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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 1/2555 

วันจันทร�ท่ี 30 มกราคม 2555  
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�  หัวหน9าสายวิชาวิทยาศาสตร� กรรมการ  
5. ผศ.ดร.สิทธิพงศ�     รักตะเมธากูล หัวหน9าสายวิชาคณิตศาสตร�ฯ     กรรมการ 
6. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน9าสายวิชาศิลปศาสตร�  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน� นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู9ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ�  แก9วประสิทธิ์ กรรมการประจําคณะ ผู9แทนคณาจารย� กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ�  ธวัชพันธุ� กรรมการประจําคณะ (อาจารย�ประจํา) กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน9าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู%เข%าร/วมประชุม  
1. อ.ดร.พจมาลย� พูลมี รองคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต 
2. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี ผู9ชKวยคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต 
3. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุKม ผู9ชKวยคณบดีฝ2ายวิจัย และ หัวหน9า ศสวท.  
4. อ.ดร.ปLติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
5. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
6. ผศ.นพพร รัตนชKวง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟLสิกส�  
7. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
8. อ.ดร.เอกชัย สุนทรศีลสังวร เลขานุการคณบดีฝ2ายวิชาการ    

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู9ชKวยศาสตราจารย� ดร.ชานันก�  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ทําหน9าท่ีประธาน
การประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ%งให%ทราบ   

1.1 แนะนําหัวหน%าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ประธานโครงการจดัตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา   

ประธานแสดงความยินดี และแนะนํา อ.ดร.อรวรรณ  ชุณหชาติ ซ่ึงได9รับเสนอชื่อและอนุมัติแตKงต้ังให9
ดํารงตําแหนKงหัวหน9าสาขาวิชาจุลชีววิทยา และประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ต้ังแตKวันท่ี 25 มกราคม 
2555 เปUนต9นไป           

   ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม รับทราบ   
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วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/2554   

  ประธานขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร� 
และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 12/2554 เม่ือวันจันทร�ท่ี 26 ธันวาคม 2554 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได9นําเรียนในระบบ e-Office 
อ9างอิงท่ี EO0KJ3WE หรือท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?EO0KJ3WE เม่ือวันท่ี 12  
มกราคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YUIVEO0KVOXU.doc  ดังเสนอมาพร9อมนี้     

  ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมKแก9ไขหน9า   

วาระท่ี  3 เรื่องแจ%งเพ่ือทราบ   
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2554 

ตามท่ีกําหนดให9หนKวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ9งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนKวยงานภายใน/โครงการ และฝ2าย
ตKางๆ ประจําเดือนธันวาคม 2554 (ข9อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2555) อ9างอิงท่ี EU0IWEEU หรือสืบค9นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?EU0IWEEU ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน/วยงาน การนําส/งรายงาน  

ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 
1 ฝ2ายบริหาร 10 พ.ย.54 ยังไมKรายงานผล ยังไมKรายงานผล 
2 ฝ2ายวิชาการ  10 พ.ย.54 ยังไมKรายงานผล ยังไมKรายงานผล 
3 ฝ2ายวิจัย   - ยังไมKรายงานผล 17 ม.ค.55 
4 ฝ2ายกิจการนิสิต 10 พ.ย.54 7 ธ.ค.54 5 ม.ค.55 
5 ฝ2ายวางแผน  - - ยังไมKรายงานผล  
6 ฝ2ายประกันคุณภาพการศึกษา 7 พ.ย.54 7 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 
7 ฝ2ายวิเทศสัมพันธ�และกิจการพิเศษ 10 พ.ย.54 8 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 
8 สายวิชาคณิตศาสตร�  8 พ.ย.54 7 ธ.ค.54 11 ม.ค.55 
9 สายวิชาวิทยาศาสตร� 10 พ.ย.54 13 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 
10 สายวิชาศิลปะศาสตร� 10 พ.ย.54 9 ธ.ค.54 16 ม.ค.55 
11 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 14 พ.ย.54 16 ธ.ค.54 13 ม.ค.55 
12 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร� ภ.พิเศษ 10 พ.ย.54 13 ธ.ค.54 9 ม.ค.55 
 13 โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ   10 พ.ย.54 9 ธ.ค.54 20 ม.ค.55 
14 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร� ภ.พิเศษ 17 พ.ย.54 14 ธ.ค.54 5 ม.ค.55 
15 ศูนย�สKงเสริมการวิจัยและถKายทอดเทคโนโลยี 8 พ.ย.54 13 ธ.ค.54 9 ม.ค.55 
16 สํานักงานเลขานุการ 7 พ.ย.54 7 ธ.ค.54 9 ม.ค.55 
17 โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 8 พ.ย.54 7 ธ.ค.54 13 ม.ค.55 
18 โครงการจัดต้ังสKวนงานจัดการศึกษา 1 พ.ย.54 13 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 
19 โครงการจัดต้ังสายวิชาฟLสิกส� 10 พ.ย.54 9 ธ.ค.54 11 ม.ค.55 
20 โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 7 พ.ย.54 15 ธ.ค.54 9 ม.ค.55 
21 โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร� 10 พ.ย.54 13 ธ.ค.54 9 ม.ค.55 
22 โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� 17 พ.ย.54 14 ธ.ค.54 5 ม.ค.55 
23 โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 1 พ.ย.54 1 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 
24 โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� 10 พ.ย.54 6 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 

รวมหน/วยงานท่ีไม/นําส/งท้ังส้ิน 1 3 3 
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อนึ่ง รองคณบดีฝ2ายวางแผน ได9รับการแตKงต้ังต้ังแตKวันท่ี 1 ธันวาคม 2554 จึงยังมิได9รายงานผลการ
ดําเนินงานในเดือนธันวาคม 2554  

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

3.2 รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ%าง รายการครุภัณฑ� และส่ิงก/อสร%าง ป>งบประมาณ 2555 

หนKวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานแผนการจัดซ้ือจัดจ9างหมวด
คKาครุภัณฑ�และสิ่งกKอสร9าง เงินรายได9 ประจําปs 2555 และรายงานความก9าวหน9าในการดําเนินงานโครงการกKอสร9าง 
เพ่ือใช9เปUนข9อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปs 2554  ดังนี้  

1. รายงานความก9าวหน9าในการดําเนินการโครงการกKอสร9าง ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2554 คงเหลือโครงการปรับปรุง/กKอสร9างอาคาร จํานวน 2 โครงการ  รายละเอียด ดังนี้   

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1 – 5 และ 9 วงเงิน 19,900,000 บาท รายงานสรุป
ครั้งท่ี 10 ระหว/างวันท่ี 16 ธันวาคม 2554 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2555 โดยสังเขป ดังนี้ 

งบประมาณคKางานกKอสร9างตามรูปแบบรายการ 19,900,000 บาท 
ระยะเวลาการกKอสร9าง ฯ ตามสัญญา ฯ 270 วัน 
ระยะเวลาการกKอสร9างที่ผKานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 ก.พ.54) 335 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกKอสร9างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 11 พ.ย.54) 0 วัน 
ระยะเวลาเกินกําหนดสัญญา 65 วัน 
ความก9าวหน9าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปUนร9อยละ 100  
ความก9าวหน9าของงานที่ทําได9จริงคิดเปUนร9อยละ 91.65  
ช%ากว/ากําหนดการคิดเปEนร%อยละ 8.35 (25 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตKอวันในรอบเดือนที่ผKานมา 21.12 คน 
สามารถสKงมอบงานการกKอสร9าง งวดที่ 1 ได9เม่ือ 18 มิถุนายน 2554  
สามารถสKงมอบงานการกKอสร9าง งวดที่ 2 ได9เม่ือ 7  กันยายน  2554  
สามารถสKงมอบงานการกKอสร9าง งวดที่ 3 ได9เม่ือ 14  กันยายน 2554   
คาดว/าจะสามารถส/งมอบงานการก/อสร%าง งวดที่ 4 ได%ภายในประมาณ 10 กุมภาพันธ� 2555 

ปIญหา/ข%อเสนอแนะ/ข%อคิดเห็น 
- งานมีความก9าวหน9าลดลงมาก (6.23%) เนื่องจากปริมาณคนงานเฉลี่ยลดลงจากเดือนกKอน และ

เปUนงานท่ีต9องเก็บความเรียบร9อยของงานท่ีได9ดําเนินการแล9ว แนวโน9มงานจะมีความลKาช9ากวKาสัญญา อีกราว 1 เดือน 
(ระยะเวลาเกินกําหนดในสัญญา 65 วัน)       

- ระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 แจ9งสงวนสิทธิ์การปรับต้ังแตK
วันท่ีครบกําหนดสัญญา วันละ 19,900 บาท  

- ได9มีการกําชับให9ผู9รับจ9างเหมาฯ คนงานและบริวาร ระวังอันตรายท่ีเกิดจากการทํางานให9มาก
ข้ึน 

- ผู9รับจ9างเหมาฯ อยูKระหวKางเตรียมการติดต้ังแผงตะขKายกันนก Spandrel  ห9องดาราศาสตร� 
และจัดทําห9องน้ําภายนอก 

- มีการจัดทําบันทึกแจ9งเตือนความลKาช9าถึงผู9รับจ9างเหมาฯ ให9เรKงดําเนินการงานสKวนท่ียัง
ดําเนินการไมKแล9วเสร็จ 

