการสอนท่ีอาจารย"ต<องทําอยูMแล<วในแตMละวิชา โดย
หัวหน<าสายวิชา/ประธานโครงการฯ จะต<องติดตามให<ครบจํานวนรายวิชาท่ีเปzดสอนในแตMละภาคการศึกษา ถือเปTน
หน<าท่ีท่ีผู<จัดการรายวิชา/ผู<รMวมสอน ต<องรMวมกันจัดทํา (ฝ5ายวิชาการไมMคิดคะแนนให<แล<ว)  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตMาง ๆ และให<ข<อคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
แก<ไข เพ่ิมเติมเกณฑ"การพิจารณาคะแนนให<เหมาะสมยิ่งข้ึน ดังนี้  

1. เกณฑ"ข<อ 1 ปรับแก<ไขเพ่ิมเติมเพ่ือขยายความให<มีความชัดเจน ดังนี้  
จํานวนอาจารย"ทําวิจัยทMานเดียว  คิดภาระงานให<เต็ม = 5.00 คะแนน 
จํานวนอาจารย"รMวมทําวิจัย 2 ทMาน  คิดภาระงานเฉลี่ยให< 5/2 = 2.50 คะแนน 
จํานวนอาจารย"รMวมทําวิจัย 3 ทMาน  คิดภาระงานเฉลี่ยให< 5/3 = 1.67 คะแนน 

                กรณีมีผู<รMวมทําวิจัยหลายทMาน จนทําให<คะแนนภาระงานเฉลี่ยท่ีคิดให<น<อยกวMา 1.00 จะคิด
ภาระงานให<ผู<รMวมทําวิจัยเปTนทMานละ 1 คะแนน  

บุคลากรสายวิชาการ (ข<าราชการ) ท่ีมีรายชื่อปรากฏในโครงการวิจัย  สามารถนับภาระงาน
ได<ในการประเมินเดือนเมษายน 2555   

บุคลากรสายวิชาการ (ข<าราชการ) ท่ีมีรายชื่อปรากฏในรูปเลMมวิจัย  สามารถนับภาระงานได<
ในการประเมินเดือนตุลาคม 2555 

บุคลากรสายวิชาการ (พนักงาน) ท่ีมีรายชื่อปรากฏในโครงการวิจัยและในรูปเลMมวิจัย  
สามารถนับภาระงานเปTน 2 เทMาในการประเมินเดือนตุลาคม 2555  

2. เกณฑ"ข<อ 2 ปรับแก<ไขเพ่ิมเติมเพ่ือขยายความให<มีความชัดเจน ดังนี้  
จํานวนอาจารย"ท่ีผลิตบทเรียน E-Learning ทMานเดียว คิดภาระงานให<เต็ม = 5.00 คะแนน 
จํานวนอาจารย"ท่ีรMวมผลิตบทเรียน E-Learning 2 ทMาน คิดภาระงานเฉลี่ยให< 5/2 = 2.50 

คะแนน 
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จํานวนอาจารย"ท่ีรMวมผลิตบทเรียน E-Learning 3 ทMาน คิดภาระงานเฉลี่ยให< 5/3 = 1.67 
คะแนน 

กรณีมีผู<รMวมผลิตบทเรียน E-Learning หลายทMาน จนทําให<คะแนนภาระงานเฉลี่ยท่ีคิดให<
น<อยกวMา 1.00 จะคิดภาระงานให<ผู<รMวมผลิตบทเรียน e-Learning เปTนทMานละ 1 คะแนน 

บุคลากรสายวิชาการ (ข<าราชการ) ท่ีมีรายชื่อเปTนผู<ผลิตหรือผู<รMวมผลิต สามารถนับภาระงาน
ได<ในการประเมินเดือนเมษายน 2555 และ 

บุคลากรสายวิชาการ (ข<าราชการ) ท่ีมีรายชื่อในรายงานผลประเมินการใช<บทเรียนท่ีผลิต 
สามารถนับภาระงานได<ในการประเมินเดือนตุลาคม 2555   

บุคลากรสายวิชาการ (พนักงาน) ท่ีมีรายชื่อเปTนผู<ผลิตหรือผู<รMวมผลิต และมีรายชื่อในรายงาน
ผลประเมินการใช<บทเรียนท่ีผลิต สามารถนับภาระงานเปTน 2 เทMาในการประเมินเดือนตุลาคม 2555 

3. การเข<ารMวมกิจกรรมหรือการมีส6วนร6วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานด<านวิชาการในระดับคณะ 
(เช6น การแสดงความคิดเห็นในงานของฝ@ายวิชาการบนระบบ e-office, การเข(าร6วมการอบรม เปJนต(น) นับภาระ
งานให<ครั้งละ 0.5 คะแนน  

4. เกณฑ"ข<อ 4 ปรับปรุง เพ่ือขยายให<มีความชัดเจน ดังนี้   
จํานวนอาจารย"ท่ีผลิตเอกสารการสอนทMานเดียว  คิดภาระงานให<เต็ม = 5.00 คะแนน 
จํานวนอาจารย"ท่ีรMวมผลิตเอกสารการสอน 2 ทMาน คิดภาระงานเฉลี่ยให< 5/2 = 2.50 

คะแนน 
จํานวนอาจารย"ท่ีรMวมผลิตเอกสารการสอน 3 ทMาน  คิดภาระงานเฉลี่ ย ให<  5/3 = 1 .67 

คะแนน 
กรณีมีผู<รMวมผลิตเอกสารการสอนหลายทMาน จนทําให<คะแนนภาระงานเฉลี่ยท่ีคิดให<น<อยกวMา 

1.00  จะคิดภาระงานให<ผู<รMวมผลิตเอกสารการสอน เปTนทMานละ 1 คะแนน 
ท้ังนี้ การนับภาระงานจะนับให<หลังจากเอกสารการสอนได<ผMานการประเมินโดยผู<ทรงคุณวุฒิ 

และผลเปTน “ผMาน” เปTนท่ีเรียบร<อยแล<ว 
บุคลากรสายวิชาการ (ข<าราชการ) ท่ีมีรายชื่อเปTนผู<ผลิตหรือผู<รMวมผลิตเอกสารการสอน 

สามารถนับภาระงานได<ในการประเมินเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของงวดการประเมินครั้งตMอไป  
บุคลากรสายวิชาการ (พนักงาน) ท่ีมีรายชื่อเปTนผู<ผลิตหรือผู<รMวมผลิตเอกสารการสอน 

