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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ครั้งท่ี 2/2555 
วันจันทร�ท่ี 27 กุมภาพันธ� 2555  

ณ ห&อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

��������� 

ผู&มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก% สุดสุข คณบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ4ายวิชาการ  กรรมการ 
3. ผศ.วุฒิพงษ% ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ4ายบริหาร  กรรมการ   
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน%  หัวหน;าสายวิชาวิทยาศาสตร% กรรมการ  
5. ผศ.ดร.สิทธิพงศ%     รักตะเมธากูล หัวหน;าสายวิชาคณิตศาสตร%ฯ     กรรมการ 
6. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน;าสายวิชาศิลปศาสตร%  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน%  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู;ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ%  แก;วประสิทธิ์ กรรมการประจําคณะ ผู;แทนคณาจารย% กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ%  ธวัชพันธุ% กรรมการประจําคณะ (อาจารย%ประจํา) กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน;าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู&เข&าร2วมประชุม  
1. อ.ดร.พจมาลย%  พูลมี รองคณบดีฝ4ายกิจการนิสิต 
2. อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ รองคณบดีฝ4ายวางแผน 
3. อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี ผู;ชJวยคณบดีฝ4ายกิจการนิสิต 
4. อ.ปรวัฒน%  วิเศษสุข ผู;ชJวยคณบดีฝ4ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. อ.ดร.ปLติ  ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
6. ผศ.นพพร  รัตนชJวง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟLสิกส%  
7. รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร% 
8. รศ.ชุติมนฑณ%  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร%  
9. อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
10. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร เลขานุการคณบดีฝ4ายวิชาการ    

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู;ชJวยศาสตราจารย% ดร.ชานันก%  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ทําหน;าท่ีประธาน
การประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ&งให&ทราบ   

1.1 บุคลากร ศสวท. ประสบอุบัติเหตุ   

รองคณบดีฝ4ายบริหาร แจ;งวJา น.ส.พิชญากร พิมพา เจ;าหน;าท่ีบริหารงานท่ัวไป สังกัด ศูนย%สJงเสริม
การวิจัยและถJายทอดเทคโนโลยี ประสบอุบัติเหตุเม่ือวันศุกร%ท่ี 24 กุมภาพันธ% 2555 ขณะเดินทางมาปฏิบัติงาน โดย
รถจักรยานยนต%ท่ีขับข่ีถูกรถยนต%ชนบริเวณสี่แยกชJวงคณะสัตวแพทยศาสตร%กับคณะเกษตร เปTนเหตุให;กระดูกสะโพก
และขาหัก พักรักษาตัวอยูJท่ีโรงพยาบาลนครปฐม   
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   ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 มารดาของบุคลากรถึงแก2กรรม   

รองคณบดีฝ4ายบริหาร แจ;งวJามารดาของนายสุชาติ  พรนภาลัย ถึงแกJกรรมโดยจัดพิธีฌาปนกิจศพ ท่ี
บ;านพัก ต้ังแตJวันจันทร%ท่ี 24 กุมภาพันธ% 2555 โดยคณะฯ จะรJวมเปTนเจ;าภาพ 1 วัน ซ่ึงจะแจ;งให;ทราบในระบบ       
e-Office  

   ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2555   
  ประธานขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร% 
และวิทยาศาสตร% ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันจันทร%ท่ี 30 มกราคม 2555 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได;นําเรียนในระบบ e-Office 
อ;างอิงท่ี FE0XZ9DS หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FE0XZ9DS เม่ือวันท่ี 7 
กุ มภ า พัน ธ%  2 5 55  แล ะจั ด สJ ง ฉ บั บแก; ไ ข เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 6  กุ มภ า พัน ธ%  2 5 55  อ; า ง อิ ง ท่ี FN1C98I2 ห รื อ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FN1C98I2 ดังเสนอมาพร;อมนี้     

  ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมJแก;ไข    

วาระท่ี  3 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ   

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2555 

ตามท่ีกําหนดให;หนJวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ;งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนJวยงานภายใน/โครงการ และฝ4าย
ตJางๆ ประจําเดือนมกราคม 2555 (ข;อมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ% 2555) อ;างอิงท่ี FU0GFN4U หรือสืบค;นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FU0GFN4U  ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน2วยงาน การนําส2งรายงาน  

พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 
1 ฝ4ายบรหิาร ยังไมJรายงานผล ยังไมJรายงานผล 20 ก.พ.55 
2 ฝ4ายวิชาการ  ยังไมJรายงานผล ยังไมJรายงานผล ยังไมJรายงานผล 
3 ฝ4ายวิจัย  ยังไมJรายงานผล 17 ม.ค.55 ยังไมJรายงานผล 
4 ฝ4ายกิจการนิสติ 7 ธ.ค.54 5 ม.ค.55 1 ก.พ.55 
5 ฝ4ายวางแผน  - ยังไมJรายงานผล  13 ก.พ.55 
6 ฝ4ายประกันคุณภาพการศึกษา 7 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 10 ก.พ.55 
7 ฝ4ายวิเทศสัมพันธ%และกิจการพิเศษ 8 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 8 ก.พ.55 
 8 สายวิชาคณติศาสตร%  7 ธ.ค.54 11 ม.ค.55 15 ก.พ.55 
9 สายวิชาวิทยาศาสตร% 13 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 15 ก.พ.55 
10 สายวิชาศิลปศาสตร% 9 ธ.ค.54 16 ม.ค.55 15 ก.พ.55 
11 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 16 ธ.ค.54 13 ม.ค.55 13 ก.พ.55 
12 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร% ภ.พิเศษ 13 ธ.ค.54 9 ม.ค.55 10 ก.พ.55 
 13 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   9 ธ.ค.54 20 ม.ค.55 9 ก.พ.55 
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ลําดับ 
ท่ี 

หน2วยงาน การนําส2งรายงาน  
พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 

14 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร% ภ.พิเศษ 14 ธ.ค.54 5 ม.ค.55 8 ก.พ.55 
15 ศูนย%สJงเสริมการวิจัยและถJายทอดเทคโนโลย ี 13 ธ.ค.54 9 ม.ค.55 10 ก.พ.55 
16 สํานักงานเลขานุการ 7 ธ.ค.54 9 ม.ค.55 9 ก.พ.55 
17 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 7 ธ.ค.54 13 ม.ค.55 20 ก.พ.55 
18 โครงการจัดตั้งสJวนงานจัดการศึกษา 13 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 13 ก.พ.55 
19 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟLสิกส% 9 ธ.ค.54 11 ม.ค.55 8 ก.พ.55 
20 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 15 ธ.ค.54 9 ม.ค.55 9 ก.พ.55 
21 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร% 13 ธ.ค.54 9 ม.ค.55 9 ก.พ.55 
22 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร% 14 ธ.ค.54 5 ม.ค.55 7 ก.พ.55 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 1 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 13 ก.พ.55 
 24 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร% 6 ธ.ค.54 10 ม.ค.55 12 ก.พ.55 

รวมหน2วยงานท่ีไม2นําส2งท้ังสิ้น 1 3 2 

อนึ่ง งานนโยบายและแผน ได;ติดตามจากฝ4ายวิชาการ และฝ4ายวิจัยแล;ว แจ;งวJาจะจัดสJงให;ภายหลัง 

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

3.2 รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ&าง รายการครุภัณฑ� และส่ิงก2อสร&าง ป@งบประมาณ 2555 

หนJวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานแผนการจัดซ้ือจัดจ;างหมวด
คJาครุภัณฑ%และสิ่งกJอสร;าง เงินรายได; ประจําปs 2555 และรายงานความก;าวหน;าในการดําเนินงานโครงการกJอสร;าง 
เพ่ือใช;เปTนข;อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปs 2554  ดังนี้  

1. รายงานความก;าวหน;าในการดําเนินการโครงการกJอสร;าง ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2554 คงเหลือโครงการปรับปรุง/กJอสร;างอาคาร จํานวน 2 โครงการ  รายละเอียด ดังนี้   

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1 – 5 และ 9 วงเงิน 19,900,000 บาท รายงานสรุป
ครั้งท่ี 11 ระหว2างวันท่ี 16 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2555 โดยสังเขป ดังนี้ 

งบประมาณคJางานกJอสร;างตามรูปแบบรายการ 19,900,000 บาท 
ระยะเวลาการกJอสร;าง ฯ ตามสัญญา ฯ 270 วัน 
ระยะเวลาการกJอสร;างที่ผJานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 ก.พ.54) 335 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกJอสร;างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 11 พ.ย.54) 0 วัน 
ระยะเวลาเกินกําหนดสัญญา 96 วัน 
ความก;าวหน;าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปTนร;อยละ 100  
ความก;าวหน;าของงานที่ทําได;จริงคิดเปTนร;อยละ 95.61  
ช&ากว2ากําหนดการคิดเปFนร&อยละ 4.39 (13 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตJอวันในรอบเดือนที่ผJานมา 19.68 คน 
สามารถสJงมอบงานการกJอสร;าง งวดที่ 1 ได;เม่ือ 18 มิถุนายน 2554  
สามารถสJงมอบงานการกJอสร;าง งวดที่ 2 ได;เม่ือ 7  กันยายน  2554  
สามารถสJงมอบงานการกJอสร;าง งวดที่ 3 ได;เม่ือ 14  กันยายน 2554   
คาดว2าจะสามารถส2งมอบงานการก2อสร&าง งวดที่ 4-9 ได&ภายในประมาณ 28 กุมภาพันธ� 2555 
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ปJญหา/ข&อเสนอแนะ/ข&อคิดเห็น 
- งานมีความก;าวหน;าลดลงมาก (3.96%) เนื่องจากปริมาณคนงานเฉลี่ยลดลงจากเดือนกJอน และ

เปTนงานท่ีต;องเก็บความเรียบร;อยของงานท่ีได;ดําเนินการแล;ว แนวโน;มงานจะมีความลJาช;ากวJาสัญญา อีกราว 13 วัน 
(ระยะเวลาเกินกําหนดในสัญญา 109 วัน คาดวJาจะแล;วเสร็จภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ% 2555)      

- ระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 แจ;งสงวนสิทธิ์การปรับต้ังแตJ
วันท่ีครบกําหนดสัญญา วันละ 19,900 บาท  

- ได;มีการแจ;งกําชับให;ผู;รับจ;างเหมาฯ คนงานและบริวาร ระวังอันตรายท่ีเกิดจากการทํางานให;
มากข้ึน 

- ผู;รับจ;างเหมาฯ อยูJระหวJางเตรียมการติดต้ังแผงตะขJายกันนก ห;องดาราศาสตร% และจัดทํา
ห;องน้ําภายนอก งานภายใน เชJน ฝxาเพดาน พ้ืนกระเบ้ืองยาง ยังไมJแล;วเสร็จ  

- มีการจัดทําบันทึกแจ;งผู;รับจ;างเหมาฯ โดยให;มีสาระสําคัญ คือ ผู;รับจ;างเหมาฯ ขอระยะเวลา
ดําเนินการอีก 12 วัน ทําให;งานจะแล;วเสร็จภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ% 2555 ท้ังนี้หากยังไมJสามารถดําเนินการให;แล;ว
เสร็จได; ผู;รับจ;างเหมายินยอมให;บอกเลิกสัญญา และจะไมJยกเปTนเหตุในการฟxองร;องใด ๆ โดยคณะกรรมการฯ ทุกทJาน 
และผู;รับจ;างเหมาฯ ได;ลงนามในบันทึกข;อตกลงระหวJางคณะกรรมการฯ และผู;รับจ;างเหมาฯ ไว;เปTนหลักฐาน โดยงานท่ี
นอกเหนือสัญญา ได;แกJงานติดต้ังฉนวนกันความร;อนทJอน้ํา ไมJต;องดําเนินการ และให;ผู;รับจ;างเหมาฯ สJงมอบบัตร-
กุญแจของแขนก้ันทางให;คณะฯ ใช;งาน   

- งานจัดทําห;องน้ําภายนอกยังดําเนินการไมJแล;วเสร็จ 
- คJาปรับงานลJาช;าถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2555 เปTนเงินท้ังสิ้น 1,910,400.00 บาท และคJา

