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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 8/2554 

วันจันทร�ท่ี 29 สิงหาคม 2554  
ณ ห%อง Sc9-110  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

��������� 

ผู%มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก# สุดสุข คณบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ2ายวิชาการ  กรรมการ 
3. ผศ.วุฒิพงษ# ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ2ายบริหาร  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน#  หัวหน8าสายวิชาวิทยาศาสตร# กรรมการ  
5. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ  หัวหน8าสายวิชาคณิตศาสตร#ฯ     กรรมการ 
6. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน8าสายวิชาศิลปศาสตร#  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน# นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู8ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ#  แก8วประสิทธิ์ กรรมการประจําคณะ ผู8แทนคณาจารย# กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ#  ธวัชพันธุ# กรรมการประจําคณะ (อาจารย#ประจํา) กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน8าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

   ผู8ชFวยศาสตราจารย# ดร.ชานันก#  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ทําหน8าท่ีประธาน
การประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ%งให%ทราบ   

1.1 การจัดงานวันคล%ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 18 ป7  

   ประธานแจ8งวFาวันท่ี 30 และ 31 สิงหาคม 2554  คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# จัดกิจกรรม
ครบรอบ 18 ปJ วันคล8ายวันสถาปนาคณะฯ โดยวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 มีกิจกรรมรFวมกับโครงการหลักสูตรปริญญาโท 
ศศ.ม. (รัฐศาสตร#) ภาคพิเศษ จัดโครงการเสวนาการเมืองไทย เรื่อง “ทิศทางใหมFการเมืองไทย : ทิศทางใหมFประเทศ
ไทย?”  ณ ห8องคอนเวนชั่น อาคารศูนย#มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ศ.ดร.ธีรภัทร# เสรีรังสรรค# และ รศ.ดร.
โกวิท วงศ#สุรวัฒน# เปQนวิทยากร ดําเนินรายการโดยคุณบารมี นวนพรัตน#สกุล  และวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 เวลา 
06.59 น. มีกิจกรรมพิธีพราหมณ#เพ่ือบวงสรวง และบูชาบูรพาจารย# เวลา 08.00 น. กิจกรรมปลูกต8นไม8เทิดพระเกียรติ 
84 ต8น เวลา 09.00 น. การบรรยายพิเศษโดยอธิการบดี  เวลา 10.30 น. พิธีสงฆ# เวลา 12.00 น. รFวมรับประทาน
อาหารกลางวัน 13.00 น. การลงนามเครือขFายด8านกิจการนิสิตกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และเวลา 16.00 – 20.00 น. 
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย : สักวาออกตัว เรื่อง พระอภัยมณีหลงรูปนางละเวง และคอนเสิร#ตจากศิลปTนคFาย RS  

      ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 
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1.2 รับทราบลักษณะภาวะผู%นํา  
  ประธานแจ8งเรื่องลักษณะภาวะผู8นํา ซ่ึงสามารถพัฒนาได8 โดยนําเสนอลักษณะผู8นํา จํานวน 11 ข8อ
นําเสนอในระบบ e-Office เพ่ือประชาสัมพันธ#ให8บุคลากรทราบ รวม 3 ตอน รายละเอียด ประกอบด8วย   

  1. เรียนรู8ตนเอง  

  2. เรียนรู8คนรอบข8างทุกๆคน เข8าใจธรรมชาติของคน  

  3. จริงใจและหวังดีกับทุกคน  

  4. สื่อสารได8อยFางดี  

  5. สร8างจุดยืนของตนเอง  

  6. พัฒนาความคิดให8เปQนระบบ ระเบียบ จนสามารถแก8ป_ญหาตFางๆได8ในทันที  

  7. เสนอความคิดเห็นท่ีคิดวFาดีบFอย ๆ กับกลุFม หรือท่ีประชุม  

  8. สร8างแนวความคิดท่ีแตกตFาง แตFเปQนความจริง สามารถใช8ได8จริง และสื่อสารให8คนอ่ืนได8รับรู8 

  9. ศึกษาหาความรู8ใหมFๆ และ ความรู8กับสิ่งท่ีเก่ียวข8องกับงานให8มากท่ีสุด  

  10. หัดนําทีมงาน ต้ังแตFเล็ก ๆ ไปจนใหญFข้ึนเรื่อย ๆ  

  11. สะสมประสบการณ# หาข8อดี และข8อเสียของการนําทีม แล8วเอามาปรับปรุงตนเองให8ดีข้ึน 

   ท้ังนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได8ในระบบ e–Office อ8างอิงท่ี AS1ATTKB, AS1B4TB9 และ
AS1B6DQY หรือท่ี http://www.aircadetwing.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538675088&Ntype=4 

      ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.3 การจัดทําฐานข%อมูล 6 ระบบ 

ประธานแจ8งวFาได8 คณะฯ จะพิจารณาแตFงต้ังคณะกรรมการจัดทําระบบฐานข8อมูล เพ่ือการบริหาร
จัดการ และงานประกันคุณภาพ รวม 6 ฐาน ดังนี้  

1. ระบบฐานข8อมูลบุคลากร 

2. ระบบฐานข8อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ  

3. ระบบฐานข8อมูลงบประมาณ  

4. ระบบฐานข8อมูลงานวิชาการ  

5. ระบบฐานข8อมูลนิสิต 

6. ระบบฐานข8อมูลแผนพัฒนาคณะฯ   

โดยกําหนดหน8าท่ีให8คณะกรรมการฯ ดําเนินการจัดทําระบบฐานข8อมูลเบ้ืองต8นให8แล8วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2554 
และดําเนินการปรับปรุงให8ฐานข8อมูลทันสมัยและเปQนป_จจุบัน สามารถใช8ประโยชน#ตอบสนองความต8องการได8อยFางมี
ประสิทธิภาพ 
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      ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม รับทราบ    

1.4 การจัดทํากระบวนงาน (Flow Chart)  

  ประธานแจ8งนโยบายให8หนFวยงานท่ีรับผิดชอบนําเสนอผังข้ันตอน กระบวนงาน รวม 6 กระบวนงาน 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ#ให8หนFวยงานภายใน และบุคลากรทราบ ดังนี้  

1. ข้ันตอนการจัดซ้ือ/จัดจ8างตามระเบียบพัสดุ  

2. ข้ันตอนการรับ – จFายเงิน   

3. ข้ันตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการเบิกจFาย  

4. ข้ันตอนการพิจารณาคําร8องท่ัวไปของนิสิต  

5. ข้ันตอนการเสนอเอกสารราชการ การรับ-สFงเอกสารของคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร#   

      ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.5 การสัมมนาผู%บริหารคณะฯ วันท่ี 2 – 3 กันยายน 2554 

   ประธานแจ8งวFาคณะฯ มอบหมายให8ผู8ชFวยคณบดีฝ2ายวิเทศสัมพันธ#และกิจการพิเศษ จัดโครงการ
สัมมนาผู8บริหารคณะฯ ในระหวFางวันท่ี 2 – 3 กันยายน 2554 ณ อ8อมกอดแหFงขุนเขารีสอร#ต อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดย
กลุFมเป|าหมาย ประกอบด8วย คณบดี รองคณบดี ผู8ชFวยคณบดี หัวหน8าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา และ
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ เข8ารFวมโครงการ  

      ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม รับทราบ   

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2554   
  ประธานขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร# 
และวิทยาศาสตร# ครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันจันทร#ท่ี 25 กรกฎาคม 2554 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได8นําเรียนในระบบ e-Office 
เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2554 อ8างอิงท่ี A91CPFWK และปรับปรุงแก8ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ อ8างอิงท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?A91CPFWK  เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2554 ดังเสนอมาพร8อมนี้     

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม  รับรองโดยไมFแก8ไข   

วาระท่ี  3 เรื่องแจ%งเพ่ือทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2554 

ตามท่ีกําหนดให8หนFวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ8งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
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บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนFวยงานภายใน/โครงการ และฝ2าย
ตFางๆ ประจําเดือนกรกฎาคม 2554 (ข8อมูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2554) อ8างอิงท่ี AK10C41G หรือสืบค8นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YCRIAK10EPLI.doc  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AK10C41G  ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หนMวยงาน นํา 

เสนอ 
ยังมิได%
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีสMง 

1. ฝ2ายบรหิาร  ����  ติดตามแล8วจะจัดสFงให8ภายหลัง 

2. ฝ2ายวิชาการ  ����    18 ส.ค. 54 

3. ฝ2ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ����   ยังไมFรายงานผลการดําเนินงานเดือน ก.ค..54 

4. ฝ2ายกิจการนิสติ ����   3 ส.ค. 54 

5. ฝ2ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ����  9 ส.ค. 54 

6. ฝ2ายวิเทศสัมพันธ#และกิจการพิเศษ ����  15 ส.ค. 54 

7 สายวิชาคณติศาสตร#  ����  5 ส.ค. 54 

8. สายวิชาวิทยาศาสตร# ����  11 ส.ค. 54 

9. สายวิชาศิลปศาสตร#  ����  15 ส.ค. 54 
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ ����  18 ส.ค. 54  

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร# ภ.พิเศษ ����  18 ส.ค. 54 

12. โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   ����  18 ส.ค. 54 

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร# ภ.พิเศษ ����  17 ส.ค. 54 

14. ศูนย#สFงเสริมการวิจัยและถFายทอดเทคโนโลย ี ����   15 ส.ค. 54 

15. สํานักงานเลขานุการ ����  8 ส.ค. 54 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี ����  3 ส.ค. 54 

17. โครงการจัดตั้งสFวนงานจัดการศึกษา ����  17 ส.ค. 54 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟTสิกส# ����  10 ส.ค. 54  

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา ����  16 ส.ค. 54 

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร# ����  4 ส.ค. 54 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร# ����  17 ส.ค. 54 

22. โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  ����  ติดตามแล8วจะจัดสFงให8ภายหลัง  

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร# ����  15 ส.ค. 54 

รวมหนMวยงานท่ีนําสMงและไมMนําสMงท้ังสิ้น 20 3  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซ้ือ/จ%าง รายการครุภัณฑ� และส่ิงกMอสร%าง ป7งบประมาณ 2554 

หนFวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ8างหมวดคFา
ครุภัณฑ#และสิ่งกFอสร8าง เงินรายได8 ประจําปJ 2554 และรายงานความก8าวหน8าในการดําเนินงานโครงการกFอสร8าง เพ่ือ
ใช8เปQนข8อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปJ 2554  ดังนี้  

1. รายงานความก8าวหน8าในการดําเนินการโครงการกFอสร8าง ประจําเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2554 
ดังนี้   
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โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค วงเงิน 4,400,000 บาท รายงานสรุปโดยสังเขป ครั้งท่ี 
5 ระหวMางวันท่ี 16 กรกฎาคม 2554 – 15 สิงหาคม 2554 ดังนี้  

งบประมาณคFางานกFอสร8างตามรูปแบบรายการ 4,400,000 บาท 
ระยะเวลาการกFอสร8าง ฯ ตามสัญญา ฯ 185 วัน 
ระยะเวลาการกFอสร8างที่ผFานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 25 ก.พ.2554) 172 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกFอสร8างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 28 ส.ค.54) 13 วัน 
ความก8าวหน8าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปQนร8อยละ 91.75  
ความก8าวหน8าของงานที่ทําได8จริงคิดเปQนร8อยละ 92.15  
เร็วกวMากําหนดการคิดเปTนร%อยละ 0.40 (2 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตFอวันในรอบเดือนที่ผFานมา 7.50 คน 
เคร่ืองจักร -   
สามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 1 ได%เม่ือ 31 มีนาคม 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 2 ได%เม่ือ 25 พฤษภาคม 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 3 ได%เม่ือ 16 มิถุนายน 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 4 ได%เม่ือ 4 กรกฎาคม 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 5 ได%เม่ือ 8 กรกฎาคม 2554  
คาดวMาจะสามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 6 ได%ภายใน 20 สิงหาคม 2554  

ปUญหา/ข%อเสนอแนะ/ข%อคิดเห็น 
- ผู8รับจ8างเหมาฯ ยังไมFได8สFงผู8รับจ8างเหมาฯ ยังไมFได8สFงรายการแบบเสมือนจริง AS-Built 