สามารถนับภาระงานเปTน 2 เทMาในงวดการประเมินครั้งตMอไป 
    ภาระงานท้ัง 4 ข<อข<างต<น คิดรวมให<ไมMเกิน 5 คะแนน ตMอการประเมิน 1 ครั้ง   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีประชุมพิจารณาให<ความคิดเห็นและข<อเสนอแนะ โดยดําเนินการ
จัดทําประกาศคณะฯ และแจ<งให<บุคลากรทราบ  

4.11 รายงานผลการกําหนดหลักเกณฑ� และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในสัดส6วนของสาย
วิชา/หน6วยงานเทียบเท6า ร(อยละ 60 และสัดส6วนร(อยละ 40 ของคณบดีและผู(บริหาร 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 26 
กันยายน 2554 มีมติเห็นชอบให<ดําเนินการแตMงต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ" และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานในสัดสMวนของสายวิชา/หนMวยงานเทียบเทMา ร<อยละ 60 และสัดสMวนร<อยละ 40 ของคณบดีและ
ผู<บริหาร ดังนี้    
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1. แตMงต้ังคณะกรรมการฯ ประกอบด<วย รองคณบดีฝ5ายบริหาร เปTนประธาน  รองคณบดี
ฝ5ายวิชาการ รองคณบดีฝ5ายวางแผนฯ หัวหน<าสายวิชาคณิตศาสตร" วิทยาศาสตร" ศิลปศาสตร" เปTนกรรมการ และ
หัวหน<าสํานักงานเลขานุการ เปTนกรรมการและเลขานุการ  

2. ให<คณะกรรมการฯ มีหน<าท่ีพิจารณากําหนดหลักเกณฑ" และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในสัดสMวนของสายวิชา/หนMวยงานเทียบเทMา ร<อยละ 60 และสัดสMวนร<อยละ 40 ของคณบดีและผู<บริหาร 
เพ่ือใช<เปTนเกณฑ"กลาง  

3. ให<จัดทํารMางตามข<อ 2 และนําเสนอบุคลากรเพ่ือประชาพิจารณ" ให<มีสMวนรMวมในการแสดง
ความคิดเห็น ให<ข<อเสนอแนะตามความเหมาะสม และปรับปรุงรMางหลักเกณฑ"ตามข<อเสนอแนะฯ เพ่ือนําเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ตMอไป  

4. ให<ดําเนินการให<แล<วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2554  

คณะกรรมการฯ ดังกลMาวได<มีการประชุม ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันจันทร"ท่ี 3 ตุลาคม 2554 เวลา 
09.30 น.  ห<องประชุม sc9-110 และมีมติเห็นชอบกําหนดเกณฑ"มาตรฐานกลาง รายละเอียดอ<างอิงท่ี BM1ERC7B 
เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2554 สืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BM1ERC7B  
รายละเอียดดังเสนอท่ีประชุมทราบแล<ว  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบโดยให<นําข<อมูลตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ" และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในสัดสMวนของสายวิชา/หนMวยงานเทียบเทMาดังกลMาวข<างต<น สMงตMอให<รองคณบดีฝ5าย
วิชาการ ประธานคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ"และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานเพ่ือข้ึนเงินเดือนประจําปX 
นําเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการเพ่ือพิจารณาให<ความเห็นกMอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ตMอไป   

4.12 รายงานผลสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับอาคารกิจการนิสิตและงานอาคารสถานท่ี  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการบริหารและจัดการ เม่ือ
วันจันทร"ท่ี 12 กันยายน 2554 พิจารณาเรื่องอาคารกิจการนิสิต อาคารสํานักงานหนMวยอาคารสถานท่ีและโรงจอด
รถยนต" และอาคารปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร" โดยให<นําเวียนให<บุคลากรคณะฯ มีสMวนรMวมในการพิจารณาให<
ความเห็นเก่ียวกับสถานท่ีกMอสร<าง และอ่ืน ๆ ผMานระบบ e-Office นั้น  

บัดนี้ มีคณาจารย"  ผู<บริหารท่ีเก่ียวข<อง ได<นําเสนอ ได<ประมวลความคิดเห็น ข<อสอบถาม และ
ให<ข<อเสนอแนะตMาง ๆ ในระบบ e-Office อ<างอิงท่ี BB0DNBJD เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2554 หรือสืบค<นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BB0DNBJD ดังนี้  

1) ไมMควรนําเอาห<องเก็บสารเคมีไปไว<ในอาคารกิจการนิสิต จะไมMปลอดภัยอยMางยิ่ง  

2) ควรมีการสรุปความคืบหน<าของแผนการกMอสร<างอาคาร เชMน การออกแบบ สถานท่ีจัดสร<าง 
การเสนอขอสร<าง งบประมาณ จากข<อมูลทราบวMาโครงการกMอสร<างอาคารดังกลMาว ผMานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฝ5ายกิจกรรมนิสิต คณะกรรมการภูมิสถาป�ตย"ฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ แล<ว แตMไมMผMาน
กรรมการบริหารจัดการ 

3) จากบทเรียนการซMอมแซมอาคาร 1-5 ควรจะต<องนํามาใช<ในการกMอสร<างตMาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต ไมMวMาจะเปTนหลังคาลานจอดรถ หลังคาทางเดิน อาจารย"นิสิตหลายทMานบอกวMามันดูนMาเกลียด และนMาอาย
มาก  ผมไมMทราบวMาแบบแปลนตMาง ๆ เคยมีใครเห็นลMวงหน<าบ<างหรือไมM จากการสอบถามบุคลากรสายตMาง ๆ รวมถึง
คณะผู<บริหารหลายทMานก็ไมMเคยทราบมากMอน แม<กระท่ังผู<เก่ียวข<องบางทMานก็ไมMทราบวMาจะมีการกMอสร<างอะไร แม<วMา
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จะมีผู<อ<างวMามีการสํารวจ แตMถ<าลองไปถามบุคลากรท้ังหลาย ไมMเคยมีใครทราบ เรื่องการขอซMอมแซมมีการเข<าท่ี
ประชุมเม่ือสี่ห<าปXกMอน (ผมมีรายงานการประชุม มีการแจ<งแคMวMาจะขออนุมัติซMอมแซมแตMไมMมีรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก) 
พอมาอีกครั้งก็มีแบบเรียบร<อยสMงขออนุมัติเรียบร<อยแล<ว พอขอดูแบบก็บอกวMาไมMมีแบบเพราะสMงให<มหาวิทยาลัย
อนุมัติ ท้ังๆท่ีคนในคณะไมMเคยเห็น รายการการซMอมแซมก็ไมMเห็นมีการเข<าท่ีประชุมใด ๆ เรื่องท่ีผMานไปแล<วก็คงต<อง
ทําใจ หลาย ๆ ฝ5ายท่ีเก่ียวข<องก็ทํางานอยMางเต็มท่ีแล<ว แตMก็หวังวMาป�ญหาตMาง ๆ มากมายท่ีเจอคงจะเปTนข<อเตือนใจ
ให<ผู<เก่ียวข<องระวังและใสMใจมากข้ึน   

