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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 12/2555 

วันจันทร�ท่ี 24 ธันวาคม 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. อ.ดร.แตงอBอน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู:แทนคณาจารย� กรรมการ  
7. รศ.จิตราภรณ�  ธวัชพันธุ� กรรมการประจําคณะ (อาจารย�ประจํา) กรรมการ  
8. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน:าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู%ไม/มาประชุม 
1. รศ.ปริทรรศน�  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู:ทรงคุณวุฒิภายนอก    ลาประชุม   

ผู%เข%าร/วมประชุม  
1. อ.ดร.พจมาลย� พูลมี รองคณบดีฝ4ายกิจการนิสิต  
2. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝ4ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. อ.ดร.อุดม ศรีนนท�  รองคณบดีฝ4ายวิเทศสัมพันธ�และกิจการพิเศษ   
4. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศีลสังวร ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายกิจการพิเศษ  
5. อ.ดร.จุฑาทิพย� โพธิ์อุบล ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายบัณฑิตศึกษา  
6. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายบริหาร  
7. อ.ดร.ปMติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   
8. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุBม หัวหน:าศูนย�สBงเสริมการวิจัยและถBายทอดเทคโนโลยี 
9. อ.ดร.พงศ�พันธ� ศรีเมือง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� 
10. อ.ดร.ศศิมลฑล มBวงศรีจันทร� ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟMสิกส� 
11. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย� แทน ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา  
12. อ.เขวิกา สุขเอ่ียม แทน 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 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� จัดโครงการหารายได:เพ่ือสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ 
เส:นทางเริ่มต:นท่ี ศวท. มก. กําแพงแสน นครปฐม – สังขละบุรี กาญจนบุรี ระหวBางวันท่ี 22 – 23 ธันวาคม 2555 การ



2 

L:\Report 12_2555.doc  

ดําเนินงานเสร็จเรียบร:อยแล:ว จึงขอให:แจ:งหนBวยสารสนเทศ ปลดเอกสารประชาสัมพันธ�จากเว็บไซต�คณะฯ ออกจาก
ระบบด:วย     

   ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
1.2 โครงการเทาเงินสัมพันธ� 

ด:วยคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� จัดโครงการเทาเงินสัมพันธ� และกิจกรรมกีฬาฮาเฮเพ่ือสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเสริมสร:างความสามัคคี และขอบคุณบุคลากรประจําป[ ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 ดังนั้นจึง
ขอให:ทุกหนBวยงานสนับสนุนให:บุคลากรเข:ารBวมกิจกรรมตามกําหนดการซ่ึงสํานักงานเลขานุการ ได:แจ:งประชาสัมพันธ�
ให:บุคลากรทุกทBานทราบแล:ว          

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
1.3 การสรรหาหัวหน%าสายวิชาวิทยาศาสตร�  

ตามท่ีหัวหน:าสายวิชาวิทยาศาสตร� ซ่ึงดํารงตําแหนBงครบวาระฯ และคณะฯ ได:ดําเนินการสรรหาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ครั้งท่ี 1 ไมBมีผู:สมัครเข:าสูBกระบวนการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงดําเนินการสรรหา 
ครั้งท่ี 2 ระหวBางนี้คณะฯ ได:เสนอแตBงต้ังรองคณบดีฝ4ายวิชาการ รักษาการแทนหัวหน:าสายวิชาวิทยาศาสตร�ไปพลาง
กBอนจนกวBามหาวิทยาลัยฯ จะมีคําสั่งแตBงต้ังหัวหน:าสายวิชาวิทยาศาสตร�ใหมB ระยะเวลาไมBเกิน 6 เดือน   

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
1.4 การสรรหาหัวหน%าสายวิชาคณิตศาสตร� 

เนื่องจาก ผศ.ดร.สิทธิพงศ� รักตะเมธากูล หัวหน:าสายวิชาคณิตศาสตร�สถิติและคอมพิวเตอร� ขอ
ลาออกจากตําแหนBง ต้ังแตBวันท่ี 1 มกราคม 2556 ดังนั้นคณะฯ จึงเสนอแตBงต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ป\จจุบันได:เสนอแตBงต้ัง อ.แสงแข สุวรรณสุนทร ดํารงตําแหนBงรักษาการหัวหน:าสายวิชาคณิตศาสตร�ฯ 
จนกวBามหาวิทยาลัยฯ จะมีคําสั่งแตBงต้ังหัวหน:าสายวิชาคณิตศาสตร�ฯ    

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
1.5 เปล่ียนแปลงผู%บริหารคณะฯ 

ประธานแจ:งวBาต้ังแตBวันท่ี 1 มกราคม 2556 คณะฯ ได:ปรับเปลี่ยนผู:บริหารระดับรองคณบดี ผู:ชBวย
คณบดีฝ4ายตBาง ๆ ดังนี้  

1. รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย เดิมรองคณบดีฝ4ายวิชาการ  เป̂น รองคณบดีฝ4ายวิทยาศาสตร�  
2. อ.ดร.อุดม ศรีนนท�   เดิมรองคณบดีฝ4ายวิเทศสัมพันธ�และกิจการพิเศษ เป̂น รองคณบดีฝ4าย

ศิลปศาสตร�  
3. ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน�  เป̂นรองคณบดีฝ4ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ�  
4. อ.ดร.ประภา   โซ_ะสลาม  เดิม ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายวิจัย  เป̂น รองคณบดีฝ4ายวิจัยและบริการ

วิชาการ  
5. อ.ดร.เครือมาศ  สมัครการ เดิม ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายบริหาร  เป̂น รองคณบดีฝ4ายพัฒนาและ

ประชาสัมพันธ�  
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สําหรับรองคณบดีฝ4ายบริหาร ฝ4ายประกันคุณภาพ ฝ4ายวางแผนและพัฒนา ฝ4ายกิจการนิสิต ฝ4าย
ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม คงเดิม  สําหรับผู:ชBวยคณบดีจะมีเฉพาะผู:ชBวยคณบดีฝ4ายกิจการนิสิต และผู:ชBวยคณบดี
ฝ4ายวิทยาศาสตร�  

อนึ่งการปรับเปลี่ยนผู:บริหารดังกลBาวเป̂นการแบBงงานวิชาการและงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ออกเป̂น 2 ด:าน คือ ด:านวิทยาศาสตร� และด:านศิลปศาสตร� ไมBเก่ียวกับการปรับโครงสร:างและการแยกคณะ  

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.6  การเปHดสอนหลักสูตรนานาชาติ 

ประธานแจ:งวBาในป\จจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให:จัดทําหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับและ
เตรียมพร:อมตามแผน AEC ดังนั้นหนBวยงานใดมีความพร:อมขอให:ดําเนินการจัดทําหลักสูตรนานาชาติ ท้ังได:แจ:ง
นโยบายสนับสนุนการดําเนินการเบ้ืองต:นหลักสูตรละ 200,000 บาท และโครงการใดหากไมBตอบสนองเปeาหมายตาม 
แผนยุทธศาสตร� และแผนการดําเนินงานของคณะฯ โดยเน:นคุณภาพ จะไมBพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ  

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2555   
 ประธานขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร� 
และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 11/2555 เม่ือวันจันทร�ท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือรับรอง อ:างอิงท่ี NZ008WF1 เม่ือวันท่ี 
12 ธันวาคม 2555 หรือสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NZ008WF1 โดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับรองโดยแจ:งแก:ไขในระบบ และไมBแจ:งตอบกลับตามกําหนด ท้ังนี้รายละเอียด
รายงานการประชุมฉบับแก:ไข ได:นําเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ.ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 วันจันทร�ท่ี 24 ธันวาคม 
2555 ด:วยแล:ว        

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมBแก:ไข   

วาระท่ี  3 เรื่องแจ%งเพ่ือทราบ   

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2555    

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

   บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนBวยงานภายใน/โครงการ และฝ4าย
ตBาง ๆ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555 (ข:อมูล ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2555) เอกสารอ:างอิงท่ี O70Y499I หรือสืบค:นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O70Y499I   ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน/วยงาน การนําส/งรายงาน  

ต.ค. 2555 พ.ย. 2555 ธ.ค.2555 
1 ฝ4ายบรหิาร 11 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 17 ธ.ค. 55 
2 ฝ4ายวิชาการ  12 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 18 ธ.ค. 55 

3 ฝ4ายวิจัย  10 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 18 ธ.ค. 55 

4 ฝ4ายบัณฑิตศึกษา      10 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 18 ธ.ค. 55 

5 ฝ4ายกิจการนิสติ  10 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 18 ธ.ค. 55 
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6 ฝ4ายวางแผนและพัฒนา  1 ต.ค. 55  1 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 

7 ฝ4ายประกันคุณภาพ  10 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 8 ธ.ค. 55 

8 ฝ4ายวิเทศสัมพันธ�และกิจการพิเศษ 10 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 

9 ฝ4ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  4 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 11 ธ.ค. 55 

10 สายวิชาคณติศาสตร�  10 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 6 ธ.ค. 55 

11 สายวิชาวิทยาศาสตร� 10 ต.ค. 55 10 พ.ย. 55 13 ธ.ค. 55 

12 สายวิชาศิลปศาสตร� 2 ต.ค. 55 14 พ.ย. 55 12 ธ.ค. 55 

13 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 8 ต.ค. 55 14 พ.ย. 55 11 ธ.ค. 55 

14 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร� ภ.พิเศษ 11 ต.ค. 55 15 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 

