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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 11/2555 

วันจันทร�ท่ี 26 พฤศจิกายน 2555  
ณ ห&อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู&มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก% สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วุฒิพงษ% ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ4ายบริหาร       กรรมการ    
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ4ายวิชาการ และ กรรมการ   

    รักษาการหัวหน:าสายวิชาวิทยาศาสตร% กรรมการ  
4. ผศ.ดร.สิทธิพงศ%     รักตะเมธากูล หัวหน:าสายวิชาคณิตศาสตร%ฯ     กรรมการ 
5. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน:าสายวิชาศิลปศาสตร%  กรรมการ  
6. รศ.ปริทรรศน%  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู:ทรงคุณวุฒิภายนอก    กรรมการ  
7. อ.ดร.แตงอBอน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู:แทนคณาจารย% กรรมการ  
8. รศ.จิตราภรณ%  ธวัชพันธุ% กรรมการประจําคณะ (อาจารย%ประจํา) กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน:าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู&เข&าร1วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ% แก:วประสิทธิ์  รองคณบดีฝ4ายวางแผนและพัฒนา  
2. อ.ดร.พจมาลย% พูลมี รองคณบดีฝ4ายกิจการนิสิต  
3. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝ4ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. อ.ดร.อุดม ศรีนนท%  รองคณบดีฝ4ายวิเทศสัมพันธ%และกิจการพิเศษ   
5. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายกิจการนิสิต  
6. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศีลสังวร ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายกิจการพิเศษ  
7. อ.ดร.จุฑาทิพย% โพธิ์อุบล ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายบัณฑิตศึกษา  
8. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายบริหาร  
9. อ.ดร.น้ําฝน ทองทวี แทน ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี และ 

  แทน หัวหน:าศูนย%สBงเสริมการวิจัยและถBายทอดเทคโนโลยี  
10. อ.ดร.พงศ%พันธ% ศรีเมือง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร% 
11. อ.ดร.ศศิมลฑล มBวงศรีจันทร% ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟNสิกส% 
12. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา  
13. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู:ชBวยศาสตราจารย% ดร.ชานันก% สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ประธานการ
ประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ&งให&ทราบ   
1.1 โครงการ FLAS Charity Family Rally 2012 
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ประธานแจ:งวBาคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% จัดโครงการหารายได:เพ่ือสมทบกองทุนพัฒนา
คณะฯ เส:นทางเริ่มต:นท่ี ศวท. มก. กําแพงแสน นครปฐม – สังขละบุรี กาญจนบุรี ระหวBางวันท่ี 22 – 23 ธันวาคม 
2555 ปQจจุบันมีทีมสมัครเข:ารBวมการแขBงขัน จํานวน 33 ทีม จากเปRาหมาย จํานวน 50 ทีม คBาสมัครทีมละ 5,000 บาท 
1 คน/2 คน จึงขอเชิญชวน และขอความรBวมมือประชาสัมพันธ%ให:ผู:สนใจทราบ เอกสารประชาสัมพันธ%เพ่ิมเติมสืบค:นได:
ท่ี http://www.flas.kps.ku.ac.th/newflas/images/news/general/r1.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
1.2 เรื่องแจ&งจากโครงการ อบน. 

อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร แจ:งวBาจังหวัดนครปฐม มอบให:จัดทําโครงการฝfกอบรมครูภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร% และภาษาไทย และสืบเนื่องจากการประเมินผลอธิการบดี ทBานนายกสภามหาวิทยาลัย (ศ.ดร.นิวัติ เรือง
พานิช) มีดําริท่ีจะเปNดโอกาสให:คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ปรับโครงสร:างโดยแยกเปgน 2 หนBวยงานได:  

จากกรณีปรับโครงสร:าง คณบดีแจ:งเพ่ิมเติมในสBวนของความเห็นคณบดี สนับสนุนให:มีการปรับ
โครงสร:างโดยแยกเปgน 2 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร%  และคณะวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี โดยจะเปNดโอกาสให:
บุคลากรทุกคนมีสBวนรBวมในการประชาพิจารณ% เพ่ือแสดงความคิดเห็น ท้ังนี้ขอมอบให:หัวหน:าหนBวยงานภายใน/
โครงการ ดําเนินการในเบ้ืองต:น คือ การสํารวจความคิดเห็นวBากรณีท่ีจะแยกเปgน 2 คณะ นั้น เห็นด:วย หรือไมBเห็นด:วย 
เพราะเหตุใด และขอให:หัวหน:าหนBวยงานภายใน/โครงการ แจ:งผลการสํารวจให:คณบดีทราบ        

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
1.3 เรื่องแจ&งจากรองคณบดีฝHายวางแผนและพัฒนา 

รองคณบดีฝ4ายวางแผนและพัฒนา แจ:งวBาวันท่ี 3 ธันวาคม 2555 มีโครงการ KM ท่ีห:อง SC9-110 
เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปo 2557 จึงขอประชาสัมพันธ%ให:ทราบ และขอให:แตBละฝ4ายมอบหมายผู:เก่ียวข:อง
เข:ารBวมโครงการด:วย  

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
1.4 เรื่องแจ&งจากรองคณบดีฝHายบริหาร 

รองคณบดีฝ4ายบริหาร แจ:งวBาวิทยาเขตฯ จัดงานเกษตรกําแพงแสน ระหวBางวันท่ี 1 – 10 ธันวาคม 
2555 ดังนั้นจึงขอให: หัวหน:าหนBวยงานภายใน มอบหมายผู:เก่ียวข:องดูแลทรัพย%สิน การเปNด-ปNดอาคารในสBวนท่ี
รับผิดชอบให:เรียบร:อย และพ้ืนท่ีจอดรถยนต%อาคาร 3 – 4 ใช:เปgนพ้ืนท่ีจัดหารายได: จะเริ่มใช:ต้ังแตBวันท่ี 29 
พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2555 พ้ืนท่ีจอดรถยนต%สําหรับบุคลากรคณะฯ ขอให:ใช:พ้ืนท่ีด:านอาคาร 9 แทน สําหรับ
เส:นทางการเดินรถในระหวBางการจัดงาน จะแจ:งประชาสัมพันธ%ให:ทราบภายหลัง  

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
1.5 เรื่องแจ&งจากรองคณบดีฝHายประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝ4ายประกันคุณภาพ แจ:งวBาวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 ฝ4ายประกันนัดประชุมเพ่ือพิจารณาตัว
บBงชี้ท่ี 1.1 ดังนั้นจึงติดตามข:อมูลจากฝ4าย หนBวยงาน/โครงการ ขอให:จัดสBงข:อมูลตามกําหนดคือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2555 เพ่ือเปgนข:อมูลประกอบการประชุมในวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 
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  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2555   
 ประธานขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร% 
และวิทยาศาสตร% ครั้งท่ี 10/2555 เม่ือวันจันทร%ท่ี 29 ตุลาคม 2555 เพ่ือรับรอง อ:างอิงท่ี NE02GEMX เม่ือวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2555 หรือ ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NE02GEMX โดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับรองโดยแจ:งแก:ไข และไมBแจ:งตอบกลับตามกําหนด ท้ังนี้รายละเอียดรายงาน
การประชุม ฉบับแก:ไขจักนําเสนอในวาระการประชุมครั้งท่ี 11/2555 วันจันทร%ท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ดังเสนอมา
พร:อมนี้       

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมBแก:ไข  

วาระท่ี  3 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ   

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2555    

   ตามท่ีกําหนดให:หนBวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ:งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

   บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนBวยงานภายใน/โครงการ และฝ4าย
ตBาง ๆ ประจําเดือนตุลาคม 2555 (ข:อมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555) เอกสารอ:างอิงท่ี NC0Z5H0T หรือสืบค:นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NC0Z5H0T  ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน1วยงาน การนําส1งรายงาน  

ก.ย. 55 ต.ค. 55 พ.ย. 55 
1 ฝ4ายบรหิาร 11 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 
2 ฝ4ายวิชาการ  11 ก.ย. 55 12 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 
3 ฝ4ายวิจัย  30 ส.ค. 55 10 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 
4 ฝ4ายบัณฑิตศึกษา  10 ก.ย. 55     10 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 
5 ฝ4ายกิจการนิสติ  10 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 
6 ฝ4ายวางแผนและพัฒนา  3 ก.ย. 55 1 ต.ค. 55  1 พ.ย. 55 
7 ฝ4ายประกันคุณภาพ  10 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 
8 ฝ4ายวิเทศสัมพันธ%และกิจการพิเศษ 13 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 
9 ฝ4ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  10 ก.ย. 55 4 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 
10 สายวิชาคณติศาสตร%  5 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 
11 สายวิชาวิทยาศาสตร% 14 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 10 พ.ย. 55 
12 สายวิชาศิลปศาสตร% 5 ก.ย. 55 2 ต.ค. 55 14 พ.ย. 55 
13 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 5 ก.ย. 55 8 ต.ค. 55 14 พ.ย. 55 
14 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร% ภ.พิเศษ 12 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 15 พ.ย. 55 
15 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   5 ก.ย. 55 2 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 
16 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   5 ก.ย. 55 9 ต.ค. 55 7 พ.ย. 55 
17 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร% ภ.พิเศษ 10 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 
18 ศูนย%สBงเสริมการวิจัยและถBายทอดเทคโนโลย ี 11 ก.ย. 55 9 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 
19 สํานักงานเลขานุการ 10 ก.ย. 55 4 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 
20 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 10 ก.ย. 55 1 ต.ค. 55 13 พ.ย. 55 
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21 โครงการจัดตั้งสBวนงานจัดการศึกษา 14 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 14 พ.ย. 55 
22 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟNสิกส% 10 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 11 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 
24 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร% 11 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 
25 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร% 10 ก.ย. 55 11 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 
26 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 10 ก.ย. 55 10 ต.ค. 55 5 พ.ย. 55 
27 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร% 5 ก.ย. 55 9 ต.ค. 55 7 พ.ย. 55 

รวมหน1วยงานท่ีไม1ส1งรายงาน - - - 

 ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.2 รับทราบการอนุมัติการเปNดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ท1องเท่ียว ภาคปกติ โครงการจัดตั้งภาควิชา อบน.  