4) ผู<ชMวยคณบดีฝ5ายกิจการนิสิต ได<ชี้แจงรายละเอียดตMางๆ และให<ข<อมูลเบ้ืองต<นเก่ียวกับอาคาร
กิจการนิสิต ดังนี้ 

 ในฐานะท่ีเปTน “กรรมการกายภาพและภูมิสถาป�ตย"ฯ” ของคณะ อยากจะกราบเรียนวMา 
คณะกรรมการชุดนี้เพ่ิงมีคําสั่งแตMงต้ังเม่ือวันท่ี 27/01/2554  และมีการนัดประชุมครั้งแรกเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ"  
2554  (แตMยังไมMมีการเวียนรายงานการประชุมให<รับรอง) และในการประชุมครั้งนั้นก็ได<มีการหยิบยกประเด็นการ
ซMอมแซมอาคาร 1-5 และการกMอสร<างทางเดินเชื่อมระหวMางอาคารและโรงจอดรถ ข้ึนมาเปTนวาระแจ<งเพ่ือทราบ  โดย
ไมMมีการนําแปลนหรืออะไรมาให<พิจารณาท้ังสิ้น 

เนื่องจากได<ทราบข<อมูลวMาโถงโรงจอดรถนั้น จะใช<เปTนสถานท่ีรับน<องใหมMด<วย ผมในฐานะ 
“ผช. คณบดีฝ5ายกิจการนิสิต” ก็ได<สอบถามเก่ียวกับรูปแบบอาคาร  จึงได<ทราบวMาจะสร<างเปTนหลังคาทรงโดมสูง
ประมาณ ชั้น 2 ของอาคารเดิม ผมจึงจินตนาการถึงโครงสร<างคล<ายๆ กันนี้ตามโรงเรียนมัธยม จึงสอบถามอีกวMาจะ
เกิดเปTนแสงสะท<อนเข<าหน<าตMางของห<องพักอาจารย"ท่ีอยูMชั้น 2 หรือไมM และทําให<เกิดการอภิปรายข้ึน จนท<ายสุด
ได<รับข<อมูลจากคณะกรรมการทMานหนึ่งวMา “โครงการนี้ได<ผMานการ e-Auction เรียบร<อยแล<ว  ไมMสามารถแก<ไขอะไร
ได<ท้ังสิ้น และรับรองวMาจะออกมาสวยแนM” กรรมการทMานตMางๆ จึงได<วางใจ ดังนั้น จึงใครMเรียนวMาการซMอมแซมอาคาร 
1-5 และการกMอสร<างทางเดินเชื่อมระหวMางอาคารและโรงจอดรถนั้น คณะกรรมการกายภาพและภูมิสถาป�ตย"ฯ ชุด
ป�จจุบันไมMได<มีสMวนรMวมพิจารณารูปแบบด<วยกMอนเลย อยMางท่ีบุคลากรหลายทMานเข<าใจกันและพูดวMาปลMอยให<ผMาน
ออกมาได<อยMางไร  

การควบรวมอาคารกิจการนิสิตกับอาคารฝ5ายอาคารสถานท่ีนั้น  เดิมทางคณะมีดําริจะ
จัดสร<างอาคาร 2 หลัง คือ อาคารกิจการนิสิต วงเงินงบประมาณ (6 ล<านบาท) และอาคารฝ5ายอาคารสถานท่ี อีก 1 
หลัง วงเงินประมาณ 4 ล<านบาท แตMได<มีผู<กรุณาแจ<งให<ทราบวMาเนื่องจากนโยบายของทางวิทยาเขตจึงทําให<จําต<อง
รวมอาคารท้ังสองหลังนี้เข<าด<วยกัน 

การพิจารณาถึง “ตําแหนMงกMอสร<าง” อาคารกิจการนิสิตท่ีควบรวมแล<วนั้น เดิมทางคณะมี
ดําริจะกMอสร<างในบริเวณอาคารสโมสรนิสิต เดิมแตMกรรมการทMานหนึ่งในท่ีประชุมได<เสนอวMาบริเวณนั้นเปTนมุมอับ 
อาคารกิจการนิสิตราคาหลายล<าน ไมMควรจะไปอยูMบริเวณนั้น อีกท้ังมีหม<อแปลงไฟฟ|าและสายไฟแรงสูง  จึงอาจทําให<
กMอสร<างได<ลําบาก สมควรจะหาทําเลใหมM จึงมีผู<เสนอวMาให<สร<างบริเวณโรงรถเดิมและสนามหญ<าหน<า ตึก 5 หรือไมMก็
สร<างตMอเนื่องไปในแนวเดียวกับอาคาร 10 (อาคารรัฐศาสตร") เลียบไปกับถนนแปรงล<างขวด 

เข<าใจวMาแบบแปลนท่ีมีการนําเสนอในการประชุมกรรมการบริหารคณะและกรรมการบริหาร
จัดการคณะ วันจันทร"ท่ี 12 กันยายน 2554 นั้น เปTนเพียงแบบเริ่มต<นท่ีสามารถแก<ไขได< ผมจึงขออนุญาตให<ข<อมูลแกM
บุคลากรทุกทMาน เพ่ือใช<ประกอบการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการกMอสร<างอาคารกิจการนิสิต ดังนี้ 

ควรมีโถงใต<ถุนอาคาร สําหรับให<นิสิตประกอบกิจกรรม จะได<ไมMต<องมาใช<โถงใต<อาคาร 1 ซ่ึง
รบกวนบุคคลอ่ืน จนได<รับการร<องเรียนมาคณาจารย"หลาย ๆ ทMาน 
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เนื่องจากเปTนอาคารกิจการนิสิต  ท่ีต<องมีการใช<พ้ืนท่ีซักซ<อมกิจกรรมตMางๆ ของนิสิตจึง
อาจสMงเสียงดังรบกวนผู<อ่ืน  และตMอไปอาจจะรกรุงรังตามปกติของตึกกิจกรรม ทําให<อาจไมMสวยงามเหมือนแรกสร<าง  
แตMก็ต<องคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยให<กับนิสิตท่ีทํากิจกรรมดึกๆ ด่ืนๆ เชMนกัน 