15 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   2 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 4 ธ.ค. 55 

16 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   9 ต.ค. 55 7 พ.ย. 55 11 ธ.ค. 55 

17 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร� ภ.พิเศษ 11 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 11 ธ.ค. 55 

18 ศูนย�สBงเสริมการวิจัยและถBายทอดเทคโนโลย ี 9 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 

19 สํานักงานเลขานุการ 4 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 9 ธ.ค. 55 

20 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 1 ต.ค. 55 13 พ.ย. 55 18 ธ.ค. 55 

21 โครงการจัดตั้งสBวนงานจัดการศึกษา 11 ต.ค. 55 14 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 

22 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟMสิกส� 11 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 

23 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 11 ต.ค. 55 12 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 

24 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร� 10 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 

25 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร� 11 ต.ค. 55 9 พ.ย. 55 11 ธ.ค. 55 

26 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 10 ต.ค. 55 5 พ.ย. 55 17 ธ.ค. 55 

27 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� 9 ต.ค. 55 7 พ.ย. 55 8 ธ.ค. 55 

รวมหน/วยงานท่ีไม/ส/งรายงาน - - - 

 ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.2 รับทราบคําส่ังคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เรื่อง ให%พ%นจากตําแหน/ง ผู%ช/วยคณบดี  จํานวน 
3 ฉบับ (ปรับตําแหน/งผู%บริหารระดับคณะ) 

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� พิจารณาปรับผู:บริหารคณะศิลปะศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�ระดับรองคณบดี และผู:ชBวยคณบดีฝ4ายตBาง ๆ โดยให:ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายตBาง ๆ พ:นจากตําแหนBง รวม 5 ราย 
ต้ังแตBวันท่ี 1 มกราคม 2556 เป̂นต:นไป ดังนี้   

1. คําสั่งคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ท่ี 288/2555 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2555 เรื่อง ให:พ:นจาก
ตําแหนBงผู:ชBวยคณบดีฝ4ายบัณฑิตศึกษา และผู:ชBวยคณบดีฝ4ายการศึกษา (อ.ดร.จุฑาทิพย� โพธิ์อุบล ผู:ชBวยคณบดีฝ4าย
บัณฑิตศึกษา และนายวิทยา จBาทอง ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายการศึกษา) รายละเอียดอ:างอิงท่ี O60V61H9 เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2555 หรือสืบค:นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O60V61H9   

2.  คําสั่งคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ท่ี 289/2555 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2555 เรื่อง ให:พ:น
จากตําแหนBงผู:ชBวยคณบดีฝ4ายบริหาร (อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ) รายละเอียดอ:างอิงท่ี O60W14YX เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2555 หรือสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O60W14YX  

3.  คําสั่งคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ท่ี 290/2555 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2555 เรื่อง ให:พ:น
จากตําแหนBงผู:ชBวยคณบดี (อ.ดร.ประภา โซ_ะสลาม ผู:ชBวยคณบดีฝ4ายวิจัย และ อ.ดร.อาร�ม อันอาตม�งาม ผู:ชBวยคณบดี
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ฝ4ายบริการวิชาการ) รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O60WBED3  
หรืออ:างอิงท่ี O60WBED3 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2555  

 ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.3 รับทราบการอนุมัติการเปHดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ท/องเท่ียว ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�   

ตามท่ีโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา และคณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน  เสนอขออนุมัติเปMดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทBองเท่ียว (ภาคพิเศษ) โดยใช:หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และทBองเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ซ่ึงได:รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ในการประชุมครั้งท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 และคณะวิทยาการจัดการ
เห็นชอบให:ใช:หลักสูตรดังกลBาวแล:ว โดยการเปMดสอนหลักสูตรนี้ไมBกระทบกับจํานวนรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต ป[
การศึกษา 2555 – 2558 ของคณะฯ ท่ีได:รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เนื่องจากได:รับอนุมัติ
ปรับแผนจํานวนรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 24 
มกราคม 2554 โดยโครงการฯ จะเริ่มรับนิสิตเข:าศึกษาต้ังแตBภาคต:น ป[การศึกษา 2555 เป̂นต:นไป จํานวน 330 คน/ป[  

ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 17/2555 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 พิจารณาแล:วมีมติ
เห็นชอบ และให:นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งท่ี 11/2555 
เม่ือวันจันทร�ท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 พิจารณาแล:ว มีมติอนุมัติ และมีข:อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. เสนอให:คณะฯ พิจารณาเพ่ิมจํานวนการรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทBองเท่ียวใน
อนาคตเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีได:ประกาศนโยบายเรBงดBวนท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายสร:างรายได:จากการทBองเท่ียว
ท้ังภายในและนอกประเทศ ในอีก 3 – 5 ป[ ข:างหน:า ซ่ึงจะมีความต:องการบุคลากรสาขาการโรงแรมและสาขาทBองเท่ียว
เป̂นจํานวนมาก  

2. เนื่องจากป\จจุบันบุคลากรท่ีทํางานบนเรือสําราญ (Cruise) สBวนใหญBมาจากสาธารณรัฐฟMลิปปMนส� 
และสาธารณรัฐอินเดีย ซ่ึงได:รับคBาตอบแทนคBอนข:างสูงเพราะมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษคBอนข:างดี คณะฯ ควรสBงเสริมและ
สนับสนุนให:นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทBองเท่ียวได:มีโอกาสทํางานบนเรือสําราญตBอไป  

ท้ังนี้รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O60PZNAF
หรืออ:างอิงท่ี O60PZNAF เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2555  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.4 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ท่ีเก่ียวข%องกับโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการจัดการโรงแรมและท/องเท่ียว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2555 จํานวน 2 ฉบับ  

สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณบดี และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เห็นชอบอนุมัติโครงการ
หลักสูตร บธ.บ. สาขาการจัดการโรงแรมและทBองเท่ียว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน  ดังนั้นท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 17/2555 เม่ือวันท่ี 5 
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พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบอนุมัติให:กําหนดอัตราคBาธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตราคBาใช:จBายของโครงการตาม
ประกาศท่ีเก่ียวข:องเก่ียวข:อง จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้  

1.  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง กําหนดอัตราคBาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจBาย 
สําหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทBองเท่ียว (ภาคพิเศษ) คณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน ประกาศ ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2555 
สําหรับนิสิตท่ีเข:าศึกษาต้ังแตBภาคต:น ป[การศึกษา 2555 รายละเอียดอ:างอิงท่ี O60PE3LI เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2555 
หรือสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O60PE3LI  

2.  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง กําหนดอัตราคBาเบ้ียประชุม คBาสมนาคุณ และ
คBาตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทBองเท่ียว (ภาค
พิเศษ) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน ประกาศ ณ วันท่ี 17 
ธันวาคม 2555 โดยมีผลต้ังแตBวันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2555 เป̂นต:นไป รายละเอียดอ:างอิงท่ี O60P8WP8 เม่ือวันท่ี 19 
ธันวาคม 2555 หรือสืบต:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O60P8WP8  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 กําหนดการจัดงานเทาเงินสัมพันธ� ประจําปQ 2555 

ด:วยคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� กําหนดจัดงานเทาเงินสัมพันธ�  โดยมีวัตถุประสงค�เ พ่ือสร:าง
ความสัมพันธ�อันดีระหวBางบุคลากรภายในคณะฯ โดยใช:กีฬาเป̂นสื่อ การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยในการ
ทําบุญตักบาตรวันข้ึนป[ใหมB และการสังสรรค�รBวมกันเพ่ือสBงท:ายป[เกBา ต:อนรับป[ใหมB ในวันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2555 โดย
ใช:เงินรายได: เป̂นเงิน 20,000 บาท และเงินสวัสดิการคณะฯ สมทบจํานวน 50,000 บาท (คBาอาหาร) นั้น  

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� จึงขอแจ:งกําหนดการ และเชิญชวนบุคลากรรBวมงานในวันท่ี 26 
ธันวาคม 2555 ตามกําหนดการ ดังนี้  

07:30 – 08:00 น. ตักบาตรอาหารแห:ง พระสงฆ� จํานวน 9 รูป  
13:30 – 17:00 น. กีฬาฮาเฮ สีชมพู – สีฟeา  
18:30 – 21:30 น.  งานเลี้ยงสังสรรค�  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข%ารับราชการตําแหน/งอาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร�  

 ตามท่ี อ.ดร.ปรวัฒน� วิสูตรศักด์ิ พนักงานเงินงบประมาณ ตําแหนBง อาจารย� อัตราเลขท่ี พ. 2122 
ข้ัน 26,699 บาท สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร� สายวิชาคณิตศาสตร�สถิติและคอมพิวเตอร� (โครงการจัดต้ังภาควิชา
คอมพิวเตอร�) ได:รับอนุมัติให:ลาออกจากงานได:ตั้งแตBวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 นั้น 

 บัดนี้ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได:ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง 
อาจารย�  และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2555  เรียบร:อยแล:ว โดยมีนายอุดมศักด์ิ แย:มขะมัง              
เป̂นผู:ผBานการคัดเลือก นั้น 
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 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� จึงขออนุมัติบรรจุนายอุดมศักด์ิ แย:มขะมัง คุณวุฒิวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 2.67 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล:าธนบุรี และ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 3.46 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เข:ารับ
ราชการเป̂นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย� ข้ัน 26,010 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโท/เอกทาง
คอมพิวเตอร�หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ     

