
1 

N:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  9_2554.doc 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 9/2554 

วันจันทร�ท่ี 26 กันยายน 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  09.30 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

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

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ%งให%ทราบ   

  ไมFมี  

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2554   
  ประธานขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร# 
และวิทยาศาสตร# ครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันจันทร#ท่ี 29 สิงหาคม 2554 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได8นําเรียนในระบบ e-Office เม่ือ
วันท่ี 9 กันยายน 2554 อ8างอิงท่ี B500EPH5 และปรับปรุงแก8ไขตามความเห็นของคณะกรรมการฯ อ8างอิงท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?B500EPH5  เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2554 ดังเสนอมาพร8อมนี้     

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  รับรองโดยไมFแก8ไข   

วาระท่ี  3 เรื่องแจ%งเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2554 

ตามท่ีกําหนดให8หนFวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ8งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนFวยงานภายใน/โครงการ และฝ2าย
ตFางๆ ประจําเดือนสิงหาคม 2554 (ข8อมูล ณ วันท่ี 23 กันยายน 2554) อ8างอิงท่ี AK10C41G  ดังนี้   
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ลําดับ 
ท่ี 

หน9วยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได%
นําเสนอ 

ว/ด/ป ท่ีส9ง 

1. ฝ2ายบรหิาร  ����  ติดตามแล8วจะจัดสFงให8ภายหลัง 

2. ฝ2ายวิชาการ   ����  ติดตามแล8วจะจัดสFงให8ภายหลัง 

3. ฝ2ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ����   ยังไมFรายงานผลการดําเนินงานต้ังแตFเดือน ก.ค..54  

4. ฝ2ายกิจการนิสติ ����   6 ก.ย. 54 

5. ฝ2ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ����  9 ก.ย. 54 

6. ฝ2ายวิเทศสัมพันธ#และกิจการพิเศษ ����  9 ก.ย. 54 

7 สายวิชาคณติศาสตร#  ����  12 ก.ย. 54 

8. สายวิชาวิทยาศาสตร# ����  15 ก.ย. 54 

9. สายวิชาศิลปศาสตร#  ����  15 ก.ย. 54 
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ  ���� ติดตามแล8วจะจัดสFงให8ภายหลัง  

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร# ภ.พิเศษ ����  19 ก.ย. 54 

12. โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   ����  22. ก.ย. 54 

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร# ภ.พิเศษ ����  15 ก.ย. 54 

14. ศูนย#สFงเสริมการวิจัยและถFายทอดเทคโนโลย ี ����   9 ก.ย. 54 

15. สํานักงานเลขานุการ ����  9 ก.ย. 54 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี ����  12 ก.ย. 54 

17. โครงการจัดตั้งสFวนงานจัดการศึกษา  ���� ติดตามแล8วจะจัดสFงให8ภายหลัง  

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟkสิกส# ����  9  ก.ย. 54  

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา ����  9  ก.ย. 54 

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร# ����  9 ก.ย. 54 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร# ����  15 ก.ย. 54 

22. โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ����  15 ก.ย. 54 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร# ����  14 ก.ย. 54 

รวมหน9วยงานท่ีนําส9งและไม9นําส9งท้ังสิ้น 18 5  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม     

3.2 รายงานผลการจัดซ้ือ/จ%าง รายการครุภัณฑ� และส่ิงก9อสร%าง ป?งบประมาณ 2554 

หนFวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ8างหมวดคFา
ครุภัณฑ#และสิ่งกFอสร8าง เงินรายได8 ประจําปm 2554 และรายงานความก8าวหน8าในการดําเนินงานโครงการกFอสร8าง เพ่ือ
ใช8เปnนข8อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปm 2554  ดังนี้  

1. รายงานความก8าวหน8าในการดําเนินการโครงการกFอสร8าง ประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน 2554 
รายละเอียดสืบค8นในระบบ e – Office ท่ี BJ0WO6CA ดังนี้   

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค วงเงิน 4,400,000 บาท รายงานสรุปโดยสังเขป ครั้งท่ี 
6 ระหว9างวันท่ี 16 สิงหาคม 2554 – 28 สิงหาคม 2554 ดังนี้  

งบประมาณคFางานกFอสร8างตามรูปแบบรายการ 4,400,000 บาท 
ระยะเวลาการกFอสร8าง ฯ ตามสัญญา ฯ 185 วัน 
ระยะเวลาการกFอสร8างที่ผFานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 25 ก.พ.2554) 185 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกFอสร8างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 28 ส.ค.54) - วัน 
ความก8าวหน8าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปnนร8อยละ 100.00  
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ความก8าวหน8าของงานที่ทําได8จริงคิดเปnนร8อยละ 100.00  
เร็วกว9ากําหนดการคิดเปEนร%อยละ 4.32 (8 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตFอวันในรอบเดือนที่ผFานมา 10.46 คน 
เคร่ืองจักร -   
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 1 ได%เม่ือ 31 มีนาคม 2554 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 2 ได%เม่ือ 25 พฤษภาคม 2554 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 3 ได%เม่ือ 16 มิถุนายน 2554 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 4 ได%เม่ือ 4 กรกฎาคม 2554 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 5 ได%เม่ือ 8 กรกฎาคม 2554  
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 6 งวดสุดท%ายได%ภายใน 20 สิงหาคม 2554  

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

Drawing ตามข8อกําหนดในงานตามสัญญางวดสุดท8าย 
- การสFงมอบงานผู8รับจ8างเหมาฯ งวดท่ี 6 พบวFามีปริมาณงานครบถ8วน แตFยังมีได8เก็บรายละเอียด 

เชFน งานสีฝ{าเพดาน สีป{องกันการรั่วซึมชั้นดาดฟ{า งานเปลี่ยนฝารางน้ํารอบอาคาร 5 
- ในรอบเดือนท่ีผFานมา ไมFมีการอนุมัติรายการวัสดุ 
- ผู8รับจ8างเหมาฯ ยังไมFได8ดําเนินการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดจากการทํางานซFอมฝ{าเพดาน-ตู8

เก็บสารเคมี-เชื้อตัวอยFาง ซ่ึงเกิดจากการเข8าซFอมแซมฝ{าเพดาน  

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1 – 5 และ 9 วงเงิน 19,900,000 บาท รายงานสรุป
ครั้งท่ี 6 ระหว9างวันท่ี 16 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 15 กันยายน 2554 โดยสังเขป ดังนี้ 

งบประมาณคFางานกFอสร8างตามรูปแบบรายการ 19,900,000 บาท 
ระยะเวลาการกFอสร8าง ฯ ตามสัญญา ฯ 270 วัน 
ระยะเวลาการกFอสร8างที่ผFานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 ก.พ.54) 213 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกFอสร8างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 11 พ.ย.54) 57 วัน 
ความก8าวหน8าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปnนร8อยละ 75.26  
ความก8าวหน8าของงานที่ทําได8จริงคิดเปnนร8อยละ 49.86  
ช%ากว9ากําหนดการคิดเปEนร%อยละ 25.40 (68 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตFอวันในรอบเดือนที่ผFานมา 25.71 คน 

เคร่ืองจักร -   
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 1 ได%เม่ือ 18 มิถุนายน 2554  
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 2 ได%เม่ือ 7  กันยายน  2554  

 สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 3 ได%เม่ือ 14  กันยายน 2554   
 คาดว9าจะสามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 4 ได%ภายในประมาณ 15 ตุลาคม 2554 

ปIญหา/ข%อเสนอแนะ/ข%อคิดเห็น 
- มีงานจํานวนมาก ท่ีสามารถดําเนินการได8กFอน เชFน งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 ฯลฯ 

ซ่ึงจะทําให8งานมีความรวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงผู8รับจ8างเหมาฯ ยังไมFดําเนินการ 
- คณะกรรมการฯ ได8ประสานงานกับทางคณะศิลปศาสตร#ฯ แจ8งวFา ระหวFางวันท่ี 23 กันยายน 

พ.ศ. 2554 ถึง วันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จะเปnนชFวงปkดภาคเรียนท่ี 1/2554 ขอให8ผู8รับจ8างเหมาฯ เรFงจัดเตรียมงาน
และจัดทําแผนการทํางานภายในอาคารเรียน 1-5 เพ่ือให8งานมีความก8าวหน8ามากข้ึน โดยให8เสนอแผนการทํางานใน
อาคารเรียนตFางๆ ตFอคณะกรรมการฯ ในการประชุมสามัญ ครั้งท่ี 7/2554 ซ่ึงจะเปnนการทํางานทาสีภายในอาคาร และ
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งานซFอมแซมวัสดุปูผิวพ้ืน โดยผู8รับจ8างเหมาฯ แจ8งวFา ได8มีการจัดเตรียมพ้ืนกระเบ้ืองยางไว8แล8ว พร8อมทํางานทันทีท่ีนิสิต
ปkดภาคเรียน 

- งานมีความก8าวหน8าเพ่ิมข้ึนเล็กน8อยเนื่องจาก มีการเปลี่ยนคนงานเข8ามาดําเนินการใหมF และ
เปnนงานท่ีต8องไปเก็บความเรียบร8อยของงานท่ีได8ดําเนินการแล8ว แนวโน8ม งานจะมีความลFาช8ากวFาสัญญา 

- เนื่องจากหลังคา อาคาร 5 ไมFสามารถจัดทํางานพFนฉนวนโฟมได8 คณะกรรมการฯ มีการ
พิจารณาให8ยกเว8นการทํางานฉนวนโฟม อาคาร 5 โดยให8เปลี่ยนมาติดต้ังฉนวนโฟม ชนิด PE บริเวณหลังคาคลุม
ทางเดินและหลังคาคุมท่ีจอดรถท้ังหมดทดแทน รวมถึงมีการกําหนดให8ติดต้ังหลังคาแผFนขาวขุFน บริเวณหลังคาคลุมท่ี
จอดรถยนต#หน8าอาคาร ๔ เพ่ือชFวยประหยัดคFาพลังงานไฟฟ{าจากการเปkดหลอดไฟฟ{า 

- ได8มีการแก8กําชับให8ผู8รับจ8างเหมาฯ คนงานและบริวาร ระวังอันตรายท่ีเกิดจากการทํางานให8
มากข้ึน 

โครงการก9อสร%างอาคารเรียนรู%ทางภาษา วงเงิน 30,900,000 บาท สืบค%นท่ี รายงานสรุปครั้งท่ี 
10 ระหว9างวันท่ี 15 สิงหาคม – 14 กันยายน 2554 โดยสังเขป ดังนี้   