ควบคุมงาน เปTนเงิน 96,000.00 บาท 

โครงการก2อสร&าง “อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา หลังท่ี 1 วงเงิน 
20,700,000 บาท รายงานสรุปครั้งท่ี 10 ระหว2างวันท่ี 18 มกราคม 2555 – 17 กุมภาพันธ� 2555 โดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณคJางานกJอสร;างตามรูปแบบรายการ 20,700,000 บาท 
ระยะเวลาการกJอสร;าง ฯ ตามสัญญา ฯ 240 วัน 
ขยายระยะเวลาการกJอสร;าง คร้ังที่ 1 55 วัน 
ระยะเวลาการกJอสร;างที่ผJานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 18 เม.ย.54) 306 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกJอสร;างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 6 ก.พ. 55) 0 วัน 
ระยะเวลาเกินกําหนดในสัญญา 11 วัน 
ความก;าวหน;าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปTนร;อยละ 100.00  
ความก;าวหน;าของงานที่ทําได;จริงคิดเปTนร;อยละ 86.49  
ช&ากว2ากําหนดการคิดเปFนร&อยละ 13.51 (17 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตJอวันในรอบเดือนที่ผJานมา 41.42 คน 
เคร่ืองจักร   -   
สามารถส2งมอบงานการก2อสร&าง งวดที่ 1 ได&เม่ือ 13 กรกฎาคม 2554 
สามารถส2งมอบงานการก2อสร&าง งวดที่ 2 ได&เม่ือ 16 กันยายน 2554 
สามารถส2งมอบงานการก2อสร&าง งวดที่ 3 ได&เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2554  
สามารถส2งมอบงานการก2อสร&าง งวดที่ 4 ได&เม่ือ 18 ธันวาคม 2554 
สามารถส2งมอบงานการก2อสร&าง งวดที่ 5 ได&เม่ือ 18 มกราคม 2555  
คาดว2าสามารถส2งมอบงานการก2อสร&าง งวดที่ 6 ได&ภายในประมาณ 22 กุมภาพันธ% 2555 
คาดว2าสามารถส2งมอบงานการก2อสร&าง งวดที่ 7 ได&ภายในประมาณ 5 มีนาคม 2555 
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ปJญหา / ข&อเสนอแนะ / ข&อคิดเห็น 

- ในการประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมสามัญ ครั้งท่ี 2/2555 มีการจัดทํารายการ
ข;อบกพรJองของงานให;ผู;รับจ;างเหมาฯ ดําเนินการแก;ไข ได;แกJรอยร;าวของผนังปูนฉาบภายใน-ภายนอก และระดับฝxา
เพดานภายใน-ภายนอก 

- ในการประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมสามัญ ครั้งท่ี 2/2555 ได;มีมติจัดทําบันทึก
ข;อตกลงระหวJางคณะกรมการฯ และผู;รับจ;างเหมาฯ โดยให;เรJงรัดดําเนินงานสJวนท่ียังไมJแล;วเสร็จและแก;ไขข;อบกพรJอง 
ให;แล;วเสร็จภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2555 ท้ังนี้ได;แจ;งถึงผู;รับจ;างเหมาฯ วJาหากยังดําเนินการไมJแล;วเสร็จ 
ภายใน วันท่ี 21 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2555 จะใช;สิทธิในการบอกเลิกสัญญา และผู;รับจ;างเหมาฯ ลงลายมือชื่อรับรองบันทึก
ฯ ในการรับทราบการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีจะไมJฟxองร;องและเรียกร;องสิทธิตามสัญญา 

- ในรอบเดือนท่ีผJานมา มีการอนุมัติวัสดุ 8 รายการ ได;แกJ ถังดับเพลิง เครื่องหมายการค;า FIRE 
ADE-2000 ขนาด 15 lbs. , ปxายทางออกฉุกเฉิน เครื่องหมายการค;า TUBE SERIES , ปxายสัญลักษณ%สําหรับห;องสุขา 
ขนาด 0.15x0.15 ม. , SWITH 48 PORT และ RWIRLESS LAN เครื่องหมายการค;า D-LINK , เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
รุJน Bravo 1/F7 ของบริษัท ฟLงเกอร% สแกน ซิสเต็ม แอนด% เทคโนโลยี จํากัด , ตู;สาขาโทรศัพท% เครื่องหมายการค;า 
FORTH รุJน ES-832 CID และเครื่องโทรศัพท% เครื่องหมายการค;า PANASONIC รุJน KX-TS500MX , ปxายชื่ออาคาร
และปxายชื่อห;อง และอุปกรณ%ตรวจจับควัน เครื่องหมายการค;า Panasonic รุJน SH28453911 และ SH28455911 

- ผู;รับจ;างเหมาฯ ดําเนินการตามลําดับ อยูJระหวJางการงานทาสีผนัง ติดต้ังกระจกนิรภัย และ
แก;ไขข;อบกพรJองของงาน 

- ในการประชุมสามัญ ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ให;ผู;รับจ;างเหมาฯ 
ดําเนินการขุดย;าย-ปลูกใหมJ ต;นโพธิ์ ออกจํานวน 1 ต;น และขอย;ายต;นไม;และตัดแตJงก่ิงไม; โดยให;ผู;รับจ;างเหมาฯ ทํา
การขุดล;อมต;นไม;ท่ีเปTนอุปสรรคออกท้ังหมด โดยจะกําหนดตําแหนJงท่ีจะนําไปปลูกใหมJให;ทราบภายหลัง ห;ามมิให;ทํา
การตัด-ทําลายต;นไม;ท้ังหมด 

- จากมติท่ีประชุมสามัญครั้งท่ี 1/2554 กําหนดให;ผู;รับจ;างเหมาฯทําการขุดล;อมต;นไม;ออกเพ่ือ
นํามาปลูกใหมJ จากการตรวจสอบพ้ืนท่ี พบวJา ต;นไม;จํานวน 8 ต;นท่ีต;อนรื้อถอนออก มีรากท่ีลึก การย;ายอาจทําให;ตาย
ได; ผู;รับจ;างเหมาฯ จึงทําการขุดท้ิง และจะจัดหาต;นไม;ใหมJ ตามขนาดและชนิดท่ีจะแจ;งให;ทราบภายหลังตามความ
ต;องการของโครงการ สอบน. ในการประชุมสามัญ ครั้งท่ี 2/2554 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

- งานมีความลJาช;ากวJาสัญญา คาดวJาผู;รับจ;างเหมาฯ จะกJอสร;างอาคารท้ังหมดแล;วเสร็จราว
วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ลJาช;ากวJาสัญญา 28 วัน) 

2. รายงานแผน/ผลการจัดซ้ือ/จ;างหมวดคJาครุภัณฑ%และสิ่งกJอสร;าง เงินงบประมาณแผJนดิน 
ประจําปs 2555  ของคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%  รายละเอียดอ;างอิงท่ี F210J3VS เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2555 
หรื อสืบค;น ท่ี  http://158 .108 .194 .6 :5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F210J3VS หรื อสืบค;น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UKTRF210LVAC.xls    

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม     รับทราบ  
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3.3 รับทราบการกําหนดความหมายและหลักเกณฑ�การพิจารณาของ "หลักสูตรพหุวิทยากร" 
(Multidisciplinary Program) 

ด;วยกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/2861 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ% 2555 เรื่อง การกําหนด
ความหมายและหลักเกณฑ%การพิจารณาของ "หลักสูตรพหุวิทยากร" (Multidisciplinary Program) โดยแจ;งวJาท่ี
ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ% 2555 ได;พิจารณาเก่ียวกับนิยามเชิงวิชาการ และ
แนวปฏิบัติของหลักสูตรพหุวิทยากร (Multidisciplinary Program) และมีมติเห็นชอบให;กําหนดความหมายและ
หลักเกณฑ%การพิจารณาไว; ดังนี้  

ความหมายของหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Program) หมายถึง หลักสูตรท่ีจัดทํา
โดยการนํารายวิชาในสาขาวิชา (field) ตJาง ๆ มาประกอบกันเปTนหลักสูตร จะเปTนการรวมสาขาวิชาภายในคณะ
เดียวกันหรือตJางคณะก็ได; รายวิชาในหลักสูตรใช;รายวิชาเดิมท่ีเปTนรหัสเดิมของแตJละสาขาวิชาท่ีมีอยูJเดิมและมีรายวิชา
ของตัวเองด;วย  

หลักเกณฑ�การพิจารณาว2าเปFนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Program) มีดังนี้  

1. ปรัชญาของหลักสูตรพหุวิทยาการจะต;องแสดงถึง “Outcome” ของหลักสูตรท่ีสะท;อนถึง
ความสําคัญ ความจําเปTนของการนําสาขาวิชา/ศาสตร%อ่ืน ๆ มาบูรณาการท่ีทําให;เกิดเปTนศาสตร%ใหมJ องค%ความรู;ใหมJท่ี
แตกตJางจากหลักสูตรเดิม ๆ ท่ีมีอยูJ หรือเปTนหลักสูตรท่ีอาศัยวิสัยทัศน%ของมหาวิทยาลัย และกระแสโลกมาเปTนแนวทาง
กําหนดชื่อหลักสูตร 

2.  เปTนหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการ 2 สาขาวิชา (field) ข้ึนไป ท่ีอยูJภายในภาควิชา/คณะเดียวกัน
หรือตJางภาควิชา/คณะ  

3. รายวิชาแกน (core course) อาจเปTนรายวิชาท่ีรหัสวิชาเปTนของหลักสูตรพหุวิทยาการเทJานั้น 
หรืออาจเปTนรายวิชาท่ีมีรหัสวิชาหลาย ๆ รหัสวิชารวมกันก็ได;ข้ึนอยูJกับหลักสูตรและลักษณะการบูรณาการ  

ท้ังนี้เพ่ือความชัดเจนในการตรวจสอบแบบเสนอขออนุมัติหลักสูตร ให;เพ่ิมชJองระบุประเภทหลักสูตร
วJาเปTนหลักสูตรพหุวิทยาการไว;ในแบบเสนอขออนุมัติหลักสูตรด;วย รายละเอียดสืบค;นท่ี FT0TMEUX เม่ือวันท่ี 22 
กุมภาพันธ% 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FT0TMEUX   

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 รับทราบกําหนดการงานพิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําป@ พ.ศ. 2555  

ด;วยกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/1495 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2555 แจ;งกําหนดการงาน
พิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ประจําปs พ.ศ. 2555 ระหวJางเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 รายละเอียด 
ดังเสนอท่ีประชุมทราบแล;ว  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 รับทราบผลการตรวจสอบรอบระยะการปรับปรุงและการจัดทํา มคอ. ของหลักสูตรตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห2งชาติ พ.ศ. 2552"  

ด;วยกองบริการการศึกษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10106/ว 1876 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ% 2555 ขอให;
ตรวจสอบรอบระยะการปรับปรุงและการจัดทํา มคอ. ของหลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "กรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหJงชาติ พ.ศ. 2552" โดยอ;างถึงบันทึกท่ี ศธ 0513.10106/ว 6571 เม่ือวันท่ี 29 
เมษายน 2554 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ%มาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 โดย
กําหนดให;มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปs และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหJงชาติ พ.ศ. 2552 ให;สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวJาด;วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตJละสาขา/สาขาวิชา โดยให;จัดทําเอกสารหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. ซ่ึงท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 6/2553 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2553 ได;มีมติให;ทุกหลักสูตรดําเนินการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและหลักสูตร ซ่ึงมีหัวข;ออยJางน;อยตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู; โดยให;พัฒนาหลักสูตรท่ีจะรับนักศึกษาใหมJเปTนครั้งแรก ต้ังแตJปsการศึกษา 2553 เปTนต;นไป 
และหลักสูตรท่ีเปLดสอนอยูJแล;วต;องปรับปรุงให;ดําเนินการปรับรูปแบบให;สอดคล;องกับประกาศข;างต;นภายใน ปs
การศึกษา 2555 โดยกําหนดให;ทุกหลักสูตรดําเนินการเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติตามกระบวนการ
พิจารณาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให;แล;วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2554 ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% จึงขอให;
คณะฯ ตรวจสอบรอบระยะการปรับปรุงและการจัดทํา มคอ. ของหลักสูตรทุกหลักสูตรในสังกัด ท้ังนี้ หลักสูตรท่ียังมิได;
ดําเนินการตามแบบ มคอ. เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จะไมJสามารถประกาศรับนิสิตในปsการศึกษา 2555 ได; 
จนกวJาหลักสูตรจะได;รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%กJอน และหลักสูตรท่ีได;มีประกาศรับสมัครไปแล;ว 
และยังมิได;ดําเนินการใด ๆ ตามแบบ มคอ. ผู;บริหารต;นสังกัดและผู;รับผิดชอบหลักสูตรจะต;องเปTนผู;รับผิดชอบหากมีข;อ
ร;องเรียน หรือทําให;มหาวิทยาลัยได;รับผลกระทบอันเปTนผลเกิดจากการไมJดําเนินการดังกลJาว รายละเอียดอ;างอิงท่ี 
FA0XZCKD หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FA0XZCKD    