บนอาคารนMาจะมีห<องสําหรับชุมนุมตMางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังจากนิสิต ป.ตรี และ บัณฑิตศึกษา 

นMาจะมีห<องสําหรับให<คําปรึกษานิสิต แนะแนว หรือ ห<อง common room  ท่ีคMอนข<าง
กว<างขวาง  เพ่ือเปTนท่ีพักผMอน  รวมตัว  และเข<าพบอาจารย"เพ่ือขอคําปรึกษาด<านตMางๆ ของนิสิต  

นMาจะมีห<องประชุม  สําหรับให<สโมสรนิสิตหรือกรรมการชุมนุมตMางๆ ใช<ประชุม หรือสําหรับ
ฝ5ายกิจการนิสิตใช<จัดประชุม 

นMาจะมีห<องเก็บพัสดุของสโมสรนิสิต อยูMบริเวณชั้น 1 ของอาคาร  

นอกจากนี้ อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี  ผู<ชMวยคณบดีฝ5ายกิจการนิสิต ได<แจ<งเวียนขอสํารวจความ
คิดเห็นเก่ียวกับอาคาร "กิจการนิสิตและงานอาคารสถานท่ี" ใน 2 ประเด็น ได<แกM สถานท่ีกMอสร<าง และแบบแปลน
พ้ืนท่ีใช<สอย ภายใน โดยผMานระบบ e-Office อ<างอิงท่ี C5016G6L เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2554 ผลการสํารวจสืบค<น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?C5016G6L  รายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นท่ี 1. สถานท่ีดําเนินการก6อสร(าง 
1. อยากได<ผังท่ีต้ังอาคารในป�จจุบัน และ ตําแหนMงท่ีจะวางอาคารนี้บนผังดังกลMาว ท้ัง 2 

ตัวเลือก และ ดูวMาหันหน<าอาคารอยMางไร เพ่ือประกอบการพิจารณาด<วย 
2. รับทราบ เบ้ืองต<น บริเวณ "อาคารโรงจอดเดิม (หลังอาคาร SC.3) ไมMเหมาะสม จากประสบ

การบริเวณดังกลMาวจะรบกวนการเรียนการสอนเปTนอยMางมาก และจะ control นิสิตเรื่องนี้ยากมากและจะเปTน
ป�ญหาในอนาคตตMอ ๆ ไป เรื่องการรักษาความปลอดภัยคณะมียามอยูMแล<ว 

3. ไปสร<างบริเวณตึก 10 ดีกวMา ถ<าสร<างหลังตึก 3 โรงจอดรถเกMาจะรบกวนการเรียนการสอน
พ้ืนท่ีก็จะดูคับแคบไป 

4. เห็นด<วยกับบริเวณตMอไปจาก ตึก 10  เพราะถ<าสร<างหลัง Sc3 แล<วตMอไปนิสิต บุคลากร จะ
จอดรถตรงไหนครับ?  ป�จจุบันก็แยMงท่ีสําหรับจอดรถกันอยูMครับ และก็จอดไมMคMอยเปTนระเบียบตามกฎ ตรงตามเส<น 
ตามตําแหนMงท่ีจัดทําไว<ให<ด<วยครับ 

5. ประเด็นสถานท่ี ควรจะมีการวางผังอาคารลงบนพ้ืนท่ีจริงด<วยวMาจะหันหน<าอยMางไร มีพ้ืนท่ี
ด<านใดเหลือบ<างเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

6. ตัวอาคารควรอยูMแถวอาคาร 10 เพ่ือลดความแออัดและเสียงรบกวน 
7. ไมMรู<จะดีไหม แตMความคิดแว}ปแรกท่ีเห็นผังคือ ทําไมเราไมMสร<างอาคารกิจการนิสิตและงาน

อาคารสถานท่ี ไว<ตําแหนMงท่ีเปTนตึกสโมสรนิสิตเดิม จะได<มีทางเข<าถึงตึกงMาย หลายทางข้ึน และรู<สึกวMาจะไกลจากตึก
เรียน แตMนิสิตสามารถมีทางเลือกลานกิจกรรมใต<ตึก 1 เพ่ิม และหากจะรวมกลุMมกันอMานหนังสือ ก็เดินไปไมMไกลจาก
หอสมุดเทMาไหรM และ หากย<ายร<านถMายเอกสาร และร<านอาหารมาตรงสวนหยMอมหน<าอาคาร 5 แทนจะดีไหม เพราะ
จะได<เข<าถึงเพ่ือใช<บริการได<งMายจากทุกตึก ฝากอาจารย"รวบรวมความเห็นจากหลาย ๆ คน และสMงตMอคนในคณะ เผื่อ
ใครมองเห็นประเด็นชMวยบอกข<อดี ข<อเสียเพ่ิมหนMอยนะคะ ป�ญหาท่ีเห็นคือ ระหวMางสร<างจะให<สโมสรนิสิตฯไปอยูMท่ี
ไหนดี 
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8. เห็นด<วยกับการต้ังอาคารบริเวณแถวอาคาร 10   และเห็นเพ่ิมเติมเรื่องความปลอดภัยวMา 
ถึงจะมีการรักษาความปลอดภัยจากยามแตMคิดวMาควรมีการคัดเลือกยามและนMาจะมีคนดูแลในกรณียามไมMปฏิบัติ
หน<าท่ี เชMน นั่งหลับ พาบุคคลภายนอกเข<ามาในบริเวณ 

9. อาคารกิจการนิสิตไมMควรอยูMใจกลางคณะ !!! 
10. เห็นด<วยท่ีควรจะสร<างตึกในบริเวณตึกรัฐศาสตร"เนื่องจาก  

ข(อดี  
1) เด็กสามารถทํากิจกรรมได<ท้ังวัน โดยไมMรบกวนการเรียนการสอน ห<องปฏิบัติการ 

Sc3-ชั้น 1-3  ซ่ึงเปTนห<องเรียนแบบเปzด 
2) เด็กสามารถกลับหอพักได<สะดวก ในเวลากลางคืน หรือ ฝน ตก และ ปลอดภัย

เนื่องจากอยูMใกล< รปภ.  