- งานติดต้ังหลังคาคลุมทางเชื่อม อาคาร 3-5 ยังดําเนินการไมKแล9วเสร็จ 
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- งานติดต้ังแผง Spandrel ทําให9ผนังอาคาร 9 ฝ{|งตะวันออก เกิดความเสียหาย ได9แกK กระเบ้ือง
ผนังห9องน้ําภายในและผนังห9องทํางานคณบดี ซ่ึงได9แจ9งความเสียหายให9ผู9รับจ9างเหมาฯ ดําเนินการแก9ไขแล9ว (การรื้อ
ถอนนั่งร9านการติดต้ัง Spandrel เปUนเหตุให9กระจกห9องน้ําหญิง ชั้น 1 ฝ{|งตะวันตก แตกชํารุด ฝาครอบถุงบําบัดน้ําเสีย
แตก ได9ประสานงานแจ9งผู9ควบคุมงาน เพ่ือแจ9งผู9รับจ9างเหมาด9วยแล9ว)    

- งานจัดทําห9องน้ําภายนอกยังดําเนินการไมKแล9วเสร็จ  

โครงการก/อสร%าง “อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา หลังท่ี 1 วงเงิน 
20,700,000 บาท รายงานสรุปครั้งท่ี 9 ระหว/างวันท่ี 18 ธันวาคม 2554 – 17 มกราคม 2555 โดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณคKางานกKอสร9างตามรูปแบบรายการ 20,700,000 บาท 
ระยะเวลาการกKอสร9าง ฯ ตามสัญญา ฯ 240 วัน 
ขยายระยะเวลาการกKอสร9าง คร้ังที่ 1 55 วัน 
ระยะเวลาการกKอสร9างที่ผKานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 18 เม.ย.54) 275 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกKอสร9างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 6 ก.พ. 55) 20 วัน 
ความก9าวหน9าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปUนร9อยละ 100.00  
ความก9าวหน9าของงานที่ทําได9จริงคิดเปUนร9อยละ 66.72  
ช%ากว/ากําหนดการคิดเปEนร%อยละ 33.28 (65 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตKอวันในรอบเดือนที่ผKานมา 54.84 คน 
เคร่ืองจักร   -   
สามารถส/งมอบงานการก/อสร%าง งวดที่ 1 ได%เม่ือ 13 กรกฎาคม 2554 
สามารถส/งมอบงานการก/อสร%าง งวดที่ 2 ได%เม่ือ 16 กันยายน 2554 
สามารถส/งมอบงานการก/อสร%าง งวดที่ 3 ได%เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2554  
สามารถส/งมอบงานการก/อสร%าง งวดที่ 4 ได%เม่ือ 18 ธันวาคม 2554 
คาดว/าสามารถส/งมอบงานการก/อสร%าง งวดที่ 5 ได%ภายในประมาณ 18 มกราคม 2555  

ปIญหา / ข%อเสนอแนะ / ข%อคิดเห็น 
- งานโดยรวมมีความก9าวหน9าเพ่ิมข้ึน (22.15%) จากเดือน 
- ผู9รับจ9างเหมาฯ ดําเนินการตามลําดับ อยูKระหวKางการติดต้ังฝ~าเพดาน ปูพ้ืนกระเบ้ืองแกรนิต 

และงานทาสีผนัง  
- ในรอบเดือนท่ีผKานมา มีการอนุมัติวัสดุ 6 รายการ ได9แกK หลังคา Metal Sheet และฉนวนกัน

ความร9อน PU-Foam ของ ห9างหุ9นสKวนจํากัด เอส.ดับบลิว รูฟฟLง เอ็นจิเนียริ่ง , บล็อกปูถนนทางเท9า ของบริษัท 
ผลิตภัณฑ�คอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) เครื่องหมายการค9า CCP , ลําโพงเพดาน เครื่องหมายการค9า BOSCH รุKน 
LHM 0606/00 ขนาด 7.8 inch. , เครื่องปรับอากาศ ของบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เครื่องหมายการค9า 
TASAKI และโคมไฟและโคมดาวไลท� ของบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เครื่องหมายการค9า TASAKI  

- คKาแรงงานเฉลี่ยมีคKาสูงข้ึนกวKาเดือนกKอน และอัตราความก9าวหน9าในรอบเดือน มีคKาเพ่ิมข้ึน   
- งานมีความลKาช9าสะสมเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากเปUนงานติดต้ังวัสดุพ้ืนผิว และเปUนงานรายละเอียด 

ซ่ึงต9องใช9เวลามากกวKาเดิมคาดวKางานจะลKาช9ากวKาสัญญา ราว ๒ เดือน ทําให9ผู9รับจ9างเหมาฯ ต9องเรKงงานมากข้ึน 
- พบข9อผิดพลาดจากการทํางานหลายสKวน เชKนงานแตกร9าวของงานฉาบปูนผนัง ซ่ึงได9แจ9งให9ผู9รับ

จ9างเหมาฯ แก9ไขแล9ว 
- ระบบเครือขKายคอมพิวเตอร� ต9องมีการแก9ไขโดยให9รวมสายสัญญาณ เครื่องเครือขKายชนิดไร9

สายไว9ท่ีเครื่องชุมสายตัวเดียวกัน เพ่ือรองรับการใช9งานรKวมเครือขKายของคณะศิลปศาสตร�ฯ  

2. รายงานแผน/ผลการจัดซ้ือ/จ9างหมวดคKาครุภัณฑ�และสิ่งกKอสร9าง เงินงบประมาณแผKนดิน 
ประจําปs 2555  ของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  รายละเอียดอ9างอิงท่ี F210J3VS เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2555 
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หรือสืบค9น ท่ี  http://158 .108 .194 .6 :5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F210J3VS หรื อสืบค9น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UKTRF210LVAC.xls    

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.3 รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห/งชาติ (ฉบับท่ี 2) 

ด9วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/ว 1527 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 
2554 แจ9งประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหKงชาติ (ฉบับท่ี 2) เพ่ือให9
สถาบันการศึกษา มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานฯ จึงกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา/ประสบการณ�ภาคสนาม รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา/ประสบการณ�งานสนาม และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

“กรณีสถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ!ภาคสนาม 
(ถ%ามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินงานของประสบการณ!งานสนาม (ถ%ามี) รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน โดยไม/ใช%ตามแบบ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ท่ีเป7นตัวอย/าง
ตามลําดับนั้น ให%สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบเก็บข%อมูลรายละเอียดดังกล/าวให%ครอบคลุมประเด็นต/าง ๆ ตามหัวข%อใน 
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ท่ีสามารถอ%างอิงและตรวจสอบได%ตามความจําเป7น” ท้ังนี้สามารถ 
Download ประกาศประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหKงชาติ (ฉบับท่ี 2) ได9จากเว็บไซต� http://www.mua.go.th/users/tqf-   รายละเอียดอ9างอิงใน
ระบบ e-Office ท่ี EL0WROI5 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?EL0WROI5  

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.4 รับทราบการแต/งตั้งอาจารย�ประจําบัณฑิต หลักสูตร ศศ.ม. และ ปร.ด.(ภาษาอังกฤษเปEน
ภาษาสากล) 

 ด9วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ขอเสนอชื่ออาจารย�เพ่ือ
แตKงต้ังเปUนอาจารย�ประจําบัณฑิตในหลักสูตร  ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเปUนภาษาสากล) และ ปร.ด.(ภาษาอังกฤษเปUน
ภาษาสากล)  ดังนี้  

1. อ.ดร.จารุพร  พงษ�ศิริเวทย� ตําแหนKง อาจารย� สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร� 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

2. อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร  ตําแหนKง อาจารย� สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร� คณะ
ศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   

3. อ.ดร.จิรายุ  ทัพพุKม ตําแหนKง อาจารย� สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร� คณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

4. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย ตําแหนKง อาจารย� สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร� 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   

5. อ.ดร.อุดม  ศรีนนท� ตําแหนKง อาจารย� สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร� คณะ
ศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  
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ท้ังนี้โดยผKานความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรฯ เรียบร9อยแล9ว รายละเอียดอ9างอิงท่ี EM0XRCAA 
หรือสืบค9นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?EM0XRCAA   

อนึ่ ง การเสนอแตKง ต้ังอาจารย�ประจําบัณฑิต ตามระเบียบวKาด9วยอาจารย� บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2548 ข9อ 5.1 ต9องได9รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และเนื่องจาก
บันทึกเสนอแตKงต้ังอาจารย�ประจําฯ ได9รับเอกสารเม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2555 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว จึงขอนําเวียนให9
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาทางระบบ e-Office เปUนวาระพิเศษ เพ่ือนําเสนอวิทยาเขตฯ และบัณฑิตวิทยาลัย
ได9 ดังนี้จึงขอแจ9งท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ ท้ังนี้บัณฑิตวิทยาลัยฯ ได9อนุมัติแตKงต้ังอาจารย�ท้ัง 5 ทKาน 
เปUนอาจารย�ประจําหลักสูตรดังกลKาวเรียบร9อยแล9ว  

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 การแต/งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู%ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� แทนผู%ลาออก 