Drawing ตามข8อกําหนดในงานตามสัญญางวดสุดท8าย 
- การจัดทําปริมาณงานลด-เพ่ิม ได8ดําเนินการตรวจสอบปริมาณงานท่ีผู8รับจ8างเหมาฯ ได8จัดทํา 

โดยเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณาในการประชุมสามัญ ครั้งท่ี 4/2554 พบวFามีปริมาณงานลดลง 
222,581.61 บาทซ่ึงเปQนงานลด เนื่องจากระบบทFอน้ําตFางๆ ซ่ึงผู8รับจ8างเหมาฯ ยังไมFได8สFงรายการเปรียบเทียบ 

- การสFงมอบงานผู8รับจ8างเหมาฯ งวดท่ี 6 พบวFามีปริมาณงานครบถ8วน แตFยังมีได8เก็บรายละเอียด 
เชFน งานสีฝ|าเพดาน สีป|องกันการรั่วซึมชั้นดาดฟ|า งานเปลี่ยนฝารางน้ํารอบอาคาร 5 

- ในรอบเดือนท่ีผFานมา ไมFมีการอนุมัติรายการวัสดุ 
- ผู8รับจ8างเหมาฯ ยังไมFได8ดําเนินการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดจากน้ํารั่ว 
- ผู8รับจ8างเหมาฯ ไมFเข8ามาดําเนินการใด ๆ ต้ังแตFวันท่ี 8 สิงหาคม 2554 

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1 – 5 และ 9 วงเงิน 19,900,000 บาท รายงานสรุป
ครั้งท่ี 5 ระหวMางวันท่ี 16 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2554 โดยสังเขป ดังนี้ 

งบประมาณคFางานกFอสร8างตามรูปแบบรายการ 19,900,000 บาท 
ระยะเวลาการกFอสร8าง ฯ ตามสัญญา ฯ 270 วัน 
ระยะเวลาการกFอสร8างที่ผFานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 ก.พ.54) 182 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกFอสร8างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 11 พ.ย.54) 88 วัน 
ความก8าวหน8าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปQนร8อยละ 65.12  
ความก8าวหน8าของงานที่ทําได8จริงคิดเปQนร8อยละ 33.97  
ช%ากวMากําหนดการคิดเปTนร%อยละ 31.15 (78 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตFอวันในรอบเดือนที่ผFานมา 20.41 คน 
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เคร่ืองจักร -   
สามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 1 ได%เม่ือ 18 มิถุนายน 2554 
คาดวMาจะสามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 2 ได%ภายใน 31 สิงหาคม 2554 

ปUญหา/ข%อเสนอแนะ/ข%อคิดเห็น 
- มีงานจํานวนมาก ท่ีสามารถดําเนินการได8กFอน เชFน งานเทพ้ืนขยายท่ีจอดรถยนต# หน8า-หลัง

อาคาร 9 ,  งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 ฯลฯ ซ่ึงจะทําให8งานมีความรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงผู8รับจ8างเหมาฯ ยังไมF
ดําเนินการ 

- การจัดทําปริมาณงานลด-เพ่ิม ได8ดําเนินการตรวจสอบปริมาณงานท่ีผู8รับจ8างเหมาฯ ได8จัดทํา 
และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณาในการประชุมสามัญครั้งท่ี 5/2554 พบวFามีปริมาณงานลดลง 
87,100.13 บาท โดยเปQนงานลดเนื่องจากพ้ืนท่ีงานสี ลดลง 

- งานมีความก8าวหน8าเพ่ิมข้ึนเล็กน8อยเนื่องจาก มีการเปลี่ยนคนงานเข8ามาดําเนินการใหมF และ
เปQนงานท่ีต8องไปเก็บความเรียบร8อยของงานท่ีได8ดําเนินการแล8ว แนวโน8ม หากผู8รับจ8างเหมาฯ ทํางานด8วยคนงานชุด
ป_จจุบัน จะทําให8งานในเดือนหน8ามีความก8าวหน8าเพ่ิมข้ึน 

โครงการกMอสร%างอาคารเรียนรู%ทางภาษา วงเงิน 30,900,000 บาท สืบค%นท่ี รายงานสรุปครั้งท่ี 
9 ระหวMางวันท่ี 15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2554 โดยสังเขป  ดังนี้   

งบประมาณคFางานกFอสร8างตามรูปแบบรายการ 30,900,000 บาท 
ระยะเวลาการกFอสร8าง ฯ ตามสัญญา ฯ 365 วัน 
ระยะเวลาการกFอสร8างที่ผFานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 พ.ย. 53) 272 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกFอสร8างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 14 พ.ย.54) 93 วัน 
ความก8าวหน8าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปQนร8อยละ 48.62  
ความก8าวหน8าของงานที่ทําได8จริงคิดเปQนร8อยละ 44.59  
ช%ากวMากําหนดการคิดเปTนร%อยละ 4.03 (14 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตFอวันในรอบเดือนที่ผFานมา 51.50 คน 

เคร่ืองจักร ทาวเวอร#เครน 
เคร่ืองตัดเหล็ก 
เคร่ืองดัดงอเหล็ก 
รถแม�คโค 

1 
1 
2 
1 

เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
คัน 

สามารถสFงมอบงานการกFอสร8าง งวดที่ 1 ได8เม่ือ 15 กุมภาพันธ# 2554 
สามารถสFงมอบงานการกFอสร8าง งวดที่ 2 ได8เม่ือ 25 มีนาคม 2554 
สามารถสFงมอบงานการกFอสร8าง งวดที่ 3 ได8เม่ือ 26 พฤษภาคม 2554 
สามารถสFงมอบงานการกFอสร8าง งวดที่ 4 ได8เม่ือ 23 มิถุนายน 2554 
สามารถสFงมอบงานการกFอสร8าง งวดที่ 5 ได8เม่ือ 17 กรกฎาคม 2554 
สามารถสFงมอบงานการกFอสร8าง งวดที่ 6 ได8เม่ือ 9 สิงหาคม 2554 
คาดวMาจะสามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 7 ได%ภายใน 31 สิงหาคม 2554  

ปUญหา / ข%อเสนอแนะ / ข%อคิดเห็น 
- ผู8รับจ8างเหมาฯ ควรจัดเตรียมงานรายการวัสดุเพ่ือขออนุมัติท่ีต8องสอบถามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ ได8แกFงานกําหนดลักษณะสี-ชนิดของวัสดุปูผิวพ้ืน-ผนัง เพ่ือใช8ทํางานในงวดท่ี 8 



7 

M:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  8_2554.doc 
 

- ในการประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมสามัญครั้งท่ี 7/2554 ท่ีประชุมมีมติให8ผู8รับจ8าง
เหมาฯ ดําเนินการงานท่ีเก่ียวกับงานเพ่ิมลด โดยมีมติให8ใช8เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI และสุขภัณฑ# COTTO ใน
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 980,000 บาท ท้ังนี้รวมรายการเปลี่ยนแปลงแนวก้ันผนังและงานติดต้ังฝ|าเพดานด8วยแล8ว 

- ผู8รับจ8างเหมาฯ ได8เพ่ิมจํานวนแรงงานเข8ามามากข้ึน ทําให8งานมีความก8าวหน8าโดยลําดับคาด
วFางานสามารถแล8วเสร็จทันตามสัญญา (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 14 พ.ย.2554) 

- ในรอบเดือนท่ีผFานมา มีการอนุมัติวัสดุ 3 รายการ ได8แกF เหล็กรูปพรรณ , เครื่องปรับอากาศ 
SAIJO DENKI  และ สี ของ บริษัท กัปตัน เพ8นท# (ประเทศไทย) จํากัด ตรา Captain Paints รุFน Long life 

 โครงการกMอสร%าง จ%างเหมาทําบันไดหนีไฟ วงเงิน 1,500,000 บาท สืบค%นท่ี รายงานสรุปครั้ง
ท่ี 4 ระหวMางวันท่ี 16 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2554 โดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณคFางานกFอสร8างตามรูปแบบรายการ 1,500,000 บาท 
ระยะเวลาการกFอสร8าง ฯ ตามสัญญา ฯ 200 วัน 
ระยะเวลาการกFอสร8างที่ผFานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 4 ก.พ.54) 193 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกFอสร8างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 22 ส.ค.54) 7 วัน 
ความก8าวหน8าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปQนร8อยละ 88.65  
ความก8าวหน8าของงานที่ทําได8จริงคิดเปQนร8อยละ 53.92  
เร็วกวMากําหนดการคิดเปTนร%อยละ 34.73 (22 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตFอวันในรอบเดือนที่ผFานมา 5.43 คน 
เคร่ืองจักร   -   
สามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 1 ได%เม่ือ 1 เมษายน 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 2 ได%เม่ือ 21 เมษายน 2554 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 3 ได%เม่ือ 28 มิถุนายน 2554 
คาดวMาจะสามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 4 ได%ภายใน 28 สิงหาคม 2554  

ปUญหา / ข%อเสนอแนะ / ข%อคิดเห็น 
- ผู8รับจ8างเหมาฯ มีคนงานทํางานน8อยลง แจ8งวFา ไมFสามารถจัดหาแรงงานเพ่ิมเติมเข8ามาได8 

คาดวFาวันท่ี 17 สิงหาคม 2554 จะดําเนินการเพ่ิมชFางไฟฟ|า และชFางปูกระเบ้ืองเข8ามาในท่ีกFอสร8าง 
- คาดวFางานจะมีความลFาช8ากวFาสัญญาฯ ราว 15 วัน 
- ผู8รับจ8างเหมาฯ อยูFระหวFางการดําเนินการเตรียมการฉาบปูนผนังภายนอก และการปู

กระเบ้ืองภายใน 

โครงการกMอสร%าง “อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา หลังท่ี 1 วงเงิน 
20,700,000 บาท รายงานสรุปครั้งท่ี 4 ระหวMางวันท่ี 18 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2554 โดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณคFางานกFอสร8างตามรูปแบบรายการ 20,700,000 บาท 
ระยะเวลาการกFอสร8าง ฯ ตามสัญญา ฯ 240 วัน 
ระยะเวลาการกFอสร8างที่ผFานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 18 เม.ย.54) 122 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกFอสร8างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 13 ธ.ค.54) 118 วัน 
ความก8าวหน8าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปQนร8อยละ 24.12  
ความก8าวหน8าของงานที่ทําได8จริงคิดเปQนร8อยละ 11.86  
ช%ากวMากําหนดการคิดเปTนร%อยละ 12.26 (28 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตFอวันในรอบเดือนที่ผFานมา 27.53 คน 
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เคร่ืองจักร รถแม�คโค 1 คัน 
สามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 1 ได%เม่ือ 13 กรกฎาคม 2554 
คาดวMาสามารถสMงมอบงานการกMอสร%าง งวดที่ 2 ได%ภายใน (ประมาณ) 31 สิงหาคม 2554  

ปUญหา / ข%อเสนอแนะ / ข%อคิดเห็น 
- ผู8รับจ8างเหมาฯ ดําเนินการตามลําดับ อยูFระหวFางการจัดทําคาน คสล. รับพ้ืนชั้นท่ี ๒  
- ในรอบเดือนท่ีผFานมา ไมFมีการอนุมัติวัสดุ  
- มีการกําหนดให8เว8นชFองบริเวณพ้ืนชั้นท่ี ๑ เพ่ือเตรียมการวางแทFนศิลาฤกษ# ท้ังนี้กําหนดวาง

ศิลาฤกษ# เปQนวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- งานโดยรวมมีความลFาช8าเพ่ิมข้ึนเนื่องจากงานในงวดท่ี ๒ เปQนการทํางานพ้ืนชั้นท่ี ๑ และพ้ืนชั้น

ท่ี ๒ ซ่ึงมีงานท่ีต8องรอเวลากัน เชFน การติดต้ังแผFนพ้ืน คอร. การรออายุคอนกรีตกFอนการถอนไม8แบบตFางๆ  ผู8รับจ8าง
เหมาฯ แจ8งจะแก8ไขป_ญหาความลFาช8าโดยจัดเตรียมวัสดุ-แรงงานเข8ามามากข้ึน 