ตามท่ีโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.) ขออนุมัติเปNดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทBองเท่ียว ภาคปกติ โดยขอใช:หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ
โรงแรมและทBองเท่ียว) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ต้ังแตBปoการศึกษา 2556 
จํานวนรับ 120 คน นั้น  

บัดนี้ ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 15/2555 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบ โดยให:
ปรับเพ่ิมจํานวนรับจาก 120 คน/ปo เปgน 200 คน/ปo และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ในการประชุมครั้งท่ี 
10/2555 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติ รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/20287 เม่ือวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดอ:างอิงท่ี N70NXUUF เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N70NXUUF  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.3 รับทราบการอนุมัติเปNดรายวิชาใหม1 จํานวน 2 รายวิชา (พืชเส&นใยและการใช&ประโยชน�/ชีววิทยา
ของปลา)  

ตามท่ีสายวิชาวิทยาศาสตร% คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ขออนุมัติเปNดสอนรายวิชาใหมB เปgนวิชา
เฉพาะเลือกในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร%ชีวภาพ) จํานวน 2 รายวิชา  ดังนี้  

02738424   พืชเส:นใยและการใช:ประโยชน%  

02738433   ชีววิทยาของปลา  

บัดนี้ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 17/2555 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 พิจารณาแล:วมีมติ
อนุมัติ รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/20294 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 อ:างอิงท่ีN70NTJOX เม่ือ
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 หรือสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N70NTJOX   

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.4 รับทราบการรายงานผลการดําเนินงานท่ีสอดคล&องตามแผนพัฒนาการเมือง ประจําปRงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  

ด:วยสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง ได:ขอความอนุเคราะห%ในการรายงานผลการดําเนินงานท่ีสอดคล:อง
ตามแผนพัฒนาการเมือง ประจําปoงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือประมวลเปgนภาพรวม และนํารายงานผลตอรัฐสภาโดย
ให:สBงข:อมูลให:สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 นั้น  

กองแผนงาน บางเขน ได:ตรวจสอบพบวBากลยุทธ%การพัฒนาการเมืองระยะสั้น/ยาวตามแผนพัฒนา
การเมือง มีสBวนท่ีหนBวยงานสถาบันการศึกษามีความเก่ียวข:องท้ังการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน/การ
วิจัย การมีสBวนรBวมของเยาวชน/ประชาชนในเวทีสาธารณะ ฯลฯ ดังนั้นขอให:คณะฯ พิจารณาให:ข:อมูลผลการ
ดําเนินงานในปoงบประมาณ 2555 ท่ีสอดคล:องกับแผนพัฒนาการเมืองตาแผนฯ และแบบฟอร%มดังแนบ โดยจัดสBงข:อมูล
ให:กองแผนานภายในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 รวมท้ังสBงข:อมูลทาง e-mail: psdpbas@ku.ac.th หรือ 
psdkrp@ku.ac.th เพ่ือประมวลภาพรวมจัดสBงสํานักงานสภาพัฒนาการเมืองตBอไป รายละเอียดอ:างอิงตามหนังสือท่ี 
สพม. 0004/ว 311 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 หรืออ:างอิงท่ี N60YKTJ6 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N60YKTJ6   

ท้ังนี้ สํานักงานเลขานุการ ได:แจ:งให:ทุกฝ4าย และหนBวยงานภายในทราบ และนําเสนอรายงานตาม
แบบฟอร%มให:งานนโยบายและแผน รวบรวมสรุปรายงานในภาพรวมคณะฯ เพ่ือจัดสBงตามกําหนด ดังนั้นจึงขอแจ:ง
ประชาสัมพันธ%ให:ท่ีประชุมทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการตBอไป  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 รับทราบสาขาวิชาและรายวิชาท่ีเปNดสอนในโครงการเรียนล1วงหน&าระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

สืบเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการโครงการเรียนลBวงหน:าระดับบัณฑิตศึกษา และฝ4าย
บัณฑิตศึกษา ได:ประสานงานกับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยแจ:งสาขาวิชา และรายวิชาท่ีเข:ารBวมโครงการ 
รวม 3 หลักสูตร 5 รายวิชา โดยให:นิสิตเลือกและลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย ปoการศึกษา 2555 ดังนี้   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (XQ06)  รหัสวิชา 02736512  ชื่อวิชา
ความหลากหลายของพืชและการอนุรักษ% (Plant Diversity and Conservation) หนBวยกิต 3(3-0-6) หมูBเรียนบรรยาย 
700 วัน-เวลา To be arranged (ติดตBอผู:จัดการวิชา อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี โทร. 081-3455990) สถานท่ี สายวิชา
วิทยาศาสตร% คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยาเขตกําแพงแสน  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (XD06) จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้  

2.1  รหัสวิชา 01419535 ชื่อวิชา ความปลอดภัยของอาหารด:านจุลินทรีย% (Microbial Food 
Safety) หนBวยกิต 3(3-0-6) หมูBเรียนบรรยาย 700 วัน-เวลา-สถานท่ีจันทร% 9.00-12.00 น. Sc2-305 คณะศิลปศาสตร%
และวิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยาเขตกําแพงแสน (ผู:จัดการวิชา อ.ดร.อารีย% อินทร%นวล) 

2.2  รหัสวิชา 01419554 ชื่อวิชา เอนไซม%จากจุลินทรีย% (Microbial Enzymes) หนBวยกิต 3(2-3-
6) หมูBเรียนบรรยาย 700 วัน-เวลา-สถานท่ี บรรยาย วันศุกร% 9.00-11.00 น. ห:อง Sc4-305 ปฏิบัติการ หมูBเรียน
ปฏิบัติการ 711ศุกร% 13.00-16.00 น. Sc3-309 คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยา
เขตกําแพงแสน (ผู:จัดการวิชา ผศ.ดร.มาลี ศรีสดสุข)  
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2.3  รหัสวิชา 01419574 ชื่อวิชา พันธุวิศวกรรมในจุลินทรีย% (Genetic Engineering in 
Microorganisms) หนBวยกิต 3(3-0-6) หมูBเรียนบรรยาย 700  วัน-เวลา-สถานท่ีบรรยาย พฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 
Sc2-305 คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยาเขตกําแพงแสน (ผู:จัดการวิชา อ.ดร.
อานนท% ธรรมสิทธิรงค%)  

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร%ชีวผลิตภัณฑ% (XQ03) รหัสวิชา 
02740511 ชื่อวิชา ชีวผลิตภัณฑ%และชีวสารสนเทศ (Bioproducts and Bioinformation) หนBวยกิต 4(2-6-7) หมูB
เรียน 700 หมูBเรียนปฏิบัติการ 711 วัน-เวลา To be arranged (ติดตBอผู:จัดการวิชา อ.ดร.รัชพล พะวงศ%รัตน% โทร. 
081-3883303) สถานท่ี สายวิชาวิทยาศาสตร% คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยา
เขตกําแพงแสน  

รายละเ อียดตามบันทึก ท่ี  ศธ 0513.11501/3312 ลงวัน ท่ี  25 ตุลาคม 2555 หรือสืบค:น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MV0OGVND อ:างอิง ท่ี MV0OGVND เ ม่ือวัน ท่ี 2
พฤศจิกายน 2555  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 รับทราบการขอส1งคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ด:วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีบันทึกท่ี ศธ 0506(1)/16126 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2555 
เรื่อง ขอสBงคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยแจ:ง
ข:อสังเกตวBาเนื้อหาสาระสําคัญในรายวิชาเฉพาะด:านของหลักสูตรมีองค%ความรู:ไมBครบถ:วนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร% พ.ศ.2552 ดังนั้นจึงขอให:มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต:องของข:อมูล และพิจารณา
ทบทวนตามข:อสังเกตดังกลBาว จึงขอสBงคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ให:มหาวิทยาลัยฯ และเม่ือดําเนินการปรับปรุงแก:ไขเรียบร:อยแล:ว ขอให:สBงกลับไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรละ 4 เลBม พร:อมแบบรายงานข:อมูลการพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซ่ึงลงนามรับรองความถูกต:องของข:อมูลโดยนายกสภามหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี
พร:อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน:า จํานวน 1 ชุด และแผBนบันทึกข:อมูลเพ่ือท่ี สกอ. จะได:ดําเนินการตBอไป 
รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MU0PI7PN อ:างอิงท่ี MU0PI7PN 
เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ท้ังนี้ได:แจ:งให:ประธานหลักสูตร และโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร%ทราบเพ่ือ
ดําเนินการเรียบร:อยแล:ว  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และขอให:ดําเนินการแก:ไข/ปรับปรุงให:แล:วเสร็จกBอน 60 วัน  

3.7 รับทราบภาพปUญหา และความเสียหาย เกิดเพลิงไหม& โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 