  ตามท่ีกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/19749 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2554 ����ขอให9พิจารณา
เสนอชื่อบุคคลผู9สมควรดํารงตําแหนKงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� แทนผู9
ลาออก จํานวน 1 ชื่อ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ และแจ9งรายชื่อภายในวันท่ี 11 มกราคม 2555 
และได9รับแจ9งจากวิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2555 อีกทางหนึ่ง  และเนื่องจากคณะฯ ได9รับเรื่อง
โดยตรงจากมหาวิทยาลัยฯ และอยูKในระหวKางดําเนินการแจ9งเวียนคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อ
บุคคลผู9สมควรดํารงตําแหนKงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เอกสารอ9างอิงท่ี 
E90NLIL5 เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 หรือ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?E90NLIL5    

  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ดําเนินการแจ9งเวียนคณะกรรมการประจําคณะฯ ทางระบบ e-
Office แล9ว ผลการตรวจสอบ คณะกรรมการฯ รวม 10 ทKาน เข9าระบบเพ่ือรับทราบและพิจารณาแล9ว 8 ทKาน ไมKเข9า
ระบบ 2 ทKาน โดยมีผู9เสนอชื่อ ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร  ไมKเสนอ 2 ทKาน  และรับทราบโดยไมKมีความเห็น 5 ทKาน ตรวจสอบ
ข9อมูลเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2555  ดังนั้น คณบดีจึงพิจารณาสั่งการให9นําเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดการ ซ่ึงกําหนดประชุมวันท่ี 9 มกราคม 2555 กKอนนําเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันท่ี 11 มกราคม 2555   

  อนึ่ง คณะกรรมการบริหารและจัดการเลื่อนกําหนดประชุมในวันดังกลKาว ดังนั้น คณะฯ จึงมิได9
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู9สมควรดํารงตําแหนKงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู9ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
แทนผู9ลาออก  

  ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
3.6 กําหนดวันประเมินผลการบริหารของผู%บริหาร  

ด9วยรองคณบดีฝ2ายประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีฯ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/173 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555 แจ9งกําหนดวันประเมินผลการ
บริหารงานของผู9บริหาร อ9างอิงในระบบ e-Office ท่ี EN0PGD6X เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?EN0PGD6X  โดยขอให9หนKวยงานแจ9งบุคลากรและนิสิต
ดําเนินการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ในระบบออนไลน� ทางเว็บไซต� 
http://ex-assess.ku.ac.th ระหวKางวันท่ี 6-20 กุมภาพันธ� 2555 โดยเป~าหมายจํานวนบุคลากรท่ีเข9าประเมินต9องไมK
น9อยกวKาร9อยละ 50 และจํานวนนิสิตท่ีเข9าประเมินต9องไมKน9อยกวKาร9อยละ 25 ท้ังนี้สามารถดาวน�โหลดคูKมือการ
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ดําเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ และคูKมือการใช9งานและแบบประเมินได9ท่ี  
http://ex-assess.ku.ac.th นั้น  

เนื่องจากคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให9แตKงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ประกอบด9วย  

1. รองคณบดีฝ2ายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
2. รศ.ดร.จงรักษ�  แก9วประสิทธิ์    รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ2ายประกันคุณภาพ   กรรมการ  
4. รองคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต    กรรมการ  
5. ผู9ชKวยคณบดีฝ2ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
6. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศีลสังวร     เลขานุการ   

ดังนั้น เพ่ือให9เปUนไปตามเป~าหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดฯ คณะฯ ได9แจ9งให9คณะกรรมการฯ ดังกลKาว
ทราบ และพิจารณาดําเนินการตามแนวทางคูKมือการประเมิน ข9อ 3.3 แล9ว  

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบการขออนุมัติปริญญาภาคต%น ป>การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 2 ภาคปกติ  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสนท่ี ศธ 0513.20103(3)/1301 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2554 
แจ9งรายชื่อผู9มีสถานภาพทางการศึกษาอยูKในขKายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคต9น ปsการศึกษา 2554 ครั้งท่ี 2 
(ภาคปกติ)  รวม 9 ราย ประกอบด9วย  

1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ จํานวน  1 คน   

2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�) จํานวน  6 คน 

3. หลักสูตร วท.บ.(เคมี) จํานวน  2 คน  

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มอบให9สKวนงานจัดการศึกษา ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข9องกับการอนุมัติปริญญาเรียบร9อยแล9ว โดยผู9มีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมี
ความประพฤติเหมาะสม ไมKมีหนี้สินกับคณะฯ ดังนั้น จึงขอนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให9
ความเห็นชอบ โดยการเวียนในระบบ e-Office เพ่ือสามารถดําเนินการได9รวดเร็ว และเปUนไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด รายละเอียดอ9างอิงท่ี E80NRVWD เ ม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?E80NRVWD และได9ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
เรียบร9อยแล9ว  

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 รับทราบการแก%ไขข%อมูลเสนอจบการศึกษาประจําภาคต%น ป>การศึกษา 2554 ครั้งท่ี 2 ภาคปกติ 

ด9วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0028 ลงวันท่ี 11 มกราคม 
2555 แจ9งขอแก9ไขข9อมูลเสนอจบการศึกษาประจําภาคต9น ปsการศึกษา 2554 ครั้งท่ี 2 (ภาคปกติ) โดยแก9ไขชื่อผู9สําเร็จ
การศึกษา หลักสูตร วท.บ.(เคมี) จากเดิม นางสาวกิตติยาพร  วรสา เปUน นางสาวกิติยาพร  วรสา รายละเอียดอ9างอิงใน
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ระบบ e-Office ท่ี EN0WLGCP หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?EN0WLGCP  
นั้น 

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได9ประสานงานมอบหมายให9สKวนงานจัดการศึกษา ตรวจสอบและ
ดําเนินการแก9ไขเรียบร9อยแล9ว  

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.9 รับทราบการแต/งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของ  
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 ด9วยกองการเจ9าหน9าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/5686 เรื่อง การแตKงต้ังกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย ได9แกK อ.ดร.ศศิธร อุดปLน อ.ศศิน 
เทียนดี  อ.ปรวี วงศ�สวัสด์ิสุริยะ และ อ.ภุมรินทร�  เจริญพิริยะ รายละเอียดอ9างอิงท่ี E90O2ZRR เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 
2554 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?E90O2ZRR โดยขอให9คณะฯ ดําเนินการ
เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรดังกลKาวตาม
เกณฑ�ท่ีกําหนด และแจ9งรายชื่อกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงาน ไมKกKอนวันท่ี 19 
ธันวาคม 2554 มายังกองการเจ9าหน9าท่ีภายในวันท่ี 9 มกราคม 2555 เพ่ือดําเนินการตKอไป นั้น      

เนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/25xx เม่ือวันท่ี       25xx 
เห็นชอบให9เสนอชื่อผู9ประสานงานสาขาวิชา เปUนกรรมการลําดับท่ี 3 ในกรณีท่ีสังกัดสายวิชาเดิม และเสนอชื่อ รศ.ดร.
จงรักษ�  แก9วประสิทธิ์ ผู9แทนคณาจารย�ในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปUนกรรมการลําดับท่ี 3 ในกรณีท่ีสังกัดโครงการ
จัดต้ังสายวิชา ดังนั้นจึงดําเนินการเสนอชื่อแตKงต้ังคณะกรรมการประเมินผลฯ ดังนี้   

 อ.ดร.ศศิธร อุดปLน  สังกัดสายวิชาคณิตศาสตร�  สาขาวิชาคณิตศาสตร�   
1.  คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประธานกรรมการ  
2.  หัวหน9าสายวชิาคณิตศาสตร�ฯ    กรรมการ 
3.  ผู9ประสานงานสาขาวิชาคณิตศาสตร�   กรรมการ  

อ.ศศิน  เทียนดี  และ อ.ปรวี วงศ�สวัสด์ิสุริยะ  สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร�  
1.  คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประธานกรรมการ  
2. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร�  กรรมการ 
3. รศ.ดร.จงรักษ�  แก9วประสิทธิ์    กรรมการ  

อ.ภุมรินทร�  เจริญพิริยะ  สังกัดสายวิชาศิลปศาสตร� สาขาวิชาภาษาจีน  
1.  คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประธานกรรมการ  
2. หัวหน9าสายวิชาศิลปศาสตร�    กรรมการ 
3. ผู9ประสานงานสาขาวิชาภาษาจีน   กรรมการ  

โดยแจ9งวันเริ่มปฏิบัติงานตามท่ีปฏิบัติจริง คือวันท่ี 19 ธันวาคม 2554 ยกเว9น อ.ดร.ศศิธร  อุดปLน เริ่ม
ปฏิบัติงานต้ังแตKวันท่ีรายงานตัวจบการศึกษา เนื่องจากเปUนผู9รับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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3.10 รับทราบแนวปฏิบัติตามข%อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ว/าด%วยการสรรหาคณบดี 
ผู%อํานวยการสถาบัน/สํานัก พ.ศ.2554  

ด9วยกองกลางมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/19748 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2554  เรื่องแนวปฏิบัติตาม
ข9อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�วKาด9วยการสรรหาคณบดี ผู9อํานวยการสถาบัน/สํานัก พ.ศ.2554 รายละเอียดอ9างอิง
ในระบบ e-Office ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?E90NH07O หรือท่ี E90NH07O 
เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2554  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