รองคณบดีฝ4ายวิชาการ ได;พิจารณาตรวจสอบรอบระยะการปรับปรุง และการจัดทํา มคอ. ของ
หลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหJงชาติ พ.ศ. 2552 ของ
คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%แล;ว จึงขอรายงานผลหลักสูตรท่ีครบรอบระยะเวลา และได;ดําเนินการปรับปรุง และ
จัดทํา มคอ. นําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเรียบร;อยแล;ว ป�จจุบันอยูJระหวJางข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% รวม 3 หลักสูตร ดังนี้    

1. หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร%ชีวผลิตภัณฑ% ครบ 4 ปs 10 เดือน 
2. หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร% และเทคโนโลยีสิ่งแวดล;อม ครบ 5 ปs 2 เดือน  
3. หลักสูตร วท.ม.(พฤกษ%เศรษฐกิจ) ครบ 5 ปs 4 เดือน  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

3.6 การประเมินผลการบริหารงานแบบออนไลน� ประจําป@ 2555 

ตามท่ีรองอธิการบดีฝ4ายประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีฯ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/173 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555 แจ;งกําหนดวันประเมินผลการ
บริหารงานของผู;บริหาร โดยขอให;หนJวยงานแจ;งบุคลากรและนิสิตดําเนินการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ในระบบออนไลน% ทางเว็บไซต% http://ex-assess.ku.ac.th ระหวJางวันท่ี 6-20 
กุมภาพันธ% 2555 โดยเปxาหมายจํานวนบุคลากรท่ีเข;าประเมินต;องไมJน;อยกวJาร;อยละ 50 และจํานวนนิสิตท่ีเข;าประเมิน
ต;องไมJน;อยกวJาร;อยละ 25 ท้ังนี้สามารถดาวน%โหลดคูJมือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีฯ และคูJมือการใช;งานและแบบประเมินได;ท่ี  http://ex-assess.ku.ac.th และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 
2554 เห็นชอบให;แตJงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ประกอบด;วย รองคณบดีฝ4าย
วิชาการ ผู;แทนคณาจารย%ในคณะกรรมการประจําคณะฯ รองคณบดีฝ4ายประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ4ายกิจการนิสิต 
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ผู;ชJวยคณบดีฝ4ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศีลสังวร โดยมีหน;าท่ีดําเนินการให;เปTนไปตามเปxาหมาย
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดฯ นั้น  

ป�จจุบัน คณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ ได;แจ;งขยายระยะเวลาการ
ประเมินประเมินผลการบริหารงานแบบออนไลน% ประจําปs 2555 จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 20 กุมภาพันธ% 2555 ออกไปถึง
วันท่ี 29 กุมภาพันธ% 2555 และจากการตรวจสอบข;อมูลเบ้ืองต;นพบวJาบุคลากร และนิสิตใช;สิทธิ์ประเมินผลออนไลน% ได;
ใกล;เคียงกับเปxาหมาย คือ ร;อยละ 50 และร;อยละ 25  ท้ังนี้รองคณบดีฝ4ายวิชาการ แจ;งรายงานจํานวนผู;ใช;สิทธิ์ ณ วันท่ี 
27 กุมภาพันธ% 2555 บุคลากรเข;าประเมินเกือบถึงร;อยละ 50 (ขาดอีก 4 คน) สJวนนิสิตเข;าประเมินได;ตามเปxาหมาย 
ร;อยละ 25 และคงเหลือเวลาอีก 3 วัน ดังนั้นจึงขอให;ท่ีประชุมชJวยประชาสัมพันธ%ให;บุคลากรในสังกัดท่ียังมิได;เข;า
ประเมินเข;าประเมินผลเพ่ือให;บรรลุตามเปxาหมายของมหาวิทยาลัย       

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 การจัดทํางบประมาณเงินรายได& ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ด;วยกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 199 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ% 2555 เรื่อง การจัดทํา
งบประมาณเงินรายได; ประจําปsงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแจ;งขอให;หนJวยงานดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายได; 
ประจําปsงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผJานระบบ e-Revenue และจัดสJงข;อมูลฉบับรJางให;งานแผนงาน ตรวจสอบภายใน
วันท่ี 15 มีนาคม 2555 และสJงข;อมูลฉบับจริง ภายในวันท่ี 19 มีนาคม 2555   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% โดยทJานอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ4ายวิจัย ได;จัดประชุมสัมมนาเม่ือ
วันท่ี 17 กุมภาพันธ% 2555 ในสJวนของวิทยาเขตกําแพงแสนมีการจัดถJายทอดการประชุมทางไกลท่ีห;องประชุม theater 
อาคารศูนย%มหาวิทยาลัย เพ่ือชี้แจงทําความเข;าใจ และถJายทอดนโยบาย หลักเกณฑ%ในการจัดทําให;กับผู;บริหารและ
เจ;าหน;าท่ีของหนJวยงาน เพ่ือให;นําไปยึดถือเปTนแนวปฏิบัติ และสามารถดําเนินการได;เปTนไปในทิศทางเดียวกัน และ
ขอให;ดําเนินการตามกําหนดการ ดังนี้  

20  กุมภาพันธ% 2555 เปLดระบบให;หนJวยงานบันทึกข;อมูล 
20  มีนาคม 2555 หนJวยงานจัดสJงเอกสารให;กองแผนงาน 
2  กรกฎาคม 2555 เสนองบประมาณเงินรายได;เข;าท่ีประชุมคณบดี  
27 สิงหาคม 2555 เสนองบประมาณเงินรายได;เข;าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให;หนJวยงานดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายได; ประจําปs
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ผJานระบบ e-Revenue และดําเนินการตามปฏิทินงบประมาณเงินรายได;โดยเครJงครัด เพ่ือให;
สามารถดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด ท้ังนี้กองแผนงานได;แนบเอกสารเพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณเงินรายได;
ประจําปs ท่ีสําคัญ ประกอบด;วย  

1. นโยบาย หลักเกณฑ%และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได; พ.ศ. 2556  
2. ปฏิทินงบประมาณเงินรายได; พ.ศ. 2556  

อนึ่ง จากการรับฟ�งในวันประชุมสัมมนา เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ% 2555 รองอธิการบดีฝ4ายวิจัย ได;
เน;นย้ําเรื่องการจัดทําแผนงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงแผนการใช;เงิน ซ่ึงมีจํานวนมาก และเริ่มเปลี่ยนแปลง
แผนการใช;เงินต้ังแตJวันแรกของปsงบประมาณ (1 ตุลาคม ของทุกปs) ซ่ึงแสดงให;เห็นวJาการจัดทําแผนงบประมาณขาด
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงขอให;การจัดทําแผนงบประมาณของทุกหนJวยงานทุกระดับควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร%ทาง
การเงินของแตJละภาคสJวน เพ่ือประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณ ประจําปs และสามารถใช;เปTน
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หลักฐานในการประกันคุณภาพองค%ท่ี 8 ของหนJวยงานได; รายละเอียดอ;างอิงท่ี FS0XDTZP หรือสืบค;นท่ี
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FS0XDTZP 

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 การประชาพิจารณ� และลงประชามติร2างหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานเพ่ือข้ึน
ข้ันเงินเดือนประจําป@  

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ท่ี 191/2554 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2554 แตJงต้ัง
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ%และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานเพ่ือข้ึนเงินเดือนประจําปs โดยมีรองคณบดีฝ4าย
วิชาการ เปTนประธานกรรมการ และมีรองคณบดี ผู;ชJวยคณบดี หัวหน;าสายวิชา/เทียบเทJา ประธานโครงการจัดต้ังสาย
วิชา ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ ท่ีเก่ียวข;องเปTนกรรมการ บัดนี้คณะกรรมการฯ ได;ดําเนินการ
เสนอรJางหลักเกณฑ% แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการประเมินผลงานของหัวหน;าสายวิชา/เทียบเทJา และคณบดี 
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน ประจําปs  ของบุคลากรสายวิชาและนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาให;ความเห็นชอบ เพ่ือจัดทําเปTนประกาศคณะฯ เพ่ือแจ;งหนJวยงานและผู;เก่ียวข;องทราบ และถือปฏิบัติ
ตJอไป และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2555 ให;
นํารJางหลักเกณฑ%ฯ ดังกลJาวแจ;งให;คณาจารย%ทราบ ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ% 2555 เพ่ือจัดทําประชาพิจารณ% ให;
ข;อคิดเห็น ข;อเสนอแนะ และลงประชามติในเรื่องของการปฏิบัติในรอบระยะเวลาการประเมินของข;าราชการ ครั้งท่ี 1 
เดือนเมษายน (ผลการปฏิบัติงาน ต้ังแตJวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) หรือครั้งท่ี 2 เดือนตุลาคม 2555 
(ผลการปฏิบัติงาน ต้ังแตJวันท่ี 1 เมษายน  2555 –  30 กันยายน 2555) นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ได;ดําเนินการจัดสJงรJางหลักเกณฑ%และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานเพ่ือข้ึน
เงินเดือนประจําปs เพ่ือแจ;งคณาจารย%ทุกทราบ และพิจารณาเสนอข;อคิดเห็น ข;อเสนอแนะ และลงประชามติเลือกรอบ
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มใช;ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ%ดังกลJาว ภายในวันท่ี 1 มีนาคม 2555 เรียบร;อยแล;วเม่ือวันท่ี 9 
กุมภาพันธ% 2555 อ;างอิงท่ี FG0IN176 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FG0IN176 
และจักรวบรวมข;อมูลผลการประชาพิจารณ%นําเสนอพิจารณาตJอไป  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.9 คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2555 

ด;วยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.10101/1870 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ% 2555 เรื่อง คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 
ประจําปsงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแจ;งวJา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ได;กําหนดให;
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเปTนประจําทุกปs และในปsงบประมาณ 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ได;มี
บันทึกดJวนท่ีสุดท่ี นร 1200/ว8 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2554 เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปsงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได;จัดสJงกรอบและแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของปsงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาเพ่ือให;อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%ได;ลงนามรJวมกับ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ได;ดําเนินการลงนามในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการดังกลJาวเรียบร;อยแล;ว ดังนั้นจึงขอแจ;งให;ทุกหนJวยงานทราบ และใช;เปTนข;อมูลตJอไป รายละเอียดอ;างอิงท่ี  
FA0Z4NZ8 หรือสืบค;นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FA0Z4NZ8 
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  คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ได;แจ;งให;ผู;บริหารทุกฝ4าย หัวหน;าหนJวยงานภายใน/โครงการ
ทราบ เพ่ือเปTนข;อมูล และแจ;งประชาสัมพันธ%ถJายทอดให;บุคลากรทราบในระบบ e-Office ด;วยแล;ว  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.10 การปฏิบัติตามข&อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ว2าด&วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2554 และการจัดส2งเอกสารหรือส่ิงของให&แก2กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ด;วยกองกลาง มีบันทึกดJวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10102/3021 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ% 2555 เรื่อง การ
ปฏิบัติตามข;อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วJาด;วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 และการจัดสJงเอกสาร
ห รื อ สิ่ ง ข อ ง ใ ห; แ กJ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ; า ง อิ ง ท่ี  FU0UFREY ห รื อ สื บ ค; น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FU0UFREY โดยแจ;งให;ทุกหนJวยงานปฏิบัติตามข;อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วJาด;วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 อ;างอิงท่ี FV0V879G หรือสืบค;นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FV0V879G เพ่ือให;การดําเนินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%เปTนไปโดยเรียบร;อย ฝ4ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงแจ;งมาตรการจัดสJงเอกสารหรือ
สิ่งของใด ๆ ให;แกJกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให;ทุกหนJวยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเครJงครัด ดังนี้  

“การนําเอกสารทุกประเภทหรือส่ิงของใดๆ เสนอ หรือมอบให&แก2กรรมการสภามหาวิทยาลัยผ2าน
ส2วนกลางของมหาวิทยาลัย หน2วยงานต&องทําหนังสือนําส2งและลงนามโดยผู&บริหารหน2วยงาน เสนอเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยล2วงหน&า เพ่ือนําเสนอต2อนายกสภามหาวิทยาลัย หรือผู&ท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให&ความ
เห็นชอบก2อนดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือมิให&ผู&อ่ืนนําเอกสารหรือส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจไม2เหมาะสมเผยแพร2 หรือนําเสนอต2อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยไม2ได&รับอนุญาต”   