งบประมาณคFางานกFอสร8างตามรูปแบบรายการ 30,900,000 บาท 
ระยะเวลาการกFอสร8าง ฯ ตามสัญญา ฯ 365 วัน 
ระยะเวลาการกFอสร8างที่ผFานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 พ.ย. 53) 304 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกFอสร8างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 14 พ.ย.54) 61 วัน 
ความก8าวหน8าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปnนร8อยละ 68.15  
ความก8าวหน8าของงานที่ทําได8จริงคิดเปnนร8อยละ 61.75  
ช%ากว9ากําหนดการคิดเปEนร%อยละ 6.40 (23 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตFอวันในรอบเดือนที่ผFานมา 55.65 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 
สามารถสFงมอบงานการกFอสร8าง งวดที่ 7 ได8เม่ือ 9 กันยายน 2554 
สามารถสFงมอบงานการกFอสร8าง งวดที่ 8 ได8เม่ือ 14 กันยายน 2554 
คาดว9าจะสามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 9 ได%ภายใน 21 ตุลาคม 2554  
ปIญหา / ข%อเสนอแนะ / ข%อคิดเห็น 

- ผู8รับจ8างเหมาฯ ได8เพ่ิมจํานวนแรงงานเข8ามามากข้ึน ทําให8งานมีความก8าวหน8าโดยลําดับ คาด
วFางานสามารถแล8วเสร็จทันตามสัญญา (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 14 พ.ย.54)  

- ในรอบเดือนท่ีผFานมา มีการอนุมัติวัสดุ 15 รายการ ได8แกF แผFนฝ{าเพดาน ผนัง และโครงครFาว
เหล็กเหล็ก ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซ่ัม(สระบุรี) จํากัด เครื่องหมายการค8า ตราช8าง , กระเบ้ืองห8องน้ําและ
ระเบียง เครื่องหมายการค8า COTTO , ประตู-หน8าตFางอลูมิเนียมอบสีขาว ของบริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม 
จํากัด , วัสดุมุงหลังคา ชนิดหลังคาเหล็กเคลือบสี Metal Sheet Roof ของห8างหุ8นสFวนจํากัด เอส.ดับบลิว.รูฟฟkง เอ็นจิ
เนียริ่ง , ฉนวนกันความร8อนชนิดพFนใต8หลังคา ของบริษัท ณรงค#ฤทธิ์ อินซูเลท จํากัด , หินแกรนิต รุFน ฟ{าน้ําดิบ, 
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กระเบ้ืองแกรนิตโต8 พ้ืน F1 ของบริษัท สยามตาก จํากัด , ตู8  Load Center และ Circuit Breaker ของบริษัทชไนเดอร# 
(ไทยแลนด#) จํากัด เครื่องหมายการค8า SQUARE D , ลําโพงติดเพดาน ของบริษัท โรเบิร#ต บ}อช จํากัด เครื่องหมาย
การค8า BOSCH , สวิทช# , เต8ารับไฟฟ{า และโทรศัพท# ของ บริษัท พานาโซนิค อิเล็คทริค เวอร#คส# (อยุธยา) จํากัด 
เครื่องหมายการค8า PANASONIC , สายคอมพิวเตอร# ของ บริษัท Tyco Electronics จํากัด เครื่องหมายการค8า AMP , 
ทFอคอนกรีตเสริมเหล็กของ บริษัท มหาชัยคอนกรีต จํากัด , หลอดไฟและดวงโคมไฟของ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด , ถังบําบัดน้ําเสียรวม ของ บริษัท อาควา นิชิฮารFา คอร#ปอเรชั่น จํากัด และ หน8ากากสําหรับตFอสายระบบ
คอมพิวเตอร# ของ บริษัท Tyco Electronics Corporation จํากัด ยี่ห8อ AMPNETCONNECT 

 โครงการก9อสร%าง จ%างเหมาทําบันไดหนีไฟ วงเงิน 1,500,000 บาท สืบค%นท่ี รายงานสรุปครั้ง
ท่ี 5 ระหว9างวันท่ี 28 มิถุนายน 2554 ถึงวันท่ี 29 สิงหาคม 2554 โดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณคFางานกFอสร8างตามรูปแบบรายการ 1,500,000 บาท 
ระยะเวลาการกFอสร8าง ฯ ตามสัญญา ฯ 200 วัน 
ระยะเวลาการกFอสร8างที่ผFานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 4 ก.พ.54) 200 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกFอสร8างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 22 ส.ค.54) - วัน 
ความก8าวหน8าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปnนร8อยละ 100.00  
ความก8าวหน8าของงานที่ทําได8จริงคิดเปnนร8อยละ 100.00  
ช%ากว9ากําหนดการคิดเปEนร%อยละ 3.50 (7 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตFอวันในรอบเดือนที่ผFานมา 8.78 คน 
เคร่ืองจักร  รถยนต#ติดตั้งป��นจั่น 1 คัน  
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 1 ได%เม่ือ 1 เมษายน 2554 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 2 ได%เม่ือ 21 เมษายน 2554 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 3 ได%เม่ือ 28 มิถุนายน 2554 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 4 ได%เม่ือ 29 สิงหาคม 2554 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 5 ได%เม่ือ 29 สิงหาคม 2554 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 6 ได%เม่ือ 29 สิงหาคม 2554 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 7 ได%เม่ือ 29 สิงหาคม 2554  

ปIญหา / ข%อเสนอแนะ / ข%อคิดเห็น 
- งานในระหวFางนี้จะเกิดความลFาช8า เนื่องจากเปnนงานท่ีต8องจัดเก็บรายละเอียดของงาน และ

งานติดต้ังงานระบบไฟฟ{า-สุขาภิบาล เม่ือพิจารณางานสFวนท่ียังไมFดําเนินการ เปnนงานท่ีต8องใช8ชFางชํานาญงานเฉพาะ
ด8านดําเนินการ เชFนงานปูกระเบ้ืองพ้ืน-ผนัง-ห8องน้ํา จึงได8แจ8งเตือนผู8รับจ8างเหมาฯ ให8จัดการ-เพ่ิมจํานวนชFางกFอสร8าง
เข8ามาดําเนินการ 

- งานมีความลFาช8ากวFาสัญญา เปnนเวลา 7 วัน 
- ผู8รับจ8างเหมาฯ ไมFสFงมอบงานงวดท่ี 4-6 มีการรองานระบบไฟฟ{า ซ่ึงผู8รับจ8างเหมาฯ มา

ทํางานในระยะสุดท8าย ทําให8คณะกรรมการฯ ต8องพิจารณางานงวดท่ี 4-7 พร8อมกัน 

โครงการก9อสร%าง “อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา หลังท่ี 1 วงเงิน 
20,700,000 บาท รายงานสรุปครั้งท่ี 5 ระหว9างวันท่ี 18 สิงหาคม – 17 กันยายน 2554 โดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณคFางานกFอสร8างตามรูปแบบรายการ 20,700,000 บาท 
ระยะเวลาการกFอสร8าง ฯ ตามสัญญา ฯ 240 วัน 
ระยะเวลาการกFอสร8างที่ผFานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 18 เม.ย.54) 153 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกFอสร8างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 13 ธ.ค.54) 87 วัน 
ความก8าวหน8าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปnนร8อยละ 32.61  
ความก8าวหน8าของงานที่ทําได8จริงคิดเปnนร8อยละ 16.95  
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ช%ากว9ากําหนดการคิดเปEนร%อยละ 15.66 (37 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตFอวันในรอบเดือนที่ผFานมา 23.73 คน 
เคร่ืองจักร รถแม}คโค 1 คัน 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 1 ได%เม่ือ 13 กรกฎาคม 2554 
สามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 2 ได%เม่ือ 16 กันยายน 2554 
คาดว9าสามารถส9งมอบงานการก9อสร%าง งวดที่ 3 ได%ภายใน (ประมาณ) 12  ตุลาคม 2554  

ปIญหา / ข%อเสนอแนะ / ข%อคิดเห็น 
- ผู8รับจ8างเหมาฯ ดําเนินการตามลําดับ อยูFระหวFางการจัดทําคาน คสล. รับพ้ืนชั้นท่ี 3  
- ในรอบเดือนท่ีผFานมา มีการอนุมัติวัสดุ 1 รายการ คือ อิฐมอญ ของโรงอิฐมอญฉัฐทวี วัดลาด

ปลาเค8า 
- งานโดยรวมมีความลFาช8าเพ่ิมข้ึนเนื่องจากงานในงวดท่ี 2 เปnนการทํางานพ้ืนชั้นท่ี 1 และพ้ืนชั้น

ท่ี 2 ซ่ึงมีงานท่ีต8องรอเวลากัน เชFน การติดต้ังแผFนพ้ืน คอร. การรออายุคอนกรีตกFอนการถอนไม8แบบตFางๆ  ผู8รับจ8าง
เหมาฯ แจ8งจะแก8ไขป�ญหาความลFาช8าโดยจัดเตรียมวัสดุ-แรงงานเข8ามามากข้ึน และเริ่มมีการทํางานกFออิฐ ชั้นท่ี 1  

2. ผลการซ้ือจ8างหมวดคFาครุภัณฑ#และสิ่งกFอสร8าง (เงินรายได8) ประจําปm 2554 รายละเอียดอ8างอิงท่ี 
BJ0XFGEV หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NKEWBJ0XMZRJ.xls             

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.3 รับทราบการแต9งตั้งอาจารย�ประจําบัณฑิต  

เนื่องจาก อ.ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค# ประธานหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) ขอเสนอชื่อ  
ดร.เพ่ิมพงษ#  ศรีประเสริฐศักด์ิ อาจารย#ประจําสาขาวิชาจุลชีววิทยา เปnนอาจารย#ประจําบัณฑิตในหลักสูตร วท.ม. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร#จุลชีววิทยา โดยผFานความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร และประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา  
จุลชีววิทยาเรียบร8อยแล8ว รายละเอียดอ8างอิงท่ี B20S6ZJ5   

อนึ่ ง การเสนอแตFง ต้ังอาจารย#ประจําบัณฑิต ตามระเบียบวFาด8วยอาจารย# บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# พ.ศ. 2548 ข8อ 5.1 ต8องได8รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และเนื่องจาก
บันทึกเสนอแตFงต้ังอาจารย#ประจําฯ ได8รับเอกสารเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2554 ทําให8ไมFสามารถนําเสนอวาระปกติในการ
ประชุมครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2554 ได8 และกําหนดการประชุมครั้งท่ี 9/2554 กําหนดในวันท่ี 26 
กันยายน 2554 ดังนั้นเพ่ือสามารถดําเนินการได8รวดเร็ว จึงขอนําเวียนให8คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาทาง
ระบบ e-Office เปnนวาระพิเศษ และได8ดําเนินการนําเสนอชื่อเพ่ือแตFงต้ังไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร8อยแล8ว  

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 รับทราบการแต9งตั้งผู%ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

เนื่องจาก ผศ.ดร.ฐิติยา  แซFป�ง ประธานหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร# และเทคโนโลยีสิ่งแวดล8อม) ขอ
เสนอชื่อแตFงต้ัง ผศ.ดร.ทิติยา  จิตติหรรษา สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร# มหาวิทยาลัยศิลปากร เปnน
ผู8ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  