1.  ให9คณบดี ผู9อํานวยการสถาบัน/สํานัก เสนอบัญชีรายชื่อผู9ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีอยูKในแวดวง
การศึกษาหรือวิชาการท่ีเก่ียวข9องกับคณะ สถาบัน สํานัก โดยผKานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนKวยงาน
สKงไปยังกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กKอนครบวาระการดํารงตําแหนKงผู9บริหารหนKวยงาน ไมKน9อยกวKา 180 
วัน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตKงต้ังเปUนคณะกรรมการสรรหาฯ   

2.  ให9หัวหน9าสํานักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สํานัก ดําเนินการตามหลักเกณฑ�และวิธีการได9มาซ่ึง
กรรมการสรรหาท่ีเปUนผู9แทนหนKวยงาน และเสนอชื่อผู9แทนหนKวยงาน จํานวน 3 คน สKงไปยังกรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย กKอนครบวาระการดํารงตําแหนKงผู9บริหารหนKวยงาน ไมKน9อยกวKา 180 วัน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแตKงต้ังเปUนคณะกรรมการสรรหาฯ    

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตําแหน/ง อาจารย� สังกัด สอบน.  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได9รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ ประจําปs 2555
อัตราใหมK ตําแหนKง อาจารย� จํานวน 5 อัตรา และจัดสรรให9โครงการจัดต้ังสายวิขาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรม
ภาษา จํานวน 1 อัตรา ป{จจุบันดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือรับราชการเสร็จเรียบร9อยแล9ว นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได9ดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2555 เสร็จเรียบร9อย
แล9ว ดังนั้นจึงขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือก และขออนุมัติบรรจุ น.ส.ณัฏฐนันท�  อภิรัตน�โยธิน คุณวุฒิ ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ย 2.74 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และ ศศ.ม.(ภาษาศาสตร�เพ่ือการสื่อสาร) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�  คะแนนเฉลี่ย 3.56 ผู9ผKานการคัดเลือกเข9ารับราชการในตําแหนKงพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนKง อาจารย� ข้ัน 15,277 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโทหรือเอกสาขาอังกฤษ รายละเอียดสืบค9นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F40UTXQB หรืออ9างอิงท่ี F40UTXQB เม่ือวันท่ี 28 
มกราคม 2555  ดังแนบ         

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนKงอาจารย�ต9องผKานการพิจารณาและได9รับเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบร9อยแล9วจึงนําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตKอไป      

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   

4.2 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตําแหน/ง อาจารย� สังกัด โครงการจัดตั้ง
สายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี  

สืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ในการประชุมครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 
2554 มีมติอนุมัติโอนสํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน และให9บุคลากรเดิมท่ี
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ปฏิบัติงานท่ีโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีท่ีปฏิบัติงานท่ีวิทยาเขตบางเขน สามารถโอนย9ายไปสังกัดหนKวยงานอ่ืน
ในวิทยาเขตบางเขนหรือวิทยาเขตกําแพงแสนได9ตามความสมัครใจ และมหาวิทยาลัยจะทดแทนตําแหนKงให9แกKโครงการ
จัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซ่ึงมีสายวิชา 4 อัตรา และสายสนับสนุนวิชาการ 8 อัตรา นั้น  

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได9รับมอบหมายให9รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและทKองเท่ียว)  โดยเปUนหนKวยงานรับนิสิตใหมKชั้นปsท่ี 1 จํานวน 150 คน ต้ังแตKปsการศึกษา 
2555 เปUนต9นไป และดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของโครงการจัดต้ัง
สุพรรณบุรีท้ังหมด ซ่ึงมหาวิทยาลัยได9พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ จํานวน 4 อัตรา 
ทดแทนอัตราพนักงานสายวิชาการ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพ่ือปฏิบัติงานด9านการเรียนการสอนใน
หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทKองเท่ียว) โดยปฏิบัติงานในสังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี 
และดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือรับราชการเสร็จเรียบร9อยแล9ว นั้น   

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได9ดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 เสร็จเรียบร9อยแล9ว 
ดังนั้นจึงขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือก และขออนุมัติบรรจุบุคคลเข9ารับราชการ ดังนี้  

1. น.ส.เขมจิรา หนองเปUด คุณวุฒิ ศศ.บ.(การทKองเท่ียว) คะแนนเฉลี่ย 3.63 เกียรตินิยมอันดับ 2  
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ศศ.ม.(การจัดการทKองเท่ียวและการโรงแรม) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
คะแนนเฉลี่ย 3.74  ผู9ผKานการคัดเลือกเข9ารับราชการในตําแหนKงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนKง อาจารย� ข้ัน 15,277 
บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโทหรือเอกสาขาวิชาการโรงแรมและทKองเท่ียว    

2. น . ส . ชม พูนุ ท  ภ า ณุภาส  คุณวุฒิ  ศศ .บ . ( ก า ร โ ร งแรม )  คะแนน เ ฉลี่ ย  2 . 73  จ าก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และ วท.ม.(การจัดการนันทนาการการทKองเท่ียว) จากจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย คะแนน
เฉลี่ย 3.85  ผู9ผKานการคัดเลือกเข9ารับราชการในตําแหนKงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนKง อาจารย� ข้ัน 15,277 บาท 
เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโทหรือเอกสาขาวิชาการโรงแรมและทKองเท่ียว 

3. นายกรภัทร  กิตติภานิชกุล คุณวุฒิ ศศ.บ.(การทKองเท่ียว) คะแนนเฉลี่ย 3.52 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� และ ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทKองเท่ียว) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  คะแนน
เฉลี่ย 3.31  ผู9ผKานการคัดเลือกเข9ารับราชการในตําแหนKงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนKง อาจารย� ข้ัน 15,277 บาท 
เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโทหรือเอกสาขาวิชาการโรงแรมและทKองเท่ียว 

4. น.ส.พิมพร  ศรีรุKงเรือง คุณวุฒิ ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทKองเท่ียว) คะแนนเฉลี่ย 2.69 จากสถาบัน
ราชภัฎสวนสุนันทา และ ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทKองเท่ียว) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  คะแนนเฉลี่ย 3.45   
ผู9ผKานการคัดเลือกเข9ารับราชการในตําแหนKงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนKง อาจารย� ข้ัน 15,277 บาท เง่ือนไขการ
บรรจุปริญญาโทหรือเอกสาขาวิชาการโรงแรมและทKองเท่ียว 

รายละเอียดอ9างอิงท่ีรายละเอียดอ9างอิงท่ี F40UTXQB เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F40UTXQB   ดังแนบ      

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนKงอาจารย�ต9องผKานการพิจารณาและได9รับเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบร9อยแล9วจึงนําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตKอไป      

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  
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4.3 ปIญหาในการจัดการเรียนการสอนของโครงการ วมว. 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฝ2ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 
1/2555 คราวประชุม เม่ือวันอังคารท่ี 17 มกราคม 2555 เห็นชอบให9นําเสนอวาระเข9าสูKท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือพิจารณาประเด็นเก่ียวกับป{ญหาในการจัดการเรียนการสอนของโครงการ วมว. ในสKวนของคณะศิลปศาสตร�
และวิทยาศาสตร� อ9างอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?EV0W0HUS หรือท่ี 
EV0W0HUS  เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2555    

การดําเนินการโครงการ วมว. มีคณะกรรมการท่ีเก่ียวข9อง 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารโครงการ
สนับสนุนการจัดต้ังห9องเรียนวิทยาศาสตร�ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ซึงเปUนชุดท่ีกระรวง
วิทยาศาสตร�ฯ เปUนประธาน และในสKวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน มีคณะกรรมการ
ดําเนินงาน  2 ชุด ประกอบด9วย  

1.  คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห9องเรียนวิทยาศาสตร�ในโรงเรียนโดยการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โดยมีผู9ชKวยอธิการบดีฝ2ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ� เปUนประธาน    

2.  คณะกรรมการดําเนินการบริหารวิชาการและหลักสูตรโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห9องเรียน
วิทยาศาสตร�ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โดยมีอาจารย�ใหญKโรงเรียนสาธิตแหKง มก.
กําแพงแสน เปUนประธาน   

ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ ชุดของกระทรวงวิทยาศาสตร�ฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีผู9แทนคณะฯ ได9แกK 
คณบดี รองคณบดีฝ2ายวิชาการ ผู9ชKวยคณบดีฝ2ายวิจัย ผู9ชKวยคณบดีฝ2ายบริหาร รKวมเปUนกรรมการอยูKด9วยแล9ว          

คณะกรรมการฝ2ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� จึงขอเสนอวาระเพ่ือพิจารณา
เก่ียวกับการบริหารงานโครงการ วมว. ระดับคณะฯ ซ่ึงป{จจุบันไมKมีการแตKงต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ทําหน9าท่ีสื่อสารภายใน การมีสKวนรKวมในระดับสายวิชา/สาขาวิชาโดยตรง ดังนั้นจึงขอเสนอประเด็นพิจารณา ดังนี้   

1. การแตKงต้ังคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ โดยมีหน9าท่ีสื่อสาร สร9างความเข9าใจเพ่ือให9บริหาร
และจัดการโครงการได9ในระดับสายวิชา/สาขาวิชา   