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตําแหน2ง อาจารย� สังกัด โครงการจัดตั้ง
สายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี  
สืบเนื่องจากท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ในการประชุมครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 

2554 มีมติอนุมัติโอนสํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน และบันทึกท่ี ศธ 
0513.138/0056 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2555 โดยสํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี แจ;งขอความอนุเคราะห%
เปLดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJง อาจารย% เลขท่ี พ.1887 อัตราเดิมของ น.ส.รุJงทิพย% ไทยสม อาจารย%ประจํา
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซ่ึงได;รับอนุมัติให;ลาออกจากราชการต้ังแตJวันท่ี 17 ตุลาคม 2554 นั้น  

คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%  ได;ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJง 
อาจารย% เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2555 โดยมีผู;สอบได;และข้ึนบัญชี โดยมี น.ส.วัสราภรณ%  ละนิล เปTนผู;สอบได;ในลําดับท่ี 
6 (ลําดับท่ี 5 ขอสละสิทธิ์) ดังนั้นคณะฯ จึงขออนุมัติเรียกผู;สอบได;ตามประกาศฯ ซ่ึงมารายงานตัวเข;ารับราชการ
เรียบร;อยแล;ว ดังนั้นจึงขออนุมัติบรรจุ น.ส.วัสราภรณ%  ละนิล คุณวุฒิ ศศ.บ.(การทJองเท่ียวและโรงแรม) จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คะแนนเฉลี่ย 2.50 และ บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี คะแนนเฉลี่ย 3.53 เข;ารับราชการในตําแหนJง อาจารย% พนักงานมหาวิทยาลัย ข้ัน 15,277 บาท เง่ือนไขการ
บรรจุปริญญาโทหรือเอกสาขาบริหารธุรกิจ        
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รายละเอียดอ;างอิงท่ีรายละเอียดอ;างอิงท่ี F40UTXQB เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F40UTXQB  และแบบประวัติอ;างอิงท่ี FT0ITAPI หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FT0ITAPI 

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJงอาจารย%ต;องผJานการพิจารณาและได;รับเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบร;อยแล;วจึงนําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตJอไป      

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ      

4.2 ขออนุมัติข้ึนทะเบียนอาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
ด; วยโครงการจัด ต้ั งสายวิ ช า อุตสาหกรรมบริ การและนวัตกรรมภาษา  มี บัน ทึก ท่ี  ศธ 

0513.20417/0052 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ% 2555 เรื่อง ขออนุมัติข้ึนทะเบียนอาจารย%บัณฑิตวิทยาลัย โดยขอเสนอชื่อ
ศาสตราจารย%เกียรติคุณ ดร.ยุพาภรณ%  พิริยศิลป� สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะครุศาสตร%
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสาน วิทยาเขตขอนแกJน เปTนอาจารย%ประจําบัณฑิตวิทยาลัยในหลักสูตร  ศศ.ม.
(ภาษาอังกฤษเปTนภาษาสากล) และ ปร.ด.(ภาษาอังกฤษเปTนภาษาสากล)  หลักสูตรนานาชาติ โดยได;ผJานความเห็นชอบ
จากประธานหลักสูตรฯเรียบร;อยแล;ว รายละเอียดอ;างอิงในระบบ e-Office ท่ี FR0W7CNP หรือสืบค;นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FR0W7CNP       

อนึ่ง การเสนอแตJง ต้ังอาจารย%ประจําบัณฑิต ตามระเบียบวJาด;วยอาจารย%บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% พ.ศ. 2548 ข;อ 5.1 ต;องได;รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือนําเสนอ
วิทยาเขตฯ และบัณฑิตวิทยาลัย     

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

4.3 ขออนุมัติใช&หลักสูตร วท.ม.(คณิตศาสตร�ประยุกต�) 

ด;วยคณะวิทยาศาสตร% ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% มีบันทึกท่ี ศธ 0513.302/0288 ลงวันท่ี 
31 มกราคม 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห%นําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร%ประยุกต% มาเปLดสอน ณ 
วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร%: สร;างและขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม
ให;เข;มแข็งและพ่ึงพาตนเอได; โดยมีเปxาประสงค%ให;เยาวชนและประชาชนได;รับโอกาสศึกษาหาความรู;จากมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงเปTนสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ และคณะวิทยาศาสตร% ศรีราชา ขอความอนุเคราะห%ใช;หลักสูตรดังกลJาว 
เ พ่ื อ เปL ด รั บนิ สิ ต  ต้ั ง แตJ ภ าคต; น  ปs ก า ร ศึ กษา  2556  ร ายละ เ อี ยดอ; า ง อิ ง ท่ี  FD0UO49C หรื อสื บค; น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FD0UO49C  นั้น  

สายวิชาคณิตศาสตร%ฯ พิจารณาแล;ว แจ;งวJาไมJขัดข;อง และยินดีให;คณะวิทยาศาสตร% ศรีราชาใช;
หลักสูตร วท.บ.สาขาคณิตศาสตร%ประยุกต% หลักสูตรใหมJ พ.ศ. 2555 ได; ดังนั้นจึงให;คณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาเพ่ือให;ความเห็นชอบตJอไป  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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4.4 การพิจารณาให&ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป@ 2555 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ได;มอบให;ผู;มีสิทธิ์เสนอชื่อ พิจารณาเสนอชื่อผู;ท่ีสมควรได;รับการ
พิจารณาให;ปริญญากิตติมศักด์ิ เพ่ือมหาวิทยาลัยฯ จักได;ดําเนินการตามข;อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%วJาด;วยการ
ให;ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2546 ตJอไปนั้น  

เนื่องจากมีผู;ได;รับการเสนอชื่อในสาขาปริญญาท่ีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% รับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอนอยูJ 1 ทJาน และเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ในการประชุมครั้งท่ี 6/2552 เม่ือวันท่ี 29 
มิถุนายน 2552 ได;มีข;อเสนอแนะให;คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ประกอบด;วยผู;ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือ
รJวมพิจารณาผู;ท่ีสมควรได;รับการให;ปริญญากิตติมศักด์ิ  

ดั ง นั้ น  จึ ง ข อ ใ ห; ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ พิ จ า ร ณ า  ต า ม ข; อ  8 . 4  แ หJ ง ข; อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%วJาด;วยการให;ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2546 และแจ;งผลการพิจารณาพร;อมระบุปริญญา
และสาขาวิชาให;มหาวิทยาลัยทราบภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ% 2555  

ท้ังนี้การพิจารณาให;ดําเนินการชั้นความลับ จึงขอนําเสนอเอกสารในวันประชุม  

อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานหลักสูตร ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเปTนภาษาสากล) แจ;งข;อมูลเพ่ิมเติมวJา
ผู;สมควรได;รับปริญญากิตติมศักด์ิ ตามท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาได;ทําคุณประโยชน%แกJมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% และ
ด;านการศึกษาแกJประเทศไทยมาก สมควรเสนอให;ได;รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ เพ่ือยกยJอง เชิดชูเกียรติในคุณ
งามความดี และเพ่ือเผยแพรJชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง   

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปTนภาษาสากล   

4.5 ขอเปล่ียนช่ือหลักสูตรจากเดิม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) เปFน รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 

 ตามท่ีสํานักงานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร% ได; ดําเนินการขออนุมัติบรรจุหลักสูตร           
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไว;ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555 – 2559) โดยดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โดยนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% เสร็จเรียบร;อย
แล;ว นั้น  

 เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 
เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2555 ได;พิจารณาแล;วมีมติเห็นชอบ โดยมีข;อสังเกตวJาชื่อหลักสูตรท่ีขอบรรจุไว;ในแผนฯ 
เหมือนกับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร%และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซ่ึง
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ในการประชุมครั้งท่ี 7/2552 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2552 พิจารณาอนุมัติให;อยูJใน
แผนฯ แล;ว ท้ังนี้หลักสูตรจะเปLดสอนได;เม่ือชื่อปริญญาได;ประกาศในพระราชกฤษฎีกาวJาด;วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรยJอสําหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%แล;วเทJานั้น  

 ดังนั้น โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร% คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% จึงแจ;งความประสงค%
ขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อปริญญาจากรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) เปTน รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) เพ่ือมิให;เกิดความ
ซํ้าซ;อนกับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร%และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ดังนั้น กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% จึงเสนอเรื่องขอปรับเปลี่ยนชื่อให;กองแผนงานพิจารณา และเนื่องจากการ
นําเสนอบันทึกยังมิได;ผJานท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน จึง
สJงเรื่องให;นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ และวิทยาเขตฯกJอนนําเสนอรองอธิการบดีฝ4ายวิชาการ พิจารณาตJอไป  



13 

N:\การประชุม\AGENDA 2 2555\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  2_2555.doc  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
4.6 ขอประเมินผลการสอนเพ่ือกําหนดตําแหน2งผู&ช2วยศาสตราจารย� 

เนื่องจาก ดร.ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน% พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนJง อาจารย%
สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร% สายวิชาคณิตศาสตร% สถิติ และคอมพิวเตอร% คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ได;รับอนุมัติ
บรรจุเข;ารับราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแตJวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 (กJอนมาปฏิบัติงานท่ีคณะศิลปศาสตร%และ
วิทยาศาสตร% ได;บรรจุเข;ารับราชการในตําแหนJงอาจารย% (พนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร% คณะ
วิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ต้ังแตJวันท่ี 2 มกราคม 2552) เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหนJงทาง
วิชาการในตําแหนJงผู;ชJวยศาสตราจารย% สาขาวิชาคณิตศาสตร% โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01417112 
ชื่อรายวิชา แคลคูลัส 2 (Calculus II) ในภาคฤดูร;อน ประจําปs 2555 และจัดสJงเอกสาร ประกอบด;วย    

1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01417112 แคลคูลัส 2 (Calculus II)  1 เลJม  

2) แผนการสอนรายวิชา 01417112 แคลคูลัส 2 (Calculus II) ภาคปลาย ปsการศึกษา 2554        
1 ฉบับ  

3) แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตําแหนJงทางวิชาการ (แบบท่ี 1)  

เนื่องจาก ดร. ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน% มิได;นําเสนอเอกสาร ก.พ.ว. 03 ดังนั้นหัวหน;าสายวิชา
คณิตศาสตร% สถิติ และคอมพิวเตอร% จึงมิได;ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน ท้ังนี้ สํานักงาน
เลขานุการ คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% รับเรื่องเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ% 2555   

 อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ;งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว;ตามข;อ 4.2 หนJวยงานจะต;องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคฤดูร;อน ประจําปs 2555 จะต;องเสนอเรื่องสJงถึงกองการเจ;าหน;าท่ี บางเขน กJอน
เดือนมีนาคม 2555 ท้ังนี้ควรจัดสJงแบบ กพว.03 เพ่ิมเติมด;วย  

ดังนั้น เพ่ือให;การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ดําเนินไปด;วยความ
เรียบร;อย และเปTนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให;
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน;าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน;าภาควิชาหรือ
เทียบเทJา เปTนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนJงทาง
วิชาการ จํานวน 2 ทJาน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแตJงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ตJอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนJงทางวิชาการอนุมัติแตJงต้ังตJอไป รายละเอียดอ;างอิงท่ี FM0WZ66E หรือสืบค;นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FM0WZ66E พร;อมนี้ได;แนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหนJงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% อ;างอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบค;นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ     

 ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยเสนอแตJงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการสอนตามองค%ประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน;าสายวิชาคณิตศาสตร% สถิติและคอมพิวเตอร% เปTน ประธาน 
2. รศ.วิรัตน%  สุวรรณาภิชาติ   เปTน กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ชานันก% สุดสุข    เปTน กรรมการ 
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4.7 การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป@ 2554 