อ นึ่ ง  ก า ร เ ส น อ แ ตF ง ต้ั ง ผู8 ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ต า ม ร ะ เ บี ย บ วF า ด8 ว ย อ า จ า ร ย# บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# พ.ศ. 2548 ข8อ 5.1 ต8องได8รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และเนื่องจาก
บันทึกเสนอแตFงต้ังฯ ค8างวาระในการประชุมครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2554 และกําหนดการประชุมครั้งท่ี 
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9/2554 กําหนดในวันท่ี 26 กันยายน 2554 ดังนั้นเพ่ือสามารถดําเนินการได8รวดเร็ว จึงขอนําเวียนให8คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณาทางระบบ e-Office เปnนวาระพิเศษ และได8ดําเนินการนําเสนอชื่อเพ่ือแตFงต้ังไปยังบัณฑิต
วิทยาลัยเรียบร8อยแล8ว  

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบการขอแก%ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 02740599 วิทยานิพนธ� ภาคปลาย ป?การศึกษา 2551  

 ด8วย อ.ดร.อาร#ม  อันอาตม#งาม อาจารย#ประจําวิชา 02740599 วิทยานิพนธ#  ภาคปลาย ปmการศึกษา
2551 ขอแก8ไขคะแนนของนายสมชัย  สุวงศ#ศักด์ิศรี รหัส 51740058  จาก N เปnน S ตามแบบ KU 7 เนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดระหวFางการกรอกเกรดออนไลน# ท้ังนี้ได8โดยผFานความเห็นชอบจาก หัวหน8าสายวิชาวิทยาศาสตร#       
รองคณบดีฝ2ายวิชาฝ2ายวิชาการ เรียบร8อยแล8ว  และเพ่ือให8เปnนไปตามประกาศ มก. ซ่ึงกําหนดให8ผFานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ กFอนนําเสนอรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการ พิจารณา นั้น   

  เนื่องจากคณะกรรมการประจําคณะศิลปะศาสตร#และวิทยาศาสตร# กําหนดประชุม ครั้งท่ี 9/2554 ใน
วันท่ี 26 กันยายน 2554 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และเปnนประโยชน#ตFอนิสิต จึงขอนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาให8ความเห็นชอบในระบบ e-Office เพ่ือให8ความเห็นชอบ และดําเนินการแจ8งกองบริการการศึกษา และ
บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร8อยแล8ว ดังนั้นจึงขอรายงานให8คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบในการประชุมประจําเดือน 
รายละเอียด อ8างอิงท่ี BI0UKGZF หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BI0UKGZF      

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบการขอแก%ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01355113  ภาคปลาย ป?การศึกษา 2553  

 ด8วย อ.ดร.จิรายุ  ทัพพุFม อาจารย#ประจําวิชา 01355113 ภาคปลาย ปmการศึกษา2553 ขอแก8ไข
คะแนนของนายวิทยา มณีจันทร# รหัส 49242464 จากคะแนน F เปnน D+ ตามแบบ KU 7 เนื่องจากนิสิตเข8าเรียนผิดหมูF 
ท้ังนี้ได8โดยผFานความเห็นชอบจาก หัวหน8าสายวิชาศิลปศาสตร# รองคณบดีฝ2ายวิชาเรียบร8อยแล8ว  และเพ่ือให8เปnนไป
ตามประกาศ มก. ซ่ึงกําหนดให8ผFานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กFอนนําเสนอรองอธิการบดีฝ2าย
วิชาการ นั้น   

  เนื่องจากคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# กําหนดประชุม ครั้งท่ี 9/2554 ใน
วันท่ี 26 กันยายน 2554 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และเปnนประโยชน#ตFอนิสิต จึงขอนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาให8ความเห็นชอบในระบบ e-Office โดยดําเนินการแจ8งกองบริการการศึกษา(กําแพงแสน)เรียบร8อยแล8ว ดังนั้น
จึงขอรายงานให8คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบในการประชุมประจําเดือนกันยายน 2554 รายละเอียด อ8างอิงท่ี 
B20S6ZJ5 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?B20S6ZJ5       

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบการขอแก%ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01373202 ภาคปลาย ป?การศึกษา 2553  

 ด8วย อ.ดร.อุดม ศรีนนท# ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ภาคพิเศษ แจ8งวFา Mr.Luke Martin Scherschel อาจารย#ประจําวิชา รายวิชา 01373202 Interpreting Literature  
ภาคปลาย ปmการศึกษา2553 ขออนุมัติแก8ไขคะแนนของนายณัฐพล อมรชัยยาพิทักษ# รหัส 51283217 จากคะแนน D 
เปnน B+ ตามแบบ KU 7 เนื่องจากกรอกคะแนนผิด ท้ังนี้ได8โดยผFานความเห็นชอบจากประธานโครงการฯ รองคณบดี
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ฝ2ายวิชาการเรียบร8อยแล8ว ดังนั้นเพ่ือให8เปnนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ท่ีกําหนดให8การแก8ไขคะแนนตามแบบ KU 7 
ต8องผFานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กFอนนําเสนอรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการพิจารณา นั้น   

  เนื่องจากคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# กําหนดประชุม ครั้งท่ี 9/2554 วันท่ี 
26 กันยายน 2554 และเพ่ือความรวดเร็ว และเปnนประโยชน#ตFอนิสิต จึงขอนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาให8ความเห็นชอบในระบบ e-Office และแจ8งให8กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ดําเนินการตFอไป ดังนั้นจึง
ขอรายงานให8คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบในการประชุมประจําเดือน รายละเอียด อ8างอิงท่ี BC0VH9ON หรือ
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BC0VH9ON    

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 รับทราบการขอแก%ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01453101 ภาคปลาย ป?การศึกษา 2553 

ด8วยโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร# ขอสFงใบรายงานคะแนน รายวิชา 01453101 ชื่อวิชา 
Introduction to Law หมูF 701 เปkดสอนภาคฤดูร8อน ประจําปm 2554 โดยมีอาจารย#ประสงค#  กัลยาณธรรม เปnน
อาจารย#ประจําวิชา แจ8งขอแก8ไขคะแนนของนางสาววัณณิตา ชิตเครือ รหัส 51160935 จากคะแนน B+ เปnน คะแนน A  
ตามแบบ KU 7 เนื่องจากกรอกคะแนนผิดพลาด นั้น     

เนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประสานงานระหวFางวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ในการ
ประชุมครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 มีมติเห็นชอบให8กําหนดข้ันตอนการแก8ไขคะแนนอ่ืน ๆ (ยกเว8น
คะแนน I) ให8ดําเนินการโดยให8อาจารย#ผู8สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก8ไขคะแนนโดยนําเรียนหัวหน8าภาควิชา คณบดี 
คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการ พิจารณาให8ความเห็นชอบตามลําดับ กFอนนําสFงสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล พร8อม KU 7 เพ่ือดําเนินการตFอไป และท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือ
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 พิจารณาแล8วเห็นชอบให8ดําเนินการ โดยให8มีผลในการถือปฏิบัติทันที  และเพ่ือความรวดเร็ว 
และเปnนประโยชน#ตFอนิสิต จึงขอนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให8ความเห็นชอบในระบบ e-Office และ
นําเสนอกองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการตFอไป ดังนั้นจึงขอรายงานให8คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบในการ
ป ร ะชุ ม  ค รั้ ง ท่ี  9 / 2 55 4  ป ร ะจํ า เ ดื อ น กั นย าย น  2 5 54  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ8 า ง อิ ง ท่ี  BH0Z93WE  ห รื อ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BH0Z93WE      

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.9 สรุปการบรรยายพิเศษ อธิการบดีพบบุคลากร คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# จัดกิจกรรมครบรอบวันคล8ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร#
และวิทยาศาสตร# ครบ 18 ปm เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 และได8เรียนเชิญทFานอธิการบดี พบบุคลากร โดยมีการ 
บรรยายพิเศษ นั้น  

เพ่ือให8ผู8เข8ารFวมกิจกรรม และบุคลากรท่ีไมFสามารถเข8ารFวมกิจกรรม เนื่องจากมีภาระงานสอน และ
ภารกิจอ่ืน ได8รับทราบข8อมูลเทFาเทียมกัน จึงสรุปรายงานการบรรยายพิเศษ แจ8งในระบบอ8างอิงท่ี AX1C391X 
รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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สรุปการบรรยายพิเศษ ท9านอธิการบดี* มก. พบบุคลากร 
เนื่องในโอกาสวันคล%ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครบรอบ 18 ป? 

วันพุธท่ี 31 สิงหาคม 2554 ณ ห%อง SC9-508 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
รศ.วุฒิชัย กปkลกาญจน# *  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร#  
 

1. คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# เปnนคณะหลัก ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีมีสFวนชFวยให8บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ  

2. คณาจารย# ควรเปnนตัวอยFางท่ีดีของนิสิตในทุก ๆ ด8าน  

3. การจัดต้ังหนFวยงานใหมF สําหรับวิทยาเขตบางเขน คFอนข8างเข8าท่ีเรียบร8อยแล8ว จึงไมFควรมีการจัดต้ังหนFวยงาน
เพ่ิม แผนการรับนิสิตของวิทยาเขตบางเขน ใช8ระบบ zero growth แตFสาหรับวิทยาเขตภูมิภาค (วิทยาเขตกําแพงแสน 
และอ่ืน ๆ) สามารถเติบโตได8ตามความเหมาะสม การแยกคณะฯ หรือจัดต้ังหนFวยงานใหมF สามารถกระทําได8 แตF
ประเด็นนี้มิใชFสาระสําคัญ ตามหลักการคณะ/ภาควิชา เปnนไปตามโครงสร8างความเหมาะสม แตFตามหลักปฏิบัติงานด8าน
วิชาการ ไมFควรมีขอบเขต จะต8องสามารถบูรณาการ สร8างเครือขFายได8 สามารถ cross กันได8ท้ังด8านหลักสูตร หรืออ่ืน ๆ 

4. นโยบายการปฏิบัติงานของอธิการบดี ยึดหลัก“รวดเร็ว ถูกต8อง คลFองตัว” ท้ังนี้ต8อง โปรFงใส รอบคอบ ชัดเจน 
พึงระมัดระวัง อาทิ เม่ือมีเหตุการณ#ใดเกิดข้ึน เชFน เม่ือพบวFามีนิสิตกระทําผิดกฎหมายบ8านเมือง จะต8องแจ8งรายงานให8
มหาวิทยาลัยฯ ทราบ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย หากไมFปฏิบัติผู8บริหารก็จะมีความผิดฐานละเลย ละเว8นไมFปฏิบัติ แตF
เม่ือปฏิบัติแล8วต8องประสานงานกับหนFวยงานของรัฐท่ีเก่ียวข8อง กรณีท่ีเปnนขFาวออกสื่อเร็ว ๆ นี้ เปnนเหตุการณ#ท่ีเกิดข้ึน
ต้ังแตFเปnนนิสิต ป�จจุบันนิสิตจบการศึกษาแล8ว จึงเปnนบุคคลท่ัวไป แตFเปnนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ในป�จจุบัน
เม่ือถูกตํารวจจับจากผลของการแจ8งความเม่ือเปnนนิสิต สังคมไมFทราบจุดเริ่มต8น ก็มีการวิพากษ#วิจารณ#ตFาง ๆ นานา 
ดังนั้นฝากประเด็นนี้วFา ผู8บริหารจะทําอะไรต8องยึดหลักปฏิบัติ โดยเน8น  