ข(อเสีย   ถ<ามีการสร<างบริเวณหลังตึก Sc.3 คือ  
1) เสียงดังรบกวนการเรียนการสอน 
2) ไมMมีท่ีจอดรถมอเตอร"ไซด"สําหรับนิสิตท่ีจะมาเรียน ท่ี Sc2-Sc3 
3) อาจมีการวางของไมMเปTนระเบียบ โดยเฉพาะคัทเอ<าท" ตMางๆ ท่ีมีขนาดใหญM ทําให<

บรรยากาศไมMเหมาะกับการเรียนการสอน  
4) เสียงดังจากการทํากิจกรรม มีผลตMอความสนใจในการเรียนของนิสิต 

11. เข<าใจวMาทุกทMานนMาจะทราบจุดท้ังสองจุดท่ีพูดถึงกันแตMอยากให<มีการนําผังอาคารไปวางลง
บนแบบจริง  มีหลายกรณีท่ีมีการเปลี่ยนสถานท่ีสร<างตึกแตMพอนําแบบตึกไปวางจริงแล<วพบวMาท่ีไมMพอ หรือทําให<ต<อง
ปรับเปลี่ยนแบบภายหลัง  

12. มีการสรุปแล<วหรือวMาจะไมMมีอาคาร 13 จากข<อมูลท่ีทราบกMอนหน<านี้ คณะได<เสนอของบ
สร<างอาคาร 13 ในงบแผMนดินปX 55 แตMไมMได< สMวนอาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานนั้นก็มีท่ีมาจากการต<องการหาพ้ืนท่ีสําหรับ
รองรับปฏิบัติการพ้ืนฐาน ซ่ึงเปTนคนละจุดประสงค"กัน แตMไมMเคยทราบวMาได<มีการพิจารณาในท่ีประชุมใดวMาจะยกเลิก
การสร<างอาคาร 13 อยMางถาวร และผู<บริหารไมMได<ชี้แจงท่ีมาของอาคารตMาง ๆ ให<ชัดเจน และหากในอนาคตมีการ
แยกคณะ (ซ่ึงมีแนM ๆ ) การไปสร<างอาคารตรงถนนแปรงล<างขวดจะทําให<เราจะไมMมีพ้ืนท่ีเหลือ 

13. ทําไมต<องเปTนสองท่ีนั้น ทําไมไมMสร<างตรงท่ีตั้งของอาคารสโมสรนิสิตเดิม 

โดยสรุป  มีท้ังหมด 13 ความเห็น   

- เห็นควรให<สร<างบริเวณ ตึก 10 = 6 ความเห็น (คห. 2, 3, 4, 6, 8, 10) 

- เห็นควรให<สร<างบริเวณ ตึก Sc.3 = 1 ความเห็น (คห. 12) 

- เห็นควรให<สร<างบริเวณตรงท่ีตั้งของอาคารสโมสรนิสิตเดิม = 2 ความเห็น (คห. 7, 13) 

- ไมMเห็นควรให<สร<างใจกลางคณะ = 1 ความเห็น (คห. 9) 

- ขอข<อมูลเพ่ิมเติม = 3 ความเห็น (คห. 1, 5, 11) 

ประเด็นท่ี 2. แผนผังการใช(งานภายใน 
1. ควรสลับ plan ระหวMางชั้น 2 และชั้น 3 เนื่องจาก plan ป�จจุบันชั้น 2 ประกอบไปด<วยห<อง

ประชุม ห<องแนะแนว ห<องสํานักงานและห<องรองกิจการนิสิต ซ่ึงนMาจะต<องการความสงบ ในขณะท่ีชั้น 3 plan 
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ป�จจุบันเปTนห<องชมรมตMางๆ ซ่ึงโดยธรรมชาติแล<วจะเปTนชั้นท่ีเปTนต<นกําเนิดเสียงอึกทึกครึกโครมตMางๆ  นอกจากนี้
ยังทําให<อาจารย"ซ่ึงทําหน<าท่ีบริหารงานกิจการนิสิตต<องเดินผMานห<องชมรมตMางๆ เปTนการสอดสMองดูแลการมาใช<ห<อง
ชมรม ตMางๆ เพ่ือทํากิจกรรม มิใชMห<องพักอาศัยของนิสิตบางกลุMม (3 คห.) 

2. ควรมีบันไดหนีไฟ (ในแบบมีทางข้ึนลงท่ีเดียว)  หรือ มีทางหนีไฟอยูMนอกอาคารและเปTนแบบ
เปzดเข<าจากภายนอกไมMได<แตMสามารถเปzดออกจากอาคารได< เพ่ือความปลอดภัย  (2 คห.) 

3. ห<องรองและผู<ชMวย (ไมMทราบวMา ผช.ฝ5ายไหน?) นMาจะอยูMในบริเวณสํานักงานกิจกรรมนิสิต
เดียวกัน (2 คห.) 

4. บริเวณท่ีเปTนปลMอง (Void) ทําให<เสียพ้ืนท่ีอาคารโดยใชMเหตุ (3 คห.) 
5. ห<องน้ํานMาจะเยอะไป เม่ือเทียบกับขนาดของพ้ืนท่ีใช<สอยอ่ืน ๆ (มากกวMาอาคารเรียน)  ชั้น 3 

อาจไมMจําเปTนต<องมี หากชั้น 2 มีจํานวนมากดังแปลน (2 คห.) 
6. ห<องชุมนุมมีรวม 10 ห<องก็เพียงพอตMอชุมนุมของหลักสูตรตMางๆ และชุมนุมอ่ืนๆ หรือไมM ? 
7. กรณีของบัณฑิตศึกษาจะอยูMในนี้ด<วยหรือไมM? 
8. ควรมีห<องท่ีใช<สําหรับการอMานหนังสือ/ติว สําหรับนิสิต  เนื่องจากอาคารตMางๆ ใน คณะ มี

บริเวณ สําหรับอMานหนังสือน<อยมาก ถ<ามีบริเวณให<นิสิต  นิสิต จะมีเพ่ือนและสังคมกว<างมากข้ึน มิใชM เรียนเสร็จ 
กลับไปอยูMหอพักท่ีแออัด 4-7 คนตMอห<อง ทํากิจกรรมทุกอยMาง อMานหนังสือ ทําการบ<าน ท่ีเตียงนอน   และจากการ
สอบถามนิสิต อยากได<บริเวณในการอMานหนังสือ หรือ ติวระหวMางเพ่ือน และ รุMนพ่ีมากข้ึน เนื่องจาก ท่ีวิทยาเขต
กําแพงแสน มีพ้ืนท่ีเยอะมาก แตMไมMมีท่ีสําหรับนิสิตอMานหนังสือเปTนกลุMมระหวMางเพ่ือน และ พ่ีน<อง นMาจะทําให<นิสิตมี
ความสุขท่ีจะเรียนและใช<ชีวิตในวิทยาเขตเพ่ิมมากข้ึน (มีเสียงเล็กจากนิสิตบอกวMามาเรียนท่ีนี่สังคมเล็กมากเพราะวMา
นิสิตสMวนใหญM กลับห<องเพราะวMาไมMมีท่ีสําหรับทําการบ<านหรือพูดคุยกับเพ่ือน (สามารถสMงเสียงดังได<)  (3 คห.) 