ตามท่ีเกิดเพลิงไหม:จากสาเหตุไฟฟRาลัดวงจรของเครื่องปรับอากาศท่ีห:องเตรียมปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
อาคาร 3 ชั้น 3 ในการนี้บุคลากรท่ีมีสBวนในการแก:ไขสถานการณ% และปฏิบัติหน:าท่ีเสี่ยงภัยสมควรได:รับการยกยBอง
ได:แกB อ.ดร.อานนท% ธรรมสิทธิรงค% และนายสมบัติ  กลิ่นบุปผา ซ่ึงสาขาวิชาจุลชีววิทยา และคณะศิลปะศาสตร%และ
วิทยาศาสตร% ได:ประกาศยกยBองชมเชย และเสนอรับรางวัลบุคลากรดีเดBนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยาเขต
กําแพงแสน โดยนายสมบัติ  กลิ่นบุปผา ได:รับรางวัลเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 ในโอกาสวันสถาปนาวิทยาเขตฯ 
ครบรอบ 33 ปo นั้น  
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ในการนี้คณะฯ ได:รับการชดเชยคBาเสียหายจากกรมธรรม%ประกันภัยในการซBอมแซมห:องปฏิบัติการ 
และเครื่องมืออุปกรณ%ตามมูลคBาของสินทรัพย%หลังหักคBาเสื่อมราคาแล:วสBวนหนึ่ง พร:อมนี้โครงการจัดต้ังสายวิชา       
จุลชีววิทยา ได:รายงานภาพปQญหา และความเสียหายจากอัคคีภัยดังกลBาวรายละเอียดอ:างอิงท่ี MU0JP9W2 เม่ือวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2555 หรือสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MU0JP9W2   

นอกจากนี้ สํานักงานเลขานุการ ได:มอบหมายให:หนBวยอาคารสถานท่ี สํารวจความพร:อมของถัง
ดับเพลิง โดยมอบพัสดุจัดซ้ือเพ่ิมเติม ซ่ึงอยูBในระหวBางดําเนินการสอบราคา และได:ประสานงานเพ่ือจัดทําโครงการ
ฝfกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต:นให:แกBบุคลากรด:วย     

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และขอให:ฝ4ายบริหาร และหนBวยงานท่ีเก่ียวข:องจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ิมเติม  

3.8 รับทราบวิสัยทัศน�ท1านรัฐมนตรีว1าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

ด:วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยาเขตกําแพงแสน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20101/ว 2751 ลงวันท่ี 
21 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง วิสัยทัศน%ทBานรัฐมนตรีวBาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ% โดยแจ:งวBาทBานยุคล  ลิ้มแหลม
ทอง รัฐมนตรีวBาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ% ได:ให:แนวทางและนโยบายไว: ซ่ึงรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
พิจารณาแล:วเห็นวBาเปgนเรื่องท่ีนBาสนใจ และผู:บริหารของวิทยาเขตกําแพงแสนควรรับทราบ และใช:ประโยชน%ในการ
ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให:สอดคล:องกับนโยบายดังกลBาว เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและ
บริการวิชาการ รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NE0Z51M5 หรือ
อ:างอิงท่ี NE0Z51M5 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555    

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.9 วาระเสนอเพ่ือทราบโดยผู&ช1วยคณบดีฝHายบัณฑิตศึกษา 

ด:วยผู:ชBวยคณบดีฝ4ายบัณฑิตศึกษา ขอเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้  

1. การจัดทํารBางนโยบายการพัฒนาคณะท่ีมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  

2. ตัวบBงชี้ ท่ี  2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ  

รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HJFQNE0OR6W9.pdf หรืออ:างอิงท่ี NE02GEMX 
เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555  

จากประเด็นเรื่องท่ี 1  เอกสารแนบมีบันทึกกองกลางท่ี ศธ 0513.10102/19297 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 
2555 เรื่อง การจัดทํารBางนโยบายการพัฒนาคณะท่ีมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยอ:างถึงบันทึกท่ี ศธ 
0513.11501/2802 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2555 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2555 พิจารณาการจัดทํารBางนโยบายการพัฒนาคณะท่ีมีการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีความเห็น ดังนี้  

1) ขอให:สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนข:อความในข:อ “1. ให�คณะทํางานจัดทําร�างร�างนโยบาย
การพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$พิจารณากําหนดสัดส�วนการรับนิสิตปริญญาโท แผน ก และ 
แผน ข โดยกําหนดให�สายวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี รับนิสิตแผน ก ไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 ส�วนสายสังคมศาสตร$ไม�
เกินร�อยละ 30...” ควรเปgน “ไม�น�อยกว�าร�อยละ 30”  
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2) มีข:อเสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดสัดสBวนของจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีตBอนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมท้ังสัดสBวนของจํานวนนิสิตไทยและนิสิตตBางชาติ ดังนี้  

 

 
สําหรับประเด็นเรื่องท่ี 2 ตัวบBงชี้ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ เอกสารแนบได:แกBคูBมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. (พ.ศ.2554 – 
2558) ระดับอุดมศึกษา (แก:ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) ดังนี้   
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ท้ังนี้สามารถดาวน%โหลดเอกสารคูBมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. (พ.ศ.2554 – 

2558) ระดับอุดมศึกษา (แก:ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) ฉบับเต็มได:ท่ี  
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http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/index.php?DownloadGroupID=5   

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

ท่ีประชุมแจ:งเพ่ิมเติมวBากรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยแจ:งให:หนBวยงานระดับคณะฯ เปgน
หนBวยสํารวจข:อมูลผู:ใช:บัณฑิต ดังนั้นจึงขอให:คณะกรรมการฝ4ายบัณฑิตศึกษา พิจารณาในประเด็นดังกลBาวด:วย  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข&ารับราชการตําแหน1งอาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
สาขาวิชาพฤกษศาสตร�  

 ตามท่ี อ.ดร.กฤติชญา อิสกุล พนักงานเงินรายได: ตําแหนBง อาจารย% อัตราเลขท่ี พ. 1494 ข้ัน 
26,699 บาท สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร% สายวิชาวิทยาศาสตร% ได:รับอนุมัติให:ลาออกจากงานได:ต้ังแตBวันท่ี 1 
ตุลาคม 2555 เนื่องจากอัตราดังกลBาวได:รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายให:บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
คุณวุฒิปริญญาเอก และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2555 ให:
จัดสรรอัตราคืนให:แกBสาขาวิชาพฤกษศาสตร% นั้น  

    บัดนี้ คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ได:ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง 
อาจารย%  และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555  เรียบร:อยแล:ว โดยมีนางสาวอินทิรา ขูดแก:ว  เปgนผู:
ผBานการคัดเลือก นั้น  

     คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% จึงขออนุมัติบรรจุนางสาวอินทิรา ขูดแก:ว  คุณวุฒิวิทยาศาสตร
บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาชีววิทยา คะแนนเฉลี่ย 3.71 วท.ม.(พฤกษศาสตร%) คะแนนเฉลี่ย 4.00 จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% และ Ph.D. (Life Science and Bioengineering) คะแนนเฉลี่ย 4.00 จาก University 
of Tsukuba, Ibaraki, Japan  เข:ารับราชการเปgนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย% ข้ัน 32,300 บาท เง่ือนไข
การบรรจุปริญญาเอกทางพฤกษศาสตร%    

  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย% ได:ผBานการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย% เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 แล:ว และการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนBงอาจารย%จะต:องผBานการพิจารณาและได:รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กBอน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตBอไป รายละเอียดอ:างอิงท่ี NG0KO4KR วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NG0KO4KR   

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข&ารับราชการตําแหน1งอาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
สาขาวิชาฟNสิกส�  

 ตามท่ี นางสาวเบญจมาศ  แก:วนุช ตําแหนBง ผู:ชBวยศาสตราจารย% อัตราเลขท่ี 2739 เกษียณอายุ
ราชการ เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2555 และมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตรา
ดังกลBาว โดยสามารถบรรจุได:ต้ังแตBวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
8/2555 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2555 ให:จัดสรรอัตราคืนให:แกBสาขาวิชาฟNสิกส% นั้น  
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    บัดนี้ คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ได:ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง 
อาจารย%  และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555  เรียบร:อยแล:ว โดยมีนางสาวธิดารัตน%  สุภาลัย เปgน 
ผู:ผBานการคัดเลือก นั้น  

     คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% จึงขออนุมัติบรรจุนางสาวธิดารัตน%  สุภาลัย คุณวุฒิ วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟNสิกส% คะแนนเฉลี่ย 3.06 วท.ม.(ฟNสิกส%)  คะแนนเฉลี่ย 3.50 และ วท.ด. (ฟNสิกส%) จาก
จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย เข:ารับราชการเปgนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย% ข้ัน 32,300 บาท เง่ือนไขการ
บรรจุปริญญาเอกทางฟNสิกส%     

  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย% ได:ผBานการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย% เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 แล:ว และการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนBงอาจารย%จะต:องผBานการพิจารณาและได:รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กBอน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตBอไป รายละเอียดอ:างอิงท่ี NG0KO4KR วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NG0KO4KR 

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.3 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข&ารับราชการตําแหน1งอาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
สาขาวิชาฟNสิกส� (น.ส. วีรนุช แก&ววิเศษ นักเรียนทุนรัฐบาล) 

   ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/19699 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เรื่อง ยืนยันการรับโอน
สิทธิและหน:าท่ีตามสัญญารับทุนของ นาวสาววีรนุช แก:ววิเศษ ซ่ึงเปgนผู:รับทุนโครงการเครือขBายเชิงกลยุทธ%เพ่ือการผลิต
และพัฒนาอาจารย%ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปo 2551 แจ:งสําเร็จการศึกษาและขอรายงานตัวเข:าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช:
ทุนต้ังแตBวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 นั้น  

      คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% จึงขออนุมัติบรรจุนางสาววีรนุช  แก:ววิเศษ คุณวุฒิ วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟNสิกส% คะแนนเฉลี่ย 2.80 วท.ม.(ฟNสิกส%) คะแนนเฉลี่ย 3.46 และ วท.ด. (ฟNสิกส%) จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล:าธนบุรี เข:ารับราชการเปgนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย% ข้ัน 32,300 
บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาเอกทางฟNสิกส%     

  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย% ได:ผBานการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย% เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 แล:ว และการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนBงอาจารย%จะต:องผBานการพิจารณาและได:รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กBอน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตBอไป รายละเอียดอ:างอิงท่ี NI12SZ1B วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NI12SZ1B   

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.4 ขอแก&ไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง กําหนดอัตราค1าเบ้ียประชุม ค1าสมนาคม และ
ค1าตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร� ภาคพิเศษ 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (เพ่ิมวงเงินทดรองจ1าย)  

ด:วยโครงการปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร%) ภาคพิเศษ แจ:งมติท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบให:เพ่ิมวงเงินสํารองจBาย
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จากเดิม 500,000 บาท เปgน 800,000 บาท เพ่ือให:โครงการสามารถบริหารจัดการ และดําเนินการเก่ียวกับคBาใช:จBาย
ตBาง ๆ ให:มีความคลBองตัว และได:นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยการเวียนในระบบ e-Office 
เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 ให:ความเห็นชอบเรียบร:อยแล:ว  

ดังนั้น โครงการฯ จึงขออนุมัติแก:ไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% เรื่อง กําหนดอัตราคBาเบ้ีย
ประชุม คBาสมนาคุณ และคBาตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร% (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% วิทยาเขตกําแพงแสน ประกษ
เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2550 ข:อ 6 จากเดิม เพ่ือความสะดวกแกBการดําเนินงานให:โครงการมีเงินสดไว:ใช:จBาย
หมุนเวียนทดรองจBาย จํานวนไมBเกิน 500,000 บาท เปgน จํานวนไมBเกิน 800,000 บาท รายละเอียดสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N90PJL45 หรืออ:างอิงท่ี N90PJL45 เม่ือวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2555  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.5 ขออนุมัติตําแหน1งทางวิชาการ ตําแหน1ง รองศาสตราจารย� (ผศ.ดร.ชานันก�  สุดสุข)   

ด:วย ดร.ชานันก% สุดสุข ข:าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนBง ผู:ชBวยศาสตราจารย% สังกัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร% สายวิชาคณิตศาสตร%สถิติและคอมพิวเตอร% คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ดํารงตําแหนBง 
ผู:ชBวยศาสตราจารย% เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2546 ระยะเวลาดํารงตําแหนBง ผู:ชBวยศาสตราจารย%  รวม 9 ปo 1 เดือน 22 วัน 
(นับถึงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555) เสนอผลงานเพ่ือขอตําแหนBงทางวิชาการ ตําแหนBงรองศาสตราจารย% สาขาวิชา
คณิตศาสตร% โดยหัวหน:าสายวิชาคณิตศาสตร%ฯ ได:พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงาน
ครบถ:วนแล:ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% รับเรื่องเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 แตB
เอกสาร ก.พ.อ.03 ไมBสมบูรณ% สBงกลับแก:ไขและเอกสารสมบูรณ%เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 โดยมีเอกสารประกอบ
ดังนี้  ดังนี้    

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

2) เอกสารคําสอน รายวิชา 01417271 วิยุตคณิตเบ้ืองต:น จํานวน 151 หน:า      

3) ผลงานวิจัย  4  เรื่อง  

4) ผลงานแตBงหนังสือ  1 เลBม “วิยุตคณิต” รหัสวิชา 01417271  จํานวน 176 หน:า 

5) ผลการประเมินผลการสอน   

รายละเอียดแบบ ก.พ.อ.03 สืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NG0ZLFUE   
อ:างอิงท่ี NG0ZLFUE เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555      

อนึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหนBงทางวิชาการประจําคณะฯ ได:ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ 
ตําแหนBง ชั่วโมงสอน ก.พ.อ.03  ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ%เผยแพรBตามหลักเกณฑ%ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
เห็นสมควรนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให:ความเห็นชอบ และมอบคณบดี 
พิจารณาเสนอเรื่องแตBงต้ังตําแหนBงทางวิชาการ โดยพิจารณาเสนอรายชื่อผู:ทรงคุณวุฒิในสาขาคณิตศาสตร% โดยวิธีปกติ 
ไมBน:อยกวBา 6 ทBาน ตามบัญชีรายชื่อผู:ทรงคุณวุฒิท่ีได:รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตBอไป     

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
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4.6 ขออนุมัติตําแหน1งทางวิชาการ ตําแหน1ง ผู&ช1วยศาสตราจารย� (อ.ดร.ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน�)  

ด:วย อ.ดร.ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน% พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนBง อาจารย% 
สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร% สายวิชาคณิตศาสตร%สถิติและคอมพิวเตอร% คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% บรรจุเข:ารับ
ราชการ ตําแหนBง อาจารย% เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2552 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร% มหาวิทยาลัยเชียงใหมB ลาออกจาก
ราชการ เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 โดยบรรจุเข:ารับราชการในตําแหนBง อาจารย% สังกัดสายวิชาคณิตศาสตร%สถิติและ
คอมพิวเตอร% คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงปQจจุบัน รวมอายุราชการ 3 ปo 11 
เดือน 19 วัน (นับถึงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555) เสนอผลงานเพ่ือขอตําแหนBงทางวิชาการ ตําแหนBงผู:ชBวยศาสตราจารย% 
สาขาวิชาคณิตศาสตร% โดยหัวหน:าสายวิชาคณิตศาสตร%ฯ ได:พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสาร
ผลงานครบถ:วนแล:ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% รับเรื่องเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2555 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้  ดังนี้    

1) แบบประวัติสBวนตัวและหนังสือรับรองปริมาณงาน (ก.พ.ว.03)   

2) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01417112 แคลคูลัส 2      

3) ผลงานวิจัย  2  เรื่อง  

4) ผลงานบทความทางวิชาการ 1 เรื่อง  

5) ผลการประเมินผลการสอน   

รายละเอียดแบบ ก.พ.ว.03 สืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NG0ZNI1F อ:างอิง
ท่ี NG0ZNI1F เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555      

อนึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหนBงทางวิชาการประจําคณะฯ ได:ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ 
ตําแหนBง ชั่วโมงสอน ก.พ.ว.03  ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ%เผยแพรBตามหลักเกณฑ%ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
เห็นสมควรนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให:ความเห็นชอบ และมอบคณบดี 
พิจารณาเสนอเรื่องแตBงต้ังตําแหนBงทางวิชาการ โดยพิจารณาเสนอรายชื่อผู:ทรงคุณวุฒิในสาขาคณิตศาสตร% โดยวิธีปกติ 
ไมBน:อยกวBา 6 ทBาน ตามบัญชีรายชื่อผู:ทรงคุณวุฒิท่ีได:รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตBอไป     

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.7 สรุปแผนความต&องการงบลงทุน งบประมาณแผ1นดิน ปR พ.ศ. 2557 – 2561  

ตามท่ีกองแผนงานมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 1299 ลงวันท่ี การจัดทําแผนความต:องการงบ
ลงทุน งบประมาณแผBนดิน ปo พ.ศ. 2557 - 2561ขอความรBวมมือหนBวยงานในการจัดสBงแผนความต:องการงบลงทุน 5 ปo 
(งบลงทุนด:านครุภัณฑ%การเรียนการสอนและการวิจัย และงบลงทุนด:านท่ีดินและสิ่งกBอสร:าง) ปo พ.ศ. 2557 – 2561 
และสํานักงานเลขานุการ ได:แจ:งผู:บริหารทุกฝ4าย และหัวหน:าหนBวยงานภายใน/โครงการ ทราบเพ่ือให:จัดทําแผนงบ
ลงทุนตามแบบฟอร%มดังแนบ หรือสามารถ Download แบบฟอร%มท่ี www.planning.ac.th ท่ีหัวข:อ Download โดย
มอบงานนโยบายและแผน ประสานงานรวบรวมสรุปภายในวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2555 วันท่ี 29 ตุลาคม 2555 และสามารถจัดสBงกองแผนงานได:ตามกําหนดภายในวันท่ี 30 
ตุลาคม 2555 รายละเอียดอ:างอิงท่ี MK0MOJ3B เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2555 และอ:างอิงท่ี MF0L6AH2 เม่ือวันท่ี 17 
ตุลาคม 2555 นั้น   

เนื่องจากไมBสามารถรวบรวมและนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ได:ทันในการประชุม
ครั้งท่ี 10/2555 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2555 ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปแผนความต:องการงบลงทุน งบประมาณแผBนดิน 
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ประจําปo 2557 – 2561 ซ่ึงรวบรวมจากทุกฝ4ายและหนBวยงานภายในท่ีนําเสนอข:อมูล รวบรวมและจัดสBงกองแผนงาน 
เรียบร:อยแล:ว รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ND0ZDDMW  
อ:างอิงท่ี ND0ZDDMW เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555    

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และขอให: 