- ความรวดเร็ว ถูกต8อง (ตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย) โปรFงใส แตFต8องรอบคอบ  

- ผู8บริหาร (คณบดี/หัวหน8าภาค) เปnนบุคคลสาธารณะ ต8องยอมรับการถูกวิพากษ# วิจารณ#ได8 แตFการ
วิพากษ# วิจารณ#นั้น ควรกระทําในเชิงบวก อยFาอคติ  

- การอยากเปnนผู8บริหาร มิใชFสิ่งท่ีผิด หากอยากเปnนสามารถเปkดเผยหรือแสดงออกได8 แตFมีข8อแนะนํา 
คือ ผู8เริ่มทํางานใหมF 5 ปmแรก ควร keep up ทางวิชาการให8ดีกFอน เพราะบางสาขาวิชามีการพัฒนา
อยFางรวดเร็ว เพราะนิสิตอาจมีความรู8มากกวFาอาจารย#ได8 โดยเฉพาะด8าน IT และ Computer 
science  

5. นโยบายของรัฐด8านการเรียนการสอน ยังไมFมีนโยบายอ่ืนท่ีชัดเจน ท่ีชัดเจนตอนนี้ คือการแจก Computer 
แบบ Tablet ให8นักเรียนประถม สําหรับระบบการคัดเลือกเข8าศึกษาตFอ Admission ยังไมFมีการเปลี่ยนแปลง  

6. ป�จจุบันกระทรวงศึกษาธิการ แจ8งวFามีนโยบายการต้ังกองทุนฯ วงเงิน 20,000 ล8านบาท ในลักษณะการบริการ
วิชาการกระจายไปสูFชุมชน ให8มหาวิทยาลัยเสนอโครงการไป ทุกหนFวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีการเชิญประชุม
หลากหลาย และกลFาวถึงวงเงิน 20,000 ล8านบาทนี้ อาจทําให8สับสนได8  

7. งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัย ปm 2554 ท่ี มก. ได8รับวงเงิน 140 ล8าน ป�จจุบันได8รับงบประมาณโอนมาจํานวน 
50 ล8านบาท ปmงบประมาณ 2555 จะได8หรือไมF ยังไมFชัดเจน แตFมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ได8ใช8เงินรายได8ดําเนินการ
ไปกFอนแล8ว โดยจะ carry on ประมาณ 5 ปm นโยบายของรัฐบาลใหมF จะพิจารณาจัดสรรให8หรือไมF ยังไมFทราบชัดเจน  
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8. การดําเนินงานวิจัยขอให8สร8างเครือขFายโดยเริ่มจากภายในต้ังแตFระดับภาควิชา/คณะ/วิทยาเขต/มหาวิทยาลัย 
เพราะถ8าเริ่มสร8างเครือขFายภายในได8 ภายนอกก็จะสามารถดําเนินการได8  

9. หลักสูตรการศึกษาตFางประเทศมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจบภายใน 3 ปm แตFของประเทศไทยยังไมF
สามารถดําเนินการได8 อยFางไรก็ตามอาจจะพิจารณาการจัดทําหลักสูตรควบ ยกตัวอยFางเชFน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร# 
(ปริญญาตรี) ตFอยอดกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) เรียบควบ 5 ปm ไมFมีการกําหนด borderline วFา 3 + 2 ปm 
เปnนต8น ระยะเวลาการศึกษาของระบบการศึกษาของภาคพ้ืนยุโรป กําหนด ตรี + โท + เอก เทFากับ 3 + 2 + 3 ปm  

10. จุดอFอนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ท่ีชัดเจนคือ ทักษะทางภาษาตFางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ป�จจุบันและอนาคต ถ8าไมFมีการปรับปรุงหรือพัฒนา อาจจะทํางานได8เพียงในประเทศไทย และ สปป.ลาว เทFานั้น ป�ญหา
ของวิทยาเขตบางเขน ท่ีมีอยูFในป�จจุบัน คือ นิสิตอยากเรียนภาษาท่ีสนใจเพ่ิมเติมแตFหนFวยงานรับผิดชอบไมFสามารถจัด
กลุFมให8เรียนได8 กับ หนFวยงานไมFสามารถจัดกลุFมให8เรียนเพียงพอตามจํานวนนิสิต ดังนั้นจึงฝากพิจารณาเปnนนโยบายวFา 
ทําอย9างไรให%คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร� ด%านทักษะภาษาอังกฤษ ดีข้ึน โดยยกตัวอยFางให8เห็น
ชัดเจนวFา ปตท. รับบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร#เกียรตินิยมของจุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย 10 คน กับของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# 10 คน เข8าทํางาน Performance ในการทํางานไมFแตกตFางกัน แตFเม่ือต8องการพัฒนา โดยมี
ทุนศึกษาตFอ จํานวน 10 ทุน ท้ัง 20 คน เข8าทดสอบภาษาอังกฤษ ผลปรากฏวFาคะแนนภาษาอังกฤษ ลําดับท่ี 1 – 10 
เปnนบัณฑิตของจุฬาลงกรณ# ลําดับท่ี 11 – 20 เปnนบัณฑิตของเกษตรศาสตร# โดยท่ีลําดับท่ี 11 หFางจากลําดับท่ี 10 แบบ
หFางชั้นมาก ๆ โจทย# : ทําอยFางไรบัณฑิตเกษตรศาสตร#จะมีทักษะภาษาอังกฤษดีข้ึน ไมFเน8น focus group แตFต8องเปnน 
General group (ทFานเลขาธิการอาเซียน ให8ข8อมูลไว8วFา คน 600 ล8านในภาคพ้ืน ASEAN พูดภาษามาลายู 300 ล8านคน 
ควรพิจารณาการเปkดสอนภาษาเพ่ือนบ8าน เชFน มาเลเซียศึกษา เวียตนามศึกษา เพ่ือสร8าง value Added ให8บัณฑิตไทย 
หากหนFวยงานมีแผนดําเนินงานสามารถขออัตราเพ่ิมในสFวนนี้ได8  

11. แหลFงเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยฯ ไมFมุFงหวังการสนับสนุนงบประมาณท่ีจะได8รับจัดสรรเพ่ิมข้ึน จําเปnนต8อง
พ่ึงพาตนเองกFอน แตFก็ไมFละเลยท่ีจะของบประมาณแผFนดินตามปกติ เม่ือได8รับจัดสรรงบประมาณแผFนดินแล8ว ต8องรีบ
ใช8 มิฉะนั้นจะกลายเปnนวFาใช8เงินไมFมีประสิทธิภาพ และอาจถูกตัดงบประมาณเพ่ือไปจัดสรรให8หนFวยงานอ่ืนท่ีมีความ
จําเปnนเรFงดFวนแทน เพราะรัฐบาลมีงบประมาณจํากัด ตามปกติงบประมาณท่ีได8รับจัดสรร จะมีการชี้แจงตFอ
คณะกรรมาธิการฯ ประมาณชFวงเดือนกรกฎาคมของทุกปm ดังนั้นกรณีท่ีได8รับจัดสรรงบลงทุน หมายความวFา เดือน
กรกฎาคมจะต8องมีรูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะรายการ ต8องเสร็จแล8ว หรือเกือบจะเรียบร8อย โดยสามารถเริ่ม
กระบวนการประกวดราคา e-Auction ได8ต้ังแตF 1 ตุลาคม ถ8าเริ่มช8าแล8ว e-Auction ครั้งแรกไมFเปnนผล จะกระทบตFอ
การใช8จFายงบประมาณตามแผน (ควรสามารถ auction ได8อยFางน8อย 2- รอบ) และเน8นวFาการดําเนินงานจัดซ้ือ/จ8าง งบ
ลงทุน (ครุภัณฑ#/สิ่งกFอสร8าง) ราคาไมFมีลดลง ยิ่งช8าราคายิ่งสูงข้ึน ดังนั้นถ8าได8รับจัดสรรงบประมาณ 100 ล8านบาท ควร
ออกแบบเพียง 80-100 ล8านบาท ไมFควรออกแบบเกินเปnน 120 ล8าน เพราะการปรับลดรายการ ลดคุณลักษณะเฉพาะฯ 
ต8องขออนุมัติจากสํานักงบประมาณกFอน ซ่ึงอาจเปnนผลทําให8ถูกปรับลดหรือตัดงบประมาณได8 ทFานอธิการบดี
ยกตัวอยFางการทํางานเชิงรุก กรณีตัวอยFาง คณะสัตวแพทยศาสตร# มีการวิเคราะห#ตนเอง เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร#เชิงรุก 
เดิมสาขาสัตวแพทย# จัดอยูFในกลุFมเกษตรศาสตร# วิเคราะห#และขอกําหนดใหมFวFาอยูFในกลุFมแพทยศาสตร# โดยให8เหตุผล
วFาเพราะโลกเปลี่ยนแปลง การวิวัฒนาการโรคสัตว#สูFคน เสนอโครงการและได8รับสนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ#ใหมF 400 
ล8านบาท ภายใน 1 เดือน สามารถดําเนินการ e-Auction ได8ท้ังหมด คณะสัตวแพทยศาสตร# คิดในเชิงรุกตลอด และมี
ยุทธศาสตร#วFาทําอยFางไรคณะสัตวแพทยศาสตร# มก. เปnนอันดับหนึ่ง ทําอยFางไรไมFให8 ม/ส อ่ืนตามทัน อีกกรณีหนึ่งของ
คณะสัตวแพทยศาสตร# คือ โรงพยาบาลสัตว#หัวหิน สร8างเสร็จแล8ว ดําเนินการแล8ว มีรายรับ เดือนละ 1 ล8านบาท จาก
ข8อมูลท่ีสํารวจผู8ใช8บริการท่ีนาสัตว#มารักษา พบวFาสFวนใหญFเปnนชาวตFางประเทศ ดังนั้น นายสัตวแพทย#ท่ีปฏิบัติงาน
จะต8องมีทักษะทางภาษาอังกฤษ นอกจากนี้โรงพยาบาลสัตว# หัวหินริเริ่มและสร8างโรงแรม ขนาด 400 ห8อง มีศูนย#
ประชุมเพ่ิมเติม โดยใช8เงินกู8 สอ.มก. ซ่ึงสามารถลดคFาใช8จFาย Overhead cost ได8เนื่องจากเงินกู8 การกFอสร8างทําได8
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รวดเร็ว สามารถดําเนินการเบิกจFายเงินงวดได8ภายใน 3 วัน ตFางจากเงินงบประมาณแผFนดิน เพราะกรณีรัฐบาลมีเงินไมF
เพียงพอก็จะยืดปmงบประมาณท่ีจัดสรรให8 จากระยะเวลา 2 ปm เปnน 3 - 4 ปm ทําให8การกFอสร8างท่ีควรจะใช8เวลาเพียง 400 
– 500 วัน คFาใช8จFายในการลงทุนก็จะสูงข้ึน 