2. ผลการซ้ือจ8างหมวดคFาครุภัณฑ#และสิ่งกFอสร8าง (เงินรายได8) ประจําปJ 2554 รายละเอียดอ8างอิงท่ี 
AJ0XGXT8 หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HREVAJ0XMNKC.xls           

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.3 กําหนดการรับประเมินคุณภาพภายใน ประจําป7การศึกษา 2553  

ด8วยสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10118/743 ลงวันท่ี 18 
สิงหาคม 2554 แจ8งขอความรFวมมือในการเสนอชื่อผู8แทนเข8ารับการสัมภาษณ#การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 
ประจําปJการศึกษา 2553 ระหวFางวันท่ี 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554 เพ่ือดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยตามผลการดําเนินงานในรอบปJการศึกษา 2553 และนําเสนอรายงานผลการประเมินฯ ตFอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# อันจะนําไปสูFการพัฒนาปรับปรุงอยFางตFอเนื่อง นั้น  

สํานักประกันคุณภาพ แจ8งกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปJการศึกษา 2553 ระหวFางวันท่ี 
30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554 เพ่ือแจ8งผู8บริหารทุกหนFวยงานทราบ และขอความรFวมมือเสนอชื่อผู8แทนเข8ารับการ
สัมภาษณ#ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 ซ่ึงฝ2ายประกันคุณภาพได8ดําเนินการแล8ว อ8างอิงท่ี AN0OW20Q หรือสืบค8นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AN0OW20Q  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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3.4 กําหนดการรับประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  (สมศ.) ประจําป7การศึกษา 2553 
 ด8วยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มีบันทึกดFวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10118/729 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 

2554 เ พ่ือแจ8งและขอข8อมูล รายละเอียดอ8างอิงในระบบ e-Office ท่ี AK0LPJYM หรือสืบค8นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AK0LPJYM  ท้ังนี้รองคณบดีฝ2ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ ได8ดําเนินการแจ8งชื่อผู8ประสานงาน และจัดสFงกําหนดการพร8อมข8อมูลเรียบร8อยแล8ว กําหนดการรับประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ในวันท่ี 21 กันยายน 2554  โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ท่ีได8รับมอบหมายตรวจเยี่ยมคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ดังนี้  

เวลา กิจกรรม 

08.45 – 09.15 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ประชุมรFวมกับผู8บริหารคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# 
ณ ห8องประชุม Sc9-110  ข้ัน 1  อาคาร 9 
 - แนะนําคณะผู8ประเมิน 

 - ชี้แจงวัตถุประสงค# แนวทางการประเมิน แผนการตรวจเยี่ยม 

 - การสFงข8อมูลเพิ่มเติม หรือเอกสารที่นาํสFงเพิ่ม  

09.15 – 09.45 น.  ผู8บริหารคณะศิลปศาสตร#และวทิยาศาสตร#  รายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  
ตามตัวบFงชี้ของ สมศ.  

09.45 – 11.00 น. คณะกรรมประเมินฯ ตรวจสอบข8อมูล  และประเมินตัวบFงชี้พื้นฐาน ณ ห8องประชุม Sc9-110   

11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมประเมินฯ สัมภาษณ#คณบดี  ผู8บริหาร และอาจารย#คณะ ณ ห8องประชุม Sc9-110   

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห8อง Sc9-110   

13.00 – 13.30 น.    คณะกรรมประเมินฯ สัมภาษณ#  ณ ห8องประชุม Sc9-110   
กลุFมที่ 1  นิสิต             จาํนวน  7  คน 
กลุFมที่ 2  ศิษย#เกFา        จํานวน   2  คน    
กลุFมที่ 3  ผู8ใช8บัณฑิต     จํานวน   1  คน    

13.30 – 14.30 น.  คณะกรรมประเมินฯ ตรวจเยี่ยม (ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ  พื้นที่ส�งเสริมการเรียนรู� 
สภาพแวดล�อม) 
ห8องสมุดคณะ  ห8องปฏิบัติการภาษา  ห8องปฏิบัติการคอมพิวเตอร#  ชั้น 3, 4 

14.30 – 16.00 น.  คณะกรรมประเมินฯ ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม  ณ ห8องประชุม Sc9-110   

-  ตรวจสอบข8อมูล  ข8อมูลที่ไมFสมบูรณ# 

-  อภิปรายข8อค8นพบ  ผลการประเมิน 
-  พิจารณารFางรายงาน และเตรียมเสนอผลการประเมิน  

16.00 – 16.30 น.   คณะกรรมประเมินฯ เสนอผลประเมินคุณภาพภายนอกให8ผู8บริหารและบุคลากรของคณะ รับทราบ
ด8วยวาจา  ณ ห8องประชุม Sc10-101  

 

ช่ือผู%ประสานงานคณะ น.ส.ภัทรวดี  ชิณศรี  ตําแหนMง นักวิเคราะห#นโยบายและแผน 
เบอร�โทร 0-3428-1105   เบอร�มือถือ 089-0634465   Email: faaspdc@ku.ac.th 
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กรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจําป7การศึกษา 2553 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

รายนาม และตําแหนMง ท่ีอยูM /เบอร�ตดิตMอ / โทรสาร/ อีเมล� 

 

ผศ. วันชัย สุFมเล็ก 
ผู8อํานวยการศูนย#ประสานงาน 
เขตอุตสาหกรรมซอฟต#แวร# 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกFน 

มหาวิทยาลัยขอนแกFน 123 หมูF 6 ถ. มิตรภาพ 
อ.เมือง จ. ขอนแกFน 40002 
Tel.043-202-222 ตFอ12187 
Fax.043-202-007 
Mobile.087-231-0414 
Email: wanchai@kku.ac.th 

 

อาจารย#ประสิทธิ์ พงษ#เรืองพันธุ# 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ต. แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131 
Tel. 081-578-2455, 038-064-725 
Fax.038-745-856 
Email : prasit_g@yahoo.com 

 

นาวาเอกหญิง ศรีศุภรณ# รุธิรวัฒน# 

กองวิทยาการ กรมแพทย#ทหารเรือ 
504/44 ถ. สมเด็จพระเจ8าตากสิน แขวงบุคคโล 
ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
Tel. 081-808-7708, 02-475-2597 
Fax.02-475-2708 
Email : ruthirawat_2501@hotmail.com 

  นอกจากนี้ สํานักประกันคุณภาพ มีบันทึกดFวนมากท่ี ศธ 0513.10118/739 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 
2554 แจ8งขอเชิญคณบดี และบุคลากรรFวมต8อนรับ รับฟ_งผลการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร# ประจําปJการศึกษา 2553 ณ ห8องประชุมกําพล อดุลวิทย# ชั้น 2 อาคาร 50 ปJ  ตามกําหนดการโดยสังเขป 
รายละเอียดอ8างอิงท่ี AN0OPR56 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AN0OPR56
ดังนี้   
30 สิงหาคม 2554 
เวลา 9.00 - 12.00 น.     

รFวมต8อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และรับฟ_งรายงานผลการดาํเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร#ห8องประชุมกําพล อดุลวิทย# บางเขน 

1 กันยายน 2554  
เวลา 13.30 – 15.30 น.  

รFวมรับฟ_งสรุปผลการประเมินฯ ด8วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 

2 กันยายน 2554  
เวลา 13.30 – 16.00 น.  

รFวมต8อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (สมศ.) และรับฟ_งรายงานผลการ
ดําเนินงานของมหาวทิยาลัยฯ  ห8องประชุมกําพล อดุลวิทย# บางเขน  

13 ตุลาคม 2554  
เวลา 13.30 – 16.00 น.  

รFวมรับฟ_งสรุปผลการประเมินฯ ด8วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 
(สมศ.)  

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.5 ขอซักซ%อมความเข%าใจวิธีปฏิบัติการยืมเงินทดรองจMายเงินรายได%หนMวยงาน  

ด8วยกองคลัง บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10105/ว 13152 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2554 แจ8งขอ
ซักซ8อมความเข8าใจวิธีปฏิบัติการยืมเงินทดรองจFายเงินรายได8 โดยแจ8งวFาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# เรื่อง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร#วFาด8วยเงินยืมทดรองจFายจากเงินรายได8 พ.ศ. 2537 และฉบับท่ีแก8ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
3,4,5,6 และ 7) มหาวิทยาลัยขอซักซ8อมความเข8าใจวิธีปฏิบัติการยืมเงิน และวิธีการสFงคืนเงินยืมทดรองจFายเงินรายได8
หนFวยงาน ดังนี้   

1. แนวปฏิบัติเก่ียวกับลูกหนี้เงินยืม (เอกสารแนบ 1)  

2. แนวปฏิบัติการรายงานลูกหนี้เงินยืมครบกําหนด และกรณีไมFชําระหนี้ตามกําหนดเวลา 
- รายงานลูกหนี้เงินยืมครบกําหนดสFงคืน เสนอหัวหน8าหนFวยงานทุกสิ้นเดือน เพ่ือขออนุมัติแจ8ง

ให8ลูกหนี้สFงคืนเงินยืมกรณีครบกําหนดแล8วมิได8ดําเนินการตามระเบียบ (เอกสารแนบ 2)  
- การแจ8งลูกหนี้สFงคืนเงินยืม กรณีลูกหนี้เงินยืมเกินกําหนดชําระคืน (เอกสารแนบ 3)  

ก. แจ8งครั้งท่ี 1 ให8สFงคืนเงินยืมภายใน 30 วัน นับต้ังแตFวันท่ีลงในหนังสือแจ8ง  
ข. แจ8งครั้งท่ี 2 ให8สFงคืนเงินยืมภายใน 15 วัน นับต้ังแตFวันท่ีลงในหนังสือแจ8ง 
ค. แจ8งครั้งท่ี 3 ให8สFงคืนเงินยืมภายใน 15 วัน นับต้ังแตFวันท่ีลงในหนังสือแจ8ง และแจ8ง

สํานักงานกฎหมายให8ดําเนินการตามระเบียบฯ ข8อ 9  
  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ แจ8งให8หนFวยงานทราบ และถือปฏิบัติเก่ียวกับการยืมเงินทดรองจFายเงินรายได8
หนFวยงานตามแนวทางข8างต8นโดยเครFงครัด ต้ังแตFเดือนสิงหาคม 2554 เปQนต8นไป รายละเอียดอ8างอิงในระบบ e-Office 
ท่ี AJ0WWMZB หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AJ0WWMZB   

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 ผลสรุปการดําเนินงานโครงการสัมมนาสายวิชาวิทยาศาสตร�  

ด8วยสายวิชาวิทยาศาสตร# นําเสนอผลสรุปการดําเนินงานโครงการสัมมนาสายวิชาวิทยาศาสตร# : ก8าว
ยFางสูFความสําเร็จ แผนพัฒนาบุคลากร  ดําเนินการโครงการเม่ือวันท่ี 19 – 20 พฤษภาคม 2554 มีคFาใช8จFายรวม 
32,730 บาท จํานวนกลุFมเป|าหมาย 39 คน เข8ารFวมกิจกรรม 34 คน คิดเปQนร8อยละ 87.18 บรรลุเป|าหมาย ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ จากผู8ประเมินรวม 28 คน คิดเปQนร8อยละ 82.35 คFาเฉลี่ย 4.12 บรรลุเป|าหมาย รายละเอียด
อ8างอิงท่ี A40QANZF หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?A40QANZF   

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.7 กําหนดการจัดกิจกรรมวันคล%ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครบรอบ 18 ป7   

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# จัดโครงการวันคล8ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปJ ในวันท่ี 31 
สิงหาคม 2554 ซ่ึงประกอบด8วยกิจกรรม ดังนี้  
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วันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห8องคอนเวนชั่น อาคารศูนย#มหาวิทยาลัย 

โครงการ ศศ.ม.รัฐศาสตร# ภาคพิเศษ รFวมกับคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# จัดโครงการเสวนาการ
เมืองไทย หัวข8อ “ทิศทางใหมFการเมืองไทย: ทิศทางใหมFประเทศไทย?” โดยวิทยากร 3 ทFาน  ดังนี้   

1.  ศาสตราจารย# ดร.ลิขิต ธีรเวคิน   
2.  ศาสตราจารย# ดร.ธีรภัทร# เสรีรังสรรค#  
3.  รศ.ดร.โกวิท วงศ#สุรวัฒน#       

และดําเนินรายการ โดยคุณบารมี  นวนพรัตน#สกุล  พิธีกรรายการโลกยามเช8า ไทยทีวีสีชFอง 3    

วันท่ี 31 สิงหาคม 2554  
ชMวงท่ี 1  06.45 – 07.30 น.   พิธีพราหมณ# (ฤกษ#เวลา 06.59 น.) 