2. องค�ประกอบของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ควรแตKงต้ังคณาจารย�ผู9สอนรายวิชาตKาง ๆ ให9มี
สKวนรKวมในการบริหาร เนื่องจากเปUนผู9เก่ียวข9องโดยตรงเพ่ือได9รับทราบป{ญหา และเสนอข9อแนะนําในการแก9ป{ญหาท่ี
เกิดข้ึนได9ทันเวลา เชKน กรณีป{ญหาของรายวิชาฟLสิกส�อาจารย�ผู9สอนเพ่ิงทราบวKามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลักสูตร 
ทําให9ต9องมีการสอนเสริมอยKางกะทันหัน เปUนต9น 

3. รองคณบดีฝ2ายวิชาการ ได9นําเสนอแตKงต้ังคณะทํางานดูแลการจัดการเรียนการสอนโครงการ
ห9องเรียนวิทยาศาสตร�  อ9างอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F10OCAE5 หรือท่ี
F10OCAE5 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2555 เพ่ือทําหน9าท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอนโครงการห9องเรียนวิทยาศาสตร�ใน
สKวนท่ีเก่ียวข9องกับคณะ  

นอกจากนี้ ประธานได9นําเสนอประวัติความเปUนมาของโครงการ วมว. ให9ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติม 
และท่ีประชุมได9พิจารณาและอภิปรายประเด็นตKาง ๆ ท่ีเก่ียวข9อง สอบถาม และเสนอแนะเก่ียวกับ  

1) หน9าท่ีของคณะกรรมการฯ ท่ีจําเปUนต9องระบุในหน9าท่ีเรื่องการกํากับ ดูแล และการบริหารจัดการ
ด9านวิชาการ การแตKงต้ังกรรมการโดยตําแหนKงท่ีมิได9ดําเนินการจริงแตKใช9เจ9าหน9าท่ีปฏิบัติงานแทน ควรพิจารณาแตKงต้ัง
จากเจ9าหน9าท่ีผู9ปฏิบัติ 
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2) เหตุผลในการแตKงต้ังผู9ชKวยคณบดีฝ2ายบริหาร หัวหน9าสายวิชาศิลปศาสตร� และ อาจารย� ดร.
อนามัย  ดําเนตร  

3) การประเมินผลการสอนของอาจารย�ในปsการศึกษา 2554 ให9ครอบคลุมทุกรายวิชา (ป{จจุบัน
สาขาวิชาเคมี จัดประเมินผลการเรียนการสอน) และในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาควรมีแบบฝ�กหัด เพราะเปUน
การสอนนักเรียนมัธยมศึกษา มิใชKการสอนนิสิต/นักศึกษา   

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม    

1. ขอให9รองคณบดีฝ2ายวิชาการ ถอนเรื่องเพ่ือนํากลับไปพิจารณาปรับองค�ประกอบกรรมการให9ครบ
ทุกสาขาวิชาท่ีมีสKวนรKวมสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเพ่ิมสาขาวิชาจุลชีววิทยา  

2. ขอให9ปรับเปลี่ยนกรรมการโดยตําแหนKง หรือกรรมการท่ีไมKมีสKวนเก่ียวข9องออก ได9แกK หัวหน9า
สํานักงานเลขานุการ และให9เสนอแตKงต้ังเจ9าหน9าท่ีท่ีปฏิบัติหน9าท่ีหรือรับผิดชอบงานโดยตรงแทน  

3.  ให9ปรับแก9ไขหน9าท่ีของคณะกรรมการฯ ให9ครอบคลุมด9านวิชาการ และการเงิน  

4.4 การให%บริการการสอนหลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู%) สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ศึกษา 
(หลักสูตร 5 ป>) คณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร�    

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการฝ2ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 
1/2555 คราวประชุม เม่ือวันอังคารท่ี 17 มกราคม 2555 เห็นชอบให9นําเสนอวาระเข9าสูKท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือพิจารณา ประเด็นท่ี 2 เก่ียวกับการเปLดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู9) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร�ศึกษา (หลักสูตร 5 ปs) ของคณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร� อ9างอิงท่ี EV0W0HUS เม่ือวันท่ี 19 
มกราคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?EV0W0HUS      

ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ2ายการศึกษาฯ พิจารณากรณีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการ
เรียนรู9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ศึกษา (หลักสูตร 5 ปs) ของคณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร� มีรายวิชาท่ีคณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� เปUนผู9รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให9แกKนิสิตในหลักสูตรดังกลKาวมากกวKา 80 หนKวยกิต โดย
มีรายวิชาท่ีนิสิตต9องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ต้ังแตKชั้นปs 1 ถึงชั้นปs 4 ซ่ึงสายวิชา/สาขาวิชาภายในคณะฯ
ต9องรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน  

ดังนั้น ท่ีประชุมพิจารณาแล9วมีความเห็นวKาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ควรหารือกับคณะ
ศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร� ในประเด็นดังนี้ 

1. ขอให9หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ศึกษา (หลักสูตร 5 
ปs) เปUนหลักสูตรสหวิทยาการ หรือหลักสูตรบูรณาการรKวมกันระหวKางคณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร�กับคณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� และรับผิดชอบรKวมกัน 

2. หากไมKสามารถดําเนินการตามข9อ 1 ควรมีข9อตกลงรKวมกันเรื่องการสนับสนุนการเรียนการสอน
ให9แกKคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เนื่องจากคKาใช9จKายในการจัดการเรียนการสอนคณะฯ ต9องรับภาระมาก และมี
ผลกระทบตKอสายวิชา/สาขาวิชาท่ีให9บริการการเรียนการสอน   

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นตKาง ๆ ท่ีเก่ียวข9องการให9บริการการสอน ซ่ึงทุกสายวิชาแจ9งวKาได9มีการ
ให9บริการสอนรายวิชาให9กับคณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร� อาทิ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ การสอน
คอมพิวเตอร� การสอนฟLสิกส� การสอนคณิตศาสตร� และรวมถึงการสอนเคมีในป{จจุบัน  หัวหน9าสายวิชา/โครงการจัดต้ัง
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สายวิชามีความยินดีให9บริการการสอนดังกลKาว แตKเพ่ือให9การบริหารจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินงานได9อยKาง มี
ประสิทธิภาพ ควรมีการประสานงานรKวมกันระหวKางภาควิชา/คณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร� เพ่ือมิให9มีลักษณะเปUน
การฝากเรียน เพราะรายวิชาท่ีแตKละสายวิชาต9องรับภาระมีจํานวนมากข้ึน มีผลกระทบตKอการใช9ห9องปฏิบัติการ 
อาจารย�ผู9สอน วัสดุวิทยาศาสตร� วัสดุการศึกษา และกระทบตKอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
ของนิสิตในหลักสูตรในสังกัดของสายวิชา/คณะ      

มติท่ีประชุม    เห็นชอบให9คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มีบันทึกเชิญคณบดี หัวหน9าภาควิชาท่ี
เก่ียวข9องของคณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร� มาประชุมรKวมกันเพ่ือปรึกษา หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะบูรณาการรKวมกัน  เพ่ือเตรียมความพร9อมและแผนงานดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู9) สาขาวิทยาศาสตร�ศึกษา    

4.5 การดําเนินงานสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร บธ.บ.
(การจัดการโรงแรมและท/องเท่ียว) ภาคพิเศษ     

สืบเนื่องจากคณะทํางานพิจารณาแนวทางในการโอนการดําเนินงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
สุพรรณบุรี ไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน โดยท่ีประชุมคณะทํางานฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 
2554 พิจารณาวาระท่ี 3.1 เรื่อง การพิจารณาแนวทางการดําเนินภารกิจของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีใน
สังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีมติ และมอบหมายการดําเนินงาน โดยขอนําเสนอเฉพาะสKวนท่ีเก่ียวข9องกับคณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� สืบค9นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?EM0OWWJU หรือ
อ9างอิงท่ี EM0OWWJU เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2555 ดังนี้  

1.  ด9านการเรียนการสอน  

    1.1  ให9คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เปUนผู9รับนิสิตใหมKชั้นปsท่ี 1 ต้ังแตKปsการศึกษา 2555 
เปUนต9นไป และดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของโครงการจัดต้ัง
สุพรรณบุรีท้ังหมด โดยเปลี่ยนจากโครงการภาคพิเศษ เปUนโครงการภาคปกติ และใช9งบประมาณจากโครงการพิเศษ  
อ่ืน ๆ ของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� สนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรไปกKอน โดยให9นิสิตใหมKท่ีเข9าศึกษา
ต้ังแตKปsการศึกษา 2555 ชั้นปsท่ี 1 – 2 เรียนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน สKวนนิสิตชั้นปsท่ี 3 – 4 เรียนท่ีโครงการจัดต้ังวิทยา
เขตสุพรรณบุรี ท้ังนี้ให9คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ประสานงานกับสํานักทะเบียนและประมวลผลเพ่ือแจ9งข9อมูล
การรับนิสิตใหมKด9วย สKวนนิสิตชั้นปsท่ี 2 – 4 ท่ีกําลังศึกษาอยูKในป{จจุบัน ให9โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนตKอไปจนนิสิตจบการศึกษา 

 1.2  นิสิตใหมKชั้นปsท่ี 1 ท่ีจะเข9าศึกษาต้ังแตKปsการศึกษา 2555 เม่ือสําเร็จการศึกษาให9รับปริญญา
บัตรของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� สKวนนิสิตชั้นปsท่ี 2 – 4 ท่ีกําลังศึกษาในป{จจุบัน ยังคงให9รับปริญญาบัตรจาก
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา เหมือนเดิม 