12. การแขFงขัน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย/หนFวยงาน มีความจําเปnน การแขFงขัน/นวัตกรรม ป�จจุบันเน8นคุณภาพ
มากกวFาปริมาณ กรณีของคณะสัตวแพทยศาสตร#เชFนเดิม คณะสัตวแพทยศาสตร# จุฬาฯ มี Paper Publication 
มากกวFา มก. แตFโรงพยาบาลสัตว#ของ มก. มีผู8ใช8บริการมาก รายรับมาก นอกจากนี้พิจารณาจากคุณทองแดง สุนัขทรง
เลี้ยงฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ8าอยูFหัว ทรงไว8วางพระราชหฤทัยให8โรงพยาบาลสัตว#ของ มก. ถวายการดูแลรักษา 
ดังนั้น จํานวน Paper Publication ของคณะสัตวแพทยศาสตร#อาจจะน8อยกวFา กลFาวคือ Quantity อาจจะสู8ไมFได8 แตF 
Quality อาจจะดีกวFาโดยตรวจสอบจาก Social impact และ financial impact การสFงเสริม/สร8างนวัตกรรม/
สิทธิบัตร ก็ไมFเน8นจํานวนปริมาณ แตFจะเน8นท่ีจํานวนสิทธิบัตรท่ีเอกชนนําไปตFอยอด โดยอาจใช8ประโยชน#จากการสFง
นิสิตฝ�กงาน เม่ือไปนิเทศ หรือตรวจเยี่ยมนิสิตฝ�กงาน/ฝ�กประสบการณ# ควรท่ีจะมีการสอบถาม หารือกับหนFวยงานท่ีรับ
นิสิตฝ�กงานเพ่ือรับฟ�งป�ญหา และนํามาคิด วิเคราะห#เพ่ือเปnนการสร8างเครือขFายการเพ่ิม/พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# 
 

สรุป คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ต%องพิจารณาดาเนินงานแบบเชิงรุกเพ่ือตอบสนองนโยบายการ
พัฒนาบัณฑิต เน%น   

1. เพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษให%แก9นิสิต (การสอนเสริม, เพ่ิมรายวิชา/กลุ9มตามความต%องการของผู%เรียน จัด
กลุ9มพ้ืนฐานให%เพียงพอกับผู%เรียน ใช%ผู%สอนแบบ out source ฯลฯ)  

2. การสอนภาษาเพ่ือนบ%านเพ่ือเป[ดประตูสู9อาเซียน  

3. การพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถบูรณาการแบบต9อยอดตามความต%องการของตลาดแรงงาน  

4. การวิจัยเน%นเริ่มจากการสร%างเครือข9ายภายในสู9ภายนอก  

5. การบริหารงบประมาณเน%นการดําเนินการรวดเร็ว ถูกต%อง มีประสิทธิภาพ และการพ่ึงพาตนเองได%  

6. มียุทธศาสตร�การบริหารงานในเชิงรุก วิเคราะห�ตนเอง และหาแนวทางในการเพ่ิมคุณภาพ สร%างโอกาส
ในการแข9งขัน/การพัฒนานวัตกรรมต9าง ๆ ท่ีเน%นคุณภาพมากกว9าปริมาณ  

7. นโยบายการดําเนินงานของท9านอธิการบดี“รวดเร็ว ถูกต�อง คล�องตัว โปร�งใส และดําเนินการเชิงรุก”  

3.10 การพิจารณาประสบการณ�ในการบริหารหน9วยงานกรณีตําแหน9งประเภทผู%บริหาร 

ด8วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0509(2)/ว 8 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2554   
เรื่อง การพิจารณาประสบการณ#ในการบริหารหนFวยงานกรณีตําแหนFงประเภทผู8บริหาร โดยแจ8งมาตรฐานกําหนด
ตําแหนFงของข8าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ี ก.พ.อ. กําหนดตามระบบบริหารงานบุคคลใหมF เพ่ือให8
สถาบันอุดมศึกษาทราบ และถือเปnนแนวปฏิบั ติ โดยให8 เ พ่ิมด8านประสบการณ#ในการบริหารในข8อกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนFงจากมาตรฐานการกําหนดตําแหนFงตามระบบเดิม ดังนี้  

1. ให8นับประสบการณ#ในการบริหารหนFวยงานตาม พ.ร.บ.การบริหารสFวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และหนFวยงานภายในตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษาเปnนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนFง
ด8านประสบการณ#ในการบริหารหนFวยงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนFงท่ี ก.พ.อ. กําหนดได8  
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2. ให8นับประสบการณ#การบริหารหนFวยงาน ซ่ึงแตกตFางจากท่ี ก.พ.อ.กําหนดในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนFง เทียบเปnนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนFงด8านประสบการณ#ในการบริหารหนFวยงานตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนFงท่ี ก.พ.อ. กําหนด ในกรณีดังตFอไปนี้  

 กรณีตําแหนFงระดับผู8อํานวยการกองหรือเทียบเทFา  

ให8นับประสบการณ#ในฐานะรักษาการในตําแหนFงผู8อํานวยการกอง หรือตําแหนFงหัวหน8า
สํานักงานเลขานุการคณะ หรือหนFวยงานเทียบเทFา (กรณีตําแหนFงวFาง) ซ่ึงเปnนตําแหนFงท่ีมีหน8าท่ีและความรับผิดชอบสูง
กวFาหัวหน8างาน เทียบเปnนประสบการณ#การบริหารในตําแหนFงหัวหน8างานอีกงานหนึ่งได8  

กรณีตําแหนFงระดับผู8อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทFา  

(1)  ให8นับประสบการณ#การดํารงตําแหนFงหัวหน8าสํานักงานเลขานุการคณะ หรือหนFวยงาน
เทียบเทFา 2 หนFวยงาน ซ่ึงเปnนประสบการณ#ในตําแหนFงท่ีมีหน8าท่ีความรับผิดชอบเหมือนกันแตFตFางหนFวยงานกัน รวมกัน
เปnน 2 หนFวยงานได8  

(2)  ให8นับประสบการณ#การดํารงตําแหนFงผู8อํานวยการกอง หรือตําแหนFงหัวหน8าสํานักงาน
เลขานุการคณะ หรือหนFวยงานเทียบเทFา 2 หนFวยงาน (กรณีตําแหนFงวFาง) เทียบเปnนประสบการณ#การบริหารหนFวยงาน
ได8  

(3)  ให8นับประสบการณ#ในฐานะรักษาการในตําแหนFงในตําแหนFงผู8อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี หรือเทียบเทFา (กรณีตําแหนFงวFาง) ซ่ึงเปnนประสบการณ#ในตําแหนFงทีจะแตFงต้ังเทียบเปnนประสบการณ#การ
บริหารหนFวยงานได8     

รายละเอียดอ8างอิงท่ี BI0Z3FSQ หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BI0Z3FSQ  

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.11 สรุปผลความร9วมมือด%านอุดมศึกษาตามแผนงานป? 2553-2554 ระหว9างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศไทย    

ด8วยกองวิเทศสัมพันธ# จัดสFงหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0507(3)/ว 1142 
ลงวันท่ี 14 กันยายน 2554 เรื่อง สรุปผลความรFวมมือด8านอุดมศึกษาตามแผนงานปm 2553-2554 ระหวFางสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศไทย  แจ8งวFากรมการศึกษาชั้นสูง สปป.ลาว รายงานผลความ
รFวมมือระหวFางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาลาว จํานวน 4 แหFง คือ มหาวิทยาลัยแหFงชาติลาว 
มหาวิทยาลัยจําปาสัก มหาวิทยาลัยสุพานุวง และมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ซ่ึงท้ัง 4 สถาบัน ได8ขอบคุณ
สถาบันการศึกษาไทย และรายงานสรุปผลการประเมินป�ญหาอุปสรรคในการดําเนินความรFวมมือกับสถาบันการศึกษา
ไทยในประเด็นตFาง ๆ เชFน  

1.  การประสานงานและการดําเนินความรFวมมือกับสถาบันการศึกษาไทยยังไมFดีเทFาท่ีควร โดยเห็นได8
จากระบบติดตามรายงานการดําเนินโครงการความรFวมมือมีความลFาช8า  

2.  ไมFมีการดําเนินกิจกรรมตามบันทึกความเข8าใจเก่ียวกับความรFวมมือทางวิชาการหลังจกลงนามแล8ว 
เนื่องจากป�ญหาด8านการประสานงาน ป�ญหาด8านงบประมาณ เปnนต8น  

3.  สถาบันการศึกษาไทยเดินทางไปเยือนสถาบันอุดมศึกษาลาวในวันเวลาท่ีตรงกับวันเสาร#-อาทิตย# 
ซ่ึงฝ2ายลาวไมFสะดวกและไมFทันเตรียมการ  
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4.  สิ่งของท่ีสถาบันอุดมศึกษาไทยมอบให8แกFสถาบันอุดมศึกษาลาวสFวนใหญFเปnนของใช8แล8ว และเกFา
เกินไป ทําให8ใช8งานตFอไมFได8 เชFน คอมพิวเตอร# หนังสือตําราเรียน และอุปกรณ#ตFาง ๆ  

5.  สถาบันการศึกษาไทยไมFได8รายงานการใช8จFายเงินงบประมาณของโครงการความรFวมมือท่ีได8รับ
ความชFวยเหลือจากหนFวยงานอ่ืน เชFน สํานักงานความรFวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวFางประเทศ (สพร.) ให8ฝ2ายลาวทราบ
เก่ียวกับจํานวนเงินท่ีเหลือ จํานวนเงินท่ีใช8ไป เปnนต8น  

ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ8งข8อมูลดังกลFาวเพ่ือให8สถาบันอุดมศึกษาไทยใช8
ประโยชน#ในการดําเนินความรFวมมือทางวิชาการกับฝ2ายลาวให8มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตFอไป รายละเอียดสืบค8นท่ี 
BJ0VRAWZ หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BJ0VRAWZ   

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.12 งบประมาณเงินรายได% ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2555 