ณ อาคาร 9 คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# 
ชMวงท่ี 2  07.30 – 08.30 น.   ปลูกต8นไม8เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (จํานวน 84 ต8น) 
     ณ บริเวณรอบคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# 
   08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร8อมรับประทานอาหารวFาง 

   ณ อาคาร 9 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# 
ชMวงท่ี 3  09.00 – 10.30 น. พิธีเปTด และ “อธิการบดีพบบุคลากร” 
     โดย รศ.วุฒิชัย  กปTลกาญจน# 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# 
ชMวงท่ี 4  10.30 -  12.00 น. พิธีสงฆ# ณ โถงอาคาร 9 คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ชMวงท่ี 5  16.00 น.  ลงทะเบียน 
  16.30 น.  พิธีเปTด โดย รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ#  

รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
17.00 – 19.00 น. การแสดงสักวาออกตัว เรื่อง พระอภัยมณี ตอน “หลงรูปนางละเวง” 

  19.00 – 20.00 น. การแสดงคอนเสิรต#ศิลปTนคFายอาร#เอส 
     ศิลปTน JIDA และ SUPERBAKER 

   ณ ห8องคอนเวนชั่น อาคารศูนย#มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# 

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 รับทราบการแตMงตั้งอาจารย�ประจําบัณฑิต (อ.ดร.นงพงา  จรัสโสภณ)  

เนื่องจาก อ.ดร.วันเพ็ญ  เหลFาศรีไพบูลย# ขอเสนอชื่อ อ.ดร.นงพงา  จรัสโสภณ  อาจารย#ประจํา
สาขาวิชาเคมี เปQนอาจารย#ประจําในหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร#ชีวผลิตภัณฑ# โดยผFานความ
เห็นชอบจากประธานหลักสูตร และหัวหน8าสายวิชาวิทยาศาสตร#เรียบร8อยแล8ว รายละเอียดอ8างอิงท่ี 9X0WZTY7 หรือ
สืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?9X0WZTY7 

อนึ่ ง การเสนอแตFง ต้ังอาจารย#ประจําบัณฑิต ตามระเบียบวFาด8วยอาจารย# บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# พ.ศ. 2548 ข8อ 5.1 ต8องได8รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และเนื่องจาก
บันทึกเสนอแตFงต้ังอาจารย#ประจําฯ ได8รับเอกสารเม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 ทําให8ไมFสามารถนําเสนอวาระปกติใน
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การประชุมครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ได8 และกําหนดการประชุมครั้งท่ี 8/2554 กําหนดในวันท่ี 29 
สิงหาคม 2554 ดังนั้นเพ่ือสามารถดําเนินการได8รวดเร็ว จึงขอนําเวียนให8คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาทาง
ระบบ e-Office เปQนวาระพิเศษ และได8ดําเนินการนําเสนอชื่อเพ่ือแตFงต้ังไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร8อยแล8ว  

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.9 รับทราบการแตMงตั้งอาจารย�พิเศษประจําโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร�) ภาคพิเศษ  

เนื่องจากประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร#) ภาคพิเศษ เสนอขอ
อนุมัติแตFงต้ัง นางภัทรพร ยุทธาภรณ#พินิจ ตําแหนFง นักวิจัย ชํานาญการพิเศษ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปQน อาจารย#พิเศษประจําโครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร#) ภาคพิเศษ  โดยผFาน
ความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร และประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร#เรียบร8อยแล8ว อ8างอิงท่ี 
AB0VXK5I หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AB0VXK5I  

อนึ่ ง การเสนอแตFง ต้ังอาจารย#ประจําบัณฑิต ตามระเบียบวFาด8วยอาจารย# บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# พ.ศ. 2548 ข8อ 5.1 ต8องได8รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และเนื่องจาก
บันทึกเสนอแตFงต้ังอาจารย#ประจําฯ ได8รับเอกสารเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2554 หากนําเสนอวาระปกติในการประชุม 
ครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2554 จักลFาช8า ดังนั้นเพ่ือสามารถดําเนินการได8รวดเร็ว จึงขอนําเวียนให8
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาทางระบบ e-Office เปQนวาระพิเศษ และได8ดําเนินการนําเสนอชื่อเพ่ือแตFงต้ังไป
ยังบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร8อยแล8ว   

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.10 รับทราบการขอแตMงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาค
พิเศษ ทดแทนกรรมการท่ีลาออกจากราชการ  

ตามท่ี อ.ปวีณัย  บุญปก ขอลาออกจากราชการต้ังแตFวันท่ี 9 มิถุนายน 2554 ดังนั้นประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานฯ จึงเสนอขออนุมัติแตFงต้ัง นางอรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย ตําแหนFง อาจารย# พนักงานเงิน
รายได8 สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร# เปQนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ทดแทน นางสาว
ปวีณัย  บุญปก โดยท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 ได8พิจารณา และมีมติ
เห็นชอบ และผFานความเห็นของหัวหน8าสายวิชาศิลปศาสตร#เรียบร8อยแล8ว ท้ังนี้สํานักงานเลขานุการ ได8นําเสนอเวียนใน
ระบบอ8างอิงท่ี A20OENEZ หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?A20OENEZ 

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.11 รับทราบวิทยาเขตกําแพงแสนจัดตั้งศูนย�ประสานงานกิจการพิเศษและบริหารงานวิจัย    

ด8วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# วิทยาเขตกําแพงแสน ดําเนินการจัดต้ังศูนย#ประสานงานกิจการ
พิเศษและบริหารงานวิจัย เปQนหนFวยงานในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแตFวันท่ี 18 สิงหาคม 2554 เปQนต8น
ไป รายละเอียดอ8างอิงท่ีAN0PTUDS หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AN0PTUDS 
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  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.12 รายงานผลการประเมินคุณภาพของหนMวยงานภายในคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําป7 
2554    

ด8วยรองคณบดีฝ2ายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดสFงรายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร#
และวิทยาศาสตร# ฉบับปรับปรุงหลังจากท่ีรับการประเมินคุณภาพแล8ว และรายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะ
ศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ประจําปJ 2554 (ปJการศึกษา 2553) ระหวFางวันท่ี 30 มิถุนายน – วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2554 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ซ่ึงฝ2ายวางแผนประกันคุณภาพฯ นําเรียน
ผู8บริหาร และหัวหน8าหนFวยงานภายในทุกทFานทราบเพ่ือใช8ประโยชน#ในการพัฒนาหนFวยงาน และเตรียมการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข8อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินเรียบร8อยแล8ว    

    ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหมM ประจําป7 2554  

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร# เสนอขออนุมัติบรรจุแผนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรใหมF เข8าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555 – 2559) โดยผFานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2553 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 อ8างอิงท่ี 2T0TP2DJ นั้น  

การขออนุมัติบรรจุแผนดังกลFาว สํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบแล8วอยูFในข้ันตอนการดําเนินงาน 
โดยป_จจุบันกองแผนงานได8แจ8งขอข8อมูลตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/0874 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอ
ข8อมูลเพ่ือประกอบการวิเคราะห#การบรรจุหลักสูตรเข8าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555 – 2559) ตาม
ข8อเสนอแนะของคณะกรรมการการศึกษาในการวิเคราะห#การบรรจุหลักสูตรเข8าไว8ในแผนฯ วFาทุกคณะต8องดําเนินการ
วิเคราะห#ในเรื่องของต8นทุนในการเปTดหลักสูตร (รายละเอียดในการประมาณการคFาใช8จFาย) ข8อมูลคูFแขFงขันในการผลิต
หลักสูตร และความต8องการของตลาดแรงงาน โดยให8กองแผนงานเพ่ิมเติมข8อมูลท้ัง 3 ประเด็น อ8างอิงท่ี AI0X040M 
หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AI0X040M นั้น  

โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร# ได8นําเสนอรFางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหมF พ.ศ. 2554 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฝ2ายการศึกษาพิจารณา โดยท่ีประชุมคณะกรรมการฝ2ายการศึกษา ครั้งท่ี 
3/2554 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2554 พิจารณาแล8วมีข8อเสนอแนะวFาควรมีรายวิชาพ้ืนฐานและคําขอเปTดรายวิชา มคอ.2 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและรายงานวิจัย ซ่ึงโครงการฯ ได8ดําเนินการตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการฝ2ายการศึกษาฯ เรียบร8อยแล8ว 

บัดนี้ คณะกรรมการฝ2ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ในการประชุมครั้งท่ี 8/2554 
เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2554 ได8พิจารณารFางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหมF พ.ศ. 2554 ฉบับแก8ไข
แล8ว มีมติเห็นชอบให8นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตFอไป รายละเอียดอ8างอิงท่ี 9W0YXF1T หรือสืบค8น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?9W0YXF1T  สําหรับเอกสารหลักสูตรจะนําสFงไฟล#
เปQน CD ให8กรรมการทุกทFานพิจารณา   
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ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.2 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวผลิตภัณฑ�       

ด8วย รองศาสตราจารย# ดร.สิริภัทร#  พราหมณีย# ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร#ชีวผลิตภัณฑ# สายวิชาวิทยาศาสตร# เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด (ได8รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# คราวประชุมครั้งท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2550)   
รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0635 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2554 รายละเอียดอ8างอิงท่ี AG0XFZ8F หรือ
สืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AG0XFZ8F  โดยเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณา  ดังนี้  

1. แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก8ไขหลักสูตรเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย  
2. แบบรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2   
3. แบบเสนอขอเปTดรายวิชาใหมF รวม 3 รายวิชา  
4. แบบรายงานข8อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท (มคอ.06)  
5. แผนภูมิอาจารย#ประจําหลักสูตร  
6. ตารางเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเปTดหลักสูตรใหมF/หลักสูตรปรับปรุงเสนอตFอท่ี

ประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัย  
7. รายงานผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร#

ชีวผลิตภัณฑ# หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555    

ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ2ายการศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2554
พิจารณาแล8วมีมติเห็นชอบให8นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตFอไป รายละเอียดข8อ 1- 6 อ8างอิงท่ี 
AQ01QO2E หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AQ01QO2E  รายละเอียดข8อ 7 
อ8างอิงท่ี AR1CRF3J หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AR1CRF3J 

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.3 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวผลิตภัณฑ� 

ด8วย รองศาสตราจารย# ดร.สิริภัทร#  พราหมณีย# ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร#ชีวผลิตภัณฑ# สายวิชาวิทยาศาสตร# เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด (ได8รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# คราวประชุมครั้งท่ี 3/2550 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2550)   
รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0635 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2554 รายละเอียดอ8างอิงท่ี AG0XFZ8F หรือ
สืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AG0XFZ8F  โดยเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณา  ดังนี้  

1. แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก8ไขหลักสูตรเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย  
2. แบบรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2   
3. แบบเสนอขอเปTดรายวิชาใหมF รวม 3 รายวิชา  
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4. แบบรายงานข8อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท (มคอ.04)  

5. แผนภูมิอาจารย#ประจําหลักสูตร  
6. ตารางเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเปTดหลักสูตรใหมF/หลักสูตรปรับปรุงเสนอตFอท่ี

ประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัย  
7. รายงานผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร#ชีว

ผลิตภัณฑ#) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555      

ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ2ายการศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2554
พิจารณาแล8วมีมติเห็นชอบให8นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตFอไป รายละเอียดข8อ 1 – 6 อ8างอิงท่ี 
AQ01BHAT หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AQ01BHAT  รายละเอียดข8อ 7 
อ8างอิงท่ี AR1CGK03 หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AR1CGK03 

    ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.4 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาพฤกษ�เศรษฐกิจ 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# มอบหมายให8คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.(พฤกษ#
เศรษฐกิจ) โดยมี รองศาสตราจารย#จิตราภรณ#  ธวัชพันธุ# เปQนประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด และได8 ดํ า เนินการเสร็จ เรียบร8อยแล8ว  รายละเ อียดตามบันทึก ท่ี  ศธ 
0513.20404/0634 ลงวัน ท่ี  11 สิ งหาคม 2554 รายละเ อียดอ8 างอิง ท่ี  AG0XCFH1 หรือสืบค8น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AG0XCFH1  โดยเสนอเอกสารประกอบการพิจารณา  
ดังนี้  

1. แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก8ไขหลักสูตรเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย ขอปรับปรุงหลักสูตร และ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิม เปQน วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการพืช  

2. แบบรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 ชื่อ วท.ม สาขาวิทยาการพืช ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555  
3. แบบเสนอขอเปTดรายวิชาใหมF รวม 29 รายวิชา  
4. แบบรายงานข8อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท (มคอ.04)  
5. แผนภูมิอาจารย#ประจําหลักสูตร  
6. ตารางเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเปTดหลักสูตรใหมF/หลักสูตรปรับปรุงเสนอตFอท่ี

ประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัย  
7. รายงานผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.(พฤกษ#เศรษฐกิจ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ2ายการศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2554
พิจารณาแล8วมีมติเห็นชอบให8นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตFอไป รายละเอียดอ8างอิงท่ี AQ00EMA9 
หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AQ00EMA9 

    ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา   



18 

M:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  8_2554.doc 
 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.5 ขออนุมัติแบบ มคอ. 2 ของหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร�ชีวภาพ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ตามท่ีสายวิชาวิทยาศาสตร# ได8รับอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร#ชีวภาพ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซ่ึงผFานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดี และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ครั้งท่ี 
3/2553 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2553 เห็นชอบแล8ว นั้น  

บัดนี้  สายวิชาวิทยาศาสตร# ได8ดําเนินการจัดทํา มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.
วิทยาศาสตร#ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เสร็จเรียบร8อยแล8ว และนําเสนอคณะกรรมการฝ2ายการศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# เพ่ือพิจารณา ในการประชุมวาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2554 และท่ีประชุม
คณะกรรมการฝ2ายการศึกษาฯ พิจารณาแล8วมีมติเห็นชอบให8นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตFอไป 
รายละเอียดอ8างอิงท่ี AP1D3BP7 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AP1D3BP7 

    ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.6 รายงานผลการสMงเสริมและติดตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ประจําป7การศึกษา 2553 

ด8วยกองบริการการศึกษา กําแพงแสน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/ว 0736 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 
2554 แจ8งขอให8รายงานผลการสFงเสริมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย#
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ประจําปJการศึกษา 2553 โดยกําหนดจัดสFงภายในวันท่ี 2 กันยายน 2554 รายละเอียด
อ8างอิงท่ี AK0NQPBU หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AK0NQPBU นั้น  

รองคณบดีฝ2ายวิชาการ ได8นําเสนอคณะกรรมการสFงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ซ่ึงมีภาระหน8าท่ีในการสFงเสริมและติดตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย# เพ่ือพิจารณาสรุปและจัดทํารายงาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารย#มหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2554 แล8ว จึงขอรายงานผลการตามแบบฟอร#มของ
มหาวิทยาลัย อ8างอิงท่ี AQ0VAR6U หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AQ0VAR6U 
หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ANXCAQ0VCIVD.doc  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาและอภิปรายในประเด็นตFาง ๆ และมีข8อคิดเห็นวFาคณะฯ ควรนําผลการประเมิน
คุณภาพระดับคณะฯ มาพิจารณาเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง รFวมกับการจัดทําแผนดําเนินงานเก่ียวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย# คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# โดยกําหนดระยะเวลาต้ังแตF ภาคปลาย ปJการศึกษา 2554  และ
ปJงบประมาณ 2555 ( ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) ไปพร8อมกัน    

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ2ายวิชาการ พิจารณาดําเนินการ    

4.7 ขออนุมัติกําหนดเกณฑ�การพิจารณาบุคลากรดีเดMนสายวิชาการ 5 ด%าน 

ด8วยรองคณบดีฝ2ายวิชาการ ได8เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสFงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ ประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑ#การพิจารณาบุคลากรดีเดFนสายวิชา 5 ด8าน โดยใช8แนวปฏิบัติตามคูFมือ
จรรยาบรรณอาจารย# มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# เพ่ือใช8ในการกลั่นกรอง คัดเลือกบุคลากรดีเดFนสายวิชาการ เม่ือวันท่ี 
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24 สิงหาคม 2554 สําหรับใช8เปQนเกณฑ#มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดFนสายวิชาการ ประจําปJ 2554 
นําเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ภายในวันท่ี 2 กันยายน 2554 นั้น  

ท่ีประชุมคณะกรรมการสFงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาแล8วมีมติ
เห็นชอบกําหนดเกณฑ#สนับสนุนการคัดเลือกบุคลากรดีเดFนสายวิชาการ โดยใช8จรรยาบรรณอาจารย#
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# เพ่ือจัดกลุFมผลงานรวม 5 ด8าน ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด รายละเอียดอ8างอิงท่ี 
AQ14YRYF หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AQ14YRYF  ดังนี้   

เกณฑ�สนับสนุนการคัดเลือกบุคลากรดีเดMนสายวิชาการ โดยใช%จรรยาบรรณอาจารย�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ผลงานดีเดMนด%าน จรรยาบรรณอาจารย�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ข%อท่ี  

1. การเรียนการสอน 1. อาจารย#พึงดํารงตนให8เปQนแบบอยFางที่ดีแกFศิษย# บุคคลทั่วไป และสังคม 
 2. อาจารย#พึงสอนศิษย#ให8เปQนผู8มีความรู8และคุณธรรมอยFางเต็มความสามารถชFวยเหลือ และ

ปฏิบัติตFอศิษย#อยFางมีเมตตาและเปQนธรรม 
 3. อาจารย#พึงปฏิบัติตนและหน8าที่ด8วยความรับผิดชอบทั้งตFอตนเอง สังคม และ   ประเทศชาติ

ด8วยความเสียสละ อดทน ซ่ือสัตย#สุจริต 
 5. อาจารย#พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการบนพื้นฐานของความถูกต8อง เปQนธรรม ไมFถูก

ครอบงําด8วยอิทธิพลหรือผลประโยชน#ใด 
2. การบริการวิชาการ 9. อาจารย#พึงให8บริการวิชาการด8วยความรับผิดชอบตFอผู8อ่ืน สังคม และประเทศชาติ 
3. การวิจัย 3. อาจารย#พึงปฏิบัติตนและหน8าที่ด8วยความรับผิดชอบทั้งตFอตนเอง สังคม และ   ประเทศชาติ

ด8วยความเสียสละ อดทน ซ่ือสัตย#สุจริต 
 4. อาจารย#พึงหม่ันศึกษา ค8นคว8า ติดตามความก8าวหน8าทางวิชาการ และพัฒนาองค#ความรู8ใหมF

อยFางตFอเนื่อง 
 6. อาจารย#พึงเปQนนักวิจัยที่มีจริยธรรมและพัฒนางานวิจัยที่เปQนประโยชน#ตFอศาสตร#และสังคม

โดยสFวนรวม 
4. การทํานุบาํรุงศิลป 
   วัฒนธรรม 

3. อาจารย#พึงปฏิบัติตนและหน8าที่ด8วยความรับผิดชอบทั้งตFอตนเอง สังคม และ   ประเทศชาติ
ด8วยความเสียสละ อดทน ซ่ือสัตย#สุจริต 

 7. อาจารย#พึงปฏิบัติตFอเพื่อนรFวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร สามัคคี สFงเสริม และเก้ือกูลซ่ึงกันและ
กัน 

 8 .  อาจารย#พึ ง มีสF วนรF วมในการพัฒนาและธํ ารงไว8 ซ่ึ ง เ กียรติ ภู มิแหF งมหาวิทยาลัย   
เกษตรศาสตร# 

 10. อาจารย#พึงปฏิบัติ อนุรักษ# สFงเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิป_ญญาไทย 
5. การมีสFวนรFวมใน 
   กิจการนิสิต 

2. อาจารย#พึงสอนศิษย#ให8เปQนผู8มีความรู8และคุณธรรมอยFางเต็มความสามารถชFวยเหลือ และ
ปฏิบัติตFอศิษย#อยFางมีเมตตาและเปQนธรรม 

 3. อาจารย#พึงปฏิบัติตนและหน8าที่ด8วยความรับผิดชอบทั้งตFอตนเอง สังคม และ   ประเทศชาติ
ด8วยความเสียสละ อดทน ซ่ือสัตย#สุจริต 

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอความเห็นเกณฑ#การพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดFนสายวิชาการข8างต8น  
ยังมิได8มีวิธีการ แนวปฏิบัติ การกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลในแตFละด8านท่ีชัดเจนเปQนรูปธรรม หรือเปQนเกณฑ#
มาตรฐาน เชFน การใช8คFาเฉลี่ยผลการประเมินอาจารย#โดยนิสิต จํานวนผลงานตีพิมพ# เงินวิจัยจากแหลFงทุนภายใน
มหาวิทยาลัย/ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงรางวัล หรืออ่ืน ๆ ท่ีจะได8รับเม่ือผFานการคัดเลือกเพ่ือเปQนแรงจูงใจ        
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 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักการกําหนดเกณฑ#สนับสนุนการคัดเลือกบุคลากรดีเดFนสายวิชา 5 
ด8านตามท่ีคณะกรรมการสFงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการนําเสนอ (ผลงานท่ีนําเสนอต8องมิใชF
ผลงานตามตําแหนFงทางการบริหาร) โดยขอให8เพ่ิมวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ และกําหนดตัวชี้วัด/คFามาตรฐานให8
ชัดเจน และสามารถวัด/ประเมินผลได8 เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในครั้งตFอไป     

4.8 ขออนุมัติกําหนดหนMวยงานกํากับดูแลรายวิชา 02710021 และ 02710022 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# เสนอขออนุมัติเปTดรายวิชาใหมF จํานวน 2 รายวิชา ในหมวด
วิชาเลือกเสรี ดังนี้  

1. รายวิชา 02710021  ดนตรีของไทย (Music of Thailand) จํานวน 3 (3-0-6) หนFวยกิต  

2. รายวิชา 02710022  ความซาบซ้ึงในดนตรี (Music Appreciation) จํานวน 3 (3-0-6) หนFวยกิต  

โดยได8รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งท่ี 14/2554 เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2554 เรียบร8อยแล8ว นั้น  

 เนื่องจากรายวิชาดังกลFาว คณะฯ มอบหมายให8รองคณบดีฝ2ายวิชาการ ประสานงานกับ รศ.ดร.
ป_ญญา  รุFงเรือง อาจารย#พิเศษผู8ทรงคุณวุฒิ นําเสนอขอเปTดรายวิชา และป_จจุบันยังมิได8กําหนดให8อยูFภายใต8การกํากับ
ดูแลของสายวิชา หรือสFวนงานใด ดังนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการฝ2ายการศึกษา ครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 
2554 พิจารณาแล8วมีมติเห็นชอบให8ท้ัง 2 รายวิชาดังกลFาว อยูFในความดูแลของโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรม
บริการและนวัตกรรมภาษาซ่ึงมีสาขาด8านดนตรีและดุริยางคศิลป�อยูFในโครงสร8างของหนFวยงาน  และให8นําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร#เพ่ือพิจารณา รายละเอียดอ8างอิงท่ี A90PNF23 หรือสืบค8นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?A90PNF23  

  อนึ่ง ตามนโยบายของคณบดี ขอให8เปTดสอนรายวิชาดังกลFาว ต้ังแตFภาคปลาย ปJการศึกษา 2554 
เปQนต8นไป   