2.  ด9านหลักสูตร  

 2.2  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร�) มอบหมายให9คณบดีศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� ศึกษาความเปUนไปได9ในการรวมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร�) ของโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
สุพรรณบุรี กับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร�) ของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เสนอท่ีประชุมใน
การประชุมครั้งตKอไป 

4.  ด9านการบริหารจัดการ  

 4.2  ให9โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดําเนินการเรื่องการตัดโอนอัตรากําลังสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการให9แล9วเสร็จในวันท่ี 31 มีนาคม 2555 โดยเสนอผKานกองแผนงาน เพ่ือเสนอ กบม. (กองการ
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เจ9าหน9าท่ี) พิจารณาอนุมัติตัดโอนอัตรากําลังตKอไป พร9อมนี้ให9คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� สามารถดําเนินการ
เปLดรับอัตรากําลังทดแทนสายวิชาการได9กKอนตัดโอนอัตรากําลัง    

 4.4  ตามท่ีทKานอธิการบดีมอบนโยบายการโอนย9ายโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัด
วิทยาเขตกําแพงแสนในการประชุมคณะทํางานพิจารณาแนวทางในการโอนการดําเนินงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
สุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 3/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2554 เรื่องการเปLดรับอัตราทดแทน ซ่ึง
ให9เปLดรับบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี นั้น ท่ีประชุมมีมติวKาการเปLดรับอัตรากําลังทดแทนไมKต9องจํากัด
ภูมิลําเนาแตKให9ระบุวKาให9ปฏิบัติงานประจําอยูKท่ีโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี และไมKอนุมัติให9มีการ
โอนย9ายไปสังกัดหนKวยงานอ่ืน  

 4.5   ตามท่ีทKานอธิการบดีมอบนโยบายการโอนย9ายโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัด
วิทยาเขตกําแพงแสนในการประชุมคณะทํางานพิจารณาแนวทางในการโอนการดําเนินงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
สุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 3/2554 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2554 ให9โครงการจัดต้ังวิทยาเขต
สุพรรณบุรี ดําเนินการจัดหาท่ีพักสําหรับอาจารย�ท่ีจะต9องปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนคKาใช9จKาย (ท่ีประชุมให9ฝ2ายเลขานุการฯ หารือทKานอธิการบดีวKาคKาใช9จKายในการจัดหาท่ีพักจะ
ให9เฉพาะอาจารย� หรือครอบคลุมถึงบุคลากรสนับสนุนวิชาการท้ังใหมKและเกKาด9วย เพ่ือเสนอท่ีประชุมครั้งตKอไป)  

 4.6   โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดเตรียมบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการเปUนคณะกรรมการสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี เพ่ือทําหน9าท่ีประสานงานระหวKางสายวิชา คณะศิลปศาสตร�
และวิทยาศาสตร� และโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

การดําเนินงานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี โดยมีรองคณบดีฝ2ายวิชาการ เปUน
ประธานคณะกรรมการโครงการฯ ได9ดําเนินการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุในตําแหนKงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ จํานวน 4 อัตราเรียบร9อยแล9ว และดําเนินการในสKวนท่ีเก่ียวข9องกับด9านการเรียนการสอน หลักสูตร การ
บริหารจัดการ โดยสรุป ดังนี้  

1.  ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข9ารับราชการ ตําแหนKง อาจารย� จํานวน 4 อัตรา  
2.  นําเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือปรึกษาในสKวนของอัตราของสายสนับสนุน ท่ี

ได9รับจัดสรรทดแทน  5 อัตรา โดยขอความอนุเคราะห�อัตราสายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา ได9แกK ตําแหนKง เจ9าหน9าท่ี
บริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา และตําแหนKง นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เพ่ือดูแลประสานงานกิจกรรม
ตKาง ๆ ของนิสิต และดูแลการเงินบัญชีของโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี   

3.  จากการประชุมคณะทํางานพิจารณาแนวทางในการโอนการดําเนินงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
สุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2555 คณะฯ ขอทบทวนการจัดการ
เรียนการสอน ตามข9อ 1.1 การรับนิสิตใหมK ปsการศึกษา 2555 หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและทKองเท่ียว) ภาค
ปกติ ขอเปลี่ยนเปUน ภาคพิเศษ   

4.  การประชาสัมพันธ�การเปLดรับนิสิตใหมK  ปsการศึกษา 2555 อยูK ในระหวKางดําเนินการ
ประชาสัมพันธ�ผKานเว็บไซต�  

ประเด็นเสนอพิจารณา  

1.  ขอความเห็นชอบในหลักการเปLดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทKองเท่ียว) ปs
การศึกษา 2555 เนื่องจากสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี จะต9องจัดทําเอกสารโครงการภาคพิเศษ เพ่ือเสนอขออนุมัติ 
ป{จจุบันอยูKในระหวKางดําเนินการ ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอนใช9หลักสูตร และระเบียบเดิมของโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
สุพรรณบุรี   
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2.  ขอใช9พ้ืนท่ีห9องสํานักงานชั่วคราวของ สอบน. ชั้น 2 เปUนท่ีทําการของโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลป
ศาสตร� สุพรรณบุรี เม่ือ สอบน. ย9ายท่ีทําการไปอาคารใหมKแล9ว  

3.  ขอความอนุเคราะห�จากสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชาภายในคณะฯ จัดการเรียนการสอน
รายวิชาพ้ืนฐานแกKนิสิตใหมK ปsการศึกษา 2555 จํานวน 150 คน  สําหรับแผนการเรียนจะแจ9งให9ทราบตKอไป   

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบในหลักการเปLดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทKองเท่ียว) ภาคต9น ปs
การศึกษา 2555 โดยใช9แผนการรับนิสิตใหมK หลักสูตร และอัตราคKาธรรมเนียม/คKาใช9จKายของโครงการภาคพิเศษ
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

2. เห็นชอบให9ใช9พ้ืนท่ีตKอเติมใหมKชั้น 2 ปsกตะวันตก อาคาร 9 ซ่ึงเดิมโครงการจัดต้ังสายวิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาใช9เปUนสํานักงานชั่วคราว เปUนสํานักงานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� 
สุพรรณบุรี เม่ือ โครงการจัดต้ัง สอบน. ย9ายไปอาคารใหมKแล9ว  

3. เห็นชอบตามแผนการรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและทKองเท่ียว) โดยรับจาก 
Admission จํานวน 100 คน และรับตรง จํานวน 50 คน  

4. มอบรองคณบดีฝ2ายวิชาการ พิจารณากําหนดแนวปฏิบัติในด9านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและทKองเท่ียว) สายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี ได9 อาทิ การจัดการเรียนในเวลาปกติ การ
จKายคKาตอบแทนการสอนของอาจารย� และอ่ืน ๆ ให9เปUนไปตามแนวปฏิบัติเดียวกับโครงการภาคพิเศษเดิมของวิทยาเขต
สุพรรณบุรี    

4.6 ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน/งผู%ช/วยศาสตราจารย�  

ด9วย อ.ดร.แตงอKอน  พรหมมิ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนKง อาจารย� สังกัดสาขา
สัตววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� บรรจุเข9ารับราชการเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2550   
รวมอายุราชการ 4 ปs 3 เดือน 17 วัน (นับถึงวันท่ี 25 มกราคม 2555) เสนอผลงานเพ่ือขอตําแหนKงทางวิชาการ 
ตําแหนKงผู9ชKวยศาสตราจารย� สาขาวิชาสัตววิทยา จํานวน 4  ชุด โดยหัวหน9าสายวิชาวิทยาศาสตร� ได9พิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานครบถ9วนแล9ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� รับ
เรื่องเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2555 (เอกสารสKงไมKครบถ9วน) สKงเอกสารตามข9อ 4 ครบถ9วนเม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2555
รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?EW0WM23V หรืออ9างอิงท่ี EW0WM23V 
เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2555 ประกอบด9วย   

1) แบบประวัติสKวนตัวและหนังสือรับรองปริมาณงาน (ก.พ.อ.03)   

2) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 02738432 ชีววิทยาของแมลงน้ํา     

3) ผลงานวิจัย  3  เรื่อง  

4) ผลงานบทความทางวิชาการ 5 เรื่อง  

5) ผลการประเมินผลการสอน คณะกรรมการประเมินผลการสอนนําเสนอคณะกรรมการ     
พิจารณาตําแหนKงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�เรียบร9อยแล9ว ป{จจุบันรอแจ9งผล
อยKางเปUนทางการ   
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อนึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหนKงทางวิชาการประจําคณะฯ ได9ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนKง ชั่วโมงสอน ก.พ.อ.03 ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ�เผยแพรKตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนดแล9ว 
นําเสนอพิจารณา ดังนี้  

1. ให9แก9ไขชี่อแบบฟอร�มจากเดิม ก.พ.อ.03 (สําหรับข9าราชการ) เปUน ก.พ.ว.03 (สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย)  

2. สKวนท่ี 1 ข9อ 1.3.1 – 1.3.3 ชื่อสถานศึกษาและประเทศ ถ9าจบการศึกษาจากสถานศึกษา 
ภายในประเทศ ไมKต9องระบุวKาประเทศไทย  