ตามท่ีรองคณบดีฝ4ายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอพิจารณา เรื่อง ตัวบJงชี้ใหมJท่ีเก่ียวข;องกับ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือใช;เปTนข;อมูลในการดําเนินการให;สอดคล;อง และสามารถติดตามผลการดําเนินงานได;
อยJางถูกต;อง รวดเร็ว เปTนไปตามเปxาหมาย รายละเอียดจําแนกตามองค%ประกอบ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2553 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให;แตJงต้ังคณะกรรมการฯ พิจารณาตัวบJงชี้ท่ี 
7.1  เกณฑ%มาตรฐานข;อ 1 โดยมีรองคณบดีฝ4ายวางแผนและประกันคุณภาพ เปTนประธานกรรมการ  รองคณบดีฝ4าย
วิชาการ รองคณบดีฝ4ายบริหาร หัวหน;าสายวิชาหลัก 3 สายวิชา และกรรมการประจําคณะฯ ประเภทผู;แทนคณาจารย% 
เปTนกรรมการ และหัวหน;าสํานักงานเลขานุการ เปTนเลขานุการ กําหนดหน;าท่ีให;พิจารณานําเสนอรJางเกณฑ%การประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตJอไป นั้น  

ท่ีประชุมคณะทํางานพิจารณาตัวบJงชี้ฯ ได;ดําเนินการเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2553 และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2553 เม่ือวันท่ี  8  ธันวาคม 2553 พิจารณาแล;ว มีมติเห็นชอบให;
กําหนดเกณฑ%การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนี้   

1. มีการประชุมคณะกรรมการอยJางสมํ่าเสมอเปTนประจําทุกเดือน 
2. กรรมการเข;าประชุมไมJน;อยกวJาร;อยละ 80 
3. จัดสJงระเบียบวาระการประชุมพร;อมเอกสารให;คณะกรรมการฯ กJอนถึงวันประชุม อยJางน;อย 3 

วันทําการ  
4. แจ;งมติท่ีประชุมแกJผู;เก่ียวข;องทราบเปTนลายลักษณ%อักษรโดยคณบดี ติดตามให;มีการดําเนินงาน

ตามท่ีได;รับมอบหมาย และนําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุมครั้งตJอไป 
5. ดําเนินการออกประกาศคณะฯ เพ่ือแจ;งให;บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติในกรณีท่ีเปTนหลักเกณฑ% 

หรือแนวปฏิบัติ  
6. ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะให;เปTนไปตามท่ี สกอ. กําหนด 
7. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให;บรรลุวัตถุประสงค% และเปxาหมายตามแผนยุทธศาสตร% 

และแผนปฏิบัติราชการประจําปs 
8. ประเมินผลการบริหารงานของผู;บริหารระดับคณะ และระดับภาควิชา/เทียบเทJา  
9. ให;ข;อเสนอแนะเชิงสร;างสรรค% และติดตามให;มีการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให;ผู;บริหารใช;เปTนแนวทาง

ในการพัฒนาคณะให;เจริญก;าวหน;าอยJางตJอเนื่อง 
10. คณะกรรมการประจําคณะประเมินตนเองตามหลักเกณฑ%ข;างต;นภายในเดือนเมษายนของทุกปs 

ดังนั้น เพ่ือให;มีการดําเนินการประเมินตนเองตามข;อ 10 จึงนําเสนอท่ีประชุมพิจารณามอบหมาย 
หรือแตJงต้ังคณะทํางานประเมินตJอไป  

ท่ีประชุมพิจารณาประเมินผลตามเกณฑ%ในแตJละประเด็น ดังนี้  
เกณฑ%การประเมินตนเอง ผลการปฏิบัติตามเกณฑ% ผJาน ไมJผJาน 

มีการประชุมคณะกรรมการอยJางสม่ําเสมอเปTนประจําทุก
เดือน 

12 ครั้ง �  

กรรมการเข;าประชุมไมJน;อยกวJาร;อยละ 80 คJาเฉลี่ยกรรมการเข;ารJวมประชุม ร;อยละ 95.83  �  
จัดสJงระเบียบวาระการประชุมพร;อมเอกสารให;
คณะกรรมการฯ กJอนถึงวันประชุม อยJางน;อย 3 วันทําการ  

น;อยกวJา 3 วันทําการ   � 

แจ;งมติท่ีประชุมแกJผู;เก่ียวข;องทราบเปTนลายลักษณ%อักษรโดย
คณบดี ตดิตามให;มีการดําเนินงานตามท่ีได;รับมอบหมาย 
และนําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุมครั้งตJอไป 

มีการแจ;งมติท่ีประชุมเปTนลายลักษณ%อักษรโดย
คณบดีทุกครั้ง และมีการตดิตามและรายงานสืบเน่ือง
ในการประชุมครั้งตJอไป  

�  
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เกณฑ%การประเมินตนเอง ผลการปฏิบัติตามเกณฑ% ผJาน ไมJผJาน 

ดําเนินการออกประกาศคณะฯ เพ่ือแจ;งให;บุคลากรทราบ 
และถือปฏิบัติในกรณีท่ีเปTนหลักเกณฑ% หรือแนวปฏิบัต ิ

มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ และจัดทําเปTนประกาศ
คณะฯ แจ;งบุคลากรทราบและถือปฏิบัต ิ

�  

ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะให;เปTนไปตามท่ี สกอ. 
กําหนด 

มีการควบคุมตามมาตรฐานการศึกษาตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/สกอ.  

�  

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานให;บรรลุวัตถุประสงค% 
และเปxาหมายตามแผนยุทธศาสตร% และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปs 

มีการตดิตาม/รายงานผลการปฏิบัติงานประจําทุก
เดือน แตJรูปแบบการรายงานยังไมJชัดเจนในด;านการ
บรรลเุปxาหมายตามแผนกลยุทธ% และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปs  

 � 

ประเมินผลการบริหารงานของผู;บริหารระดับคณะ และระดับ
ภาควิชา/เทียบเทJา 

มีการประเมินผลการบรหิารงานของผู;บริหารระดบั
คณะ/ภาควิชา/เทียบเทJา (แตJงตั้งคณะทํางานเพ่ือ
ประเมินผลการบริหารงานของผู;บริหารทุกระดับ)    

�  

ให;ข;อเสนอแนะเชิงสร;างสรรค% และติดตามให;มีการพัฒนา
ปรับปรุง เพ่ือให;ผู;บริหารใช;เปTนแนวทางในการพัฒนาคณะให;
เจริญก;าวหน;าอยJางตJอเน่ือง 

มีการดําเนิน แตJการติดตามอยJางตJอเน่ืองยังไมJชัดเจน  �   

 คณะกรรมการประจําคณะประเมนิตนเองตามหลักเกณฑ%
ข;างต;นภายในเดือนเมษายนของทุกปs 

ดําเนินการประเมินตนเอง ภายในเดือนตามข;อ 1 – 
10  �  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ ดังนี้  

1. ให;คณบดีแตJงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือประเมินผลตามข;อ 7 ตามองค%ประกอบ ดังนี้   
    1.1  ผู;ทรงคุณวุฒิภายนอก (รศ.ปริทรรศน%  นฤทุม) เปTนประธานคณะกรรมการ  
    1.2  ให;ประธานคณะกรรมการ พิจารณาเสนอชื่อบุคคล จํานวน 3 – 5 ทJาน เปTนกรรมการ  
    1.3  ให;รองคณบดีฝ4ายวางแผน เปTนกรรมการและเลขานุการ    

2. ให;คณบดีแตJงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือประเมินผลตามข;อ 8 ตามองค%ประกอบ ดังนี้   
2.1  ผู;แทนคณาจารย%ในคณะกรรมการประจําคณะฯ (รศ.ดร.จงรักษ%  แก;วประสิทธิ์) เปTน

ประธานคณะกรรมการ  
2.2  ให;ประธานคณะกรรมการ พิจารณาเสนอชื่อบุคคล จํานวน 3 – 5 ทJาน เปTนกรรมการ  
2.3  มอบ น.ส.นิษา  บุญปองหา เปTนเลขานุการ    
2.4  กําหนดกลุJมผู;รับการประเมิน และผู;ประเมิน ดังนี้  

- กลุJมท่ี 1  ผู;บริหารระดับคณะ  ผู;รับการประเมิน ได;แกJ ผู;ดํารงตําแหนJง คณบดี รอง
คณบดี และผู;ชJวยคณบดี  โดยผู;ประเมิน ได;แกJ บุคลากรทุกคน  

- กลุJมท่ี 2 หัวหน;าหนJวยงานภายใน ซ่ึงเปTนหนJวยสนับสนุน มีการจัดต้ังและผลการ
ดําเนินงานครบ 1 ปs ผู;รับการประเมิน ได;แกJ หัวหน;าศูนย%สJงเสริมการวิจัยและถJายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) หัวหน;า
สํานักงานเลขานุการ ประธานโครงการจัดต้ังสJวนงานจัดการศึกษา  ผู;ประเมิน ได;แกJ รองคณบดี ผู;ชJวยคณบดี หัวหน;า
หนJวยงานภายใน/โครงการอ่ืน  บุคลากรภายในหนJวยงาน/โครงการทุกคน และบุคลากรภายนอกหนJวยงานภายใน/
โครงการทุกคน      

- กลุJมท่ี 3  หัวหน;าสายวิชาหรือเทียบเทJา ได;แกJ หัวหน;าสายวิชา ประธานโครงการจัดต้ัง
สายวิชาฯ มีการจัดต้ังและผลการดําเนินงานครบ 1 ปs ผู;รับการประเมิน ได;แกJ หัวหน;าสายวิชาคณิตศาสตร%ฯ หัวหน;า
สายวิชาวิทยาศาสตร% หัวหน;าสายวิชาศิลปศาสตร% ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี, ฟLสิกส%, จุลชีววิทยา, 
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คอมพิวเตอร%, สังคมศาสตร%, บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร% ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมทางภาษา ผู;ประเมิน ได;แกJ รองคณบดี ผู;ชJวยคณบดี หัวหน;าหนJวยงานภายใน/โครงการอ่ืน บุคลากรภายใน
หนJวยงาน/โครงการทุกคน และหัวหน;างาน หัวหน;าหนJวยสังกัดสํานักงานเลขานุการ และหัวหน;างาน หัวหน;าหนJวย
สังกัดโครงการจัดต้ังสJวนงานจัดการศึกษา    

3. ให;คณะกรรมการตามข;อ 1 และ 2 พิจารณาดําเนินการให;แล;วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2555 
เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี  30 เมษายน 2555  

4.8 แบบร2างอาคารกิจกรรมนิสิต คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ตามท่ีฝ4ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ได;รับมอบหมายให;นําเสนอแบบกJอสร;าง
อาคารกิจกรรมนิสิต โดยใช;งบประมาณจากกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ 
ในวงเงิน 6,000,000 บาท นั้น  

บัดนี้ฝ4ายกิจการนิสิต ได;ดําเนินการจัดทําแบบอาคารกิจการนิสิต เปTนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 
ชั้น พ้ืนท่ีใช;สอยภายใน รวม 1,331.3 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีใช;สอยภายนอก รวม 586 ตารางเมตร โดยประเมินราคาคJา
กJ อ ส ร; า ง อ า ค า ร  ว ง เ งิ น ร ว ม  1 3 , 3 2 4 , 6 0 0  บ า ท  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ; า ง อิ ง ท่ี  FU0WAV2X ห รื อ สื บ ค; น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FU0WAV2X   

เนื่องจากวงเงินท่ีได;รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะฯ อยูJในกรอบ 6 
ล;านบาท แตJวงเงินประเมินราคาสูงกวJา ดังนั้น จึงขอนําเสนอท่ีประชุมพิจารณา ให;ความคิดเห็นเพ่ือดําเนินการใน
ข้ันตอนตJอไป  

รองคณบดีฝ4ายกิจการนิสิต ชี้แจงข;อมูลเก่ียวกับแบบรJางสถาป�ตยกรรมอาคารกิจการนิสิต ซ่ึงปรับปรุง
ใหมJตามความประสงค%ของคณะกรรมการฝ4ายกิจการนิสิต รายละเอียดรูปแบบโครงสร;าง และประมาณราคาดังเสนอท่ี
ประชุมทราบแล;ว    