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.9 การพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังพนักงานเงินงบประมาณแผMนดิน ป7งบประมาณ พ.ศ. 2555 

ด8วยกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 813 ลงวันท่ี แจ8งผลการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผFนดิน ปJงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการจัดสรร
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลFาวลงตามแผนอัตรากําลัง 4 ปJ (พ.ศ. 2552 – 2555) รายละเอียดอ8างอิงท่ี 
Y90XD1OS http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Y90XD1OS ให8คณะศิลปศาสตร#และ
วิทยาศาสตร# จํานวน 6 อัตรา จํานวน 6 อัตรา ดังนี้  

1. สํานักงานเลขานุการ ตําแหนFง ชFางเทคนิค จํานวน 1 อัตรา  
2. สายวิชาคณิตศาสตร# สถิติและคอมพิวเตอร# ตําแหนFง อาจารย# จํานวน 3 อัตรา  
3. สายวิชาศิลปศาสตร# (สอบน.) ตําแหนFงอาจารย# จํานวน 1 อัตรา (ภาษาอังกฤษ)  
4. สายวิชาศิลปศาสตร# (สาขาวิชาภาษาจีน) ตําแหนFงอาจารย# จํานวน 1 อัตรา (ภาษาจีน) 

อ8างอิงท่ี AA0PKD5H หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AA0PKD5H   

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอให8หนFวยงานท่ีได8รับจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผFนดิน ดําเนินการ ดังนี้  
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1. ดําเนินการคัดเลือก และเริ่มบรรจุได8ต้ังแตFเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เปQนต8นไป โดยตําแหนFงสาย
วิชาการขอให8พิจารณาบรรจุผู8มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

2. พิจารณาปรับลดการจ8างลูกจ8างชั่วคราว หรือพนักงานเงินรายได8ลง โดยให8นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช8ในการบริหารจัดการให8มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และให8ควบคุมกรอบอัตรากําลังของหนFวยงานมิให8เพ่ิมข้ึน  

 เนื่องจากตามแผนอัตรากําลัง 4 ปJ (พ.ศ. 2552 – 2555) สายวิชาคณิตศาสตร# สถิติและคอมพิวเตอร# 
ได8รับจัดสรรกรอบอัตรา รวม 24 อัตรา เปQนของสาขาวิชาคณิตศาสตร# จํานวน 4 อัตรา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร# 20 
อัตรา ป_จจุบันสายวิชาคณิตศาสตร# ได8รับจัดสรรอัตรา อาจารย# คุณวุฒิปริญญาเอก และใช8กรอบอัตราไปแล8ว จํานวน 3   
อัตรา คงเหลือ 1 อัตรา สFวนสาขาคอมพิวเตอร# ได8รับจัดสรรอัตรา 3 อัตรา คงเหลือ 17 อัตรา (รวมอัตราท่ีจัดสรรจาก
สาขาวิชาภาษาจีน 1 อัตรา)   

 สายวิชาศิลปศาสตร# ได8รับจัดสรร 19 อัตรา เปQนกรอบตามแผนของสาขาบริหารธุรกิจฯ จํานวน 3 
อัตรา ได8รับจัดสรรแล8ว 1 อัตรา คงเหลือ 2 อัตรา สาขาสังคมศาสตร# ได8รับ 5 อัตรา ได8รับจัดสรรแล8ว 1 อัตรา คงเหลือ 
4 อัตรา สาขาภาษาจีน จํานวน 3 อัตรา ได8รับจัดสรร ปJ 2554 1 อัตรา คงเหลือ 1 อัตรา (แตFเกลี่ยอัตราเดิม และอัตรา
ปJ 2554 ให8สาขาวิชาคอมพิวเตอร# และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  จึงคงเหลือ 2 อัตรา สอบน. ได8รับจัดสรร 9 อัตรา ใช8
แล8ว 1 อัตรา (เพ่ือบรรจุ อ.อรรถพล สาขาภาษาอังกฤษ) คงเหลือ 8 อัตรา สFวนสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรืออ่ืน ๆ ในสาย
วิชาศิลปศาสตร# ไมFได8รับจัดสรร เนื่องจากมิได8เสนอขอกรอบอัตรา  

 ปJงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรอัตราให8ตามกรอบ รวม 6 อัตรา ดังกลFาวข8างต8น 
และจากการพิจารณาคําขออัตราปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร# เพ่ือบรรจุนักเรียนทุน น.ส.ศศิธร  อุดปTน มหาวิทยาลัย
พิจารณาให8ใช8อัตราท่ีจัดสรรให8สายวิชาคณิตศาสตร#ฯ คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ปJงบประมาณ 2555 จํานวน 3 
อัตรา อ8างอิงท่ี AR0XG62Y หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AR0XG62Y 

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยพิจารณาจัดสรรอัตราสายวิชาการ ดังนี้  

1. ให8สายวิชาคณิตศาสตร# เพ่ือบรรจุ น.ส.ศศิธร  อุดปTน ผู8รับทุนโครงการเครือขFายเชิงกลยุทธ#เพ่ือ
การผลิตและพัฒนาอาจารย#ในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร# เม่ือวันท่ี 17 
มิถุนายน 2554 จํานวน 1 อัตรา 

2. ให8สาขาวิชาคอมพิวเตอร# จํานวน 2 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลังท่ีได8รับอนุมัติ ประจําปJ 
2552 – 2555 เง่ือนไขเปQนตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

3. ให8สาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร#  จํานวน 1 อัตรา (สาขาภาษาจีน) ตามกรอบแผน
อัตรากําลังท่ีได8รับอนุมัติ ประจําปJ 2552 – 2555 เง่ือนไขเปQนตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

4. ให8โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมภาษา จํานวน 1 อัตรา (สาขาภาษาอังกฤษ) 
ตามกรอบแผนอัตรากําลังท่ีได8รับอนุมัติ ประจําปJ 2552 – 2555 เง่ือนไขเปQนตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  

5. มอบหนFวยงานและผู8เก่ียวข8องดําเนินการบรรจุตามระเบียบฯ ให8แล8วเสร็จภายใน 6 เดือน 
(มีนาคม 2555) หากพ8นกําหนดแล8วไมFสามารถดําเนินการได8 คณะกรรมการประจําคณะฯ สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา
จัดสรรให8หนFวยงานท่ีมีความจําเปQนตFอไป  
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4.10 ขออนุมัติแก%ไขคะแนนโดยใช% KU 7 รายวิชา 01422111 หลักสถิติ  ภาคฤดูร%อน ประจําป7 
2554   
ด8วยรองศาสตราจารย#พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน# ผู8จัดการรายวิชา 01422111 ชื่อวิชา หลักสถิติ  

หมูF 700 เปTดสอนภาคฤดูร8อน ประจําปJ 2554 ขอแก8ไขคะแนน ตามแบบ KU 7 แกFนิสิต 2 คน เนื่องจากบันทึกคะแนน
นิสิตผิดพลาด อ8างอิงท่ี 9Z0P59GK หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?9Z0P59GK   

เนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประสานงานระหวFางวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ใน
การประชุมครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 ได8พิจารณากรณีป_ญหาอันเกิดจากการแก8ไขคะแนนโดยใช8 KU 
7 กลFาวคือ อาจารย#ผู8สอนมีการแก8ไขคะแนนอยูFตลอดเวลา และป_ญหาท่ีสําคัญคือ มีการแก8ไขคะแนนภายหลังการ
อนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล8ว ดังนั้นจึงมีมติเสนอแนวทางแก8ไขคะแนนโดยใช8 KU 7 ดังนี้  

1. KU 7 ให8ใช8สําหรับการแก8ไขคะแนน I เทFานั้น 

2. สําหรับการแก8ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให8ดําเนินการโดยอาจารย#ผู8สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก8ไขคะแนน
โดยนําเรียนหัวหน8าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการ พิจารณาให8ความ
เห็นชอบตามลําดับ กFอนนําสFงสํานักทะเบียนและประมวลผล พร8อม KU 7 เพ่ือดําเนินการ  

     ท้ังนี้มาตรการดังกลFาว ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 
พิจารณาแล8วเห็นชอบให8ดําเนินการ โดยให8มีผลในการถือปฏิบัติทันที   

 อนึ่ง การขออนุมัติแก8ไขคะแนนรายวิชา 01422111 หลักสถิติ หมูF 700 ได8รับความเห็นชอบจาก
ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร# และคณบดีคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร#เรียบร8อยแล8ว ดังนั้นจึงขอ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา  

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นการขอแก8ไขคะแนนในลักษณะดังกลFาว หากมีกรณีท่ี
อาจารย#ผู8สอน หรืออาจารย#ผู8จัดการรายวิชา ดําเนินการกรอกคะแนน หรือขอแก8ไขคะแนนอยูFบFอยครั้ง จะมีแนวปฏิบัติ 
หรือมีผลกระทบตFอพฤติกรรมดังกลFาวอยFางไร เพ่ือให8อาจารย#พึงระมัดระวัง รับผิดชอบ เพ่ือให8การรายงานผลคะแนนมี
ความถูกต8อง ไมFมีข8อผิดพลาด    

 มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบให8แก8ไขคะแนนรายวิชา 01422111 ตามเสนอ  

2. มอบรองคณบดีฝ2ายวิชาการ พิจารณากําหนดเกณฑ# หรือแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีมีการแก8ไข
คะแนน ตามแบบ KU 7 บFอยครั้ง โดยพิจารณากําหนดจํานวนครั้ง/ระยะเวลาการแจ8งขอแก8ไข
คะแนน และอาจเชื่อมโยงกับการพิจารณาจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย#ด8วย   

4.11 ขออนุมัติผลิตผลงานวิชาการในเวลาราชการปกติ 

ด8วย อ.ดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร# อาจารย#ประจําสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร# ขอเสนอ
โครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ เพ่ือใช8ประกอบการสอนรายวิชา 01424381 นิเวศวิทยา ในสFวน
ของภาคปฏิบัติการ จํานวน 1 หนFวยกิต โดยมีผู8รFวมผลิต 3 คน และมีสัดสFวนการทํางาน ดังนี้  

1. อ.ดร.สราวุธ   คลอวุฒิมันตร#   ร8อยละ 70 
2. อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธ#  ร8อยละ 15 
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3. อ.ดร.ประภา โซ�ะสลาม ร8อยละ 15  

รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0510 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2554 รายละเอียดอ8างอิงท่ี 9P0YPQGS  หรือ
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?9P0YPQGS  เนื้อหาวิชา ประกอบด8วย 16 หัวข8อ ดังนี้  

 
 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ2ายวิชาการ พิจารณาประเมินภาระงานให8เปQนไปตามประกาศ
คณะฯ     

2. การพิจารณาเสนอเสนออนุมัติโครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติครั้งตFอไป 
ขอให8คณะกรรมการฝ2ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# พิจารณากลั่นกรองกFอน
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา    

3. มอบรองคณบดีฝ2ายบริหาร พิจารณาประสานงานเพ่ือจัดทําคูFมือคณาจารย# และรายงาน
สรุปผลการดําเนินการเปQนประจําเดือน    

4.12 ขออนุมัติทํางานวิจัยโดยไมMมีแหลMงทุน 

ด8วย อ.ดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร# อาจารย#ประจําสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร# ขอเสนอ
อนุมัติทํางานวิจัย หัวข8อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของประเทศไทยในระยะเวลา 30 ปJ (พ.ศ.2524 – 2553) 
โดยไมFมีแหลFงทุนสนับสนุนการวิจัย เนื้อหาในงานวิจัยเปQนการสร8างโมเดลภูมิอากาศของประเทศไทย (อุณหภูมิและ
ปริมาณน้ําฝน) ในชFวงปJ พ.ศ. 2524 – 2553 และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีอาจได8รับ
ผลกระทบของภาวะโลกร8อนในอนาคต สัดสFวนงานวิจัยคิดเปQน 100% โดยเริ่มดําเนินการต้ังแตFเดือนพฤษภาคม 2554 
เปQนต8นไป ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปJ  ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0510 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2554 อ8างอิงท่ี 
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9Y0YEVTU หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?9Y0YEVTU พร8อมได8แนบแบบ
โครงการวิจัยมาด8วยแล8ว  