3. สKวนท่ี 1 ข9อ 3 ให9ระบุภาระงานย9อนหลัง 3 ปs  

3.1  งานสอน  ให9ใสKชKวง 3 ปsสุดท9ายกKอนเสนอขอตําแหนKงทางวิชาการ  

3.2  ปsการศึกษา ให9ใช9ตามแบบ  ดังนี้  ปs 2550  แทน ปs 2550-51    

4. คณบดียังมิได9ลงนามในสKวนท่ี 2  

5. เอกสารประกอบการสอนเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2555 ยังมิได9รับครบถ9วน สํานักงานเลขานุการ
รับเอกสารครบถ9วนในวันท่ี 25 มกราคม 2555  

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล9วเห็นสมควรนําเสนอคณบดี เพ่ือนําเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให9ความเห็นชอบ และมอบคณบดี พิจารณาเสนอเรื่องแตKงต้ังตําแหนKงทาง
วิชาการ โดยพิจารณาเสนอรายชื่อผู9ทรงคุณวุฒิในสาขาสัตววิทยา โดยวิธีปกติ ไมKน9อยกวKา 6 ทKาน ตามบัญชีรายชื่อ
ผู9ทรงคุณวุฒิท่ีได9รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตKอไป     

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยขอให9ผู9 เสนอขอตําแหนKงทางวิชาการ แก9ไขรายละเอียดตามท่ี
คณะอนุกรรมการฯ เสนอ 

4.7 การขอแก%ไขคะแนนนิสิตรายวิชา 01355341 ภาคต%น ประจําป> พ.ศ. 2554 

ด9วย อ.จิตตินันท�  สถลนันทน� ผู9ประสานงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร� มีบันทึกท่ี 
ศธ 0513.20405/0068 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2555 แจ9งขอเปลี่ยนแปลงคะแนนรายวิชา 01355341 ชื่อวิชา 
Advanced English Listening-Speaking โดยมี Mr.Bruce Ricketts เปUนอาจารย�ผู9สอน หมูK 700 ประจําภาคต9น ปs
การศึกษา 2554 ของนางสาวอรวิภา ดุรงค�ธรรม นิสิตคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  โดยเปUนการแก9ไขคะแนนจาก 
คะแนน “B” เปUนคะแนน “A” เนื่องจากอาจารย�ผู9สอนสKงไฟล�ผิดมาให9      

การแก9ไขคะแนนตามแบบ KU 7 อนุญาตให9แก9ไขได9เฉพาะคะแนน “I” เทKานั้น สําหรับระดับคะแนน
อ่ืน จะต9องผKานความเห็นชอบจากหัวหน9าสายวิชา รองคณบดีฝ2ายวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ กKอน
นําเสนอรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการพิจารณา รายละเอียดอ9างอิงท่ี F20W8M49 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2555 หรือสืบค9น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F20W8M49   

ประเด็นพิจารณา เพ่ือขอความเห็นชอบการขอแก9ไขระดับคะแนน กKอนนําเสนอรองอธิการบดีฝ2าย
วิชาการ พิจารณาตKอไป    

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา   
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ท่ีประชุมพิจารณาและอภิปรายในประเด็นการแก9ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ซ่ึงมีเสนอพิจารณา
บKอยครั้ง ควรพิจารณาถึงป{จจัยท่ีเปUนสาเหตุ ระบบหรือกลไกการดําเนินงาน เพ่ือการแก9ไขปรับปรุง โดยสรุปท่ีประชุม
พิจารณาป{จจัยสาเหตุ ท่ีมีผลตKอการให9คะแนน/กรอกคะแนนผิดพลาด ดังนี้  

1. ระยะเวลาในการรายงานผลคะแนนระบบออนไลน�มีจํากัด 

2. รายวิชามีอาจารย�ผู9สอนหลายทKาน ทําให9การรายงานและรวมคะแนนได9มาไมKครบถ9วน และเกิด
การผิดพลาด   

3. การสื่อสารเพ่ือสร9างความเข9าใจไมKชัดเจนในรายวิชาท่ีมีอาจารย�ชาวตKางประเทศเปUนอาจารย�
ผู9สอน  

4. อาจารย�บางทKานขาดความชํานาญการใช9สูตรในโปรแกรมตารางคํานวณ เชKน Microsoft excel 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมมีข9อสังเกตวKาการขอแก9ไขคะแนน ระยะเวลาในการขอแก9ไขลKาช9า เชKน ภาคต9น 
ปsการศึกษา 2554  ขอแก9ไขเม่ือระยะเวลาลKวงเลยมาแล9ว 3 – 4 เดือน ควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาเพ่ือการ
ตรวจสอบกรณีมีข9อผิดพลาดท่ีชัดเจน   

มติท่ีประชุม    

1. เห็นชอบให9แก9ไขระดับคะแนนรายวิชา 01355341 ชื่อวิชา Advanced English Listening-
Speaking หมูK 700 ประจําภาคต9น ปsการศึกษา 2554 ของนางสาวอรวิภา ดุรงค�ธรรม ตามเสนอ   

2. มอบรองคณบดีฝ2ายวิชาการ พิจารณาสร9างระบบ/กลไกการตรวจสอบและการรายงานผลการ
ตรวจสอบ การจัดโครงการฝ�กอบรม และอ่ืน ๆ เพ่ือลดความผิดพลาดดังกลKาวนําเสนอท่ีประชุมครั้งตKอไป  

4.8 ขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑ�การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรของโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ประจําป> 2555 

 ด9วยโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ขอเสนอวาระการ
ประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดหลักเกณฑ�การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสําหรับการศึกษาตKอของโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)  ซ่ึงผKานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 เรียบร9อยแล9ว รายละเอียดอ9างอิง ท่ี F211T4Z6 เ ม่ือวัน ท่ี  26 มกราคม 2555 หรือสืบค9น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F211T4Z6    

 ประเด็นการพิจารณา เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดทําเปUนประกาศคณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�  รายละเอียดรKาง ประกาศคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เรื่อง หลักเกณฑ�การขอรับทุนพัฒนา
บุคลากรสําหรับการศึกษาตKอระดับท่ีสูงข้ึนของโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
ดังเสนอท่ีประชุมทราบแล9ว  

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   

4.9 หลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําป>  

ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ท่ี 191/2554 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2554 แตKงต้ัง
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานเพ่ือข้ึนเงินเดือนประจําปs โดยมีรองคณบดีฝ2าย
วิชาการ เปUนประธานกรรมการ และมีรองคณบดี ผู9ชKวยคณบดี หัวหน9าสายวิชา/เทียบเทKา ประธานโครงการจัดต้ังสาย
วิชา ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ เท่ียวข9องเปUนกรรมการ และให9คณะกรรมการฯ มีหน9าท่ี
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กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการประเมินผลงานของหัวหน9าสายวิชา/เทียบเทKา และคณบดี เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน ประจําปs นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได9มีการประชุม และพิจารณา เรื่อง หลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการ
ประเมินผลดังกลKาวเสร็จเรียบร9อยแล9ว  ดังนั้นจึงขอนําเสนอหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สําหรับข9าราชการ และพนักงานสายวิชาการ เพ่ือให9คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให9ความเห็นชอบ และจัดทํา
เปUนประกาศคณะฯ เพ่ือแจ9งหนKวยงานและผู9เก่ียวข9องทราบ และถือปฏิบัติตKอไป รายละเอียดอ9างอิงท่ี E10VS0HE  เม่ือ
วันท่ี 22 ธันวาคม 2554 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/FGSYE10VTZI9.PDF   รายละเอียด ดังนี้   

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาและอภิปรายในประเด็นตKาง ๆ อยKางกว9างขวาง  เก่ียวกับหลักเกณฑ�และแนว
ทางการพิจารณาในสKวนของผู9บริหารระดับคณะฯ (คณบดี รองคณบดี ผู9ชKวยคณบดี)  การกําหนดโควตาการพิจารณา
ตามสัดสKวนของเงินในการเลื่อนข้ันของหนKวยงานภายใน  การประชาพิจารณ� การลงประชามติของรKางหลักเกณฑ�และ
แนวทางปฏิบัติ และอ่ืน ๆ  โดยสรุปได9 ดังนี้       

มติท่ีประชุม  

1. มอบสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  จัดสKงรKางหลักเกณฑ�และแนว
ปฏิบัติในการประเมินผลงานของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือข้ึนเงินเดือนประจําปs เพ่ือการประชาพิจารณ�โดยแจ9งให9
บุคลากรสายวิชาการทุกทKานทราบ ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ� 2555 เพ่ือให9ข9อคิดเห็น และข9อเสนอแนะ และลง
ประชามติการให9มีผลในรอบระยะเวลาการประเมินของข9าราชการ ครั้งท่ี 1 เดือนเมษายน (ผลการปฏิบัติงาน ต้ังแตK
วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 –  31  มีนาคม 2555)  หรือครั้งท่ี 2  เดือนตุลาคม 2555 (ผลการปฏิบัติงาน ต้ังแตKวันท่ี 1 
เมษายน  2555 –  30 กันยายน 2555)    