1. มอบฝ4ายบริหาร ดําเนินการติดตามแบบโครงการกBอสร:างหนBวยอาคารและสถานท่ี เงินกู: สอ.มก. 
4.2 ล:านให:แล:วเสร็จโดยเร็ว  

2. มอบฝ4ายกิจการนิสิต ดําเนินการเรื่องการขออนุมัติแบบและประมาณราคาโครงการกBอสร:างอาคาร
สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% เพ่ือดําเนินการประกวดราคา 

3. ขอให:พิจารณาจัดทําแผนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการโลกสีเขียว และโครงการอนุรักษ%
ประหยัดพลังงานสําหรับอาคารเดิม และอาคารใหมB   

4.8 ขอแก&ไขคะแนนโดยใช&แบบ KU 7 จํานวน 8 รายวิชา  

ด:วยอาจารย%ผู:สอน อาจารย%ผู:จัดการรายวิชา หัวหน:าสายวิชา/โครงการตBาง ๆ แจ:งขออนุมัติแก:ไข
คะแนนรายวิชาตBาง ๆ โดยใช:แบบ KU 7 ซ่ึงมิใชBการแก:ไขคะแนน I ในชBวงระยะเวลาหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2555 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และเปgนประโยชน%ตBอนิสิต 
คณบดีจึงอนุญาตให:นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ผBานระบบ e-Office เพ่ือให:การปฏิบัติ
เปgนไปตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเห็นชอบให:กําหนดแนว
ทางการแก:ไขคะแนนโดยใช: KU 7 ไว:ดังนี้  

1.  KU 7 ให:ใช:สําหรับการแก:ไขคะแนน “I” เทBานั้น  
2.  สําหรับการแก:ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให:ดําเนินการโดยอาจารย%ผู:สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก:ไขคะแนนโดย

นําเรียนหัวหน:าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ4ายวิชาการ พิจารณาให:ความเห็นชอบ
ตามลําดับ กBอนนําสBงสํานักทะเบียนและประมวลผล พร:อม KU 7 เพ่ือดําเนินการตBอไป    

 ฝ4ายเลขานุการ จึงขอรวบรวมข:อมูลรายวิชาตBาง ๆ ท่ีเสนอขอแก:ไขคะแนนอ่ืน ๆ ซ่ึงได:นําเรียน
พิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระบบ e-Office ลBวงหน:าเพ่ือความรวดเร็ว และเปgนประโยชน%ตBอนิสิต 
รวมท้ังรายวิชาท่ียังมิได:ดําเนินการเวียนในระบบ เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา รวม
จํานวน 8 รายวิชา ดังนี้  
ท่ี อาจารย%ผู:สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมูB ภาค/ปo

การศึกษา 
คะแนน

เดิม 
คะแนน

ใหมB 
เหตุผล อ:างอิงใน

ระบบ 

1 อ . ด ร . สุ ร า ง ค% 
ณรงค%ศักด์ิสกุล  

-   นายวรวิทย%  
เจริญมี  

-  น า ย ธ น รั ฐ  
สุทัศน% ณ อยุธยา 

01459101 Psychology for Modern 
life 

833 1/2555   

 

C+ 

D 

 

 

 

   

 

B 

D+ 

ขออนุมัติแก:ไขเกรด 
รายวิชา 01459101 
Psychology for Modern 
life  ของนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร%  2 ราย 
คือ นายวรวิทย% เจริญมี 
และนายธนรัฐ สุทัศน% ณ 
อยุธยา เน่ืองจากได:
ตรวจสอบคะแนนการมี
สBวนรBวมในช้ันเรียนแล:วมี
ข:อผิดพลาด ดังน้ันจึงขอ
แจ:งระดับคะแนนท่ีได:รับ
ใหมB     

ND0VFGVY  

วันท่ี 20 พ.ย.  
2555   
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ท่ี อาจารย%ผู:สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมูB ภ า ค / ปo
การศึกษา 

คะแนน
เดิม 

คะแนน
ใหมB 

เหตุผล อ: า ง อิ ง ใ น
ระบบ 

2 อ.ดร.รัชพล  

พะวงศ%รัตน%  

01424112 Laboratory in Biology  722 2/2554 - D น.ส.กมลทิพย% บุญลือ นิสิต
คณะศึกษาศาสตร%
และพัฒนศาสตร%  ไมBระบุ
เหตุผล  

NE0TKQ8R 

วันท่ี 21 พ.ย. 
2555 

3 อ.ดร.อรวรรณ 
ชุณหชาติ  

02740697 Seminar  700 1/2555 A S น.ส.ปNยนารถ ศรชัย  นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร%และ
วิทยาศาสตร% เน่ืองจากนิสิต
ลงทะเบียนผิดประเภท 
เปgน GC ต:องเปล่ียนเปgน 
GA ตามแผนการเรียน จึง
ให:คะแนนเปgน A ดังน้ันจึง
ขอแก:ไขให:ถกูต:อง เปgน
ระดับคะแนน S   

NE0TR6C8 

วันท่ี 21 พ.ย. 
2555 

4 อ.อรทัย ชัยยา 
จรูญธวัชชัย 

01355211 English Structure  809 2/2554 - F น.ส.แพรพลอย รอดพลอย 
นิสิตคณะศิลปศาสตร%และ
วิทยาศาสตร% เน่ืองจาก
รายช่ือนิสิตขึ้นในระบบ
ลงทะเบียนเรียนลBาช:า  

NE0U85RY 
วันท่ี 21 พ.ย. 
2555  

5 อ.ดร.จิรายุ 

ทัพพุBม 

01355118 Intro. To English 
Reading & Writing 
Skills  

810 2/2554 - C น.ส.แพรพลอย รอดพลอย 
นิสิตคณะศิลปศาสตร%และ
วิทยาศาสตร% เน่ืองจากนิสิต
เข:าเรียนผิดหมูBโดยเข:าเรียน
หมูB 811 ซ่ึงมี ผศ.ประไพ
ศรี วิเศษสุขพงศ% เปgนผู:สอน 
ทําให:หมูB 810 ไมBมีคะแนน 
จึงมิได:รายงานผลคะแนนไว: 
เม่ือได:รับรายงานผล
คะแนนจาก ผศ.ประไพศรี 
จึงขอแก:ไขในแบบ KU 7  

N60OEJMH 
วันท่ี 13 พ.ย. 
2555 

6 อ.พัชรา  

จตุรโกมล 

01458271 Scope and Theories 
of Public 
Administration  

701 1/2555 B  A  น.ส.ภิรดา สายไศววรางกูร 
นิสิตคณะศึกษา ศาสตร%
และพัฒนศาสตร% เน่ืองจาก
ข:อสอบมี 2 ชุด ผิดพลาด
จากการสลับชุดข:อสอบใน
การตรวจทําให:คะแนน
ผิดพลาด 

N60O4C97 
วันท่ี 13 พ.ย. 
2555 

7 อ . ด ร . พิ เ ช ษ ฐ  
อนุรักษ%อุดม  
- น า ย โ ช ค ชั ย     
ใช:โรจนธร  
- น . ส . ธ น ศิ ริ   
ร่ืนรวย 
- น.ส.บุษนี จตุร
ภิสมาจาร  
- นายวีระพงษ% 
วัจนะ  
- น . ส . สิ ริ รั ต น% 
เกตุก:าน  

01403312  Inorganic Chemistry 1 700 1/2555  
 

C+ 
 

C+ 
 
C  
 

C+ 
 
B 

 

 
 
B 
 
C  
 
B 
 
C 
 

C+ 
 

แก:ไขคะแนนนิสิตจํานวน  
5 ราย สังกัดคณะ ศวท. 
เน่ืองจากข:อผิดพลาดใน
การกรอกคะแนน  

N10N721Z 
วันท่ี 8 พ.ย. 
2555 
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ท่ี อาจารย%ผู:สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมูB ภ า ค / ปo
การศึกษา 

คะแนน
เดิม 

คะแนน
ใหมB 

เหตุผล อ: า ง อิ ง ใ น
ระบบ 

8 อ . อ ร ป ร ะ พิ ณ  
กิตติเวช 

01361222  Thai Critical Reading  700 

 

1/2555 รายละเอียดตาม
เอกสารอ:างอิง  

ขอแก:ไขคะแนนรายวิชาหมูB
เรียน 700 จํานวน 42 คน 
หมูBเรียน 809 จํานวน 43 
คน และหมูBเรียน 810 
จํานวน 30 คน รวม 115 
คน  โดยใช:แบบ KU 7 
เน่ืองจากข:อผิดพลาดอัน
เกิดจากการใช:โปรแกรม
คํานวณท่ีไมBถูกต:อง  

MV0OQWIA 
วันท่ี 2 พ.ย. 
2555 

9 อ.อรประพิณ  

กิตติเวช  

01361222 Thai Critical Reading 810 1/2555 F D ขออนุมัติแก:ไขแต:มคะแนน
วิชาการอBานภาษาไทยเชิง
วิจารณ% 01361222 ภาค
ต:น ปoการศึกษา 2555 ของ
นางสาวศศิชา ปาลิยะวุฒิ 
เน่ืองจากอาจารย%พิเศษให:
คะแนนนิสิตได: 4 คะแนน 
แตBสBงคะแนนให:ผู:จัดการ
รายวิชาเปgน 0 คะแนนทํา
ให:รวมคะแนนแล:วมีผลตBอ
ระดับคะแนน  