อนึ่ง การเสนอโครงการวิจัยดังกลFาว เพ่ือเสนอพิจารณาภาระงานตามหลักเกณฑ#ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร#  

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบ โดยพิจารณาประเมินภาระงานให8เปQนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย   

2. การพิจารณาเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติทํางานวิจัยโดยไมFมีแหลFงทุน ขอให8ดําเนินการผFานท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําสายวิชา/หนFวยงานภายใน คณะกรรมการฝ2ายวิจัยฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองกFอนนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา     

4.13 การแตMงตั้งอนุกรรมการพิจารณาตําแหนMงทางวิชาการประจําคณะฯ   

ตามท่ีกองการเจ8าหน8าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/ว.4019 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง 
ขอให8สFงรายชื่ออนุกรรมการพิจารณาตําแหนFงทางวิชาการประจําคณะ โดยแจ8งวFาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ใน
การประชุมครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ#และวิธีการแตFงต้ังอนุกรรมการพิจารณา
ตําแหนFงทางวิชาการประจําคณะ รายละเอียดตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ#และวิธีการแตFงต้ัง
อนุกรรมการพิจารณาตําแหนFงทางวิชาการ ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2554 รายละเอียดอ8างอิงท่ี AI0VUT8R หรือสืบค8นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AI0VUT8R โดยขอให8พิจารณาเสนอชื่อสFงกองการ
เจ8าหน8าท่ี บางเขน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 นั้น  

จากประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกลFาว มีสาระสําคัญ ดังนี้  

1.  ให8มีจํานวนอนุกรรมการพิจารณาตําแหนFงทางวิชาการประจําคณะฯ ตามจํานวนท่ีเหมาะสม
เพ่ือปฏิบัติหน8าท่ี ดังนี้  

1.1 ชFวยประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาตําแหนFงทางวิชาการ 

1.2 ให8คําปรึกษาแนะนําแกFบุคลากรในการจัดทําผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบการ
พิจารณาแตFงต้ังให8ดํารงตําแหนFงทางวิชาการ   

1.3 ชFวยตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนFง ชั่วโมงสอน ก.พ.อ.03 ผลงานทางวิชาการ และ
การตีพิมพ#เผยแพรFตามหลักเกณฑ#ท่ี ก.พ.อ.กําหนด กFอนเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา  

2. การได8มาซ่ึงรายชื่ออนุกรรมการพิจารณาตําแหนFงทางวิชาการประจําคณะฯ ให8คณบดีเปQนผู8
พิจารณาเสนอชื่อตFอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนFงทางวิชาการ  

3. ให8ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนFงทางวิชาการ เปQนผู8อนุมัติแตFงต้ังแล8วรายงานให8ท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนFงทางวิชาการทราบ  

4. ในกรณีท่ีมีป_ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให8คณะกรรมการพิจารณาตําแหนFง
ทางวิชาการเปQนผู8วินิจฉัย และให8ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น  

5. มีผลบังคับใช8ตั้งแตFวันท่ี 6 สิงหาคม 2554 เปQนต8นไป   
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 อนึ่ง รองคณบดีฝ2ายวิชาการ เสนอแตFงต้ังอนุกรรมการพิจารณาตําแหนFงทางวิชาการประจําคณะฯ 
ดังนี้  

1. คณบดี        เปQนประธาน 

2. รองคณบดีฝ2ายวิชาการ     เปQนกรรมการ 

3. รองคณบดีฝ2ายบริหาร      เปQนกรรมการ 

4. หัวหน8าสํานักงานเลขานุการคณะ    เปQนกรรมการ 

5. หัวหน8าหนFวยการเจ8าหน8าท่ี     เปQนเลขานุการ 

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบเสนอแตFงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหนFงทางวิชาการประจําคณะ
ศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ดังนี้  

1. รองคณบดีฝ2ายวิชาการ        เปQน ประธานอนุกรรมการ 

2. หัวหน8าสายวิชาท่ีเก่ียวข8อง     เปQน อนุกรรมการ  

3. ผู8ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข8องซ่ึงมีตําแหนFงทางวิชาการ  

 ไมFต่ํากวFาผู8เสนอขอฯ      เปQน อนุกรรมการ 

4. หัวหน8าสํานักงานเลขานุการคณะ       เปQน อนุกรรมการ 

5. หัวหน8าหนFวยการเจ8าหน8าท่ี        เปQน เลขานุการ 

4.14 ขออนุมัติจัดทําโครงการภาคพิเศษ ศศ.ม.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปTนภาษาสากล และ ปร.ด.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปTนภาษาสากล 

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา สายวิชาศิลปศาสตร# คณะ
ศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ได8รับอนุมัติเปTดหลักสูตร ศศ.ม.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปQนภาษาสากล และ ปร.ด.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปQนภาษาสากล โดยเปTดรับนิสิต ภาคปกติ ต้ังแตFปJการศึกษา 2554 เปQนต8นไป นั้น  

เพ่ือให8การบริหารและจัดการโครงการ และหลักสูตรการสอน เปQนไปอยFางมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ในสFวนการเปTดเปQนหลักสูตรนานาชาติ ซ่ึงจําเปQนต8องมีคFาใช8จFายในการจัดการเรียนการสอนได8ผลดี และ
จากบันทึกชFวยจําฯ ซ่ึงพิจารณาเก่ียวกับการกําหนดอัตราคFาธรรมเนียมการศึกษาของโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปQนภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2554  
อ8างอิงท่ี AJ0UDIFX หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AJ0UDIFX  โดยมี
ข8อสังเกต และมติท่ีประชุม ดังนี้  
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  ดังนั้น โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมภาษา จึงเสนอขออนุมัติจัดทําโครงการ
ภาคพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตรดังกลFาว เพ่ือให8บรรลุตามวัตถุประสงค#ของหลักสูตร รายละเอียดโครงการอ8างอิงท่ี 
AP11BHS2 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AP11BHS2  

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.15 แนวทางดําเนินงานตามนโยบายกิจการนิสิต 

 ด8วย กองกิจการนิสิต บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10104/ว 2820 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2554 แจ8ง
วFามหาวิทยาลัยฯ ขอให8คณะพิจารณาเสนอแนวทางดําเนินงานตามนโยบายด8านกิจการนิสิต ข8อ 7 "สร�างโอกาสให�นิสิต
สามารถนําผลงานหรือประสบการณ�การเข�าร�วมกิจกรรมนิสิตมาเทียบเคียงได�กับการฝ&กงานหรือการฝ&ก
ประสบการณ�วิชาชีพ เพ่ือให�เกิดความหลายหลายของรูปแบบการฝ&กงาน ท้ังนี้มุ�งให�นิสิตได�รับประสบการณ�ท่ี
ก�อให�เกิดประโยชน�อย�างแท�จริง รวมท้ังเสริมสร�างสู�โอกาสการมีงานทําภายหลังจากการสําเร็จการศึกษา" โดยขอให8
นําเสนอข8อคิดเห็นสFงกองกิจการนิสิต บางเขน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 อ8างอิงท่ี AG0TC3SC หรือสืบค8นท่ี 

http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AG0TC3SC นั้น  

 คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# มอบหมายให8รองคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต ประสานงานกับ
หนFวยงานภายใน/โครงการตFาง ๆ เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2554 วันท่ี 
29 สิงหาคม 2554 นั้น  

 ป_จจุบันฝ2ายกิจการนิสิต ยังมิได8นําเสนอรายงานข8อมูล ดังนั้นจึงสรุปประมวลความคิดของผู8บริหาร
และหนFวยงานท่ีนําเสนอในระบบ e-Office ตามท่ีอ8างอิงข8างต8น ได8ดังนี้     
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 รองคณบดีฝ2ายวางแผนและประกันคุณภาพ พิจารณาให8ความเห็นวFา “การฝ�กงานท่ีเปQน
ข8อกําหนด/รายวิชาบังคับในหลักสูตร คงไมFสามารถนําประสบการณ#การเข8ารFวมกิจกรรมนิสิตใดมาเทียบเคียงได8 กรณีท่ี
การฝ�กงานไมFได8กําหนดไว8ในหลักสูตร อาจจะมีกิจกรรมเทียบเคียงได8 ดังนี้  

1. การเสนอผลงานป_ญหาพิเศษในท่ีประชุมวิชาการ 

2. การเปQนนิสิตท่ีทํากิจกรรมสโมสรนิสิต/ชมรมโดยมีภาระหน8าท่ีหรือผลงานท่ีชัดเจน 

3. การเปQนอาสาสมัครในองค#กร/มูลนิธิ/สมาคม 

4. การทํากิจกรรม/โครงการท่ีเปQนสาธารณประโยชน#  

 หัวหน8าสายวิชาวิทยาศาสตร#  พิจารณาเสนอความเห็นวFากรณีท่ีนิสิตมีโครงการด8านพัฒนาชนบทได8
ลงไปทํากิจกรรมจริงก็ให8อาจารย#ท่ีปรึกษาชมรมรับรอง หรือไมFมีโครงการแตFมีกิจกรรมก็หาหลักฐานมายืนยัน เชFน รูป
ถFาย หรือไปด8านสิ่งแวดล8อมก็ให8อาจารย# หรือประธานท่ีดูแลรับรอง หรือประกวดตFาง ๆ ก็หาหลักฐานมายืนยัน   

ผู8ชFวยคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต เสนอความเห็นวFานโยบายดังกลFาว เปQนประโยชน#กับนิสิตโดยตรง  เพราะบางครั้งนิสิตไป
ฝ�กงานตามหนFวยงาน/องค#กรตFางๆ แตFกลับไมFได8สัมผัสงานท่ีเปQนเนื้อแท8-ใจความขององค#กรนั้น  กลับต8องไปถFาย
เอกสาร ชงกาแฟ  เดิน-จัดเรียงเอกสาร  แทน  ทําให8นิสิตไมFได8เรียนรู8งานและได8รับประสบการณ#ในสายอาชีพเทFาท่ีควร 
แตFเนื่องจากการท่ีนโยบายกลFาวไว8วFา....สามารถนําผลงานหรือประสบการณ#การเข8ารFวมกิจกรรมนิสิต  มาเทียบเคียงได8
กับการฝ�กงานหรือการฝ�กประสบการณ#วิชาชีพ.... ดังนั้นต8องตีความคําวFา "วิชาชีพ" เสียกFอน  เพราะแตFละหลักสูตรนั้นมี
ลักษณะและธรรมชาติของวิชาชีพไมFเหมือนกัน  ดังนั้นกิจกรรมท่ีจะนํามาเทียบนั้นจึงควรตFางกันไปในแตFละสายอาชีพ
ด8วย  และเนื่องจากสังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร# จึงขออนุญาตกลFาวถึงเฉพาะในขอบขFายของสายอาชีพวิทยาศาสตร# โดย
พิจารณาในมุมมองวFานิสิตท่ีจะจบออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยและไปประกอบอาชีพนี้ควรมีทักษะเฉพาะด8าน ซ่ึงทักษะ
ดังกลFาวจะมีได8ก็ตFอเม่ือได8ฝ�กงานในหนFวยงานท่ีมีทํางานประเภทค8นคว8าวิจัยเทFานั้น ดังนั้นกิจกรรมท่ีอาจจะสามารถ
นํามาเทียบโอนได8นั้น ควรเปQนกิจกรรมท่ีเก่ียวข8องกับการค8นคว8าวิจัยเปQนหลัก เชFน  

1. การเข8ารFวมทําโครงงานยุววิจัย/วิจัยทางวิทยาศาสตร# ท่ีไมFเก่ียวข8องกับหัวข8อป_ญหาพิเศษ 

2. การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 

3. การเปQนลูกจ8าง/พนักงานในหนFวยงานท่ีมีการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร# 

4. การเปQนลูกจ8าง/พนักงานในแปลงเกษตร/ฟาร#มปศุสัตว#/โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ#ทาง
การเกษตร/โรงงานอุตสาหกรรม  