9. สํานักงานควรอยูMชั้นลMางเพ่ือให<สะดวกตMอผู<มาติดตMอ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย  และห<อง
ทํางานผู<บริหารควรอยูMในพ้ืนท่ีเดียวกัน (ตึก 9) เพ่ือให<การเดินเอกสารราชการตMางๆ รวดเร็ว แตMหากมีห<องไว<นัดพบ
นิสิตเพ่ือคุยกิจการของนิสิตก็เห็นสมควร แตMขอให<พิจารณาถึง "งานหลัก" ท่ีต<องดําเนินการ  (2 คห.) 

10. ควรแยกสMวนงานอาคารสถานท่ีออกให<ชัดเจน 
11. ไมMควรมีห<องเก็บสารเคมีในตึกกิจกรรมนิสิต เพราะเปTนอันตรายอยMางยิ่ง   การพิจารณาเรื่อง

อาคารเก็บวัตถุอันตราย ไมMเคยมีการสอบถามหรือขอข<อมูลจากหนMวยงานท่ีเก่ียวข<อง คณะ/ผู<ออกแบบทราบหรือไมM
วMามีความจําเปTนอยMางไร และอาคารดังกลMาวต<องมีลักษณะอยMางไร การนําเอาห<องเก็บสารเคมีไปรวมกับอาคาร
กิจกรรมโดยให<เหตุผลวMาวิทยาเขตไมMต<องการให<สร<างหลายอาคารจึงไมMเหมาะสมเพราะไมMได<คํานึงถึงความปลอดภัย
และจุดประสงค"การใช<งาน ไมMวMาจะมีอาคารเก็บสารพิษหรือไมM ห<องเก็บสารเคมีก็ไมMควรจะอยูMในอาคารกิจกรรม (2 
คห.) 

12. ห<องเก็บของมีขนาดเล็กเกินไปเม่ือเทียบกับจํานวนชุมนุมตMางๆ 
13. ตึกไมMวMาจะต้ังท่ีใด มีมาตรการป|องกันหรือไมM เชMน ผู<ถือกุญแจ  ยามรักษาความปลอดภัย  

และควรมีกล<องวงจรปzดแตMละประตูเข<า-ออกอาคาร และโถงตMางๆ 
14. แตMละตึกควรมีจุดนัดรวมเม่ือเกิดอุบัติเหตุตMางๆ  ไมMทราบวMาตึกใหมMมีหรือไมM? 
15. สMวนงานอาคารสถานท่ีหมายถึงอะไรบ<าง หรือหมายถึงผู<ดูแลตึกนั้นๆ เหมือน ศร. 
16. ต<องเตรียมพ้ืนท่ีจอดรถให<มากหนMอยเพราะนิสิตจํานวนมากต<องมาทํากิจกรรม 

  ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ5ายบริหารนําข<อมูลข<างต<นไปพิจารณาใน
คณะกรรมการเสนอรูปแบบการกMอสร<างอาคารคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" เพ่ือศึกษาความเปTนไปได<และ
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ผลกระทบด<านตMาง ๆ (Project Feasibility) โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการพิจารณาให<ความเห็นกMอน
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตMอไป  

4.13 ขอให(มีการช้ีแจงโครงการสร(างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร�พ้ืนฐาน 

สืบเนื่องจากคณบดีได<ให<ข<อมูลเก่ียวกับการสร<างอาคารวิทยาศาสตร"พ้ืนฐานในการสัมมนา
บุคลากรคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" เม่ือวันท่ี 17 – 18 กันยายน 2554 โดยยังมีประเด็นข<อสงสัยตMาง ๆ 
มากมาย กอปรกับ ผู<ชMวยคณบดีฝ5ายบริหาร ได<สMงหนังสือเพ่ือให<แตMละฝ5ายนําเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม ภายในวันท่ี 
30 กันยายน 2554  ดังนั้น อ.ดร.ปzติ  ตรีสุกล  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี จึงแจ<งขอให<มีการชี้แจงโครงการ
กMอสร<างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร"พ้ืนฐาน โดยนําเสนอในระบบ e-Office อ<างอิงท่ี BN0UTOCM เม่ือวันท่ี 27 
กันยายน 2554 สืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BN0UTOCM  รายละเอียด
ข<อมูลได<นําเสนอท่ีประชุมทราบแล<ว   

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให<รองคณบดีฝ5ายบริหารนําข<อมูลดังกลMาวไปพิจารณาในคณะกรรมการ
เสนอรูปแบบการกMอสร<างอาคารคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" เพ่ือศึกษาความเปTนไปได<และผลกระทบด<านตMาง 
ๆ (Project Feasibility) เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตMอไป  

4.14 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข(อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําป= 2554 

ด<วยรองคณบดีฝ5ายวางแผนและประกันคุณภาพ ขอนําเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงตามข<อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ประจําปX 2554 เพ่ือแจ<งท่ีประชุม
พิจารณา ให<คําแนะนํา แก<ไข เพ่ือปรับปรุงให<สมบูรณ" และมอบหมายผู<รับผิดชอบดําเนินการตามแผน และสามารถ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ได<อยMางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รายละเอียดอ<างอิงท่ี CM108ZZA 
หรือ ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CM108ZZA หรือสืบค<นในระบบAMS e-
Office ท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/BQODCM10HX2B.xlsx  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   
1. เห็นชอบในหลักการ และขอให<ผู<รับผิดชอบในแตMละองค"ประกอบพิจารณาดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรมตามแผน และระยะเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลตามแบบ สปค. 02 ให<ฝ5ายประกันคุณภาพ
รวบรวมเพ่ือใช<เปTนข<อมูล  

2. มอบฝ5ายประกันคุณภาพติดตาม และวิเคราะห"ผลการดําเนินงานตามแผน 

3. องค"ประกอบท่ี 1 บทสรุปผู<บริหารข<อ 6 ในสMวนของโครงการพัฒนาบุคลากร มอบรองคณบดี
ฝ5ายบริหารพิจารณาจัดทําโครงการอบรมพัฒนาคณาจารย"เพ่ือเตรียมความพร<อมสําหรับดํารงตําแหนMงผู<บริหารระดับ
สายวิชา/รองหัวหน<าสายวิชา/เลขานุการสายวิชา/หนMวยงานเทียบเทMา  

4.15 ขอแก(ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01424111 ภาคต(น ป=การศึกษา 2554 