 ด8วยกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/1033 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2554 เรื่อง งบประมาณ
เงินรายได8 ประจําปmงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแจ8งวFาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ในคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2554 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได8 ประจําปmงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได8 ประจําปmงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล8ว  

 มหาวิทยาลัย ขอให8หนFวยงานบริหารงบประมาณเงินรายได8 ประจําปm พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ#และ
แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช8จFายตามความจําเปnน สอดคล8องกับกิจกรรมและเป{าหมายการดําเนินงานของ
หนFวยงาน และกFอให8เกิดประโยชน#สูงสุด ท้ังนี้ได8มอบหมายให8งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการ
จัดทําสําเนารายละเอียดแจ8งแกFหนFวยงานภายใน/โครงการตFาง ๆ ทราบ เพ่ือใช8ประโยชน#ในการบริหารและควบคุม
งบประมาณให8เกิดประสิทธิภาพแกFหนFวยงานในทุกระดับ รายละเอียด ดังนี้  

 
  สํ าห รั บ ร ายละ เ อี ยด ร ายจF า ย  จํ า แนกตามหนF ว ย ง านยF อยอ8 า ง อิ ง ท่ี  BJ0W4UT8 หรื อ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BJ0W4UT8  
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  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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3.13 แนวปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคล 

ด8วยกองการเจ8าหน8าท่ีมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/ว. 4577 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2554 เรื่อง แนว
ปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยแจ8งวFาท่ีประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2554 
มีมติให8ทบทวนวิธีการจ8างและเปลี่ยนตําแหนFงบุคลากรให8หนFวยงานต8องถือปฏิบัติโดยเครFงครัด ดังนี้  

1.  การจ8างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได8สายวิชาการ กรณีจะจ8างผู8มีคุณวุฒิปริญญาตรีต8องใช8
หลักเกณฑ#เดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ คือ ต8องขออนุมัติกําหนดเง่ือนไขการจ8างจากท่ีประชุม ก.บ.ม. 
กFอน และเม่ือได8รับอนุมัติแล8วจึงดําเนินการจ8างตFอไป ท้ังนี้ ขอให8กองการเจ8าหน8าท่ีนําเรื่องการจ8างเสนอท่ีประชุม 
ก.บ.ม. ทราบทุกครั้ง  

2.  เม่ือหนFวยงานได8รับการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนFงใด หากมีความ
จําเปnนต8องเปลี่ยนตําแหนFงเปnนตําแหนFงอ่ืน ต8องเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังกFอน โดยต8องผFานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนFวยงาน หรือคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ด8วย  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ    

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 การปรับโครงสร%างการบริหารงานภายในคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   

ตามท่ีคณบดี นําเสนอการปรับโครงสร8างหนFวยงานภายในคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# เพ่ือให8
การบริหารจัดการภายใน และการประสานงานตFาง ๆ ดําเนินไปด8วยความเรียบร8อย มีประสิทธิผล โดยผFานความ
เห็นชอบจากคณะทํางานปรับโครงสร8างฯ และหัวหน8าหนFวยงานยFอย/โครงการตFาง ๆ พิจารณาเรียบร8อยแล8ว 
รายละเอียดดังเสนอท่ีประชุมทราบแล8ว      

ดังนั้น เพ่ือให8การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ดําเนินไปด8วยความ
เรียบร8อย และเปnนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให8
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน8าท่ีให8คําปรึกษาและเสนอความเห็นตFอคณบดี     

 นอกจากนี้ ประธานแจ8งเพ่ิมเติมถึงวัตถุประสงค#การกําหนดโครงสร8างการบริหารงานภายในครั้งนี้ 
เพ่ือให8มีผู8รับผิดชอบประสานงานตFาง ๆ ท้ังในระดับสายวิชา/หนFวยงานเทียบเทFา และระดับงานหรือสาขาวิชาอยFาง
ชัดเจน 

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาโครงสร8างหนFวยงานภายใน และโครงสร8างการบริหารงานภายใน และมีการ
อภิปราย เสนอความเห็นในประเด็นตFาง ๆ อาทิ โครงสร8างการแบFงสFวนราชการ ควรตัดหนFวยสารบรรณในระดับ
สาขาวิชา  สาขาวิชาท่ีไมFมีบุคลากรประจํา/หรือมีบุคลากรจํานวนน8อยควรยุบรวมกัน และบุคลากรสายสนับสนุนควร
รวมอยูFในงานบริหารและธุรการของสายวิชา/หนFวยงานเทียบเทFา เปnนต8น  

 มติท่ีประชุม     เห็นชอบให8ดําเนินการ ดังนี้  

1. เห็นชอบการปรับโครงสร8าง โดยให8จัดทําเปnนแผนภูมิโครงสร8างการแบFงสFวนราชการภายใน และ
แผนภูมิโครงสร8างการบริหารงานภายใน คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร#  
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2. ให8ดําเนินการปรับย8ายอัตราบุคลากรให8อยูFภายในโครงสร8าง โดยให8ปรับอัตราบุคลากรสาย
สนับสนุนในระดับสายวิชา/หนFวยงานภายใน อยูFในสังกัดงานบริหารและธุรการ สายวิชา/
หนFวยงานเทียบเทFา และปรับอัตราบุคลากรสายวิชาการอยูFในสังกัดสาขาวิชา 

3. ให8ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหนFงผู8ประสานงานสาขาวิชาเปnนหัวหน8าสาขาวิชา ต้ังแตFวันท่ี 1 ตุลาคม 
2554 เปnนต8นไป กรณีท่ีผู8ดํารงตําแหนFงยังไมFครบวาระให8ปรับเปลี่ยนชื่อตําแหนFงต้ังแตFวันท่ี 1 
ตุลาคม 2554 เปnนต8นไปจนครบวาระ  

4. ให8สายวิชา/โครงการจัดต้ัง พิจารณาทบทวนการแบFงสFวนราชการเปnนสาขาวิชาในกรณีท่ีมี 
จํานวนอาจารย#ประจําน8อย หรือมีเพียง 1 อัตรา  

5. ให8หัวหน8าสาขาวิชา เปnนผู8รับผิดชอบประสานงานระดับสาขาวิชา/เทียบเทFา      

4.2 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งสายวิชานิติวิทยาศาสตร� 

ตามท่ีรองคณบดีฝ2ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอขออนุมัติจัดต้ังสายวิชานิติวิทยาศาสตร# 
รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0451 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2554  และนําเสนอวาระเพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารจัดการ วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2554 เรียบร8อยแล8ว โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการมีมติไมFเห็นชอบ และขอให8ดําเนินการจัดสFงข8อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเหตุผลความจําเปnน 
จํานวนบุคลากร หลักสูตร และแผนงบประมาณการดําเนินงานให8ชัดเจน และให8นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 9/2554 วันท่ี 26 กันยายน 2554 นั้น  

สํานักงานเลขานุการ  ได8พิจารณาตรวจสอบข8อมูลเบ้ืองต8นตามหลักการของการจัดต้ังภาควิชาหรือ
หนFวยงานเทียบเทFาของคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ตามข8อมูลผลการศึกษาความเปnนไปได8ของการจัดต้ังสายวิชา
เคมี และสายวิชาฟkสิกส# ซ่ึงกําหนดเกณฑ#เก่ียวกับจํานวนอาจารย#ประจํา ไมFน8อยกวFา 6 คน และมีหลักสูตรการเรียนการ
สอนอยFางน8อย 1 หลักสูตร และจากข8อมูลตามเกณฑ#ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงกําหนดแนว
ทางการแบFงสFวนราชการในสํานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย# หรือหนFวยงานท่ีเทียบเทFาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยปรับใช
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (มติคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2548) รายละเอียด ดังนี้  

หลักการเบ้ืองต%นของ สกอ.   
1. ในการพิจารณาการแบFงสFวนราชการควรได8คํานึงถึงเหตุผลความจําเปnน ความมีประสิทธิภาพใน

การดําเนินงาน เนื่องจากเม่ือมีการแบFงสFวนราชการแล8ว จะมีข8อผูกพันท่ีเปnนภาระด8านงบประมาณและการจัดสรรอัตรา
กําลังคน ท่ีมีอยูFจํากัดในเวลานี้  

2. ควรพิจารณานําระบบการบริหารงานรูปแบบใหมF ท่ีใช8เทคโนโลยีชFวยในการดําเนินงานรวมท้ัง
การจ8างเอกชนให8ดําเนินการ ในงานบางประเภท เชFน งานด8านธุรการตFางๆ  

3. ประสบการณ#จากมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูFเดิม ท่ีมีการแบFงสFวนราชการท่ีแยกยFอยมาก โดยเฉพาะ
การแบFงภาควิชา ทําให8ประสบป�ญหาในการบริหารงาน ท้ังด8านการบริหารท่ัวไป และการบริหารวิชาการ รวมท้ังเปnน
อุปสรรคตFอการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหลายแหFงจําเปnนต8องยุบภาควิชาลง ซ่ึงกระทําได8ด8วยความยากลําบาก  

4. ในการพิจารณาต้ังชื่อ หากภาระงานมีความคล8ายคลึงกันเห็นควรให8ใช8ชื่อเดียวกัน  

จากหลักการเบ้ืองต8นดังกลFาว คณะกรรมการเห็นควรให8กําหนดแนวทางในการพิจารณาการจัด
โครงสร8างหนFวยงานในระดับกอง/ภาควิชา หรือเทียบเทFาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้  
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 การแบ9งส9วนราชการในหน9วยงานวิชาการ ได%แก9 คณะ ในการพิจารณาให8มีสFวนราชการในคณะ
นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายทางแนวคิดเก่ียวกับการแบFงสFวนราชการในคณะ เห็นควรให8มีการแบFงสFวน
ราชการในคณะใน 2 รูปแบบ คือ  

รูปแบบท่ี 1 ให8แบFงสFวนราชการของคณะให8มีเฉพาะสํานักงานคณบดี เพ่ือให8มีความคลFองตัวและ
ยืดหยุFนในการบริหารจัดการท้ังด8านบริหารท่ัวไปและด8านวิชาการโดยไมFมีภาควิชา  

รูปแบบท่ี 2 ให8แบFงสFวนราชการของคณะ เปnน  
1. สํานักงานคณบดี  
2. ภาควิชาตFางๆ  

ท้ังนี้ ในการจัดต้ังภาควิชามีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
(1)  การต้ังภาควิชาต8องไมFแยกยFอยเกินไป จนขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และควรเปnน

การรวมโปรแกรมวิชาท่ีคล8ายคลึงกันและเก่ียวข8องกันเข8าไว8ด8วยกัน  
(2)  มีเหตุผลความจําเปnนด8านวิชาการมีความพร8อมด8านวิชาการ ความพร8อม ด8านบุคลากร อาคาร 

สถานท่ี และทรัพยากรอ่ืนๆ เชFน อุปกรณ#การเรียนการสอนท่ีสําคัญ 
(3)  มีอาจารย#ประจําท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข8องกับการจัดการเรียนการสอนของ