 การฝ�กงานกับห8างร8าน - ออฟฟTศสํานักงาน หรือ การเปQนพนักงานร8านสะดวกซ้ือ/ห8างสรรพสินค8า 
นั้นไมFควรอนุญาตให8นํามาเทียบได8 เนื่องจากนFาจะเหมาะกับนิสิตท่ีเรียนทางด8านบริหาร-การจัดการมากกวFา สFวน
กิจกรรมของสโมสร/องค#กรนิสิตนั้น นFาจะเหมาะกับนิสิตท่ีเรียนทางสายบริหาร หรือ รัฐศาสตร# นิติศาสตร# สังคม
สงเคราะห# มากกวFา  

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ2ายกิจการนิสิต ดําเนินการตFอไป   
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4.16 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข%ารับราชการ ตําแหนMง อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย   
ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ได8รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนFง อาจารย# คุณวุฒิ

ปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี จํานวน 1 อัตรา จากมหาวิทยาลัยฯ โดยมีเง่ือนไขหากมีตําแหนFงอาจารย#ในสาขาวิชาเคมีวFาง
ลง ให8คืนอัตราวFางให8กับสFวนกลางของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดตามบันทึกกองแผนงานท่ี ศธ 
0 5 1 3 . 1 0 1 0 7 / 6 0 7  ล ง วั น ท่ี  1 0  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 4  อ8 า ง อิ ง ท่ี 8T0WTBTB ห รื อ ท่ี 

http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?8T0WTBTB และคณะฯ ได8ดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือรับราชการเสร็จเรียบร8อยแล8ว นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได8ดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 เสร็จเรียบร8อย
แล8ว ดังนั้นจึงขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือก และขออนุมัติบรรจุนางสาวน้ําฝน ทองทวี คุณวุฒิ วท.บ. (เคมี) คะแนน
เฉลี่ย 3.00  วท.ม.(เคมีวิเคราะห#และเคมีอนินทรีย#ประยุกต#) คะแนนเฉลี่ย 3.52  และ ปร.ด.(เคมีวิเคราะห#) คะแนน
เฉลี่ย 3.33 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู8ผFานการคัดเลือกเข8ารับราชการในตําแหนFงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนFง 
อาจารย# ข้ัน 20,648 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาเอกทางเคมี    

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนFงอาจารย#ต8องผFานการพิจารณาและได8รับเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ กFอน พร8อมได8จัดสFงรายละเอียดประกอบการพิจารณามาด8วยแล8ว อ8างอิงท่ี AR0NCLJ0
หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AR0NCLJ0   

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  
 มติท่ีประชุม     เห็นชอบ   

4.17 ขออนุมัติบรรจุนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย�   
 ตามท่ีนายขจิต  ฝอยทอง ผู8รับทุนการศึกษา ตามโครงการพัฒนาอาจารย#สาขาขาดแคลน ประจําปJ 
2548 เพ่ือศึกษาตFอระดับปริญญาเอกระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ป_จจุบันศึกษารายวิชาตามหลักสูตรครบถ8วนแล8ว แตFไมFจบการศึกษา เนื่องจากหมดระยะเวลา
การศึกษา จึงขอรายงานตัวเข8าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช8ทุน ณ คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# นั้น  
 คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร#  ได8ดําเนินการแตFงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก นายขจิต  
ฝอยทอง เพ่ือบรรจุเข8ารับราชการอัตรานักเรียนทุน ตามความต8องการของคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร#  และ  
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได8ดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 เสร็จเรียบร8อยแล8ว ดังนั้นจึงขออนุมัติ
ประกาศผลการคัดเลือก และขออนุมัติบรรจุนายขจิต ฝอยทอง คุณวุฒิ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ย 2.76 และ 
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตFางประเทศ) คะแนนเฉลี่ย 3.40  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
ศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร ปร.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา) คะแนนเฉลี่ย 3.58 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แตF
ไมFจบการศึกษาเนื่องจากหมดระยะเวลา โดยสอบผFานเกณฑ#การคัดเลือกเข8ารับราชการในตําแหนFงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนFง อาจารย# ข้ัน 15,277 บาท โดยใช8อัตรานักเรียนทุนฯ ท่ีได8รับจัดสรรเดิม    

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนFงอาจารย#ต8องผFานการพิจารณาและได8รับเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ กFอน พร8อมได8จัดสFงรายละเอียดประกอบการพิจารณามาด8วยแล8ว อ8างอิงท่ี 
AR0NAIZV หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AR0NAIZV  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  
 มติท่ีประชุม     เห็นชอบ   
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วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคม 2554  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณเงิน
รายได8 และงบประมาณแผFนดิน ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 รายละเอียดอ8างอิงในระบบท่ี AQ0M0YUQ หรือ
สืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AQ0M0YUQ  หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UZXVAQ0M43G4.xls  

1. เงินรายได8คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร#   ประกอบด8วย  
1.1 งบรายรับ - รายจFาย,งบดุล คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# 
1.2 รายงานการรับ - จFายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย#ต8นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจFาย,งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# 
1.5 งบรายรับ - รายจFาย,งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# 
1.6 งบรายรับ - รายจFาย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนท่ีได8รับการโอนเข8าบัญชี แตFยังไมFได8จัดทําเช็คแจ8งจFาย 
1.7.2 รายงานเช็คค8างจFายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได8คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# 
1.7.4 งบพิสูจน#ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได8คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร#  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

2. รายงานการใช8จFายเงินงบประมาณ ประจําปJ 2554 (ข8อมูล ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2554) 
รายละเอียดอ8างอิงท่ี 900QPXEW  หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LHKK900QROV6.xls    

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.2 รายงานการใช%สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกรกฎาคม 2554  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ติดต้ังมิเตอร#ไฟฟ|าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตFเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# และต8องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคFาใช8จFายสาธารณูปโภค ร8อยละ 5 ตFอปJ และป_จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช8พลังงานของชาติ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข8อมูลการใช8สาธารณูปโภค ประจําเดือนกรกฎาคม 
2554 อ8างอิงท่ี AS0PU6JA หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PYPXAS0PY4G8.xls หรือสืบค8นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AS0PU6JA รายละเอียด ดังนี้  

1. สรุปรายงานการใช8คFาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกรกฎาคม 2554  
2. การใช8สาธารณูปโภค (ไฟฟ|า ประปา และโทรศัพท#) ประจําเดือนกรกฎาคม 2554 จําแนกตาม

มิเตอร# และคFาใช8จFาย   
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3. รายงานสถิติการใช8น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกรกฎาคม 2554 จําแนกตามปริมาณและคFาใช8จFาย  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2554   

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# พ8นจากการเปQนผู8แทนผู8บริหารระดับคณะ กลุFมสาขา
สังคมศาสตร# ตามวาระของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร#และวิทยาศาสตร# ตามนโยบายคณบดี ให8กําหนดประชุมทุกวันจันทร#ท่ี 4 หรือวันจันทร#สุดท8ายของทุกเดือน    

ดังนั้น เพ่ือให8การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได8ลFวงหน8า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ครั้งท่ี 9/2554 ประจําเดือนกันยายน 2554 วันจันทร#ท่ี 26 
กันยายน 2554 เวลา 9.30 น.  กําหนดเสนอวาระการประชุมพร8อมรายละเอียดภายในพุธท่ี 14 กันยายน 2554 และ
จัดสFงระเบียบวาระการประชุมให8คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 21 กันยายน 2554         

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.4 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดโครงการสัมมนานอกสถานท่ี  

 ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดทําโครงการสัมมนานอกสถานท่ี ของหนFวยงานภายใน/
โครงการ คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# เพ่ือกําหนดเปQนเกณฑ#และแนวทางปฏิบัติ และให8 สอดคล8องกับการ
ดําเนินงานตามแผน และมีผลเชิงพัฒนาตFอหนFวยงาน ดังนี้  

1. การจัดทําโครงการสัมมนานอกสถานท่ี  เชFน โครงการสัมมนาบุคลากรประจําปJ  โครงการสัมมนา
คณะฯ โครงการสัมมนาผู8บริหาร หรืออ่ืน ๆ  จะต8องมีการรายงานผลการสัมมนา ท่ีมีตัวชี้วัดตอบสนองงานด8านประกัน
คุณภาพหนFวยงาน และมีการนําเสนอแผนเพ่ือการพัฒนาหนFวยงาน/โครงการ สืบเนื่องจากการสัมมนาดังกลFาว  

2. ในกรณีท่ีหนFวยงาน/โครงการ ไมFมีการรายงานผล และแผนเพ่ือการพัฒนาหนFวยงานตามข8อ 1 
คณบดีสงวนสิทธิไมFอนุมัติงบประมาณจัดโครงการสัมมนาดังกลFาวในปJงบประมาณตFอไป  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบสํานักงานเลขานุการแจ8งแนวปฏิบัติให8ผู8บริหารทุกฝ2าย และ
หัวหน8าหนFวยงานภายใน/โครงการ ทราบเพ่ือถือปฏิบัติ ต้ังแตFบัดนี้เปQนต8นไป  

5.5 ข้ันตอนการเสนอเรื่อง  

  ท่ีประชุมพิจารณาการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให8ฝ2ายและหนFวยงาน
ภายใน/โครงการ รับทราบแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน จึงขอกําหนดข้ันตอนการเสนอวาระการประชุม ดังนี้  

1. เรื่องเก่ียวกับงานด8านบริหารจัดการ  ผู8เสนอวาระให8นําเสนอผFานต8นสังกัด (หนFวยงานภายใน/
โครงการ) โดยผFานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารจัดการฯ (กําหนดประชุมทุกวันจันทร#ท่ี 2 ของ
เดือน) กFอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ  
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2. เรื่องเก่ียวกับงานด8านวิชาการ ผู8เสนอวาระให8นําเสนอผFานต8นสังกัด (หนFวยงานภายใน/โครงการ) 
โดยผFานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ2ายการศึกษา กFอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ  

3. เรื่องเก่ียวกับงานด8านการวิจัย ผู8เสนอวาระให8นําเสนอผFานต8นสังกัด (หนFวยงานภายใน/โครงการ) 
โดยผFานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ2ายวิจัย กFอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ   

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

5.6 ความก%าวหน%าการขอจัดตั้งหนMวยงานภายใน   

 เลขานุการแจ8งผลการติดตามความก8าวหน8าโครงการปรับโครงสร8างหนFวยงานภายใน ประกอบด8วย
การแบFงสFวนราชการภายในของสายวิชาวิทยาศาสตร# สายวิชาศิลปศาสตร# สายวิชาคณิตศาสตร# และสํานักงาน
เลขานุการ โดยเพ่ิมหนFวยงานระดับสายวิชา จํานวน 6 สายวิชา ได8แกF สายวิชาเคมี สายวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาฟTสิกส# 
สายวิชาสังคมศาสตร#  สายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร# สายวิชาคอมพิวเตอร#  และการแบFงสFวนราชการภายใน
สํานักงานเลขานุการ เปQน 6 งาน นั้น  

 ป_จจุบันกองแผนงานได8พิจารณาวิเคราะห#โครงการ มีความก8าวหน8าประมาณร8อยละ 80 แล8ว คงเหลือ
การตรวจสอบจากหัวหน8างาน ผู8อํานวยการกองแผนงาน เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณบดี และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ซ่ึงประมาณการวFาจะสามารถนําเสนอเข8าท่ีประชุมได8อยFางเร็วภายในเดือนตุลาคม 2554 และอยFางช8าภายในเดือน
พฤศจิกายน 2554 ท้ังนี้เนื่องจากกองแผนงานต8องเรFงพิจารณาวิเคราะห#โครงการทางด8านวิชาการ หลักสูตร และ
โครงการภาคพิเศษ ซ่ึงจะมีผลตFอแผนการรับนิสิตให8แล8วเสร็จกFอน จึงเปQนผลทําให8การวิเคราะห#การปรับโครงสร8าง
หนFวยงานมีความก8าวหน8าช8ากวFาปกติ    

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ     

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู8บันทึกรายงานการประชุม  

 

  