NJ0XGGNT  

วันท่ี 26 พ.ย.
2555 

  ท้ังนี้ อาจารย%ผู:สอน ได:จัดทําบันทึกเสนอขอแก:ไขระดับคะแนนรายวิชาถึงประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ/หัวหน:าสายวิชา สBงสBวนงานจัดการศึกษา ผBานรองคณบดีฝ4ายวิชาการ คณบดี และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ โดยนําเรียนในระบบ e-Office  สืบค:นได:ตามลําดับ ดังนี้  

1. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ND0VFGVY 
2. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NE0TKQ8R 
3. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NE0TR6C8  
4. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NE0U85RY  
5. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N60OEJMH  
6. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N60O4C97  
7. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N10N721Z  
8. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MV0OQWIA   
9. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NJ0XGGNT  

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังนี้  

1. การเสนอแก:ไขรายวิชาลําดับท่ี 1, 3- 9 ท้ังนี้ รายวิชาลําดับท่ี 2 เห็นชอบโดยขอให:แจ:งเหตุผล
ประกอบการขอแก:ไขให:ฝ4ายวิชาการเพ่ิมเติม  

2. รายวิชาลําดับท่ี 7 เหตุผลท่ีผิดพลาดจากการกรอกคะแนน นั้น ขอให:ฝ4ายวิชาการพิจารณาเพ่ิมเติม
เพ่ือจัดทําโครงการอบรมให:คณาจารย% โครงการฝfกอบรมการใช:โปรแกรมในการคํานวณ เชBน excel การ up load 
ข:อมูลเข:าระบบ เปgนต:น  
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3. รายวิชาลําดับท่ี 9 เห็นชอบให:แก:ไขคะแนน และมอบสBวนงานจัดการศึกษา ดําเนินการเรื่องการคืน
สภาพนิสิต  

4. ให:คณะกรรมการฝ4ายการศึกษาคณะฯ พิจารณาในกรณีท่ีการขอแก:ไขคะแนนแล:วมีผลกระทบตBอ
นิสิต นิสิตเสียประโยชน% เชBน การพ:นสภาพนิสิตย:อนหลัง อาจารย%ผู:สอน/อาจารย%ประจําวิชาควรต:องรับผิดชอบ เพ่ือหา
แนวทางปRองกันด:วย    

4.9 การขออนุมัติปริญญาภาคต&น ปRการศึกษา 2555 (ครั้งท่ี 1) ภาคพิเศษ 

ด:วยกองบริการการศึกษา กําแพงแสน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/1194 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2555 เรื่อง รายชื่อผู:มีสถานภาพทางการศึกษาอยูBในขBายท่ีควรสําเร็จการศึกษาภาคต:น ปoการศึกษา 2555 (ครั้งท่ี 1) 
ภาคพิเศษ จํานวน 71 คนในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษาครบถ:วนตามความต:องการ
ของหลักสูตร และมีแต:มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเทBานั้น สBวนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข:องกับการอนุมัติปริญญา 
ขอให:คณะฯเปgนผู:ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดอ:างอิงท่ี N60OZQFE เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N60OZQFE  ดังนี้   

1. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร% ภาคพิเศษ จํานวน 14    คน  
2. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ จํานวน  57 คน  

สBวนงานจัดการศึกษาฯ คณะศิลปะศาสตร%และวิทยาศาสตร% ได:ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล:ว
อยูBในขBายท่ีสามารถจบการศึกษาได: และได:ประสานงานแจ:งหนBวยงาน คณาจารย% เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค:างกับสายวิชาต:นสังกัด,อาจารย%ท่ีปรึกษา,ห:องสมุดคณะฯ เรียบร:อยแล:วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกลBาวไมBมีหนี้สินค:าง
ชําระ                                                                        

 ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให:ความเห็นชอบเพ่ือนําเสนอตBอไป  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.10 ขออนุมัติจัดศูนย�คุณภาพชีวิตเพ่ือสังคมย่ังยืน  

ด:วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร% เสนอขออนุมัติจัดต้ังศูนย%คุณภาพชีวิตเพ่ือสังคม
ยั่งยืนเปgนหนBวยงานภายในสังกัดสายวิชาสังคมศาสตร% โดยอ:างถึงการประชุมรBวมกับรองอธิการบดีฝ4ายวิจัย (รศ.ดร.   
ศรปราชญ% ธไนศวรรยางกูร) และกองแผนงาน บางเขน เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2555 โดยให:แนวนโยบายการสร:างงานท่ี
สามารถพ่ึงพาตนเองได: และจากการวิเคราะห%หนBวยงานพบวBางานด:านสังคมศาสตร%ยังไมBมีหนBวยทีมีพันธกิจในการจัดหา
รายได:เพ่ือพ่ึงพาตนเอง อีกท้ังเจ:าหน:าท่ีกองแผนงาน ให:คําแนะนําวBาสามารถมีหนBวยงานภายในภายใต:โครงการจัดต้ัง
สายวิชาฯ ได: โดยไมBต:องระบุรายละเอียด คือ ไมBกระทบกับกระบวนการขอจัดต้ังสายวิชาฯ ดังทราบแล:ว รายละเอียด
สืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N40UWER6  อ:างอิงท่ี N40UWER6 เม่ือวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2555 นั้น  

โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร% จึงขอจัดต้ังหนBวยคุณภาพชีวิตเพ่ือสังคมยั่งยืน ซ่ึงจะเปgน
หนBวยงานยBอยในโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร% โดยไมBกระทบกับโครงการจัดต้ัง และงบประมาณหรือสถานท่ี โดย
จะเน:นสBงเสริมและดําเนินงานด:านบริการวิชาการแกBสังคมในสาขาสังคมศาสตร%   

 ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให:ความเห็นชอบ และจัดทําเปgน
ประกาศจัดต้ังเปgนหนBวยงานภายในสังกัดสายวิชาตBอไป  

 ท่ีประชุมพิจารณาแล:วมีข:อสังเกตในสBวนของวัตถุประสงค% ข:อ 4 เพ่ือรับผิดชอบและเข:าถึงปQญหาและ
ความต:องการของชุมชน สังคม  และผลท่ีคาดวBาจะได:รับข:อ 3  สามารถพัฒนาตBอยอดงานวิชาการ วิจัย และพัฒนาได: 
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แตBเนื่องจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร% มิได:เข:ารBวมประชุม ดังนั้นจึงขอให:ผู:แทนหนBวยงานชี้แจงให:ท่ี
ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตBอไป    

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.11 โครงการประชุมวิชาการ Open House เทาเงิน   

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุม ครั้งท่ี 10/2555 มีมติเห็นชอบให:มี
การจัดโครงการประชุมวิชาการ Open House เทาเงิน ข้ึนในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือเปgนการฉลองครบรอบ 
20 ปo แหBงการสถาปนาคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% โดยมอบฝ4ายวิชาการดําเนินการ นั้น  

รองคณบดีฝ4ายวิชาการ จึงขอรายงานความก:าวหน:าการดําเนินงานตามเอกสารดังแนบ 2 รายการ 
รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NH14TKT8  อ:างอิงท่ี NH14TKT8 

เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2555 ประกอบด:วยรBาง เสนอแตBงต้ังคณะอนุกรรมการฝ4ายตBาง ๆ และโครงการ ประชุม
วิชาการ Open House เทาเงิน เพ่ือของบประมาณรายจBาย จากเงินงบประมาณเงินรายได:คณะฯ วงเงิน 1,000,000 
บาท  

อนึ่ง จากแผนงบประมาณเงินรายได: ประจําปo 2556 ต้ังงบประมาณเพ่ือจัดประชุมวิชาการในโอกาส
วันคล:ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 20 ปo วงเงิน 300,000 บาท  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบอนุมัติหลักการโครงการประชุมวิชาการ Open House เทาเงิน โดย
ดําเนินการ ดังนี้  

1. ให:ฝ4ายวิชาการรวบรวมรายชื่อคณะอนุกรรมการฝ4ายตBาง ๆ ให:ครบถ:วน แล:วนําเสนอคณบดี
อนุมัติแตBงต้ังตBอไป 

2. ให:เปลี่ยนประธานคณะอนุกรรมการฝ4ายจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน จากเดิม รอง
คณบดีฝ4ายวิเทศสัมพันธ%และกิจการพิเศษ (อ.ดร.อุดม  ศรีนนท%) เปgน รองคณบดีฝ4ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (อ.ดร.     
วิเนตร แสนหาญ) และเปลี่ยนประธานคณะอนุกรรมการฝ4ายประชาสัมพันธ% จากเดิม รองคณบดีฝ4ายทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ) เปgน รองคณบดีฝ4ายวิเทศสัมพันธ%และกิจการพิเศษ (อ.ดร.อุดม  ศรีนนท%) 
ตามท่ี อ.ดร.อุดม  ศรีนนท% แจ:งความประสงค%   

3. ให:ตัดชื่อ อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี จากคณะอนุกรรมการฝ4ายจัดเตรียมสถานท่ี  

4. ให:ปรับแก:ไขแบบโครงการเปgนแบบใหมB ซ่ึงปรับจาก 5 ยุทธ%ศาสตร% เปgน 3 ยุทธศาสตร% และให:
ปรับเพ่ิมตัวชี้วัดข:อ 7 เปลี่ยน ข:อ 6 เปRาหมายโครงการ เปgนกลุBมเปRาหมาย และเพ่ิมศิษย%เกBาในกลุBมเปRาหมายด:วย  

5. ให:คณะอนุกรรมการแตBละฝ4าย พิจารณาเสนอแผนดําเนินงาน และประมาณการรายรับและ
คBาใช:จBายตามความจําเปgนและเหมาะสม จัดสBงฝ4ายวิชาการภายในเดือนธันวาคม 2555  