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาและอภิปรายในประเด็นตJาง ๆ ได;แกJ วงเงินท่ีสูงข้ึนมากกวJากรอบท่ีได;รับเดิมเกิน 
100%  พ้ืนท่ีบริการร;านถJายเอกสาร ร;านจําหนJายอาหารและเครื่องด่ืม ซ่ึงพ้ืนท่ีกJอสร;างเดิมมีร;านค;าดังกลJาอยูJ และท่ี
ประชุมเห็นวJาควรมีร;านดังกลJาวให;บริการแกJนิสิต และบุคลากร เงินสะสมบัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ ซ่ึงแจ;งวJามีอยูJ 
ประมาณ 15 ล;านบาท หากใช;ในการกJอสร;างอาคาร 13.33 ล;านบาทแล;ว จะมีผลกระทบหรือมีเงินคงเหลือเพียงพอใน
การจัดหาครุภัณฑ%ประกอบอาคาร และเงินสนับสนุนกิจกรรมตJาง ๆ ของฝ4ายกิจการนิสิต สโมสรนิสิต/ชมรม หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ หรือไมJ จากประเด็นดังกลJาวประธานท่ีประชุมชี้แจงวJา การเสนอโครงการกJอสร;างอาคารกิจกรรมนิสิตใช;
เวลาดําเนินการมานานมากแล;ว ควรดําเนินการให;เสร็จสิ้น กรณีครุภัณฑ%ประกอบอาคาร ขอให;มีอาคารกิจการนิสิตไว;
กJอน ครุภัณฑ%ประกอบอาคารให;พิจารณาภายหลัง สําหรับร;านค;าบริการท่ีมีอยูJเดิม โดยบุคลากร/นิสิต มีความประสงค%
ให;มีบริการอยูJเหมือนเดิมก็จะพิจารณาจัดหาพ้ืนท่ีให;ตามความประสงค%  

มติท่ีประชุม   
1. เห็นชอบตามรJางรูปแบบโครงสร;างท่ีนําเสนอ โดยพ้ืนท่ีใช;สอยภายในอาจปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสมโดยไมJกระทบโครงสร;าง  
2. มอบคณบดีพิจารณาจัดพ้ืนท่ีสําหรับร;านถJายเอกสาร ร;านอาหารวJางและเครื่องด่ืม และอ่ืน ๆ 

ตามความต;องการของบุคลากรและนิสิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ  
3. เห็นชอบอนุมัติหลักการในกรอบวงเงิน 13,324,600 บาท โดยใช;เงินกองทุนพัฒนาคณะฯ บัญชี

กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%  
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4.9 รายงานผลการประชุมร2วมระหว2างคณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร�กับคณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� เรื่อง การให&บริการการสอนหลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู&) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร�ศึกษา (หลักสูตร 5 ป@) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ครั้งท่ี 1/2555 คราว
ประชุม เม่ือวันจันทร%ท่ี 30 มกราคม 2555 เห็นชอบให;คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ประสานงานเชิญคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร%และพัฒนศาสตร% และหัวหน;าภาควิชาท่ีเก่ียวข;องของ เพ่ือประชุมปรึกษา หารือแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู;) สาขาวิทยาศาสตร%ศึกษา ในลักษณะบูรณาการรJวมกัน และ
เพ่ือเตรียมความพร;อม และแผนงานดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเก่ียวข;อง นั้น  

รองคณบดีฝ4ายวิชาการ ได;ประสานงานเชิญคณบดีคณะศึกษาศาสตร%และพัฒนศาสตร%  รองคณบดี
ฝ4ายวิชาการ และหัวหน;าภาควิชาครุศึกษา คณาจารย%ท่ีเก่ียวข;อง เพ่ือประชุมรJวมกับคณบดี รองคณบดีฝ4ายวิชาการ 
หัวหน;าสายวิชา ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาท่ีเก่ียวข;อง เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ% 2555 โดยเปTนการประชุม ครั้งท่ี 1 
ดังนั้น จึงขอรายงานผลการประชุม เพ่ือให;ท่ีประชุมรับทราบความก;าวหน;า และให;ข;อคิดเห็น ดังนี้  

1. การจัดการเรียนการสอนของนิสิตคณะศึกษาศาสตร%และพัฒนศาสตร% หลักสูตรศึกษาสตรบัณฑิต 
(การจัดการเรียนรู;) สาขาวิทยาศาสตร%ศึกษา (หลักสูตร 5 ปs) ตาม มคอ. 2 กําหนดให;รายวิชาเอก ต;องเปTนรายวิชาของ
คณะวิทยาศาสตร% คณะมนุษยศาสตร% เปTนต;น ดังนั้น ในสJวนของวิทยาเขตกําแพงแสน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาฟLสิกส% สาขาวิชาคณิตศาสตร% ซ่ึงเปTนรายวิชาท่ีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% รับผิดชอบจัดการเรียน
การสอน ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร%และพัฒนาศาสตร% จึงขอความอนุเคราะห%ให;คณะฯ เปLดสอนรายวิชาตJาง ๆ ดังกลJาว   

2. หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู;) หลักสูตร 5 ปs เปTนหลักสูตรเดิม ไมJสามารถปรับเปTนหลักสูตร
บูรณาการในป�จจุบันได;   

3. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู;) สาขาวิชาวิทยาศาสตร%ศึกษา สรุป
ข;อหารือ และพิจารณารJวมกัน ดังนี้  

- ด;านห;องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร% มีจํานวนไมJเพียงพอกับหมูJเรียนท่ีให;บริการ ดังนั้นการ
เรียนการสอนหลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู;) สาขาวิทยาศาสตร%ศึกษา (หลักสูตร 5ปs) คณะศึกษาศาสตร%และพัฒน
ศาสตร%อาจต;องให;นิสิตเรียนในชJวงนอกเวลา หลัง 16.30 น. บ;าง  

- การจัดแผนการสอน อาจต;องมีการปรับแผนการสอนเพ่ือให;สอดคล;องกับวัน/เวลาท่ี
เหมาะสมกับป�จจัยด;านห;องเรียน ห;องปฏิบัติการ อาจารย%ผู;สอน ซ่ึงจะประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร%และพัฒน
ศาสตร%ตJอไป  

4. คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% และคณะศึกษาศาสตร%และพัฒนศาสตร% ควรมีการแตJงต้ัง
คณะกรรมการรJวมกันเพ่ือการประสานงาน และการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหมJเชิงบูรณาการตJอไปในอนาคต  

5. กรณีท่ีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%มีอาจารย%ไมJเพียงพอ คณะศึกษาศาสตร%และพัฒนศาสตร% 
ยินดีและพร;อมให;คณาจารย%ท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาเอกเปTนผู;รJวมสอนได;    

รายละเอียดอ;างอิงท่ี FU0YHQZW หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FU0YHQZW   

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

อ.ดร.ปLติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี แจ;งเพ่ิมเติมวJาจากการประชุมได;รับข;อมูลเพ่ิมเติมวJา
คJาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจJายของคณะศึกษาศาสตร%และพัฒนศาสตร% ต้ังแตJปsการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ 
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จัดกลุJมให;อยูJในกลุJมสาขามนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร% ดังนั้นจึงอยูJในอัตราเพียง 12,600 บาท ซ่ึงอยูJในอัตราลดลง
จากเดิม  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให;คณะฯ แตJงต้ังคณะกรรมการ 1 ชุด เพ่ือทําหน;าท่ีกํากับ ดูแล และ
ประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร%และพัฒนศาสตร%ด;านการบริหารจัดการการเรียนการสอนหลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการ
เรียนรู;) หลักสูตร 5 ปs และหลักสูตรอ่ืนท่ีคณะฯ ต;องให;บริการการสอน  ประกอบด;วย   

1. รองคณบดีฝ4ายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
2. หัวหน;าสายวิชาคณิตศาสตร%ฯ  กรรมการ  
3. หัวหน;าสายวิชาศิลปศาสตร%   กรรมการ  
4. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  กรรมการ  
5. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟLสิกส%  กรรมการ  
6. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร% กรรมการ 
7. ประธานโครงการจัดต้ังสJวนงานจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ   

4.10 แผนยุทธศาสตร� สํานักงานเลขานุการ ประจําป@ 2554 – 2556  

ตามท่ีสํานักงานเลขานุการ จัดทําแผนยุทธศาสตร% สํานักงานเลขานุการ ประจําปs 2554 - 2556 และ
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานเลขานุการ เพ่ือพิจารณาและมีมติเห็นชอบ โดยแจ;งบุคลากรของ สนล. 
เรียบร;อยแล;ว แตJยังมิได;นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา นั้น  

เพ่ือให;เปTนไปตามคูJมือประกันคุณภาพ ซ่ึงกําหนดให;นําแผนยุทธ%ศาสตร%ฯ เสนอตJอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให;ความเห็นชอบ ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ จึงขอนําเสนอแผนยุทธศาสตร% 
สํานักงานเลขานุการ ประจําปs 2554 – 2556 มาเพ่ือพิจารณาตJอไป รายละเอียดอ;างอิงท่ี FU0GFN4U หรือสืบค;นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FU0GFN4U  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาแล;ว มีข;อเสนอแนะและข;อสังเกต ดังนี้  
1. ประเด็นยุทธศาสตร% แตJละประเด็น ควรมีเปxาประสงค%(เปTนผลผลิตหรือผลท่ีคาดวJาจะได;รับหรือ

สิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีได;มีการดําเนินการตามแผนแล;ว) และมีตัวชี้วัดหรือตัวบJงชี้วัดความสําเร็จของเปxาประสงค%นั้น 
เปxาประสงค%ท่ีอยูJในแผนของสํานักงานเลขานุการ จึงไมJนJาจะเปTนเปxาประสงค% แตJเปTนเหมือนกิจกรรมหรือกระบวนการท่ี
จะดําเนินการมากกวJา 

2. ตัวชี้วัดมี 3 ระดับ คือตัวบJงชี้ของแผนกลยุทธ% ตัวบJงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปs และตัวบJงชี้
ของโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงจะเก่ียวข;องกับตัวบJงชี้ประเมินคุณภาพด;วย  

3. แผนกลยุทธ%ของหนJวยงานควรสอดคล;องกับแผนกลยุทธ%ของคณะ ซ่ึงสํานักงานเลขานุการจะ
เก่ียวข;องอยJางมากกับประเด็นยุทธศาสตร%ท่ี 3 ของคณะฯ ดังนั้นสํานักงานเลขานุการ ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ี
สอดคล;องหรือเพ่ิมเติมจากของคณะฯ จะทําให;คณะฯ มีผลการดําเนินงานในสJวนนี้ด;วย 

มติท่ีประชุม    เนื่องจากแผนยุทธศาสตร% สํานักงานเลขานุการคณะฯ ท่ีนําเสนอท่ีประชุมในการ แตJ
เนื่องจากระบบอินเตอร%เน็ตขัดข;องไมJสามารถเข;าระบบได; ดังนั้นเพ่ือให;ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ และ
ขอให;ท่ีประชุมนําข;อมูลกลับไปพิจารณา เพ่ือให;ข;อคิดเห็น ข;อเสนอแนะในการประชุมครั้งตJอไป   
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4.11 การจัดทํางบประมาณ ประจําป@ 2556 ของสายวิชาวิทยาศาสตร�  

ด;วยสายวิชาวิทยาศาสตร% ขอเสนอพิจารณา เรื่อง การจัดทํางบประมาณ ประจําปs 2556 โดยไมJ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดทํางบประมาณ ประจําปs พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดอ;างอิงท่ี FN1C98I2 หรือ
สืบค;นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FN1C98I2  ดังนี้  

1. ขอจัดคําของบประมาณรายจJายโดยไมJออมเงิน 10 % 

2. ขอให;พิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณรายได;ระหวJางคณะกับสายวิชาฯ ในอัตราสJวน 40 : 60  

สํานักงานเลขานุการ ได;ตรวจสอบข;อมูลตามท่ีสายวิชาวิทยาศาสตร% พิจารณาเสนอวาระการประชุม
แล;ว ขอความชัดเจนใน 2 ประเด็นท่ีนําเสนอ ดังนี้  

รายการท่ี 1  สายวิชาวิทยาศาสตร% ควรนําเสนอพร;อมคําของบประมาณเงินรายได;ของสายวิชา ซ่ึง
คาดวJาวาระการประชุมในวันท่ี 27 ก.พ. 2555 ยังไมJสามารถนําเอกสารคําของบประมาณเงินรายได; ประจําปs 2556 
ของคณะฯ ท้ังหมดเข;าพิจารณาได; เนื่องจากอยูJในระหวJางดําเนินการรวบรวม อีกท้ังกําหนดสJงมหาวิทยาลัยฯ ภายใน
วันท่ี 20 มีนาคม 2555     