ด<วย รศ.ดร.สิริภัทร"  พราหมณีย" อาจารย"ผู<สอนรายวิชา 01424111 หลักชีววิทยา (Principles of 
Biology) แจ<งขอแก<ไขคะแนนของ น.ส.อนุสรา  อินทรีย" ตามแบบ KU7 จากคะแนน "F" เปTน "D" หมูM 700 และ 
น.ส.ภัทรา ชื่นศรีสวMาง ตามแบบ KU7 จากคะแนน "F" เปTน "D" หมูM 800  เนื่องจากกรอกคะแนนผิด รายละเอียด
อ<างอิงในระบบท่ี CF0RBXDU เม่ือวันท่ี 25 ต.ค.2554 หรือท่ี 
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http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CF0RBXDU หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RKARCM0N8NK0.PDF และ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XUNECF0RDQPJ.PDF  

 ท้ังนี้ได<ผMานความเห็นชอบจากประธานโครงการฯ รองคณบดีฝ5ายวิชาการเรียบร<อยแล<ว ดังนั้น
เพ่ือให<เปTนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ท่ีกําหนดให<การแก<ไขคะแนนตามแบบ KU7 ต<องผMานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ กMอนนําเสนอรองอธิการบดีฝ5ายวิชาการพิจารณา   

   ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม  

1. เห็นชอบและให<นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตMอไป  

2. มอบฝ5ายวิชาการ พิจารณาจัดทําโครงการจัดการเรียนรู< เรื่อง การใช<โปรแกรมคํานวณในการ
รวบรวมผลคะแนน และการตัดเกรด โดยเชิญวิทยากรภายในคณะฯ อาทิ อ.ดร.ปzติ ตรีสุกล อ.ดร.อาทร ลอยสรวงสิน 
ให<แกMคณาจารย"ตMาง ๆ โดยเฉพาะสายวิชาศิลปศาสตร"  

4.16 ขอแก(ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01422431 ภาคต(น ป=การศึกษา 2554     

ด<วย รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพMาย อาจารย"ผู<สอนรายวิชา 01422431 ชื่อวิชา สถิติทางชีววิทยา  
ตุลาคม (Statistics in 0Biological Sciences) หมูM 700 แจ<งวMาหลังจากกรอกคะแนนแบบ on line เม่ือวันท่ี 17 
ตุลาคม 2554 เรียบร<อยแล<ว พบวMามีความผิดพลาดเนื่องจากใสMคะแนนเต็มของคะแนนสอบกลางภาคไมMถูกต<องใน
สูตรการคํานวณด<วยการใช< Excel ทําให<การคํานวณเกรดของนิสิต จํานวน 39 คน ตํ่ากวMาเกณฑ"ท่ีกําหนดไว< ดังนั้น
จึงขอแก<ไขคะแนนของนิสิต รวม 39 คน ตามแบบ KU 7 รายละเอียดอ<างอิงในระบบ e-Office ท่ี CF0X5PDT  เม่ือ
วันท่ี 25 ตุลาคม 2554 หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CF0X5PDT 
ห รื อ สื บ ค< น ท่ี   h t t p : / / 1 5 8 . 1 0 8 . 1 9 4 . 6 : 5 1 4 0 / a m s O A fi l e / ANYLCF0X7HQC.PDF  แ ล ะ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PIBQCM0NAU8X.PDF  

 ท้ังนี้ได<ผMานความเห็นชอบจากประธานโครงการฯ รองคณบดีฝ5ายวิชาการเรียบร<อยแล<ว ดังนั้น
เพ่ือให<เปTนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ท่ีกําหนดให<การแก<ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ต<องผMานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ กMอนนําเสนอรองอธิการบดีฝ5ายวิชาการพิจารณา   

   ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบและให<นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตMอไป  

4.17 ขออนุมัติบรรจุพนักงานเงินงบประมาณ ตําแหน6ง อาจารย� สาขาคอมพิวเตอร�  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ได<รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ ประจําปX 
2555อัตราใหมM ตําแหนMง อาจารย" จํานวน 5 อัตรา และจัดสรรให<โครงการจัดต้ังสายวิขาคอมพิวเตอร" จํานวน 2 
อัตรา ป�จจุบันดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือรับราชการเสร็จเรียบร<อยแล<ว นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได<ดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 เสร็จ
เรียบร<อยแล<ว ดังนั้นจึงขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือก และขออนุมัติบรรจุบุคคลเข<ารับราชการ ดังนี้  

1. น.ส.ปรวี  วงศ"สวัสด์ิสุริยะ คุณวุฒิ วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร") คะแนนเฉลี่ย 2.66 จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหมM และ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร") คะแนนเฉลี่ย – (Pass) จากจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย ผู<
ผMานการคัดเลือกเข<ารับราชการในตําแหนMงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนMง อาจารย" ข้ัน 15,277 บาท เง่ือนไขการ
บรรจุปริญญาโทหรือเอกสาขาคอมพิวเตอร"  
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2. นายศศิน  เทียนดี  คุณวุฒิ วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร") เกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนน
เฉลี่ย  3.51 จากมหาวิทยาลัยกรุ ง เทพ และ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร" )  คะแนนเฉลี่ย  3.70 จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" ผู<ผMานการคัดเลือกเข<ารับราชการในตําแหนMงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนMง อาจารย" ข้ัน 
15,277บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโทหรือเอกสาขาคอมพิวเตอร"  

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนMงอาจารย"ต<องผMานการพิจารณาและได<รับเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ กMอน รายละเอียดประกอบการพิจารณาจักนําเสนอในวันประชุม   

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบและนําเสนอมหาวิทยาลัยตMอไป  

4.18 ขออนุมัติบรรจุพนักงานเงินงบประมาณ ตําแหน6ง อาจารย� สาขาวิชาภาษาจีน 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ได<รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ ประจําปX 
2555อัตราใหมM ตําแหนMง อาจารย" จํานวน 5 อัตรา และจัดสรรให<สายวิขาศิลปศาสตร" จํานวน 1 อัตรา ป�จจุบัน
ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือรับราชการเสร็จเรียบร<อยแล<ว นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได<ดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2554 เสร็จ
เรียบร<อยแล<ว ดังนั้นจึงขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือก และขออนุมัติบรรจุ น.ส.ภุมรินทร" เจริญพิริยะ คุณวุฒิ 
ศศ.บ.(วิเทศธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนเฉลี่ย 3.77 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" และ Master of 
Teaching of Chinese to Speakers of Other Language (MTCSOL) ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตMางประเทศ จากมหาวิทยาลัยเซ่ียะเหมิน มลฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู<ผMานการคัดเลือกเข<า
รับราชการในตําแหนMงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนMง อาจารย" ข้ัน 15,277 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโทหรือ
เอกสาขาจีน   