  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย� ได:ผBานการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย� เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2555 แล:ว และการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนBงอาจารย�จะต:องผBานการพิจารณาและได:รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กBอน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตBอไป รายละเอียดอ:างอิงท่ี OA0TM12Z วันท่ี 23 ธันวาคม 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OA0TM12Z      

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข%ารับราชการตําแหน/งอาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร�  

ตามท่ีโครงการจัดต้ังภาควิชาสังคมศาสตร� ได:รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ อัตราใหมB 
ป[งบประมาณ 2556 ตําแหนBง อาจารย� คุณวุฒิปริญญาโท/เอกสาขาวิชาสังคมศาสตร� (รัฐศาสตร�) รายละเอียดสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0YDZEG หรืออ:างอิงท่ี MD0YDZEG วันท่ี 15 
ตุลาคม 2555  โดยให:หนBวยงานดําเนินการ ดังนี้  

1. ดําเนินการคัดเลือกและบรรจุให:แล:วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2556 โดยตําแหนBงสายวิชาการ 
ขอให:พิจารณาบรรจุผู:มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป̂นอันดับแรก 

2. พิจารณาปรับลดการจ:างลูกจ:างชั่วคราว หรือพนักงานเงินรายได:ลง โดยให:นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช:ให:มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 บัดนี้ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได:ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง 
อาจารย�  และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2555  เรียบร:อยแล:ว โดยมีนายกฤช วีรกุล เป̂นผู:ผBานการ
คัดเลือก นั้น 

 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� จึงขออนุมัติบรรจุนายกฤช วีรกุล คุณวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเอเชียอาคเนย�ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คะแนนเฉลี่ย 2.91 จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ�ระหวBางประเทศ หลักสูตร English Program ศึกษาเป̂นภาษาอังกฤษ คะแนน
เฉลี่ย 3.53 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� เข:ารับราชการเป̂นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย� ข้ัน 26,010 
บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโท/เอกสาขาวิชาสังคมศาสตร� (รัฐศาสตร�)  

 ป\จจุบันนายกฤช วีรกุล ดํารงตําแหนBงอาจารย� พนักงานเงินรายได: สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชา
สังคมศาสตร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ต้ังแตBวันท่ี 15 มีนาคม 2553 และอยูBในระหวBางการลาศึกษาตBอระดับ
ปริญญาเอกหลักสูตร Mphil/PhD สาขาวิชา Politics ณ University of Bristol สหราชอาณาจักร ด:วยทุนรัฐบาล 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ภายใต:ทุนโครงการพัฒนากําลังคนด:านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (ทุน
เรียนดีมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�แหBงประเทศไทย) ประจําป[ 2554 ตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะศิลปศาสตร�
และวิทยาศาสตร� ต้ังแตBวันท่ี 21 กันยายน 2555 ถึงวันท่ี 20 กันยายน 2557 เป̂นเวลา 2 ป[กBอน โดยได:รับเงินเดือน  
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  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย� ได:ผBานการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย� เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2555 แล:ว และการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนBงอาจารย�จะต:องผBานการพิจารณาและได:รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กBอน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตBอไป รายละเอียดอ:างอิงท่ี OA0TM12Z วันท่ี 23 ธันวาคม 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OA0TM12Z      

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.3 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข%ารับราชการตําแหน/งอาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
สาขาวิชาวารสารศาสตร�ฯ  

ตามท่ีสายวิชาศิลปศาสตร� ได:รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ อัตราใหมB ป[งบประมาณ 
2556 ตําแหนBง อาจารย� คุณวุฒิปริญญาโท/เอกสาขาวิชาวารสารศาสตร�สารสนเทศและวรรณศิลป� รายละเอียดสืบค:น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0YDZEG หรืออ:างอิงท่ี MD0YDZEG วันท่ี 15 
ตุลาคม 2555  โดยให:หนBวยงานดําเนินการ ดังนี้  

1. ดําเนินการคัดเลือกและบรรจุให:แล:วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2556 โดยตําแหนBงสายวิชาการ 
ขอให:พิจารณาบรรจุผู:มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป̂นอันดับแรก 

2. พิจารณาปรับลดการจ:างลูกจ:างชั่วคราว หรือพนักงานเงินรายได:ลง โดยให:นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช:ให:มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 บัดนี้ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได:ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง 
อาจารย�  และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี  20  ธันวาคม 2555  เรียบร:อยแล:ว โดยมีนางสาวพิทยา พละพลีวัลย�              
เป̂นผู:ผBานการคัดเลือก นั้น 

 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� จึงขออนุมัติบรรจุนางสาวพิทยา พละพลีวัลย� คุณวุฒิ     
ศิ ลปศาส ตร บัณ ฑิต  ส าขา วิ ช าภ าษา อั งกฤษ  คะแนน เ ฉลี่ ย  2 . 58  จ ากมหาวิ ทย าลั ย ธ ร รมศาสต ร� 
M.A.(Communication/Mass Communication) คะแนนเฉลี่ย 3.43 จาก University of Central Missouri, 
สหรัฐอเมริกา และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คะแนนเฉลี่ย 3.67 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
เข:ารับราชการเป̂นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย� ข้ัน 32,300 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโท/เอกทาง
วารสารศาสตร� สารสนเทศ และวรรณศิลป�      

  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย� ได:ผBานการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย� เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ.2555 แล:ว และการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนBงอาจารย�จะต:องผBานการพิจารณาและได:รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กBอน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตBอไป รายละเอียดอ:างอิงท่ี OA0TM12Z วันท่ี 23 ธันวาคม 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OA0TM12Z      

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  
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4.4 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข%ารับราชการตําแหน/งอาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
สาขาวิชาเคมี   

ตามท่ีสายวิชาศิลปศาสตร� ได:รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ อัตราคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตําแหนBง อาจารย� สาขาวิชาเคมีอนินทรีย� รายละเอียดอ:างอิงท่ี MD0YDZEG วันท่ี 15 ตุลาคม 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0YDZEG โดยให:หนBวยงานดําเนินการ ดังนี้  

1. ดําเนินการคัดเลือกและบรรจุให:แล:วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2556 โดยตําแหนBงสายวิชาการ 
ขอให:พิจารณาบรรจุผู:มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป̂นอันดับแรก 

2. พิจารณาปรับลดการจ:างลูกจ:างชั่วคราว หรือพนักงานเงินรายได:ลง โดยให:นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช:ให:มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 บัดนี้ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได:ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง 
อาจารย� และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2555 เรียบร:อยแล:ว โดยมีนายชวลิต กมลสถิตกุล              
เป̂นผู:ผBานการคัดเลือก นั้น 

 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� จึงขออนุมัติบรรจุนายชวลิต กมลสถิตกุล คุณวุฒิวิทยาศาสตร
บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาเคมี คะแนนเฉลี่ย 3.62 และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และ
วิศวกรรมวัสดุ คะแนนเฉลี่ย 3.93 จากมหาวิทยาลัยมหิดล เข:ารับราชการเป̂นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย� 
ข้ัน 32,300 บาท โดยขอเปลี่ยนเง่ือนไขจากการบรรจุปริญญาเอกสาขาวิชาเคมีอนินทรีย� เป̂นคุณวุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และวิศวกรรมวัสดุ      

  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนBง อาจารย� ได:ผBานการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย� เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2555 แล:ว และการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนBงอาจารย�จะต:องผBานการพิจารณาและได:รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กBอน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตBอไป รายละเอียดอ:างอิงท่ี OA0TM12Z วันท่ี 23 ธันวาคม 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OA0TM12Z      

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมีแจ:งข:อมูลประกอบการขอ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขคุณวุฒิการบรรจุให:หนBวยการเจ:าหน:าท่ี สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการภายในเดือนธันวาคม 
2555  

4.5 ขออนุมัติตําแหน/งทางวิชาการ ตําแหน/ง ผู%ช/วยศาสตราจารย� (อ.อรรถพล คําเขียน)  

ด:วย อ.อรรถพล คําเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนBง อาจารย� สังกัดสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� บรรจุเข:ารับราชการ ตําแหนBง อาจารย� เม่ือวันท่ี 
24 ตุลาคม 2551 สังกัดสายวิชาศิลปศาสตร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขต
กําแพงแสน รวมเป̂นเวลา 4 ป[ 1 เดือน 26 วัน เดิมปฏิบัติงานในตําแหนBงอาจารย� สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย� ต้ังแตBวันท่ี 7 มิถุนายน 2550 ถึงวันท่ี 19 ตุลาคม 2551 ปฏิบัติงานสอนและวิจัยในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ รวมเป̂นเวลา 1 ป[ 4 เดือน 13 วัน รวมอายุราชการปฏิบัติงานสอนและวิจัยในตําแหนBงอาจารย� รวม 5 ป[ 
6 เดือน 9 วัน (นับถึงวันท่ี 20 ธันวาคม 2555) เสนอผลงานเพ่ือขอตําแหนBงทางวิชาการ ตําแหนBงผู:ชBวยศาสตราจารย� 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ท้ังนี้หัวหน:าสายวิชาศิลปศาสตร� ได:พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสาร
ผลงานครบถ:วนแล:ว  สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� รับเรื่องเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2555 โดย
มีรายละเอียด ดังจะนําเสนอในท่ีประชุม ดังนี้        
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1) แบบประวัติสBวนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.03)   
2) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01355256 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชน

เบ้ืองต:น (Introduction to English for Mass Communication) 3(3-0)         
3) ผลงานวิจัย  2  เรื่อง ดังนี้  
1. Khamkhien,A. (2012). Demystifying Thai EFL Learners’ perceptual learning 

style preferences. 3L:The Journal of Language Teaching, Linguistics and Literature, 18(1), 61-74  มี
สBวนรBวมในผลงานร:อยละ 100 

2. Khamkhien,A. (2012). Proficiency, motivation, and classroom anxiety and 
thair effects on language learning strategies used by Thai EFL Learners. Rangsit Journal of Arts and 
Sciences, 2(2). 85-98 มีสBวนรBวมในผลงานร:อยละ 100   

4) ผลงานบทความทางวิชาการ 2 เรื่อง 
1. Khamkhien,A. (2010). Teaching English speaking and English speaking test in 

Thai context: A reflection from Thai perspective. English Language Teaching. 3(1), 184-190. มีสBวนรBวม
ในผลงานร:อยละ 100 

2. Khamkhien,A. (2012). Computer Assisted language learning and English 
language teaching: Overview. (Mediterranean Journal of Social Sciences, 3(1). 55-64  มีสBวนรBวมใน
ผลงานร:อยละ 100   

5) ผลการประเมินผลการสอน    

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

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.6 เกณฑ�การพิจารณาความดีความชอบจากผู%บริหาร คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบให:เลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวม
เกณฑ�การพิจารณาความดีความชอบจากผู:บริหารฝ4ายตBาง ๆ เพ่ือนําเสนอคณบดี และจัดทําเป̂นประกาศคณะฯ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ�ให:บุคลากรทราบ รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/2112 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2555 สืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O10U2O2R หรืออ:างอิงท่ี O10U2O2R ลงวันท่ี 14 
ธันวาคม 2555 รายละเอียดดังเสนอมาพร:อมนี้ นั้น   

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตBาง ๆ ดังนี้  

1. ในสBวนของเกณฑ�การพิจารณาของฝ4ายบริหาร กรณีบุคลากร/เจ:าหน:าท่ีมีภารกิจประจํา เชBน  
งานเตรียมอุปกรณ�และอ่ืน ๆ สําหรับรายวิชาท่ีมีบทปฏิบัติการ เช:า-บBาย ไมBสามารถเข:ารBวมกิจกรรม/โครงการท่ีฝ4าย
บริหารจัดได: แตBมีการแจ:งขออนุญาตไมBเข:ารBวมโครงการ/กิจกรรมไว: จะได:คะแนนหรือไมB   
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2. กรณีการประเมินป[ละ 2 ครั้ง ควรนับกิจกรรม/โครงการ เฉพาะท่ีมีในชBวงระยะเวลานั้น ๆ  

3. เสนอตัดข:อ 4 ของเกณฑ�การพิจารณาของรองคณบดีฝ4ายวิเทศสัมพันธ�และกิจการพิเศษ  

4. ขอให:จัดทําเป̂นประกาศคณะฯ และแจ:งประชาสัมพันธ�ให:ทราบท่ัวกัน  

นอกจากนี้ ประธานแจ:งเสริมเก่ียวกับหลักการทํางานและ/หรือการประเมิน โดยเน:น 3 หลัก คือ  

1) รู:จักให:   - ให:คะแนนตามความเหมาะสม โดยไมBกระทบบุคคลอ่ืน 

2) รู:จักตัวเอง  - ให:ทําใจตนเองผBองแผ:วไว:         

3) รู:จักผู:อ่ืน    - ให:รู:จักรับฟ\ง นิ่ง และอดทนในกรณีท่ีมีบุคคลท่ี 3 มาเก่ียวข:อง     

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยให:ดําเนินการ ดังนี้  

1. ตามข:อเสนอแนะข:อ 1 เกณฑ�การพิจารณาของฝ4ายบริหาร กรณีท่ีบุคลากรติดภารกิจประจําไมB
สามารถเข:ารBวมงาน/โครงการได:แตBมีการแจ:งข:อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงรวมถึงกรณีฝ4ายอ่ืน ๆ ด:วย การพิจารณาคะแนนให:
อยูBในดุลยพินิจของผู:บริหารฝ4ายท่ีเก่ียวข:อง   

2. ให:ดําเนินการตามข:อเสนอแนะท่ี 2 และ 3  

3. ให:จัดทําเป̂นประกาศคณะฯ ของแตBละฝ4ายและแจ:งประชาสัมพันธ�ให:บุคลากรทราบท่ัวกัน  

4.7 การพิจารณากําหนดสัดส/วนการจัดสรรค/าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สืบเนื่องจากโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ขอสนับสนุนทุนเพ่ือ
เสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ณ ตBางประเทศสําหรับคณาจารย�ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ตามบันทึกท่ี ศธ 
0513.20405/0947 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย ขอรับการสนับสนุนคBาใช:จBายในการเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ณ ตBางประเทศ โดยใช:เงินรายได:โครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. และโครงการฯ เห็นควรสนับสนุน
คBาใช:จBายในวงเงิน 75,000 บาท รายละเอียดอ:างอิงท่ี NN0ZFCV1 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NN0ZFCV1) เพ่ือให:เป̂นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.) แตBแผนงบประมาณประจําป[ซ่ึงประมาณการรายรับในสBวนของคBาธรรมเนียมการศึกษา (คBา
หนBวยกิต) และประมาณการรายจBายตามแผน ประจําป[ 2556 ของโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน.มีจํานวนไมBเพียงพอ 
นั้น  

นอกจากนี้  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได:มอบให:งานนโยบายและแผน ตรวจสอบ
คBาธรรมเนียมพิเศษคณะ ในสBวนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเดิม ซ่ึงยังมิได:มีการจัดสรรให:หนBวยงานท่ีรับผิดชอบ
หลักสูตร ภาคปกติ และมิได:มีการจัดสรรคBาธรรมเนียมการศึกษาให:หนBวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใน
สัดสBวนร:อยละ 30 หลังจากหักคBาใช:จBายประจําแล:วในลักษณะเดียวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

ป\จจุบันหนBวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีจํานวนมากข้ึน มีรายจBายท่ีต:องการให:
คณะฯ พิจารณาสนับสนุน กอปรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จัดเป̂นประเภทมหาวิทยาลัยวิจัย และเพ่ือสนับสนุนให:
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สามารถรับผิดชอบคBาใช:จBายตามความเหมาะสมและสามารถพ่ึงพาตนเอง โดยมิต:องนําเสนอ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนในระหวBางป[ ทําให:ต:องปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน ซ่ึงไมBสอดคล:องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เห็นสมควรนําเสนอพิจารณาจัดสรรคBาธรรมเนียมพิเศษคณะฯ 
ท่ีได:รับจากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให:แกBหนBวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตร  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ดังนี้  
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1. ให:จัดสรรคBาธรรมเนียมพิเศษคณะฯ ของนิสิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ คืนให:
หนBวยงานต:นสังกัดหลักสูตรท้ังหมด โดยให:บริหารจัดการเงินรายได:ให:เป̂นไปตามแผนการดําเนินงาน ประจําป[ของ
หนBวยงานเพ่ือคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนการวิจัย   

2. กรณีท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไมBสามารถบริหารจัดการเงินให:เพียงพอ และขอรับการ
สนับสนุนจากคณะฯ ให:พึงตระหนักด:วยวBาใช:เงินจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

3. มอบงานนโยบายและแผน จัดเตรียมงบประมาณสBวนกลางเพ่ือสนับสนุนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ แผน ก. (ทําวิทยานิพนธ�) ทุกหลักสูตร ๆ ละ 100,000 บาท หรือหลักสูตรละ 200,000 บาท ใน
กรณีท่ีมีจํานวนนิสิตรับใหมBมากกวBา 10 คนข้ึนไป  

4.8 ขอแก%ไขคะแนนโดยใช%แบบ KU 7 จํานวน 2 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 11/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และเป̂นประโยชน�ตBอ
นิสิต คณบดีจึงอนุญาตให:นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ผBานระบบ e-Office เพ่ือให:การ
ปฏิบัติเป̂นไปตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเห็นชอบให:กําหนด
แนวทางการแก:ไขคะแนนโดยใช:แบบ 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 และเป̂นประโยชน�ตBอนิสิต 
รวมท้ังรายวิชาท่ียังมิได:ดําเนินการเวียนในระบบ เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา รวม
จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้  
ท่ี อาจารย�ผู:สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมูB ภาค/ป[

การศึกษา 
คะแนน

เดิม 
คะแนน

ใหมB 
เหตุผล อ:างอิงใน

ระบบ 

1 อ . จิ น ด า รั ต น�  
คุณวโรตม�  

-   น ายณรงค�
วิทย� อางนานนท�   

-  น า ย ชั ช ภู มิ  
มฤบดี  

01355208 English through songs   

 

702  1/2555   

 

F 

F 

 

 

 

   

 