รายการท่ี 2 การเสนอไมJมีข;อมูลรายละเอียดประกอบ และไมJชัดเจนวJาเปTนกรณีเดียวกับท่ีมีการ
แตJงต้ังคณะกรรมการฯ ซ่ึงมีรองคณบดีฝ4ายวางแผน เปTนประธาน หัวหน;าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ัง เปTน
กรรมการ โดยมีการประชุมและมีมติเรียบร;อยแล;ว ป�จจุบันนําเสนอวาระพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการ เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ% 2555  หรือเปTนกรณีอ่ืน ดังนั้นเห็นควรให;สายวิชานําเสนอข;อมูล เอกสารประกอบ เพ่ือ
นําเสนอคณบดี และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตJอไป  

สายวิชาวิทยาศาสตร% ได;นําเสนอข;อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ได;แกJ ขอสJงข;อมูลรายรับ
และรายจJายของสายวิชาวิทยาศาสตร% เอกสารแนบประกอบเปTนไฟล% excel (ตารางคํานวณ) โดยขอให;พิจารณาข;อมูล
ใน Sheet ท่ี 3 อ;างอิงท่ี FT0ZP37V หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FT0ZP37V 
หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/EIDEFT0ZVEUR.xlsx สรุปประเด็นการพิจารณา ขอให;หัวหน;าสาย
วิชาวิทยาศาสตร% นําเสนอในการประชุม 

อนึ่งตามหลักเกณฑ% และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได; ประจําปs 2556 ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ข;อ 3.4 จัดทํางบประมาณเงินรายได;ในลักษณะท่ีไมJสJงผลให;เกิดงบประมาณขาดดุล โดยรายได;สุทธิต;องมี
สัดสJวนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน มีการลดรายจJายเพ่ิมรายได; และเน;นการจัดสรรงบประมาณตามระบบต;นทุนกิจกรรม (Activity 
Based Costing) โดยให;ตั้งงบประมาณรายจJายไมJเกินร;อยละ 85 ของรายได;ประจําปs โดยอีกร;อยละ 15 ให;เหลือไว;เปTน
ทุนสํารอง หรือทุนสะสมของหนJวยงาน  

ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน% หัวหน;าสายวิชาวิทยาศาสตร% นําเสนอเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนวJา สาย
วิชาวิทยาศาสตร% ขอให;ท่ีประชุมพิจารณาทบทวนประเด็นการจัดสรรคJาหนJวยกิตจากเดิมท่ีคณะฯ จัดสรรให;สายวิชาใน
สัดสJวนร;อยละ 60 เนื่องจากสายวิชามีรายรับไมJเพียงพอกับรายจJาย โดยนําเสนอข;อมูล ดังนี้  

1.  ประมาณการสัดสJวนรายจJายจากเงินได;คJาหนJวยกิต  

รายการ/หน2วยงาน จํานวนเงิน หน2วยนับ ร&อยละ 
รายได;สายวิชาวิทยาศาสตร%   3,146,090.00 บาท 100 
คณะฯ  40% 1,258,436.00 บาท 40 
งบบุคลากร, สวัสดิการ 1,063,436.20 บาท 33.8 
สJวนกลางสายวิชาวิทยาศาสตร% 85,265.02 บาท 2.71 
สาขาวิชาชีววิทยา (Bio) 181,670.65 บาท 5.77 



20 

N:\การประชุม\AGENDA 2 2555\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  2_2555.doc  

สาขาวิชาพฤกษศาสตร% (Bot) 90,002.66 บาท 2.86 
สาขาวิชาพันธุศาสตร% (Genetics) 94,000.00 บาท 2.99 
สาขาวิชาชีวเคมี (Biochem) 71,487.63 บาท 2.27 
สาขาวิชาสัตววิทยา (Zoo) 61,046.50 บาท 1.94 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร%ชีวผลิตภัณฑ% (Bio-Product) 70,910.40 บาท 2.25 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีสิ่งแวดล;อม (Environment) 125,800.00 บาท 4.00 
สาขาวิชาพฤกษ%เศรษฐกิจ (Econ-Bot)  2,805.00 บาท 0.09 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร%ชีวภาพ (Bio-Science)  51,230.00 บาท 1.63 

รวม 3,146,090.00 บาท 100 

2.  เสนอขอทบทวนการจัดสรรคJาหนJวยกิต จากเดิม สายวิชา : คณะฯ ร;อยละ 60 : 40 เปTน ร;อยละ 
80 : 20  

ท่ีประชุมพิจารณาข;อมูลตามท่ีสายวิชาวิทยาศาสตร% นําเสนอและอภิปรายในประเด็น การแตJงต้ัง
คณะทํางานฯ ซ่ึงมีรองคณบดีฝ4ายวางแผน และหัวหน;าหนJวยงานท่ีเก่ียวข;องเพ่ือพิจารณาอยูJเดิม โดยมีการประชุมแล;ว 
1 ครั้ง สรุปมติท่ีประชุมครั้งท่ี 1 นําเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนการจัดสรรคJาธรรมเนียม
พิเศษคณะฯ ให;หนJวยงานภายใน/โครงการจัดต้ัง ท่ีรับผิดชอบการบริหารและจัดการหลักสูตรท่ีเปLดสอนภายในคณะฯ 
ภาคปกติ ในอัตราร;อยละ 20 หลังหักคJาใช;จJาย (ทุนการศึกษาร;อยละ 20 และเงินสนับสนุน ศสวท. ร;อยละ 6) โดยปรับ
ให;เปTนอัตราสJวนร;อยละ 100 กJอนการจัดสรรให;สายวิชา/โครงการจัดต้ัง และยังดําเนินการพิจารณาตามภาระหน;าท่ี 
เรื่อง การทบทวนการพิจารณาจัดสรรเงินรายได; และการจัดสรรงบดําเนินการเงินงบประมาณแผJนดิน ในการประชุม
ครั้งตJอไป   

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  

1.  เห็นชอบให;จัดสรรคJาธรรมเนียมพิเศษคณะฯ ภาคปกติ หลังการจัดสรรทุนการศึกษาแกJนิสิต ร;อย
ละ 20 ให;กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% และเงินสนับสนุนการวิจัย ร;อยละ 6 ให;ศูนย%สJงเสริมการวิจัย
และถJายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) โดยปรับเงินคงเหลือดังกลJาวเปTนอัตราสJวนร;อยละ 100 แล;วจัดสรรให;สายวิชา/
โครงการจัดต้ังสายวิชา ท่ีรับผิดชอบการบริหารและจัดการหลักสูตรท่ีเปLดสอนภายในคณะฯ ภาคปกติ ในอัตราร;อยละ 
30 ต้ังแตJปsงบประมาณ 2556  

2.  มอบสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา/หนJวยงานเทียบเทJา ประสานงานนําเสนอข;อมูลรายรับ – 
รายจJายจริงย;อนหลัง 3 ปs จํานวนนิสิตในแตJละชั้นปsของแตJละหลักสูตร และจํานวนนิสิตเต็มเวลา ให;แกJคณะทํางานฯ ท่ี
คณะฯ แตJงต้ังพิจารณาประเด็นการทบทวนการจัดสรรคJาหนJวยกิตจากสัดสJวนเดิม สายวิชา : คณะฯ  อัตรา 60 : 40 
นําเสนอคณบดีพิจารณาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ  

3.  เนื่องจากมีการจัดสรรเงินคJาธรรมเนียมพิเศษคณะฯ ให;แกJหนJวยงานภายใน/โครงการในอัตรา
ร;อยละ 30 เพ่ิมเติมต้ังแตJปsงบประมาณ 2556 จึงให;ถือปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ% และแนวทางการจัดทํางบประมาณ
เงินรายได; ประจําปs 2556 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ข;อ 3.4 คือ ให;ต้ังงบประมาณรายจJายไมJเกินร;อยละ 85 ของ
รายได;ประจําปs และคงเหลือร;อยละ 15 เปTนทุนสํารอง หรือทุนสะสม กรณีหนJวยงาน/โครงการใดไมJสามารถดําเนินการ
ได;ให;เสนอคณบดีพิจารณาเปTนราย ๆ ไป    



21 

N:\การประชุม\AGENDA 2 2555\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  2_2555.doc  

4.12 ความก&าวหน&าในการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี และโครงการ
หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท2องเท่ียว) ภาคพิเศษ 

โครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร% สุพรรณบุรี ขอรายงานความก;าวหน;าในการดําเนินงาน ดังนี้  

1. บรรจุบุคคลเข;ารับราชการ ตําแหนJง อาจารย% จํานวน 4 อัตรา เรียบร;อยแล;ว โดยเริ่มปฏิบัติงาน 
ต้ังแตJวันท่ี 14 กุมภาพันธ% 2555 แตJเนื่องจากสถานท่ีท่ีจะจัดเปTนสํานักงานโครงการจัดต้ังสายวิชาฯ ยังไมJพร;อม จึงจัด
ห;องทํางานให;ท่ีชั้น 2 และ 3 ของอาคารตJอเติมใหมJ อาคาร 9 ให;ชั่วคราว หลังจากท่ีสํานักงานโครงการ สอบน. ย;ายไป
อาคารใหมJ  

2. แจ;งจํานวนรับนิสิตโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ ผJาน
ระบบ Admission จํานวน 100 คน  

3. ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการรับตรง เพ่ือเข;าศึกษาตJอในหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรม
และทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ ต้ังแตJวันท่ี 13 กุมภาพันธ% – 12 มีนาคม 2555 จํานวน 50 คน   

4. เสนอขออนุมัติโครงการเปLดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ 
โครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร% สุพรรณบุรี โดยใช;หลักสูตรเดิม และอัตราคJาธรรมเนียมการศึกษา และอัตรา
คJาใช;จJายตามประกาศเดิมของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี     

5. เตรียมจัดสํานักงานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร% สุพรรณบุรี ท่ีโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
สุพรรณบุรี และคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ให;แล;วเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2555  

6. กําหนดเดินทางดูสถานท่ีท่ีวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันท่ี 29 กุมภาพันธ% 2555 เรียนเชิญผู;บริหาร
และผู;สนใจแจ;งชื่อได;ท่ีสํานักงานเลขานุการ รถออกหน;าอาคาร 9 เวลา 8.00 น.  

นอกจากนี้ คณบดีได;เชิญประชุมผู;บริหาร และเชิญ รศ.ดร.วินัย  โพธิ์สุวรรณ จากภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตร% เพ่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของสํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี เม่ือ
วันท่ี 21 กุมภาพันธ% 2555 ดังนั้นจึงขอให; อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร เลขานุการการประชุมสรุปรายงานการประชุม
เพ่ือประชาสัมพันธ%ให;หนJวยงานและบุคลากรทราบด;วย  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบและพิจารณา  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

4.13 รายงานความก&าวหน&าการดําเนินงาน เรื่อง ปJญหาการจัดการเรียนการสอนของโครงการ วมว. 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือ
วันท่ี 30 มกราคม 2555 พิจารณา เรื่อง ป�ญหาการจัดการเรียนการสอนของโครงการ วมว. แล;วมีมติเห็นชอบให; 

1. รองคณบดีฝ4ายวิชาการ ถอนเรื่องเพ่ือนํากลับไปพิจารณาปรับองค%ประกอบกรรมการให;ครบทุก
สาขาวิชาท่ีมีสJวนรJวมสนับสนุนการเรียนการสอน ได;แกJ สาขาวิชาจุลชีววิทยา   

2. ปรับเปลี่ยนกรรมการโดยตําแหนJง หรือกรรมการท่ีไมJมีสJวนเก่ียวข;องและแตJงต้ังเจ;าหน;าท่ีท่ี
ปฏิบัติหน;าท่ีหรือรับผิดชอบงานโดยตรงแทน  

3. ปรับแก;ไขหน;าท่ีของคณะกรรมการฯ ให;ครอบคลุมด;านวิชาการ และการเงิน 

รองคณบดีฝ4ายวิชาการ ขอแจ;งรายงานความก;าวหน;าในการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมฯ  โดย
พิจาณาเสนอคณบดีเพ่ือขออนุมัติแตJงต้ังคณะทํางานดูแลการจัดการเรียนการสอนโครงการห;องเรียนวิทยาศาสตร%ใน
สJวนท่ีเก่ียวข;องกับคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%ชุดปรับปรุงใหมJเรียบร;อยแล;ว รายละเอียดอ;างอิงท่ี FA0XLSR5 
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หรือสืบค;นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FA0XLSR5 และมีการประชุมคณะทํางานฯ 
แล;ว 1 ครั้ง  รายละเอียดสรุปรายงานการประชุม รองคณบดีฝ4ายวิชาการนําเสนอในวันประชุม ดังนี้  