ภาคอย9างน%อย 25 คน  
(4)  รับผิดชอบรายวิชาหรือหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับวิชาเอก โดยมีแผนการรับนักศึกษา

ตามหลักสูตรท่ีเปnนของภาควิชา หรือจัดบริการสอนให8กับภาควิชาอ่ืนๆ ด8วย  
(5)  เปnนหนFวยงานท่ีสามารถยืดหยุFนเพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนลักษณะพหุวิทยาการ 

(multidisciplinary) ได8  

อนึ่งหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร#) อยูFในข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา และ
จากข8อมูลท่ีได8รับเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2554 แจ8งให8คณะฯ แก8ไขเอกสารตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
ครั้งท่ี 18/2554 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2554 พร8อมจัดสFงข8อมูลเพ่ิมเติม ท้ังนี้ได8ให8แจ8งรองคณบดีฝ2ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา พิจารณา เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2554 แล8ว  

ดังนั้น เพ่ือให8การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ในสFวนของการเสนอ
จัดต้ังหนFวยงานภายในเปnนโครงการจัดต้ังสายวิชานิติวิทยาศาสตร# ดําเนินไปด8วยความเรียบร8อย และเปnนไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให8คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน8าท่ี 
ให8คําปรึกษาและเสนอความเห็นตFอคณบดี นั้น  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบยืนตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ คณะศิลปศาสตร#และ
วิทยาศาสตร# เนื่องจากไมFสอดคล8องกับหลักการ คือ ต8องมีอาจารย#ประจํา ไมFน8อยกวFา  6 อัตรา และมีหลักสูตรการเรียน
การสอนอยFางน8อย 1 หลักสูตร  

4.3 ขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ�การให%เงินตอบแทนผลงานตีพิมพ� และการเสนอผลงานประจําป? 
งบประมาณ พ.ศ. 2555  

ตามท่ีศูนย#สFงเสริมการวิจัยและถFายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# เสนอขอ
อนุมัติกําหนดหลักเกณฑ#การให8เงินตอบแทนผลงานตีพิมพ#และการเสนอผลงาน ประจําปmงบประมาณ 2555 ซ่ึงผFานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงานฝ2ายสFงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. ครั้งท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 
2554 และคณะกรรมการบริหารและจัดการ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2554 มีมติเห็นชอบรFางประกาศ
หลักเกณฑ#การให8เงินตอบแทนผลงานตีพิมพ#และการเสนอผลงาน ประจําปmงบประมาณ 2555 โดยปรับแก8ไขตามท่ีคณะ
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กรรมการบริหารจัดการนําเสนอ โดยมอบ ศสวท. นําไปปรับปรุงแก8ไข และนําเวียนในระบบ e-Office เพ่ือให8
คณะกรรมการบริหารจัดการ พิจารณาเสนอรFางฉบับปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง กFอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาให8ความเห็นชอบ นั้น  

บัดนี้ หัวหน8าศูนย#สFงเสริมการวิจัยและถFายทอดเทคโนโลยี ได8ปรับแก8ไขรFางประกาศดังกลFาวตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารจัดการ เรียบร8อยแล8ว รายละเอียดอ8างอิงท่ีBG11VDAA หรือสืบค8น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BG11VDAA หรือสืบค8นท่ี BJ0KJOYV หรือท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BJ0KJOYV  รายละเอียดดังแนบ  

ดังนั้น เพ่ือให8การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ดําเนินไปด8วยความ
เรียบร8อย และเปnนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให8
คณะกรรมการประจําคณะ มีหน8าท่ีพิจารณาวางระเบียบ และออกข8อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย และให8คําปรึกษาและเสนอความเห็นตFอคณบดี       

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให8 หัวหน8าศูนย#สFงเสริมการวิจัยและถFายทอดเทคโนโลยี พิจารณาทบทวน
แก8ไข/ปรับปรุงรFางประกาศตามข8อเสนอแนะ และความเห็นของคณะกรรมการบริหารและจัดการ คณะศิลปศาสตร#และ
วิทยาศาสตร# ตามท่ีได8นําเสนอในระบบ e-Office ตามอ8างอิงกFอน และนําเสนอรFางประกาศท่ีปรับปรุงใหมFรายงานให8
คณบดีทราบ เพ่ือนําเวียนให8คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

4.4 ขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ�สนับสนุนการเสนอผลงานต9างประเทศ ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 
2555 

ตามท่ีศูนย#สFงเสริมการวิจัยและถFายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# เสนอขอ
อนุมัติกําหนดหลักเกณฑ#สนับสนุนการเสนอผลงานตFางประเทศ ประจําปmงบประมาณ 2555 ซ่ึงผFานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการดําเนินงานฝ2ายสFงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศสวท. ครั้งท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2554 และ
คณะกรรมการบริหารและจัดการ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2554 มีมติเห็นชอบรFางประกาศหลักเกณฑ#การ
ให8เ งินตอบแทนผลงานตีพิมพ#และการเสนอผลงาน ประจําปmงบประมาณ 2555 โดยปรับแก8ไขตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารจัดการนําเสนอ กFอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให8ความเห็นชอบ นั้น  

บัดนี้ หัวหน8าศูนย#สFงเสริมการวิจัยและถFายทอดเทคโนโลยี ได8ปรับแก8ไขรFางประกาศดังกลFาวตาม
คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ  เ รี ย บ ร8 อ ย แ ล8 ว  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ8 า ง อิ ง ท่ี  BG0KV3TN ห รื อ สื บ ค8 น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BG0KV3TN รายละเอียดดังนี้  

ดังนั้น เพ่ือให8การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ดําเนินไปด8วยความ
เรียบร8อย และเปnนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให8
คณะกรรมการประจําคณะ มีหน8าท่ีพิจารณาวางระเบียบ และออกข8อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย และให8คําปรึกษาและเสนอความเห็นตFอคณบดี       

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบรFางประกาศฯ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการฯ โดยเพ่ิม
เง่ือนไข 2 ข8อ ดังนี้  

1. กรณีท่ีได8รับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการแล8ว ไมFสามารถนํารายงาน/
บทความจากการประชุมฉบับเต็มมาเสนอขอรับรางวัลจากคณะจากคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร#ได8อีก  
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2. ให8ผู8ได8รับเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ จัดสFงสําเนารายงาน/บทความจากการ
ประชุมฉบับเต็มให8ศูนย#สFงเสริมการวิจัยและถFายทอดเทคโนโลยี รวบรวมเพ่ือใช8ประโยชน#ด8านประกันคุณภาพ 

4.5 ขออนุมัติเป[ดรายวิชาใหม9 ระดับปริญญาตรี 

ด8วย อ.ดร.ป�ทมา  จันทร#เจริญสุข สังกัดวิชาภาษาไทย สายวิชาศิลปศาสตร# เสนอขอเปkดรายวิชาใหมF 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 รายวิชา เพ่ือบรรจุในหมวดวิชาเลือกเสรี สําหรับนิสิตทุกคณะในวิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี้  

1. รายวิชา 02711011  สื่อสารมวลชนเบ้ืองต8น (Introduction to Mass Media) 3(3-0-6)  

2. รายวิชา 02711012  สื่อสารมวลชนกับสังคม (Mass Media and Society) 3(3-0-6)  

นอกจากนี้ อ.ดร.ป�ทมา  จันทร#เจริญสุข แจ8งวFาได8ทําการสํารวจเบ้ืองต8นเก่ียวกับความสนใจของนิสิต
ตFอรายวิชาใหมFท้ัง 2 รายวิชาแล8ว พบวFามีนิสิตจํานวนมากพอสมควรสนใจและประสงค#จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกลFาว ดังนั้น เพ่ือให8นิสิต ณ วิทยาเขตกําแพงแสน มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีมีความแตกตFาง หลากหลาย 
อันเปnนการเพ่ิมพูนความรู8 สร8างความเข8าใจ และเปkดโลกทัศน#ด8านสื่อสารมวลชนให8นิสิตรู8เทFาทัน และปรับตัวให8
สอดคล8องเหมาะสมกับโลกยุคป�จจุบันท่ีอํานาจของสื่อมวลชนมีอิทธิพลอยFางยิ่ง  

อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ2ายการศึกษา ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 
2554 พิจารณาแล8ว มีมติเห็นชอบให8เปkดรายวิชาใหมFท้ัง 2 รายวิชา โดยกําหนดรหัสรายวิชา 02711011 และ 02 
711012 และได8ปรับแก8ไขตามมติคณะทํางานฯ เรียบร8อยแล8ว รายละเอียดอ8างอิงในระบบท่ี BG0X6KUJ หรือสืบค8นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BG0X6KUJ 

ดังนั้น เพ่ือให8การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ในสFวนของการเปkดรายวิชา
ใหมF จํานวน 2 รายวิชา ดําเนินไปด8วยความเรียบร8อย และเปnนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# พ.ศ. 
2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให8คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน8าท่ีพิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร
สําหรับคณะเพ่ือเสนอตFอสภามหาวิทยาลัย      

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.6   ขออนุมัติประเมินผลการสอน (อ.ดร.จรีรัตน�  มงคลศิริวัฒนา)    

เนื่องจาก ดร.จรีรัตน# มงคลศิริวัฒนา ข8าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษา ตําแหนFง อาจารย# 
สังกัดสาขาพันธุศาสตร# สายวิชาวิทยาศาสตร# คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# บรรจุเข8ารับราชการเม่ือวันท่ี 15 
ตุลาคม 2541 และได8รับอนุมัติลาศึกษาตFอระดับปริญญาเอก ต้ังแตFวันท่ี 1 มิถุนายน 2546 ถึงวันท่ี 26 พฤษภาคม 
2551 รวมอายุราชการ 12 ปm 11 เดือน 7 วัน (นับถึงวันท่ี 21 กันยายน 2554) หักวันลาศึกษาตFอรวม 4 ปm 11 เดือน 5 
วัน คงเหลือวันปฏิบัติราชการ 8 ปm 2 วัน เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหนFงทางวิชาการ ตําแหนFงผู8ชFวย
ศาสตราจารย# โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 02738461 เทคนิคการถFายโอนยีนในพืช (Gene transfer 
technology in plant) ภาคปลาย ปmการศึกษา 2554 โดยจัดสFงเอกสาร ประกอบด8วย    

1) แบบประวัติสFวนตัวและภาระงานสอน 1 ชุด  

2) แบบเสนอขอประเมินผลการสอน  1  ฉบับ 

3) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 02738461 เทคนิคการถFายโอนยีนในพืช  1 เลFม  

4) แผนการสอนรายวิชา 02 738461 เทคนิคการถFายโอนยีนในพืช 1 ฉบับ  
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อนึ่ง หัวหน8าสายวิชาวิทยาศาสตร# ได8ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน เรียบร8อย
แล8ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# รับเรื่องเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2554   