B 

A  

ขออนุมัติแก:ไขเกรด รายวิชา 
01355208 English through 
songs     ของนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร�  2 ราย คือ 
นายณรงค�วิทย� อางนานนท� 
และนายชัชภูมิ มฤบดี ซ่ึง
ลงทะเบียนเรียนหมูB 702 
โดยมี อ.ดร.จิรายุ ทัพพุBม 
เป^นอาจารย�ผู:สอน แตBนิสิต
มาเรียนหมูB 701 ซ่ึง อ.จินดา
รัตน� คุณวโรตม� เป^นอาจารย�
ผู:สอน ทําให:ไมBมีผลคะแนน
ในหมูB 702 และไมBมีรายช่ือ
ในหมูB 701 ทําให:คะแนนได:
ระดับคะแนน F ขาดสอบ 
ดังน้ันจึงขอแก:ไขคะแนน
ตามผลการเรียนจริงในหมูB 
701 

O70VYRP1  

วันท่ี 20 
ธ.ค.  2555   
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ท่ี อาจารย�ผู:สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมูB ภาค/ป[
การศึกษา 

คะแนน
เดิม 

คะแนน
ใหมB 

เหตุผล อ:างอิงใน
ระบบ 

2 อ.สุภณิดา พวง
ผกา  

01453101 Introduction to Law  700 
แ ล ะ 
701  

1/2555 รายละเอียดตาม
เอกสารอ:างอิง  

อาจารย�ผู:จัดการรายวิชา ขอ
แก:ไขคะแนนระดับคะแนน
นิสิต ตามแบบ KU 7  
เน่ืองจากผู:สอน (อาจารย�
พิเศษ) ตรวจคําตอบ
ผิดพลาด จํานวนนิสิตคณะ
ตBาง ๆ รวม 41 คน 
รายละเอียดตามอ:างอิง  

NM0V0FX2 
วั น ท่ี  29 
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?O70VYRP1 
2. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NM0V0FX2   

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ดังนี้   

1. ให:แก:ไขคะแนนจํานวน 2 รายวิชาข:างต:น  

2. มอบฝ4ายวิชาการ พิจารณากําหนดหลักเกณฑ�การขอแก:ไขคะแนนเพ่ือใช:เป̂นแนวปฏิบัติในสBวนของ
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� กรณีใดท่ีสามารถแก:ไขได: กรณีใดไมBสามารถแก:ไขได: พร:อมเหตุผลและบทลงโทษ 
ท้ังนี้แนวปฏิบัติดังกลBาวให:เน:นเพ่ือประโยชน�ตBอนิสิต   

3. มอบฝ4ายวิชาการพิจารณาจัดทําแผน/โครงการเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเชิงรุก อาทิ โครงการ
ฝ�กอบรมการใช:โปรแกรมคํานวณ   

4. ให:รายวิชาท่ีมีอาจารย�ผู:สอนหลายคน หรือมีหลายหมูBเรียน มีการประชุมรBวมกัน เพ่ือลด
ข:อผิดพลาด เชBน นิสิตไมBมีคะแนนเพราะเข:าเรียนผิดหมูB เป̂นต:น  

4.9 การขออนุมัติปริญญาภาคต%น ปQการศึกษา 2555 (ครั้งท่ี 1) ภาคปกติ   

ด:วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/1245 ลงวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2555 เรื่อง รายชื่อผู:มีสถานภาพทางการศึกษาอยูBในขBายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคต:น ป[การศึกษา 
2555-2556 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 1 จํานวน 54 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยัน
เฉพาะเรื่องการศึกษาครบถ:วนตามความต:องการของหลักสูตร และมีแต:มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเทBานั้น สBวน
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข:องกับการอนุมัติปริญญา ขอให:คณะฯเป̂นผู:ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดสืบค:นท่ี
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NL0VDY3R หรืออ:างอิงท่ี NL0VDY3R เม่ือวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2555 ดังนี้    

1. หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน   33  คน 

2. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�   จํานวน  17  คน 

3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ จํานวน 2   คน 

4. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 คน  
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5. หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ จํานวน 1 คน 

สBวนงานจัดการศึกษาฯ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได:ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล:ว 
อยูBในขBายท่ีสามารถจบการศึกษาได: และได:ประสานงานแจ:งหนBวยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค:างกับสายวิชาต:นสังกัด อาจารย�ท่ีปรึกษา ห:องสมุดคณะ เรียบร:อยแล:ว โดยนิสิตตามรายชื่อดังกลBาวไมBมีหนี้สินค:าง
ชําระ                                                                        

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให:ความเห็นชอบเพ่ือนําเสนอ
ตBอไป  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ  

4.10 การขออนุมัติปริญญาภาคต%น ปQการศึกษา 2555 (ครั้งท่ี 2) ภาคพิเศษ 

ด:วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/1297 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 
2555 เรื่อง รายชื่อผู:มีสถานภาพทางการศึกษาอยูBในขBายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคต:น ป[การศึกษา 2555-2556 คณะ
ศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� (ครั้งท่ี 2) ภาคพิเศษ จํานวน 6 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ:วนตามความต:องการของหลักสูตร และมีแต:มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเทBานั้น สBวนคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ท่ี เ ก่ียวข:อง กับการอนุ มั ติปริญญา ขอให:คณะฯเป̂นผู: ดํ า เนินการตรวจสอบ รายละเ อียดสืบค:น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O10PCRQ4  หรืออ:างอิงท่ี O10PCRQ4 เม่ือวันท่ี 14 
ธันวาคม 2555 ดังนี้    

- หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� ภาคพิเศษ   จํานวน  6  คน 

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

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให:ความเห็นชอบเพ่ือนําเสนอตBอไป  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ  

4.11 การขอโอนย%ายมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ม.สงขลานครินทร� วิทยาเขตสุราษฎร�ธานี 

ด:วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� มีหนังสือท่ี ศธ 0521.4/71555 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 เรื่อง 
การขอโอนย:ายมหาวิทยาลัย โดยแจ:งวBา น.ส.ภัณทิชา อํานวยวิทยากุล รหัสประจําตัวนักศึกษา 5440410800 สาขาวิชา
ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตสุราษฎร�ธานี 
มีคําร:องขอโอนย:ายมหาวิทยาลัย เพ่ือเข:าศึกษาในคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยา
เขตกําแพงแสน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) โดยคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาการจัดการ มี
มติเห็นชอบให:นักศึกษาย:ายมหาวิทยาลัยได: รายละเอียดอ:างอิงท่ี O80PFH3N เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2555 หรือสืบค:น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O80PFH3N ท้ังนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ขอ
ความอนุเคราะห�แจ:งผลให:ทราบด:วย นั้น 

จากประกาศข:อบังคับประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง  ข:อบังคับวBาด:วยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  พุทธศักราช 2548 ข:อ 17 วBาด:วยการรับโอน กําหนดไว: ดังนี้  
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 ข:อ  17   การรับโอน 
17.1   มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู:ท่ีมีคุณสมบัติดังตBอไปนี้ 

17.1.1   มีคุณสมบัติครบถ:วนตามข:อ  7    
17.1.2   เป̂นนิสิตนักศึกษาจากสถานศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
17.1.3   สอบได:ครบถ:วนทุกรายวิชาตามหลักสูตรชั้นป[ท่ีหนึ่ง ของสถานศึกษา

เดิมเป̂นอยBางตํ่า 
17.1.4   มีแต:มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดท:ายกBอนการขอ

โอนไมBต่ํากวBา  2.50  หรือเทียบเทBา 
17.2   การพิจารณารับโอนให%อยู/ในดุลพินิจของคณบดีคณะท่ีจะรับโอน  และต%อง

ได%รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
17.3   นิสิตรับโอน  จะต:องมีเวลาศึกษาอยูBในมหาวิทยาลัยไมBน:อยกวBาสี่ภาคการศึกษา

ปกติแตB ไมB เ กินสองเทBาของจํานวนภาคการศึกษาปกติ ท่ีจําเป̂นต:องศึกษาเ พ่ือให: ได:หนBวยกิตท่ีคงเหลือจน
ครบถ:วน  มิฉะนั้นจะหมดสภาพการเป̂นนิสิต  ในการนี้ให:ถือวBาสิบแปดหนBวยกิตเทียบเทBากับหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ และเศษท่ีเกินเก:าหนBวยกิตเทียบเป̂นหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  
                    หมายเหตุ : คุณสมบัติตามข+อ 7   

ข+อ  7  คุณสมบัติของผู+สมัคร 
7.1   สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทCา  
7.2   ไมCเคยต+องโทษตามคําพิพากษาของศาล  เว+นแตCในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอัน

ได+กระทําโดยประมาท  หรือความผิดอันเปNนลหุโทษ 
7.3   ไมCเคยเปNนผู+มีความประพฤติเสียหาย 
7.4   ไมCเปNนคนวิกลจริต  และไมCเปNนโรคติดตCอร+ายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
7.5   ไมCเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย  

  ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ในหลักการ โดยมอบให:สายวิชาศิลปศาสตร� พิจารณากลั่นกรองตามเกณฑ�
ของหนBวยงาน และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาโดยการเวียนในระบบ หรือการประชุมครั้งท่ี 1/2556 
ประจําเดือนมกราคม 2556  

4.12 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

สืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  ป[การศึกษา 2554 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ได:เสนอจุดท่ีควรพัฒนาในตัวบBงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวBายังไมBสามารถนําผลการประเมินคุณภาพภายใน มาปรับปรุงการทํางานให:มีการพัฒนาท่ีดีข้ึนได:ครบถ:วน และมี
ข:อเสนอแนะวBาควรจัดลําดับความสําคัญของงานท่ีควรได:รับการปรับปรุงและมอบหมายผู:รับผิดชอบให:ชัดเจน ดังนั้น
ฝ4ายประกันคุณภาพ จึงได:รวบรวมป\ญหาอุปสรรคและข:อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด:านตBาง ๆ ท่ีได:จากโครงการ/
กิจกรรมตBาง ๆ ดังนี้   