ฝ4ายวิชาการ ได;นําเสนอแตJงต้ังคณะกรรมการตามข;อเสนอแนะของท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เรียบร;อยแล;ว โดยมีการประชุมครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ% 2555 สรุปมติท่ีประชุม ดังนี้  

1. ต้ังแตJภาคปลาย ปsการศึกษา 2554 การจJายคJาตอบแทนการสอน มอบงานคลังและพัสดุ 
สํานักงานเลขานุการ เปTนผู;ดําเนินการจJายคJาตอบแทนการสอนให;อาจารย%ผู;สอนตามจํานวนชั่วโมงท่ีปรากฏในประมวล
การสอนของแตJละรายวิชา ในอัตราชั่วโมงละ 600 บาท เม่ือได;รับเงินตามโครงการ วมว. จากโรงเรียนสาธิตฯ ซ่ึงจJาย
คJาตอบแทนในอัตราหนJวยกิตละ 50,000 บาท ให;กับคณะฯ และนําสJงเปTนเงินรายได;ของแตJละสายวิชา/โครงการ
เรียบร;อยแล;ว  

2. ให;สายวิชา/โครงการ จัดทําแผนประมาณการรายรับ – รายจJาย ประจําปsงบประมาณเงินรายได; 
ต้ังแตJปsงบประมาณ 2556 ในสJวนของรายรับคJาหนJวยกิตท่ีได;รับจากการให;บริการวิชาการแกJนักเรียนโครงการ วมว. 
และเพ่ือให;การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ขอให;จัดทําแผนรายจJายเพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรม ให;แกJนักเรียน
โครงการ วมว. ในแตJละระดับชั้น/ปsการศึกษา กรณีท่ีมีเงินรายรับจากคJาหนJวยกิตไมJเพียงพอ ให;พิจารณาเสนอขอใช;
งบประมาณในสJวนท่ีคณะฯ ได;รับจากโครงการ วมว. โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปTนเปTนรายกรณี  

3. เนื่องจากปsงบประมาณ 2554 การรับ-จJายเงินจากคJาหนJวยกิตท่ีได;รับจากโครงการ วมว. มิได;
ดําเนินการตามระเบียบฯ และมิได;จัดทําแผนรายรับ – รายจJาย ดังนั้นจึงขอให;สายวิชา/โครงการ ท่ีได;รับเงินดังกลJาว
รายงานผลการรับ – จJายเงินคJาหนJวยกิตท้ังหมดให;คณบดีทราบ  

4. คJาสาธารณูปโภคท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ วมว. ให;เบิกจJายจากเงิน
สนับสนุนท่ีคณะฯ ได;รับ กรณีไมJมีคJาใช;จJายดังกลJาวจากสายวิชา/โครงการท่ีเก่ียวข;องกับการให;บริการตามโครงการ 
วมว. ให;จJายเปTนเงินสมทบคJาสาธารณูปโภคของคณะฯ ประจําปs 

5. ให;จJายคJาตอบแทนแกJเจ;าหน;าท่ีงานคลังและพัสดุ (คุณสุกัญญา  นิ่มเนียม) เพ่ือทําหน;าท่ีดูแล
การเงินและบัญชีโครงการ วมว. ในสJวนของคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 

6. ให;รายงานผลการดําเนินงานให;คณบดีทราบ ทุกสิ้นปsการศึกษา เริ่มต้ังแตJปsการศึกษา 2554 เปTน
ต;นไป  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมข;างต;น และเห็นชอบให;กําหนดแนวทางปฏิบัติ
ตามข;อ 1 – 6 และมีข;อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. ให;เพ่ิมการดําเนินงานด;านวิชาการ ด;านกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีการประเมินผล
การให;บริการการเรียนการสอน และการให;บริการอ่ืน ๆ จัดเปTน pre-test – post-test  เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการให;บริการวิชาการ  

2. ให;จJายคJาตอบแทนแกJเจ;าหน;าท่ีงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ผู;ปฏิบัติงานดูแล จัดทํา
รายงานการเบิกจJาย และบัญชีการเงินโครงการ วมว.  สJวนของคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ในอัตราเหมาจJาย
เดือนละ 1,500 บาท โดยจัดทําเปTนประกาศคณะฯ  
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วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมกราคม 2555    

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ขอรายงานสถานภาพการเงิน 
งบประมาณเงินรายได; ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 รายละเอียดอ;างอิงท่ี FR1BQTMS เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ% 
2555 หรือสืบค;นในระบบท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FR1BQTMS หรือสืบค;นท่ี   
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SJBLFR1BVF6F.xls  ดังนี้   

1. เงินรายได;คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%   ประกอบด;วย  
1.1 งบรายรับ - รายจJาย, งบดุล คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 
1.2 รายงานการรับ - จJายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย%ต;นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจJาย, งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 
1.5 งบรายรับ - รายจJาย, งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 
1.6 งบรายรับ - รายจJาย, งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนท่ีได;รับการโอนเข;าบัญชี แตJยังไมJได;จัดทําเช็คแจ;งจJาย 
1.7.2 รายงานเช็คค;างจJายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได;คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% 
1.7.4 งบพิสูจน%ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได;คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

2. เงินงบประมาณแผJนดิน ประจําปs 2555   
รายละเ อียดสืบค;น ท่ีhttp://158.108.194.6 :5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?F1121KYB หรือ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/BOCXF20DWVFY.xls  หรืออ;างอิงในระบบท่ี F1121KYB วันท่ี 25 
มกราคม 2555 

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.2 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมกราคม 2555    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ติดต้ังมิเตอร%ไฟฟxาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตJเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% และต;องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคJาใช;จJายสาธารณูปโภค ร;อยละ 5 ตJอปs และป�จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช;พลังงานของชาติ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข;อมูลการใช;สาธารณูปโภค ประจําเดือนมกราคม 2555 
สืบค;นในระบบ e-Office ท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/FVNMFU0NR4CA.xls หรือท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FT0DFSS3 อ;างอิงท่ี FT0DFSS3 รายงานเม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ% 2555 รายละเอียด ดังนี้   

1. สรุปรายงานการใช;คJาสาธารณูปโภค ประจําเดือนมกราคม 2555  
2. การใช;สาธารณูปโภค (ไฟฟxา ประปา และโทรศัพท%) ประจําเดือนมกราคม 2555 จําแนกตาม

มิเตอร% และคJาใช;จJาย   
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3. รายงานสถิติการใช;น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม 2555 จําแนกตามปริมาณและคJาใช;จJาย  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2555  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร%และวิทยาศาสตร% ทุกวันจันทร%ท่ี 4 หรือวันจันทร%สุดท;ายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือให;การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได;ลJวงหน;า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ครั้งท่ี 3/2555 ประจําเดือนมีนาคม 2555 วันจันทร%ท่ี 26 
มีนาคม 2555 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร;อมรายละเอียดภายในพุธท่ี 14 มีนาคม 2555 และจัดสJง
ระเบียบวาระการประชุมให;คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 21 มีนาคม 2555         

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

5.4 ขอส2งสรุปการเสนอความคิดเห็นของนิสิตท่ีเก่ียวกับคณะฯ   

ตามท่ีสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% มีหนังสือท่ี ส.ศวท. 054.17/001 ลงวันท่ี 13 
กุมภาพันธ% 2555 และ ส.ศวท. 054.17/002 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ% 2555 เพ่ือนําเสนอผู;บริหารคณะฯ ในวันประชุม
ผู;บริหารพบนิสิตเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ% 2555 โดยนําเสนอความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 รวม 23 ประเด็น รายละเอียดอ;างอิง
FL0ZX2UH หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FL0ZX2UH  และนําเสนอครั้งท่ี 2 
(เพ่ิมเติม)  เพ่ือประสงค%ให;ผู;บริหารคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% พิจารณาชี้แจง และแก;ไขป�ญหาด;านตJาง ๆ สรุป
เปTน 3 ฝ4าย ได;แกJ ฝ4ายบริหาร ฝ4ายวิชาการ และฝ4ายกิจการนิสิต รวม 28 ประเด็น และเพ่ือขอให;พิจารณาเสนอตJอ
ผู;บริหารท่ีเก่ียวข;องในสJวนของวิทยาเขตกําแพงแสน รวม 3 ประเด็น รายละเอียดอ;างอิง FR100SNB หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FR100SNB  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบให;ดําเนินการ ดังนี้  

1. มอบผู;บริหารแตJละฝ4ายท่ีเก่ียวข;องพิจารณาดําเนินการ และรายงานผลให;คณบดีทราบ    

2. ให;นําเสนอรายงานป�ญหาให;วิทยาเขตทราบในประเด็นท่ีเก่ียวข;อง  

5.5 เรื่องอ่ืน ๆ  

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอความเห็น และข;อแนะนําเพ่ือการพัฒนาคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ใน
ด;านตJาง ๆ เพ่ือให;ผู;บริหาร และหนJวยงานท่ีเก่ียวข;อง พิจารณาแก;ไขปรับปรุง ดังนี้  

1. การใช;ห;องบรรยาย อาคาร 5 ชั้น 3 มีการเปLดเครื่องปรับอากาศท้ิงไว; โดยไมJมีการเรียนการสอน  

2. ตารางสอนหน;าห;องเรียนไมJตรงกับการใช;ห;องเรียนจริง  

3. การแตJงกายของนิสิตในป�จจุบันไมJถูกต;องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ยิ่งข้ึนกวJาเดิมกJอนการ
รณรงค%เรื่องการแตJงกายของนิสิต  

4. เจ;าหน;าท่ีรักษาความปลอดภัย ไมJปฏิบัติตามหน;าท่ี โดยเฉพาะการเปLด – ปLดไฟฟxาแสงสวJางตาม
เวลา และอ่ืน ๆ  
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5. ควรมีการชี้แจง หรือสื่อสารข;อมูลทําความเข;าใจแกJนิสิตเรื่องการประเมินตJาง ๆ เชJน การประเมิน
คณบดี การประเมินผลอาจารย%โดยนิสิต ในระบบออนไลน%  นิสิตจะได;รับประโยชน%จากการมีสJวน
รJวมในประเมินอยJางไร  

6. ท่ีประชุมขอให;ฝ4ายกิจการนิสิตพิจารณา 

- เรื่องนโยบายการจัดทําเสื้อ shop เสื้อยืดให;แกJนิสิตชั้นปsท่ี 1 ตามวัตถุประสงค%เพ่ือสร;าง
เอกลักษณ% ความเปTนหนึ่ง หรือความพร;อมเพรียง ความสามัคคี  โดยไมJบังคับซ้ือให;เปTนไปตามความสมัครใจของนิสิต 
แตJการปฏิบัติกดดันให;นิสิตชั้นปsท่ี 1 ซ้ือ เชJนใช;คําวJา Unity แกะดํา  

- การจัดงานเลี้ยงตJาง ๆ เชJน bye’nior มีการเรียกเก็บเงินจากนิสิตในอัตราสูง ควรสJงเสริมให;
นิสิตจัดกิจกรรมหารายได;ในชJวงงานวันเกษตรกําแพงแสน ทดแทนการจัดเก็บเงินนิสิตเพ่ือจัดกิจกรรม    

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบผู;บริหารแตJละฝ4ายท่ีเก่ียวข;องพิจารณาดําเนินการ และรายงาน
ผลให;คณบดีและคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ  

5.6 ขอทบทวนมติท่ีประชุมวาระท่ี 4.7 

  สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมวาระท่ี 4.7 การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปs 
2554 ข;อ 2 ซ่ึงเห็นชอบให;แตJงต้ัง รศ.ดร.จงรักษ%  แก;วประสิทธิ์ ผู;แทนคณาจารย%ในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปTน
ประธานกรรมการ เนื่องจาก รศ.ดร.จงรักษ% แก;วประสิทธิ์ ให;เหตุผลวJาไมJสะดวกในการประสานงาน จึงขอรับเปTน
กรรมการเทJานั้น ขอให;พิจารณาเสนอชื่อประธานกรรมการใหมJ ดังนั้นท่ีประชุม จึงขอให;ประธานคณะกรรมการประเมิน 
ประจําปs 2553  ได;แกJ รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ4ายวิชาการ เปTนประธานกรรมการแทน  

  ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม      เห็นชอบ       

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.  

 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู;บันทึกรายงานการประชุม    

  

 

 

 