ดังนั้น เพ่ือให8การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ดําเนินไปด8วยความ
เรียบร8อย และเปnนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให8
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน8าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน8าภาควิชาหรือ
เทียบเทFา เปnนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนFงทาง
วิชาการ จํานวน 2 ทFาน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแตFงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ตFอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนFงทางวิชาการอนุมัติแตFงต้ังตFอไป  รายละเอียดอ8างอิงท่ี BH0V7DZI  

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบเสนอชื่อแตFงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามองค#ประกอบ 
และอนุกรรมการตามบัญชีรายชื่อ โดยมอบคณบดีดําเนินการเสนอชื่อแตFงต้ังตFอไป     

4.7 ขออนุมัติประเมินผลการสอน (อ.ดร.แตงอ9อน  พรหมมิ)  

เนื่องจาก ดร.แตงอFอน  พรหมมิ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนFง อาจารย# สังกัด
สาขาสัตววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร# คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# บรรจุเข8ารับราชการเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2550   
รวมอายุราชการ 3 ปm 11 เดือน 13 วัน (นับถึงวันท่ี 21 กันยายน 2554) เสนอขอประเมินผลการสอนรายวิชา 
02738432 ชีววิทยาของแมลงน้ํา (Aquatic insects Biology) ภาคปลาย ปmการศึกษา 2554 โดยแนบเอกสาร
ประกอบการประเมินผลการสอน จํานวน 1 ชุด ประกอบด8วย  

1) แบบประวัติสFวนตัวและภาระงานสอน 1 ชุด  

2) แบบเสนอขอประเมินผลการสอน  1  ฉบับ 

3) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 02738432 ชีววิทยาของแมลงน้ํา  1 เลFม  

4) แผนการสอนรายวิชา 02738432 ชีววิทยาของแมลงน้ํา   1 ฉบับ  

อนึ่ง หัวหน8าสายวิชาวิทยาศาสตร# ได8ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน เรียบร8อย
แล8ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# รับเรื่องเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2554   

ดังนั้น เพ่ือให8เปnนไปตามหลักเกณฑ# และวิธีการพิจารณาแตFงต้ังบุคคลให8ดํารงตําแหนFงทาวิชาการ 
พ.ศ. 2550 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ประกาศ ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2550 และข8อบังคับวFาด8วย
หลักเกณฑ# และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอตําแหนFงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# ประกาศ ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2550 ซ่ึงกําหนดให8คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน8าท่ี
พิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด8วยหัวหน8าภาควิชาหรือเทียบเทFา เปnนประธาน
อนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนFงทางวิชาการ จํานวน 2 ทFาน 
โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแตFงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอตFอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนFงทางวิชาการอนุมัติแตFงต้ังตFอไป รายละเอียดบัญชีรายชื่ออ8างอิงท่ี PJ15OQR3      

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบเสนอชื่อแตFงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามองค#ประกอบ และ
อนุกรรมการตามบัญชีรายชื่อ โดยมอบคณบดีดําเนินการเสนอชื่อแตFงต้ังตFอไป 
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 2.  มอบสํานักงานเลขานุการ ให8ตรวจสอบและพิจารณาเสนอชื่อคณาจารย#ท่ีได8รับแตFงต้ังตําแหนFง
ทางวิชาการแล8วแตFยังมิได8รับการแตFงต้ังเปnนอนุกรรมการ ดําเนินการเสนอชื่อเพ่ือขอแตFงต้ังเปnนอนุกรรมการประเมินผล
การสอนตําแหนFงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร#  เพ่ิมเติม  

4.8 หลักเกณฑ� วิธีการเล่ือนข้ันค9าจ%างพนักงานเงินรายได% ประจําป? 2555 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# วิทยาเขตกําแพงแสน มีบันทึกด8วนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.20102(3)/ว 
2127 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2554 แจ8งเรื่องการจ8างและการเพ่ิมคFาจ8างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได8 ปmงบประมาณเงิน
รายได8 พ.ศ. 2555 โดยกําหนดให8  

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรายท่ีมีการจ8างอยูFเดิมในรอบปmท่ีผFานมาตามแบบ
ประเมิน และกลั่นกรองผลการประเมินโดยผู8ท่ีจะได8รับการจ8างตFอต8องผFานเกณฑ#การปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไป  

2. พิจารณาเพ่ิมคFาจ8างให8เพ่ิมได8ไมFเกินวงเงินตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได8ของหนFวยงานกําหนด โดยคํานวณจากฐานคFาจ8างรวมของอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได8 ท่ีมีตัวครอง ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ตามหลักเกณฑ#การเพ่ิมคFาจ8างดังเสนอท่ีประชุมทราบแล8ว  

3. เสนอขออนุมัติจ8างในรายท่ีผFานเกณฑ#การประเมินตามข8อ 1 พร8อมการเพ่ิมคFาจ8างโดยแนบผล
การประเมินการปฏิบัติงาน และใบสมัครพร8อมเอกสารประกอบการจ8างอ่ืน ๆ สFงงานการเจ8าหน8าท่ี กองธุรการ
(กําแพงแสน) ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2554  

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได8 คณะศิลปศาสตร#
และวิทยาศาสตร# หมดวาระและยังมิได8รับการแตFงต้ังใหมF ดังนั้นประธานจึงขอให8คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
ให8ความเห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ# วิธีการตามข8อ 1 และ 2 เพ่ือดําเนินการจ8าง และเพ่ิมคFาจ8างพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได8 ประจําปm 2555  

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ดังนี้  

1. ให8กําหนดฐานวงเงินเลื่อนข้ันประจําปm 2555 ไมFเกินร8อยละ 4 โดยฐานวงเงินเพ่ิมคFาจ8างต8องไมF
เกินร8อยละ 4 และไมFกระทบวงเงินเลื่อนข้ัน ท่ีได8รับอนุมัติตามแผนงบประมาณเงินรายได8 ประจําปm 2555 หมวดคFาจ8าง
ชั่วคราวท่ีได8รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# 

2. ให8กําหนดเกณฑ#การประเมินผล โดยแบFงเปnน 5 กลุFม  ดังนี้  
2.1 กลุFมระดับดีเดFนผลการประเมินระดับคะแนนร8อยละ 90 ข้ึนไป 
2.2 กลุFมระดับดีมากผลการประเมินระดับคะแนนร8อยละ 80 – 89 
2.3 กลุFมระดับดีผลการประเมินระดับคะแนนร8อยละ 70 – 79  
2.4 กลุFมระดับควรปรับปรุงผลการประเมินระดับคะแนนร8อยละ 60 – 69 
2.5 กลุFมระดับต8องปรับปรุงผลการประเมินระดับตํ่ากวFาร8อยละ 60   

3. ให8ใช8อัตราการเลื่อนข้ันคFาจ8างตามเกณฑ#ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณสําหรับผู8
ผFานการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีข้ึนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# วิทยาเขตกําแพงแสนกําหนด   

4. การเลื่อนข้ันคFาจ8างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได8 
สําหรับผลการปฏิบัติงานต้ังแตF 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 เปnนต8นไป ให8ใช8หลักเกณฑ# และแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน  
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5. ให8หนFวยงานภายในระดับสายวิชา/เทียบเทFา พิจารณากําหนดหลักเกณฑ# และวิธีการประเมิน
สัดสFวนร8อยละ 60 โดยพิจารณาจากเปnน 2 สFวน คือ ภาระงานประจํา และภาระงานบริหาร โดยนําเสนอเพ่ือจัดทําเปnน
ประกาศคณะฯ แจ8งให8บุคลากรทราบ  

6. ให8แตFงต้ังคณะกรรมการดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ# และวิธีการประเมินสัดสFวนภาระงาน 
ร8อยละ 60 และ 40 ประกอบด8วย รองคณบดีฝ2ายบริหาร เปnนประธาน  รองคณบดีฝ2ายวิชาการ รองคณบดีฝ2ายวางแผน
และประกันคุณภาพ เปnนกรรมการ และหัวหน8าสํานักงานเลขานุการ เปnนกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน8าท่ีพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ# และวิธีการประเมินสัดสFวนร8อยละ 60 และ 40 โดยให8บุคลากรมีสFวนรFวมในการให8ความคิดเห็น และ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2554 เพ่ือพิจารณา และจัดทําเปnนประกาศคณะฯ แจ8งให8
บุคลากรทราบ ภายในเดือนตุลาคม 2554   

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนสิงหาคม 2554  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณเงิน
รายได8 และงบประมาณแผFนดิน ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 รายละเอียดอ8างอิงในระบบท่ี BH1EOJJP หรือสืบค8นท่ี 

http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BH1EOJJP  หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/DJVNBI19ERLM.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 ประจําปm 2554 (ข8อมูล ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2554) 
รายละเอียดอ8างอิงท่ี 900QPXEW  หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LHKK900QROV6.xls    

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.2 รายงานการใช%สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนสิงหาคม 2554  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ติดต้ังมิเตอร#ไฟฟ{าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตFเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# และต8องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ



25 

N:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  9_2554.doc 
 

ประหยัดพลังงาน และลดคFาใช8จFายสาธารณูปโภค ร8อยละ 5 ตFอปm และป�จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช8พลังงานของชาติ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข8อมูลการใช8สาธารณูปโภค ประจําเดือนสิงหาคม 2554 
อ8างอิงท่ี BH1EOJJP หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/EIBWBI10AH5N.xls หรือสืบค8นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?BH1EOJJP   รายละเอียด ดังนี้   

1. สรุปรายงานการใช8คFาสาธารณูปโภค ประจําเดือนสิงหาคม 2554  
2. การใช8สาธารณูปโภค (ไฟฟ{า ประปา และโทรศัพท#) ประจําเดือนสิงหาคม 2554 จําแนกตาม

มิเตอร# และคFาใช8จFาย   
3. รายงานสถิติการใช8น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนสิงหาคม 2554 จําแนกตามปริมาณและคFาใช8จFาย  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2554   

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# พ8นจากการเปnนผู8แทนผู8บริหารระดับคณะ กลุFมสาขา
สังคมศาสตร# ตามวาระของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร#และวิทยาศาสตร# ตามนโยบายคณบดี ให8กําหนดประชุมทุกวันจันทร#ท่ี 4 หรือวันจันทร#สุดท8ายของทุกเดือน    

ดังนั้น เพ่ือให8การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได8ลFวงหน8า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร#และวิทยาศาสตร# ครั้งท่ี 10/2554 ประจําเดือนตุลาคม 2554 วันจันทร#ท่ี 31 
ตุลาคม 2554 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร8อมรายละเอียดภายในพุธท่ี 19 ตุลาคม 2554 และจัดสFง
ระเบียบวาระการประชุมให8คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2554         

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ    

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.  
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