 
1) โครงการสัมมนาประกันคุณภาพ  
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู: ตัวบBงชี้ และเกณฑ�การประเมินคุณภาพ  
3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�    
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ฝ4ายประกันคุณภาพได:ดําเนินการประมวลข:อมูลป\ญหา อุปสรรค และข:อเสนอแนะจากโครงการ/
กิจกรรม ท้ัง 3 สBวน เพ่ือจัดทําเป̂นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา โดยมุBงหวังท่ีจะให:เกิดการปรับปรุงการทํางานในด:านตBาง ๆ ให:มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน ดังนั้นขอความกรุณาให:
คณะกรรมการพิจารณาโดยละเอียดหากเห็นชอบในประเด็นใด โปรดมอบหมายผู:บริหารท่ีเก่ียวข:องดําเนินการ โดยมี
การติดตาม/มีการรายงานผลตBอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยBางสมํ่าเสมอ  

อนึ่ง ฝ4ายประกันคุณภาพได:นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ  พิจารณาข:อมูลรายละเอียด
ลBวงหน:า รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O411W0S0 หรืออ:างอิงท่ี 
O411W0S0 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 เอกสาร 

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาและอภิปรายในประเด็นตBาง ๆ อาทิ ควรมีระบบพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารย�ใหมB การ
กําหนดให:อาจารย�ท่ีบรรจุใหมBต:องเข:ารBวมโครงการท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัด อยBางน:อย 2 กิจกรรม ได:แกB การปฐมนิเทศ
(ท่ัวไป) สําหรับพนักงานใหมB และการปฐมนิเทศอาจารย� นอกจากนี้รองคณบดีฝ4ายวิชาการ ซ่ึงได:รับมอบหมายให:
พิจารณาแนวทางการพัฒนาคุณภาพในสBวนของบุคลากรสายวิชาการ ขอนัดประชุมหัวหน:าสายวิชา/ประธานโครงการ
จัดต้ังสายวิชาฯ ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น.     

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยขอให:ผู:บริหารท่ีเก่ียวข:อง (รองคณบดี ผู:ชBวยคณบดี หัวหน:าหนBวยงาน
ภายใน/โครงการท้ังชุดเดิม และชุดใหมB) นําข:อเสนอแนะตามเอกสารท่ีอ:างอิงไปพิจารณาดําเนินการในสBวนท่ีเก่ียวข:อง 
เพ่ือนําเสนอระบบ/กลไก และวิธีการดําเนินงาน เสนอพิจารณาเสนอเป̂นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งท่ี 1/2556    
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

องค�ประกอบ/ตัวบ/งชี้ 
ประเด็นป]ญหา ข%อเสนอแนะ 

องค�ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค� 
และแผนการดาํเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 
 

 
 
 
ผู:บริหารทุกระดับไมBเห็นความสําคัญของแผน ไมBมีแผนใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ขาดการเอาใจใสBในการดําเนินงาน
ตามแผน และสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบBงชี้ของแผน  

 
 
 
ผู:บริหารควรตระหนักถึงความสําคัญ ประโยชน� ของแผน และมีความรู:ความเข:าใจในการจัดทําแผน มีแผนในการ
ปฏิบัติงาน สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบBงชี้ของแผน เพื่อนําไปใช:ประโยชน�ในการพัฒนา และปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยBางจริงจัง 

มีผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมต่ํากวBาที่กําหนดใน
แผน และไมBสามารถบรรลุเปeาหมายตามตัวบBงชี้ของแผนกล
ยุทธ�และแผนปฏิบัติการ 

ติดตามให:หนBวยงานและฝ4ายดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กําหนดไว: และผลักดันให:มีผลการดําเนินงาน
ตามตัวบBงชี้ของแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการให:มากขึ้น 

องค�ประกอบที่ 2 การผลติ
บัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสตูร 
 

 
 
อาจ าร ย� ป ระ จํ าหลั ก สู ต ร /ผู: รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร /
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ยังขาดความรู:ความเข:าใจใน
บทบาทหน:าที่ในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ ทั้งในกรณีที่เป̂นหลักสูตรที่
สร:างขึ้นเองและกรณีขอยืมใช:หลักสูตรจากหนBวยงานอื่น 

 
 
ควรจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู:และทําความเข:าใจบทบาทหน:าที่ของอาจารย�ประจําหลักสูตร /ผู:รับผิดชอบ
หลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให:เป̂นไปตามตัวบBงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาและตัวบBงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 ตัวบBงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ข:อที่ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู:ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ:ามี) อยBางน:อยร:อยละ 25 ของรายวิชาที่เปMดสอนในแตBละ
ป[การศึกษา ไมBมีความเข:าใจที่ชัดเจนและตรงกันเกี่ยวกับ
การดําเนินการ วBาจะต:องทําในลักษณะใด 

ควรจัดกิจกรรมเพื่อทําความเข:าใจเกี่ยวกับการดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู:ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ:ามี) ให:ตรงกันวBามีแนวทางปฏิบัติอยBางไร  

 
 

ตัวบBงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ข:อที่ 8 อาจารย�ใหมB (ถ:ามี) ทุกคนได:รับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด:านการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยได:ดําเนินการปฐมนิเทศหรือจัดกิจกรรมให:
คําแนะนําด:านการจัดการเรียนการสอนอยูBแล:ว แตBก็ยังมี

1) คณะควรกําหนดเกณฑ�หรือแนวปฏิบัติสําหรับอาจารย�ใหมBวBาจะต:องเข:ารBวมการปฐมนิเทศ การสัมมนา อบรม ที่มี
การให:คําแนะนําด:านการจัดการเรียนการสอนอยBางน:อย 1 ครั้ง ภายในป[แรก 2) มีระบบอาจารย�พี่เลี้ยงให:แกBอาจารย�
ใหมB เพื่อให:คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดกรอบภาระงานสําหรับอาจารย�พี่เลี้ยงให:ชัดเจน
ด:วย 
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องค�ประกอบ/ตัวบ/งชี้ 

ประเด็นป]ญหา ข%อเสนอแนะ 

ป\ญหาวBาอาจารย�ใหมBบางทBานไมBได:เข:ารBวมโครงการ
ดังกลBาว 
ตัวบBงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ข:อที่ 9 อาจารย�ประจําทุกคนได:รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยBางน:อยป[ละหนึ่ง
ครั้ง และ ข:อที่ 10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ:ามี) ได:รับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมB
น:อยกวBาร:อยละ 50 ตBอป[ ไมBมีระบบการเก็บรวบรวมข:อมูล
เกี่ยวกับการได:รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ของบุคลากร และยังไมBชัดเจนวBาบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ:ามี)หมายถึงบุคลากรตําแหนBงใดบ:าง 

1) คณะควรจัดทําแบบฟอร�มรายงานการไปประชุม/สัมมนา/ฝ�กอบรม/ดูงานตBางๆ โดยอาจจะพิจารณาจาก
แบบฟอร�มของมหาวิทยาลัย และให:นําไฟล�แบบฟอร�มดังกลBาววางไว:บนเว็บไซต�ของคณะเพื่อให:บุคลากรสามารถ
ดาวน�โหลดมาใช:ได: 
2) สอบถามหนBวยงานที่เกี่ยวข:องให:ชัดเจนวBาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ:ามี) หมายถึงบุคลากรตําแหนBง
ใดบ:าง 

2.2 อาจารย�ประจําที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 
2.3 อาจารย�ประจําที่ดํารง
ตําแหนBงทางวิชาการ 

การนับจํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตBอ ไมBถูกต:อง ตรงกันทั้งระดับหนBวยงาน คณะ 
และมหาวิทยาลัย  

1) หนBวยงานภายในควรใช:ข:อมูลของคณะ ซึ่งควรจะมีการจัดทําข:อมูลดังกลBาวแล:ววางไว:บนเว็บไซต�ของคณะเพื่อให:
แตBละหนBวยงานภายในตรวจสอบข:อมูลดังกลBาวให:ถูกต:องด:วย หากไมBถูกต:องให:แจ:งข:อมูลกลับให:คณะทราบด:วย  
2) ในอนาคตคณะควรพัฒนาระบบการเก็บข:อมูลเกี่ยวกับบุคลากรให:เป̂นฐานข:อมูลบุคลากรของคณะ เพื่อที่
หนBวยงานภายในทุกหนBวยงานจะสามารถเข:าถึงข:อมูลชุดเดียวกันได: 

จํานวนอาจารย�ที่มีตําแหนBงทางวิชาการต่ํากวBาเกณฑ�  อาจ
เนื่องจาก อาจารย�มีภาระงานสอนมากจนไมBมีเวลาผลิต
ผลงานเพื่อขอตําแหนBงทางวิชาการ 

ควรให:อาจารย�ที่ประสงค�จะขอตําแหนBงทางวิชาการ จัดทําแผนพัฒนาตนเองเสนอตBอหัวหน:าสายวิชาเพื่อพิจารณา
กําหนดภาระงานสอนให:เหมาะสม มีเวลาผลิตผลงานเพื่อขอตําแหนBงทางวิชาการได: 