6. ให:พิจารณาตรวจสอบคBาใช:จBายตามข:อ 2.7 คBาใช:จBายฝ4ายประชาสัมพันธ%และพิธีการ และข:อ 3.3 
คBาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ%หลักสูตรทุกหลักสูตร รวมอยูBในข:อ 2.7 แล:วหรือไมB  

4.12 วาระเสนอพิจารณาจากประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  

ด:วย อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา เสนอวาระพิจารณา 2 
เรื่อง ดังนี้  
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1. แนวทางปRองกันและรับมือกับเหตุการณ%ฉุกเฉินเชBนกรณีการเกิดอัคคีภัย  และ 

2. ติดตามเรื่องเกณฑ%การจัดต้ังกลุBมวิจัย (Research Unit) กรณีท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา
ได:เคยเสนอของบประมาณจัดทําห:องวิจัยรวม วงเงิน 500,000 บาท และท่ีประชุมได:มอบให: ศสวท. เปgนผู:ดําเนินการ
กําหนดเกณฑ% และแจ:งประกาศเพ่ือให:ทุกหนBวยงานได:ทราบข:อมูล และมีโอกาสเสนอขอรับการสนับสนุนโดยทัดเทียม
และท่ัวถึงกัน  

รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NG19NUDR อ:างอิงท่ี NG19NUDR 
เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555   

จากกรณีแนวทางปRองกันและรับมือกับเหตุการณ%ฉุกเฉินเชBนกรณีการเกิดอัคคีภัย นั้น สํานักงาน
เลขานุการ ได:มอบหมายให:หัวหน:าหนBวยอาคารสถานท่ี ตรวจสอบถังดับเพลิง และการฝfกอบรบการปRองกันอัคคีภัยใน
เบ้ืองต:นแล:ว ประเมินคBาใช:จBายในการติดต้ังถังดับเพลิงอาคาร 1 – 12 วงเงินประมาณ 500,000 บาท และคBาใช:จBายใน
การฝfกอบรม (หลักสูตร 1 วัน) วงเงิน  7,000 - 13,000 บาท ปQจจุบันอยูBในระหวBางการประสานงานเรื่องการสอบราคา 
และกําหนดการวัน/เวลาท่ีบุคลากรสามารถเข:ารวมโครงการได:  

นอกจากนี้ สํานักงานเลขานุการ มีการบริหารความเสี่ยงโดยใช:การประกันภัย อาคาร 1 – 4 อาคาร 9 
ไว:รวม 2 กรมธรรม% นอกเหนือจากการจ:างเจ:าหน:าท่ีรักษาความปลอดภัย สําหรับการประกันภัยอาคารอ่ืน ๆ ได:แกB 
อาคาร 10 – 12 ซ่ึงเปgนอาคารใหมBขอให:โครงการภาคพิเศษท่ีรับผิดชอบโดยตรงประเมินและจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงในกรณีดังกลBาวด:วย  

สําหรับกรณีการเสนอของบประมาณจัดทําห:องวิจัยรวม วงเงิน 500,000 บาท และท่ีประชุมได:มอบ
ให: ศสวท. เปgนผู:ดําเนินการกําหนดเกณฑ% และแจ:งประกาศเพ่ือให:ทุกหนBวยงานได:ทราบข:อมูล และมีโอกาสเสนอขอรับ
การสนับสนุนโดยทัดเทียมและท่ัวถึงกัน ขอให: หน.ศสวท. พิจารณาให:ข:อมูล  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให:ติดตามผลการดําเนินงานจากหัวหน:าศูนย%สBงเสริมการวิจัยและถBายทอด
เทคโนโลยี เรื่อง เกณฑ%การจัดต้ังกลุBมวิจัย (Research Unit) เพ่ือรายงานท่ีประชุมครั้งตBอไป  

4.13 การพิจารณาลงโทษอาจารย�ท่ีใช& KU7 ในการแก&ไขระดับคะแนนท่ีไม1ใช1กรณีการติด I  

ด:วย อ.ดร.แตงอBอน   พรหมมิ ผู:แทนคณาจารย%ในคณะกรรมการประจําคณะฯ ขอเสนอวาระเพ่ือ
พิจารณาลงโทษอาจารย%ท่ีใช: KU 7 ในการแก:ไขระดับคะแนนท่ีไมBใชBกรณีการติด I   

ฝ4ายเลขานุการการประชุม ได:ตรวจสอบข:อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข:องของมหาวิทยาลัยแล:ว มีข:อมูลตาม
บันทึกของสํานักทะเบียนและประมวลผลท่ี ศธ 0513.13101/11007 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แนวทางแก:ไข
คะแนนโดยใช: KU 7 โดยแจ:งวBาคณะกรรมการประสานงานระหวBางวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 ได:พิจารณากรณีปQญหาอันเกิดจากการแก:ไขคะแนนโดยใช: KU 7 กลBาวคือ 
อาจารย%ผู:สอนมีการแก:ไขคะแนนอยูBตลอดเวลา และปQญหาท่ีสําคัญ คือ มีการแก:ไขคะแนนภายหลังการอนุมัติปริญญา
จากสภามหาวิทยาลัยแล:ว และมีมติเสนอแนวทางแก:ไขคะแนนโดยใช: KU 7 ดังนี้  

1. KU 7 ให:ใช:สําหรับการแก:ไขคะแนน I เทBานั้น  
2. สําหรับการแก:ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให:ดําเนินการโดยอาจารย%ผู:สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก:ไขคะแนนโดย

นําเรียนหัวหน:าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ4ายวิชาการ 
พิจารณาให:ความเห็นชอบตามลําดับ กBอนนําสBงสํานักทะเบียนและประมวลผล พร:อม KU 7 เพ่ือ
ดําเนินการตBอไป  
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ในการนี้ท่ีประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันจันทร%ท่ี 4 กรกฎาคม 
2554 เห็นชอบให:ดําเนินการตามมาตรการดังกลBาว โดยให:มีผลในการถือปฏิบัติทันที ท้ังนี้บันทึกดังกลBาว สํานักงาน
เลขานุการ ได:นําเรียนในระบบ e-Office แจ:งให:ผู:บริหาร หนBวยงานภายใน/โครงการ และคณาจารย%ทุกทBานทราบแล:ว  
สืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AR0OXC8C หรืออ:างอิงท่ี AR0OXC8C เม่ือ
วันท่ี 26 สิงหาคม 2554 จากกรณีดังกลBาวในสBวนของคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% มีอาจารย%นําเสนอบันทึกเพ่ือ
ขอแก:ไขคะแนนท่ีมิใช:คะแนน I ผBานต:นสังกัดตามลําดับข้ันตอนทุกภาคการศึกษา จากสาเหตุตBาง ๆ อาทิ กรอกคะแนน
ผิดพลาด รวมคะแนนผิดพลาด นิสิตเข:าเรียนผิดหมูB เปgนต:น เพ่ือนําเสนอวาระท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ให:
ความเห็นชอบ โดยรองคณบดีฝ4ายวิชาการ ได:มอบให:สBวนงานจัดการศึกษา เก็บรวบรวมสถิติและรายงานผล  

กรณีท่ีผู:แทนคณาจารย%ในคณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอวาระการประชุม มิได:นําเสนอบทลงโทษ
อาจารย%ท่ีเสนอขอแก:ไขระดับคะแนนท่ีไมBใชBกรณีการติด I ไว:แตBอยBางใด  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา มีความเห็นวBามหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการดําเนินงานอยูBแล:ว กรณีการ
แก:ไขคะแนนโดยใช:แบบ KU 7 จากเหตุผลท่ีนําเสนอประกอบการพิจารณา ฝ4ายวิชาการได:มอบให:สBวนงานจัดการศึกษา 
รวบรวมและสรุปรายงาน เพ่ือใช:ประกอบการวางแผนเชิงรุก เชBน การจัดโครงการฝfกอบรมให:แกBคณาจารย%กรณีท่ีใช:
โปรแกรมในการคํานวณ การชี้แจงให:อาจารย%เพ่ิมความรอบคอบในการรวบรวม ประสานงานจากอาจารย%ผู:สอน กรณีท่ี
มีอาจารย%ผู:สอนหลายคน นอกจากนี้รายงานข:อมูลการแก:ไขคะแนนตามแบบ KU 7 มหาวิทยาลัยอยูBในระหวBางการ
รวบรวมและประเมินข:อมูล ซ่ึงอาจมีการดําเนินการเชBนเดียวกับการรายงานคะแนนลBาช:ากวBากําหนด ซ่ึงมีการลงโทษ 
ตักเตือน ภาคทัณฑ% ในเบ้ืองต:น      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ดําเนินการ ดังนี้  

4. มอบรองคณบดีฝ4ายวิชาการ นําไปพิจารณาในคณะกรรมการฝ4ายการศึกษาคณะฯ เรื่อง
บทลงโทษ และควรมีจัดเก็บข:อมูล เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุง    

5. มอบหัวหน:าหนBวยงานภายใน/โครงการ กํากับดูแลเพ่ือลดจํานวนการแก:ไขระดับคะแนนตาม
แบบ KU 7 โดยไมBมีเหตุผลท่ีเหมาะสม  

4.14 การพิจารณาลงโทษอาจารย�ท่ีไม1ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

ด:วย อ.ดร.แตงอBอน   พรหมมิ ผู:แทนคณาจารย%ในคณะกรรมการประจําคณะฯ ขอเสนอวาระเพ่ือ
พิจารณา เรื่อง การลงโทษอาจารย%ท่ีไมBปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย% มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% นั้น  