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนMงอาจารย"ต<องผMานการพิจารณาและได<รับเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ กMอน รายละเอียดประกอบการพิจารณาจักนําเสนอในวันประชุม   

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบและนําเสนอมหาวิทยาลัยตMอไป 

4.19 ขออนุมัติปริญญาภาคต(น ป=การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 1  

ตามท่ีกองบริการการศึกษา ศธ 0513.20103(3)/1096 รายชื่อผู<มีสถานภาพทางการศึกษาอยูMใน
ขMายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคต<น ปXการศึกษา 2554 ครั้งท่ี 1 (ภาคปกติ) จํานวน 42 ราย  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ท่ี ศธ 0513.20103(3)/1096 ลงวันท่ี 5 เมษายน 
2554  แจ<งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ท่ีสอบไลMได<ครบถ<วนทุกรายวิชาตามความต<องการของ
หลักสูตร และมีแต<มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูMในขMายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคต<น ปXการศึกษา 2554 ครั้งท่ี 1 
(ภาคปกติ) จํานวน 42 ราย ดังนี้  

1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ  จํานวน   34  คน 
2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร") ภาคปกติ  จํานวน    4   คน 
3. หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคปกติ  จํานวน    4 คน 
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สMวนงานจัดการศึกษา ได<ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข<องกับการอนุมัติ
ปริญญาเรียบร<อยแล<ว ผู<มีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมMมี
หนี้สินกับคณะฯ ดังนั้น จึงขอนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา  

 ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา    

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบและนําเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัยฯ ตMอไป 

4.20 ขออนุมัติประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว6าด(วยการขอจัดตั้งชุมนุมในสังกัดสโมสรนิสิตคณะ
ศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� พ.ศ. 2554  

ด<วยรองคณบดีฝ5ายกิจการนิสิต ขอเสนอพิจารณารMางประกาศคณะศิลปะศาสตร"และวิทยาศาสตร" 
เรื่อง  ระเบียบวMาด<วยการขอจัดต้ังชุมนุมในสังกัดสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" พ.ศ.2554 ซ่ึงท่ี
ประชุมคณะกรรมการฝ5ายกิจการนิสิต ในการประชุมครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 ให<ความเห็นชอบ
เรียบร<อยแล<ว รายละเอียดดังนี้  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให<คณะกรรมการฯ พิจารณารMางประกาศฯ  และนําเสนอความเห็นใน
การประชุมครั้งตMอไป  

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกันยายน 2554  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
เงินรายได< และงบประมาณแผMนดิน ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2554 รายละเอียดอ<างอิงในระบบท่ี CL14SLKW  หรือ
สืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CL14SLKW  หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/BZJFCL14WB7N.xls  

1. เงินรายได<คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร"   ประกอบด<วย  
1.1 งบรายรับ - รายจMาย,งบดุล คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" 
1.2 รายงานการรับ - จMายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย"ต<นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจMาย,งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" 
1.5 งบรายรับ - รายจMาย,งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" 
1.6 งบรายรับ - รายจMาย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนท่ีได<รับการโอนเข<าบัญชี แตMยังไมMได<จัดทําเช็คแจ<งจMาย 
1.7.2 รายงานเช็คค<างจMายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได<คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" 
1.7.4 งบพิสูจน"ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได<คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร"  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  
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2. รายงานการใช<จMายเงินงบประมาณ ประจําปX 2554 (ข<อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554) 
รายละเอียดอ<างอิงท่ี 9R0V0YPL หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/JCNS9R0V3E4R.xls    

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใช(สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกันยายน 2554  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ติดต้ังมิเตอร"ไฟฟ|าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตMเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" และต<องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคMาใช<จMายสาธารณูปโภค ร<อยละ 5 ตMอปX และป�จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการ
ประหยัดการใช<พลังงานของชาติ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข<อมูลการใช<สาธารณูปโภค ประจําเดือน
กันยายน 2554 อ<างอิงท่ี CP0UOVEE หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/THWQCP0USDGL.xls 
หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?CP0UOVEE  รายละเอียด ดังนี้   

1. สรุปรายงานการใช<คMาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกันยายน 2554  
2. การใช<สาธารณูปโภค (ไฟฟ|า ประปา และโทรศัพท") ประจําเดือนกันยายน 2554 จําแนกตาม

มิเตอร" และคMาใช<จMาย   
3. รายงานสถิติการใช<น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกันยายน 2554 จําแนกตามปริมาณและ

คMาใช<จMาย  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ    

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2554   

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" พ<นจากการเปTนผู<แทนผู<บริหารระดับคณะ กลุMม
สาขาสังคมศาสตร" ตามวาระของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ตามนโยบายคณบดี ให<กําหนดประชุมทุกวันจันทร"ท่ี 4 หรือวันจันทร"สุดท<ายของ
ทุกเดือน    

ดังนั้น เพ่ือให<การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได<ลMวงหน<า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร"และวิทยาศาสตร" ครั้งท่ี 11/2554 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 วันจันทร"ท่ี 
28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร<อมรายละเอียดภายในพุธท่ี 16 พฤศจิกายน 
2554 และจัดสMงระเบียบวาระการประชุมให<คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 23 พฤศจิกายน 2554         

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.4 ขออนุมัติให(ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเปJนผู(เข(าร6วมประชุม 

ประธานแจ<งวMาด<วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี มีหนังสือขออนุญาตให<ประธานโครงการ
จัดต้ังสายวิชาตMาง ๆ ซ่ึงอยูMในระหวMางการขออนุมัติปรับโครงสร<างฯ เข<ารMวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพ่ือให<การบริหารงานภายในสามารถดําเนินงานได<อยMางตMอเนื่อง สามารถรับรู<ข<อมูลขMาวสารได<โดยตรง และสื่อสารให<
บุคลากรในสังกัดได<รวดเร็ว สะดวกในการติดตามงาน นั้น  
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ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาและอภิปรายพอสังเขปโดยสรุปประธานขอให<ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาตMาง 
ๆ เปTนผู<เข<ารMวมประชุมได< สําหรับการเบิกจMายคMาเบ้ียประชุมให<เปTนไปตามระเบียบ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

เลิกประชุมเวลา 12.25 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู<บันทึกรายงานการประชุม    

 