สมศ.2  คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหBงชาต ิ

ไมBมีผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญา โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ 

สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด:าน ของผู:ใช:บัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ทุกป[ 
และควรเป̂นโครงการรBวมระหวBางฝ4ายบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญา โท และเอก โดยใช:แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนายจ:างที่มีตBอนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ที่บัณฑิตวิทยาลัยสBงมาให: ทั้งนี้
ให:ทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีนิสิตจบการศึกษาในป[การศึกษา 2554 ดําเนินการให:แล:วเสร็จและสBงผลการ
สํารวจภายในเดือนมีนาคม 2556 

องค�ประกอบที่ 4 การวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร:างสรรค� 
 

ขาดการประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่สนับสนุน
งานวิจัย และบุคลากรบางสBวนยังขาดประสบการณ�ในการ
ทํางานวิจัย 

ควรสอบถามอาจารย�เกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรที่สนับสนุนงานวิจัย ความต:องการการสนับสนุนการทําวิจัย
ในด:านตBางๆ เชBน ระบบ mentor  การพัฒนาศักยภาพในการวิจัย  เป̂นต:น  

ขาดการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการ
สนับสนุนทุนวิจัยของคณะ 

1) ติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการให:ทุนวิจัย โดยมีการประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่ได:รับทุนในป[ที่ผBาน
มาด:วย  
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4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร:างสรรค�(ตBอ) 
 

 2) การจัดสรรทุนวิจัยรอบใหมB สําหรับผู:ที่เคยขอมาแล:ว ควรพิจารณาจากคุณภาพของงานวิจัยที่ผBานมาด:วย 
ขาดความรBวมมือจากอาจารย� ในการสBงรายงานกิจกรรม
ประจําเดือน หรือเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน
คุณภาพเกี่ยวกับการวิจัย 

1) ควรออกระเบียบ หรือมีกลไกให:บุคลากรที่มีงานวิจัยต:องแจ:งข:อมูลตBอคณะทั้งในเรื่องของการได:รับทุนวิจัย การ
ตีพิมพ�หรือเผยแพรBผลงานวิจัย หากไมBแจ:งก็ไมBสามารถนํามาคิดเป̂นภาระงานได: 
2) ควรจัดโครงการปฐมนิเทศผู:ที่ได:รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย�สBงเสริมการวิจัยและถBายทอดเทคโนโลยีเพื่อให:
ผู:รับทุนได:รับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค�ของการให:ทุนและเงื่อนไขตBาง ๆ ที่ศูนย�กําหนด และการสBงเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข:องกับการวิจัยโดยทั่วไปเพื่อการประกันคุณภาพ 
3) ผู:บริหารฝ4ายวิจัยควรประกาศเกณฑ�การพิจารณาความดีความชอบ เชBน ถ:าสBงหลักฐานสัญญารับทุน ให: 5 คะแนน  
สBง full paper ให: 5 คะแนน 

4.2 ระบบและกลไกใน
การจัดการความรู:จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร:างสรรค� 

ไมBมีข:อมูลการนําผลงานวิจัยไปใช:ประโยชน�และมีการ
รับรองการใช:ประโยชน�จากหนBวยงานภายนอก 

1) ประกาศให:รางวัล และคะแนนพิจารณาความดีความชอบ แกBผู:ที่มีการนําผลงานวิจัยไปใช:ประโยชน�และมีการ
รับรองการใช:ประโยชน�จากหนBวยงานภายนอก  
2) มอบ ศสวท. รวบรวมข:อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ�เผยแพรB (สมศ.5) และผลงานวิจัยที่มีการนําไปใช:ประโยชน� (สมศ.
6) ตามป[ปฏิทิน 2555 ให:แล:วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 และสBงให:หนBวยงานตรวจสอบความถูกต:องและ
แก:ไขให:เสร็จภายใน เดือนมีนาคม 2556 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร:างสรรค�ตBอ
จํานวนอาจารย�ประจํา 

ได:ข:อมูลไมBครบถ:วน กรณีทุนวิจัยจากภายนอก ถ:าอาจารย�
ไมBกรอกข:อมูลในระบบฐานข:อมูลของ สวพ.และไมBแจ:ง
ข:อมูลให:หนBวยงานทราบ 

มอบ ศสวท. รวบรวมข:อมูลเงินทุนวิจัยทั้งหมดของคณะ ในป[งบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555) ให:
แล:วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555 และสBงให:หนBวยงานตรวจสอบความถูกต:องและแก:ไขให:เสร็จภายใน เดือน 
มีนาคม 2556  

องค�ประกอบที่ 5 การบริ 
การทางวิชาการแกBสังคม 
5.1 ระบบและกลไก
การบริ การทางวิชาการ
แกBสังคม 
 

 
 
ไมBมีระบบและกลไกที่ชัดเจน เชBน แผนการบริการวิชาการ
แกBสังคม ตัวชี้วัดความสําเร็จ การบรรลุเปeาหมายของการ
บริการทางวิชาการแกBสังคม และการประเมินผลตามแผนที่
กําหนดไว: เป̂นต:น 

 
 
ฝ4ายบริการทางวิชาการแกBสังคม ควรจัดทําแผนงานบริการทางวิชาการแกBสังคม ที่มีการกําหนดตัวชี้วัด และคBา
เปeาหมายที่ชัดเจน และควรมีการประเมินผลการดําเนินงานวBาสามารถบรรลุเปeาหมายตามที่กําหนดไว:ในแผนหรือไมB 
เพื่อเป̂นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในป[ตBอไป 

ขาดการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกBสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 

1) ผู:บริหารฝ4ายบริการทางวิชาการแกBสังคม ควรประกาศเกณฑ�การพิจารณาความดีความชอบ เชBน ถ:า มีการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกBสังคมกับการเรียนการสอนให: 5 คะแนน มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกB
สังคมกับการวิจัย ให: 5 คะแนน เป̂นต:น  
2) หากมีงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการแกBสังคม ก็ควรพิจารณาสนับสนุนเฉพาะโครงการการที่มี
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกBสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เทBานั้น 
3) มอบ ศสวท. รวบรวมข:อมูลการบริการทางวิชาการแกBสังคม ป[การศึกษา 2555 ในภาพรวมของคณะ ให:แล:วเสร็จ
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ภายใน เดือนมีนาคม 2556 และสBงให:หนBวยงานตรวจสอบความถูกต:องและแก:ไขให:เสร็จภายใน เดือน เมษายน 
2556 

5.2 กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให:เกิด
ประโยชน�แกBสังคม  
 

ขาดการสํารวจความต:องการของชุมชน หรือหนBวยงาน
ภายนอกเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน:นของคณะ  

ควรสอบถามความพร:อมในการให:บริการวิชาการจากบุคลากรในองค�กร จากนั้นนําข:อมูลดังกลBาวมาจัดทํา
แบบสอบถามความต:องการรับบริการทางวิชาการของชุมชนและหนBวยงานภายนอกที่เกี่ยวข:อง แล:วนํามาประมวลผล 
เพื่อจัดทําแผนการให:บริการวิชาการแกBสังคมตBอไป 

ยังไมBมี โครงการบริการวิชาการ ที่มีประโยชน�หรือมี
ผลกระทบตBอชุมชนที่ชัดเจน 

ควรจัดโครงการบริการวิชาการมีประโยชน�หรือมีผลกระทบตBอชุมชน ทําให:ชุมชนเข:มแข็ง โดยอาจพิจารณาเข:า
รBวมกับโครงการ 9 บวรของวิทยาเขต เป̂นต:น 

องค�ประกอบที่ 6 การ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
6.1 ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 
 
ไมBมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
ชัดเจน เชBน แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ การบรรลุเปeาหมายของการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการประเมินผลตามแผนที่กําหนด
ไว: เป̂นต:น 

 
 
ผู:บริหารคณะที่เกี่ยวข:องกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรมีการกําหนดนโยบายด:านการทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดทําแผนงบประมาณการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะให:ชัดเจน เพื่อให:สายวิชา/
โครงการจัดตั้งฯ สามารถอ:างอิงระบบและกลไกของคณะฯ และเชื่อมโยงไปสูBการดําเนินการของสายวิชา/โครงการ
จัดตั้งฯ ได: 

การบูรณาการงานด:านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนยังมีน:อย 

ผู:บริหารฝ4ายทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรประกาศเกณฑ�การพิจารณาความดีความชอบ เชBน ถ:ามีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสาน ให: 5 คะแนน เป̂นต:น 

องค�ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

 
 
ยังขาดความสมบูรณ�  และไมBครอบคลุม อยBางน:อย ด:าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน 

 
 
ควรเรBงรัดในการปรับปรุงฐานข:อมูลที่มีอยูBให:สมบูรณ�สามารถใช:งานได: และพัฒนาเพิ่มให:ครบอยBางน:อยตามด:านที่
กําหนด 

7.4 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

หนBวยงานไมBมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และไมBมี
ผู:รับผิดชอบในการดําเนินการระดับคณะที่ชัดเจน 

ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมของคณะ โดยตั้งเป̂นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จําแนกตาม
หัวข:อ เชBน  
- ความเสี่ยงด:านการผลิตบัณฑิต  คณะกรรมการมาจากตัวแทนของแตBละหลักสูตร 
- ความเสี่ยงด:านงบประมาณ คณะกรรมการมาจากตัวแทนของแตBละสาขา 
โดยมีหน:าที่ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามให:มีการดําเนินงานตามแผน และรายงานผลตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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องค�ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