2. แจ9งหัวหน9าหนKวยงานภายใน/โครงการ แจ9งให9บุคลากรในสังกัดทราบ  

3. คะแนนการประเมินผลงาน สัดสKวนร9อยละ 40 ของคณบดี จัดสรรให9หัวหน9าสายวิชา/โครงการ
พิจารณาเพ่ิมในสัดสKวนร9อยละ 10 และคงเหลือร9อยละ 30 อยูKในดุลยพินิจของคณบดี และ/หรือรองคณบดี ผู9ชKวย
คณบดีท่ีได9รับมอบหมาย  

4.10 ขอกําหนดอัตราค/าธรรมเนียมการใช%เครื่องมือและอุปกรณ�วิทยาศาสตร� เพ่ิมเติม   

ด9วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี มีหนังสือท่ี ศธ 0513.20411/345  ลงวันท่ี 22 กันยายน 
2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห�เพ่ือเสนอขอออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดอัตราคKาธรรมเนียมการใช9เครื่องมือ
และอุปกรณ�วิทยาศาสตร� โดยแจ9งวKาโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ได9ให9บริการเครื่องมือ Atomic absorption แกKนิสิต
จากหลักสูตรตKาง ๆ และรวมถึงหนKวยงานอ่ืน ๆ จํานวนมาก เครื่องมือดังกลKาวมีการใช9งานหนักเนื่องจากใช9ในการเรียน
การสอน และการให9บริการ ทําให9มีภาระคKาใช9จKายในสKวนของวัสดุสิ้นเปลือง ได9แกK หลอดทดลอง แก�ส รวมถึงคKา
บํารุงรักษาเครื่องมือดังกลKาว ป{จจุบันโครงการยังมิได9เก็บคKาใช9บริการเพราะไมKมีรายการในประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  

โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี จึงขอเสนออัตราคKาใช9บริการเครื่องมือและอุปกรณ�วิทยาศาสตร� รายการ 
Atomic Absorption Spectrometer (AA) รุKน Spectar-220 และ Spectar-220z รายละเอียดอ9างอิงท่ี BQ0YBXNP 
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2554 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XUWGBQ0YDYVZ.PDF  ท้ังนี้
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี อ9างอิงเกณฑ�อัตราคKาธรรมเนียมของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร� รายละเอียดสืบค9นท่ี 
http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen05/gen05-1474-2553.pdf   ดังแนบ  

อนึ่ง คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได9รับอนุมัติให9กําหนดอัตราคKาธรรมเนียมการใช9เครื่องมือ
และอุปกรณ� ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง  อัตราคKาธรรมเนียมการใช9เครื่องมือและอุปกรณ� คณะศิลป
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ศาสตร�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน ประกาศเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2547 
อ9างอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/AOALFE0X9EZ0.pdf หรืออ9างอิงท่ี FE0X4B1X   

ดังนั้น เพ่ือให9การจัดเก็บคKาธรรมเนียมการใช9เครื่องมือและอุปกรณ�ของสายวิชาเคมี เปUนไปอยKาง
ถูกต9อง และมีงบประมาณแบKงเบาภาระคKาใช9จKายในการบํารุงรักษา จึงขอความเห็นชอบในการจัดเก็บคKาธรรมเนียม เพ่ือ
นําเสนอมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนตKอไป   

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาแล9ว เห็นวKาอัตราคKาธรรมเนียมการใช9เครื่องมือและอุปกรณ� ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง  อัตราคKาธรรมเนียมการใช9เครื่องมือและอุปกรณ� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน ประกาศเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2547 ลKวงเลยมานานแล9ว ควรมีการ
ปรับปรุงให9ทันสมัย และสอดคล9องกับสภาพเศรษฐกิจในป{จจุบัน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให9หนKวยงานภายใน/โครงการ นํา
ประกาศฯ ดังกลKาวไปกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งกKอน      

มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบตามรKางท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมีเสนอในสKวนของอัตราคKาใช9บริการเครื่องมือและ
อุปกรณ�วิทยาศาสตร� รายการ Atomic Absorption Spectrometer (AA) รุKน Spectar-220 และ Spectar-220z 

2. มอบหัวหน9าหนKวยงานภายในนําประกาศฉบับเดิม เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2547 ไปพิจารณา
ทบทวน และนําเสนอปรับปรุงแก9ไขอัตราคKาธรรมเนียมการใช9เครื่องมือและอุปกรณ�ใหมK  

3. มอบรองคณบดีฝ2ายบริหาร ประสานงานรวบรวมข9อมูลตามข9อ 2 นําเสนอคณะกรรมการ
กายภาพ ภูมิสถาป{ตย� สิ่งแวดล9อมและการประหยัดพลังงาน พิจารณากลั่นกรองกKอนนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งตKอไป  

4.11 การจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย�ใหม/ ศวท. 

สืบเนื่องจากคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มีการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหมKอยKาง
ตKอเนื่อง และโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมK ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ซ่ึงรับผิดชอบจัดโดยกองการเจ9าหน9าท่ี 
บางเขน และกองบริการการศึกษา บางเขน จัดเพียงปsละ 1 ครั้ง ดังนั้นหากการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไมKตรงกับ
รอบเวลาดังกลKาว อาจเปUนผลทําให9บุคลากรใหมKยังไมKรับทราบกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติด9านตKาง ๆ นั้น  

ท่ีประชุมพิจารณาแล9ว มีข9อแนะนําให9คณะฯ จัดทําหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหมKของคณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ2ายวิชาการ รองคณบดีฝ2ายบริหาร และรองคณบดี
ฝ2ายกิจการนิสิต พิจารณาจัดทําหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหมKของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� และนําเสนอท่ี
ประชุมพิจารณาตKอไป  

4.12 ระบบอาจารย�พ่ีเล้ียง  

ท่ีประชุมเสนอพิจารณาเรื่องระบบอาจารย�พ่ีเลี้ยง เพ่ือเปUนท่ีปรึกษา ชKวยเหลือ แนะนําอาจารย�ใหมK
เพ่ือพัฒนาอาจารย� การสร9างเสริม สนับสนุนความพร9อมในด9านตKาง ๆ ได9แกK ด9านการสอน วิชาการ การวิจัย และอ่ืน ๆ 
นั้น  

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมพิจารณา  
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ2ายวิชาการ พิจารณาเสนอ/กําหนดแนวทางปฏิบัติ 
เปUนรายภาคการศึกษา     

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนธันวาคม 2554    

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ขอรายงานสถานภาพการเงิน 
งบประมาณเงินรายได9 ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 รายละเอียดอ9างอิงท่ี F212M8V4 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2555 
หรือสืบค9นในระบบท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F212M8V4 หรือสืบค9นท่ี   
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OELVF212OLU5.xls   ดังนี้   

1. เงินรายได9คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   ประกอบด9วย  
1.1 งบรายรับ - รายจKาย, งบดุล คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
1.2 รายงานการรับ - จKายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย�ต9นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจKาย, งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
1.5 งบรายรับ - รายจKาย, งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
1.6 งบรายรับ - รายจKาย, งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนท่ีได9รับการโอนเข9าบัญชี แตKยังไมKได9จัดทําเช็คแจ9งจKาย 
1.7.2 รายงานเช็คค9างจKายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได9คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
1.7.4 งบพิสูจน�ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได9คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

2. เงินงบประมาณแผKนดิน ประจําปs 2555 (ป{จจุบันยังไมKได9รับแจ9งการจัดสรรงบประมาณจากกอง
แผนงาน แตKกองคลังเปLดระบบ BG โดยสามารถใช9จKายเงินในสัดสKวนร9อยละ 50 ของงบประมาณประจําปs 2554) 
รายละเ อียดสืบค9น ท่ีhttp://158.108.194.6 :5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F1121KYB หรือ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/BOCXF20DWVFY.xls  หรืออ9างอิงในระบบท่ี F1121KYB วันท่ี 25 
มกราคม 2555 

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.2 รายงานการใช%สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนธันวาคม 2554    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ติดต้ังมิเตอร�ไฟฟ~าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตKเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และต9องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคKาใช9จKายสาธารณูปโภค ร9อยละ 5 ตKอปs และป{จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช9พลังงานของชาติ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข9อมูลการใช9สาธารณูปโภค ประจําเดือนธันวาคม 2554 
สืบค9นในระบบ e-Office ท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/GOKZF30UXROW.xls หรือ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F30UUEPU อ9างอิงท่ี F30UUEPU เม่ือวันท่ี 27 
มกราคม 2555 รายละเอียด ดังนี้   
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1. สรุปรายงานการใช9คKาสาธารณูปโภค ประจําเดือนธันวาคม 2554  
2. การใช9สาธารณูปโภค (ไฟฟ~า ประปา และโทรศัพท�) ประจําเดือนธันวาคม 2554 จําแนกตาม

มิเตอร� และคKาใช9จKาย   
3. รายงานสถิติการใช9น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนธันวาคม 2554 จําแนกตามปริมาณและคKาใช9จKาย  

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2555    

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� ทุกวันจันทร�ท่ี 4 หรือวันจันทร�สุดท9ายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือให9การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได9ลKวงหน9า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 2/2555 ประจําเดือนกุมภาพันธ� 2555 วันจันทร�ท่ี 27 
กุมภาพันธ� 2555 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร9อมรายละเอียดภายในพุธท่ี 15 กุมภาพันธ� 2555 และ
จัดสKงระเบียบวาระการประชุมให9คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ� 2555         

ประธานจึงขอเสนอให9ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

  

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู9บันทึกรายงานการประชุม    

  

 