ฝ4ายเลขานุการการประชุม ได:ตรวจสอบข:อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข:องของมหาวิทยาลัยแล:ว มีข:อมูลเรื่อง
จรรยาบรรณอาจารย%มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%ประกาศให:บุคลากร และผู:สนใจทราบทางสื่อสาธารณะในหน:าเว็บไซต%
ของมหาวิทยาลัยฯ ท่ี http://www.ku.ac.th/personal/conduct.html  และมีการแจ:งให:คณาจารย%ทุกทBานทราบ
ทางสื่อสิ่งพิมพ% การปNดประกาศเผยแพรBภายในคณะฯ และสื่อ ๆ อ่ืน สําหรับในสBวนของการดําเนินงานได:มอบให:รอง
คณบดีฝ4ายวิชาการ รับผิดชอบประสานงาน สําหรับข:อมูลบนเว็บไซต% มีสาระสําคัญแจ:งไว: ดังนี้   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ได:ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาอาจารย%ให:เปgนต:นแบบท่ีดีแกBนิสิต 
โดยได:มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย%และบรรจุในคูBมืออาจารย%ท่ีปรึกษา พ.ศ. 2541 ตBอมาได:มีการเพ่ิมเติม
และประกาศใช:จรรยาบรรณของอาจารย%มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปgนมติเห็นชอบรBวมกันจากท่ีประชุมประธานสภาอาจารย%
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ (ปอมท.) ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 2/2543 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 25443 โดยบรรจุไว:
ในคูBมืออาจารย%ท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% พ.ศ. 2546 (ฉบับแก:ไขปรับปรุง) เพ่ือให:อาจารย%ใช:เปgนแนวทาง
ปฏิบัติ 
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ตBอมาในปo 2549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%ได:มีการพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย%
โดยได:มีการยกรBางจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ เพ่ือขอความคิดเห็นจากคณะและวิทยาเขตตBาง ๆ และนํามาพิจารณา
รBวมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 24 - 25 กรกฎาคม 2549 และได:สรุปเปgนจรรยาบรรณอาจารย%
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% แนวปฏิบัติและดัชนีท่ีสอดคล:องกับบริบทและครอบคลุมพันธกิจ 4 ด:าน ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% ซ่ึงได:ผBานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2549 เม่ือวันท่ี 16 
สิงหาคม 2549 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร%ในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2549 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 
2549 

จรรยาบรรณอาจารย%มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 10 ข:อ ประกอบด:วย 
1. อาจารย%พึงดํารงตนให:เปgนแบบอยBางท่ีดีแกBศิษย% บุคคลท่ัวไปและสังคม 
2. อาจารย%พึงสอนศิษย%ให:เปgนผู:มีความรู:และคุณธรรมอยBางเต็มความสามารถ ชBวยเหลือและปฏิบัติ

ตBอศิษย%อยBางมีเมตตาและเปgนธรรม 
3. อาจารย%พึงปฏิบัติตนและหน:าท่ีด:วยความรับผิดชอบท้ังตBอตนเอง สังคม และประเทศชาติด:วย

ความเสียสละ อดทน ซ่ือสัตย%สุจริต 
4. อาจารย%พึงหม่ันศึกษา ค:นคว:า ติดตามความก:าวหน:าทางวิชาการและพัฒนาองค%ความรู:ใหมBอยBาง

ตBอเนื่อง 
5. อาจารย%พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการบนพ้ืนฐานของความถูกต:องเปgนธรรม ไมBถูก

ครอบงําด:วยอิทธิพลหรือผลประโยชน%ใด 
6. อาจารย%พึงเปgนนักวิจัยท่ีมีจริยธรรมและพัฒนางานวิจัยท่ีเปgนประโยชน%ตBอศาสตร%และสังคมโดย

สBวนรวม 
7. อาจารย%พึงปฏิบัติตBอเพ่ือนรBวมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร สามัคคี สBงเสริมและเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
8. อาจารย%พึงมีสBวนรBวมในการพัฒนาและธํารงไว:ซ่ึงเกียรติภูมิแหBงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 
9. อาจารย%พึงให:บริการวิชาการด:วยความรับผิดชอบตBอผู:อ่ืน สังคมและประเทศชาติ 
10.  อาจารย%พึงปฏิบัติ อนุรักษ% สBงเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปQญญาไทย 

กรณีท่ีผู:แทนคณาจารย%ในคณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอวาระการประชุม มิได:นําเสนอบทลงโทษ
อาจารย%ท่ีไมBปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย%ไว:แตBอยBางใด  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาแล:ว มีความเห็นวBาการลงโทษอาจารย% ท่ีไมBปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการดําเนินการอยูBแล:ว กอปรกับในระดับคณะฯ มีคณะกรรมการฝ4าย
การศึกษา โดยมีรองคณบดีฝ4ายวิชาการรับผิดชอบกํากับดูแล และในระดับหนBวยงานภายใน/โครงการ มีหัวหน:า
หนBวยงาน ท่ีจะดูแลรับผิดชอบ ดังนั้น กรณีท่ีอาจารย%ไมBปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไมBมาปฏิบัติงาน ไมBลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ ไมBรับผิดชอบงานสอน ซ่ึงมีผลกระทบถึงนิสิต ควรให:หัวหน:าหนBวยงานต:นสังกัดรายงานให:ผู:บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นทราบและดําเนินการตามระเบียบและแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    

4.15 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ (รายบุคคล) 

   ด:วยรองคณบดีฝ4ายวิชาการ ขอเสนอวาระเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 
(รายบุคคล) โดยจัดทําแบบสํารวจความต:องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการฝ4าย
การศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 พิจารณาแล:วมีมติเห็นชอบตามแบบสํารวจ
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ดังกลBาวเรียบร:อยแล:ว รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NF0WBLTQ 
หรืออ:างอิงท่ี NF0WBLTQ เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555     

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา    

  ท่ีประชุมพิจารณาแล:วมีข:อสังเกตในกรณีท่ีบุคลากรสายวิชาการเลือกตอบแบบสํารวจวBาไมBต:องการ
พัฒนา จะมีแนวทางปฏิบัติอยBางไร นอกจากนี้ท่ีประชุมขอให:ปรับแก:ไขข:อความ ดังนี้  

  ข:อ 2    

  หน:า 2 ข:อ 1.4 การบริการวิชาการ   

2) ความสามารถในการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเปgนการบริการวิชาการแกBสังคม แก:ไขเปgน 

3) การนําผลจากการบริการวิชาการแกBสังคมไปใช:ในการเรียนการสอน แก:ไขเปgน  

หน:า 2 ตัดข:อความ ต้ังแตB “ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ.......” ท้ังหมด   

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบฝ4ายวิชาการประสานงานการสํารวจความต:องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายวิชาการ โดยมอบให:สายวิชา/โครงการ เปgนหนBวยงานรับผิดชอบดําเนินการสํารวจและจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลของหนBวยงาน/โครงการ และฝ4ายวิชาการประสานงานรวบรวมจัดทําแผนพัฒนาบุคลการสาย
วิชาการระดับคณะฯ     

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555    

  ด:วยงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ยังไมBสามารถรายงาน
สถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายได: และเงินงบประมาณ ปoงบประมาณ 2556 รายงานประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2555     

  ดังนั้น จึงขอสรุปเฉพาะรายงาน งบประมาณ ประจําปo 2555 ดังนี้  

  1. รายงานผลการใช:จBายเงินรายได: ประจําปo 2555 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2555 สืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NJ0BEKR3 หรืออ:างอิงท่ี NJ0BEKR3 เม่ือวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2555  

  2. รายงานผลการใช:จBายเงินงบประมาณแผBนดิน ประจําปo 2555 หมวดคBาตอบแทนใช:สอยและวัสดุ 
รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MM0VW86N อ:างอิงท่ี 
MM0VW86N วันท่ี 24 ตุลาคม 2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SHDPMM0VXX2X.xls       

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ       

5.2 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนตุลาคม 2555    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ติดต้ังมิเตอร%ไฟฟRาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตBเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% และต:องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคBาใช:จBายสาธารณูปโภค ร:อยละ 5 ตBอปo และปQจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช:พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปo 2555 เพ่ือลดคBาไฟฟRาและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยูBในระหวBางกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     
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L:\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 11_2555.doc  

 สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข:อมูลการใช:สาธารณูปโภค ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 
รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NI0WSJV3 และท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TBUINI0WXJUP.xls หรืออ:างอิง NI0WSJV3 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2555   

1. สรุปรายงานการใช:คBาสาธารณูปโภค ประจําเดือนตุลาคม 2555  
2. การใช:สาธารณูปโภค (ไฟฟRา ประปา และโทรศัพท%) ประจําเดือนตุลาคม 2555 จําแนกตามมิเตอร% 

และคBาใช:จBาย   
3. รายงานสถิติการใช:น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2555 จําแนกตามปริมาณและคBาใช:จBาย  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/2555 

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

เพ่ือให:การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได:ลBวงหน:า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% ครั้งท่ี 12/2555 ประจําเดือนธันวาคม 2555 ในวันจันทร%ท่ี  24 
ธันวาคม 2555 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร:อมรายละเอียดภายในวันศุกร%ท่ี 14  ธันวาคม 2555 
และจัดสBงระเบียบวาระการประชุมให:คณะกรรมการฯ ภายในวันศุกร%ท่ี 21 ธันวาคม 2555 

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู:บันทึกรายงานการประชุม     

 
 