 
 
ขาดแผนกลยุทธ�ทางการเงินที่สมบูรณ�และสอดคล:องกับ
แผนกลยุทธ�ของคณะ 

 
 
ควรจัดอบรมให:ความรู: ด:านแผนกลยุทธ�ทางการเงิน และจัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงินที่สอดคล:องกับแผนกลยุทธ�
ของคณะ 

ผู:บริหารและบุคลากรไมBมีความรู:และความเข:าใจในแผนกล
ยุทธ�ทางการเงิน 

องค�ประกอบที่ 9 ระบบ
และกล ไกการประ กัน
คุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
 
 

 
 
 
ยังไมBสามารถนําผลการประเมินคุณภาพภายใน มาปรับปรุง
การทํางานให:มีการพัฒนาที่ดีขึ้นได:ครบถ:วน 

 
 
 
มอบหมายผู:บริหารที่เกี่ยวข:องดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให:มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีการ
ติดตาม/มีการรายงานผลตBอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอยBางสม่ําเสมอ 

บุคลากรสBวนใหญBไมBให:ความสนใจ และไมBเห็นความสําคัญ
ในการประกันคุณภาพของหนBวยงาน 

ควรกําหนดเป̂นภาระงาน หรือ ให:คะแนนความดีความชอบ แกBผู:มีสBวนรBวมในงานประกันคุณภาพของคณะและ
หนBวยงาน 

บุคลากรไมBมีความรู:ความเข:าใจ เกี่ยวกับตัวบBงชี้ และเกณฑ�
การประเมิน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่ใช:ประกอบการ
ประเมินในแตBละตัวบBงชี้ 

จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให:บุคลากรมีความรู:ความเข:าใจ เกี่ยวกับตัวบBงชี้ และเกณฑ�การประเมิน รายการเอกสาร
หลักฐานที่ใช:ประกอบการประเมิน ตลอดจนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

ขาดข:อมูลพื้นฐานที่เอื้อตBอการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง 

1) ควรกําหนดให:มีผู:รับผิดชอบข:อมูลในแตBละด:าน เชBน  
- ด:านการวิจัยและบริการวิชาการ หนBวยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนย�สBงเสริมการวิจัยฯ   
- ด:านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต หนBวยงานที่รับผิดชอบ คือ โครงการจัดตั้งสBวนงานจัดการศึกษา 

(สายวิชา ประธานหลักสูตร และ ผู:จัดการรายวิชา) 
2) ควรมีการสืบค:นข:อมูลจากฐานข:อมูลของมหาวิทยาลัย มาไว:ที่เว็บไซต�ของคณะ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพของทั้งหนBวยงานและคณะ 
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4.13 การเสนอช่ือผู%ท่ีสมควรได%รับทุนส/งเสริมกลุ/มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีหนังสือท่ี นร 6208/2186/2555 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 
2555 โดยแจ:งวBา สกว. มีการจัดสรรทุนสBงเสริมกลุBมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสท่ีมี
ความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป̂นท่ีประจักษ� และเป̂นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ ให:สร:าง
นักวิจัยรุBนใหมBท่ีมีความสามารถทางวิชาการสูงให:แกBประเทศ โดยเน:นในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนา
นักวิจัยรุBนใหมB เพ่ือสร:างศักยภาพเชิงป\ญญาระยะยาวของชาติ โดยมีคณะกรรมการผู:ทรงคุณวุฒิเป̂นผู:สรรหาจากการ
สํารวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนําจากแหลBงตBาง ๆ รวมท้ังการเสนอชื่อจากผู:ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดอ:างอิงท่ี NY0V17HY เม่ือ
วันท่ี 11 ธันวาคม 2555 หรือสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NY0V17HY  โดย
แบBงเป̂น 2 กลุBม ดังนี้   

1. กลุBมวิทยาศาสตร�การแพทย� และ กลุBมวิทยาศาสตร�กายภาพและวิศวกรรมศาสตร� 

2. กลุBมสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� และศิลปะ  

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได:แจ:งให:ผู:บริหารท่ีเก่ียวข:อง และหนBวยงานภายใน/โครงการ 
เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู:มีคุณสมบัติตามเกณฑ�อ:างอิงดังกลBาวแล:ว โดยสรุปมี อ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ�อุดม และฝ4าย
บัณฑิตศึกษา พิจารณาเสนอชื่อ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ� เป̂นผู:สมควรได:รับสนับสนุนทุนสBงเสริมกลุBมวิจัยด:าน
วิทยาศาสตร�การแพทย� และกลุBมวิทยาศาสตร�กายภาพและวิศวกรรมศาสตร� ประจําป[ 2556  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.14 การทบทวนแผนการรับนิสิต ประจําปQการศึกษา 2557-2560 

ตามท่ีฝ4ายวิชาการ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0542 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2555 เรื่อง การทบทวน
แผนการรับนิสิ ต  ประจํ าป[ การ ศึกษา 2557 – 2560 เ พ่ือนํ า เสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการการ ศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน ซ่ึงเห็นชอบให:คณะฯ พิจารณาทบทวนแผนการรับนิสิตประจําป[
การศึกษา 2557 – 2560 อีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดอ:างอิงท่ี NT0YVNB1 เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2555 หรือสืบค:นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NT0YVNB1 นั้น  

จากการทบทวนแผนการรับนิสิตท่ีนําเสนอขอทบทวนดังกลBาว มีแผนการรับนิสิตของโครงการจัดต้ัง
สายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี ยังมิได:ผBานการพิจารณาให:ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนั้นฝ4าย
วิชาการ จึงขอเสนอพิจารณา  ดังนี้  

1. แผนการรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทBองเท่ียว) ภาคปกติ จํานวนรับ 80 
คน/ป[ (หลักสูตรเดิมของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา)  

2. แผนการรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ) หลักสูตรใหมB ภาคปกติและภาค
พิเศษ  

3. แผนการรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (สถิติประยุกต�) หลักสูตรใหมB ภาคปกติ/ภาคพิเศษ  

โดยหลักสูตรตาม ข:อ 1 ยังมิได:อยูBในแผนการรับนิสิต และการเสนอขออนุมัติโครงการจากท่ีประชุม
คณบดี และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  หลักสูตรท่ี 2 และ 3 ยังมิได:เสนอแผนการรับนิสิตใหมB และการ
เสนอขออนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการเสนอขออนุมัติจัดทําหลักสูตรใหมB การวิจัย
สถาบัน นอกจากนี้ฝ4ายวิชาการขอเสนอให:คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในประเด็นเก่ียวกับจํานวนรับ สถานท่ี
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ในการจัดการเรียนการสอน กBอนนําเสนอคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน 
พิจารณาตBอไป  

อนึ่ง รองคณบดีฝ4ายวิเทศสัมพันธ�และกิจการพิเศษ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� 
สุพรรณบุรี ได:นําเสนอโครงการเปMดสอนหลักสูตรใหมB เพ่ือเสนอบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2555 – 2559 สําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ (Bachelor of Arts Program in 
Business English for Services) รายละเอียด ดังนี้  

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นตBาง ๆ เก่ียวกับแผนการรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรม
และทBองเท่ียว) ภาคปกติตามข:อ 1 ของโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี เนื่องจากหลักสูตรดังกลBาว
โคร งการจั ด ต้ั งภ าควิ ช า อุตส าหกรรมบริ ก า รฯ  (อบน . )  ได: รั บอนุ มั ติ จ าก ท่ีป ระชุ มคณบ ดี  และสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�แล:ว โดยแผนการรับนิสิตใหมB ป[การศึกษา 2556 จํานวนรับ 200 คน ดังนั้นกรณีท่ีโครงการ
จัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี จะเสนอแผนรับนิสิตหลักสูตรเดียวกัน สังกัดคณะเดียวกัน จึงไมBสามารถ
ดําเนินการได:   

นอกจากนี้ อ.ดร.อุดม ศรีนนท� แจ:งวBาแผนโครงการเปMดสอนหลักสูตรใหมBเพ่ือเสนอบรรจุใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555-2559 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ) ท่ีนําเสนอดังแนบ 
เอกสารยังไมBสมบูรณ� ขอชะลอเพ่ือนําไปปรับปรุงแก:ไขกBอนนําเสนอท่ีประชุมใหมB  และแจ:งข:อมูลเพ่ิมเติมวBาจากการ
ประชุมรBวมกับวิทยาเขตกําแพงแสน อาจมีการรวมนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทBองเท่ียว) ภาคพิเศษ 
รหัส Q12 และ Q13 ศึกษาท่ีวิทยาเขตกําแพงแสนท้ัง 4 ชั้นป[ โดยให:โครงการ อบน.รับผิดชอบ สําหรับหลักสูตรอ่ืน ๆ 
ตามข:อ 2 และ 3 ตามนโยบายคณบดีขอให:พัฒนาหลักสูตรตBอไป เนื่องจากนโยบายของผู:บริหารระดับสูงยังไมBชัดเจน       

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบ ดังนี้  

1. ให:ตัดแผนการรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทBองเท่ียว) สุพรรณบุรี Q12 ภาค
ปกติ ออกจากแผนการรับนิสิตใหมB ป[การศึกษา 2557 -2560  

2. ให:คงแผนรับนิสิตใหมBหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ) ป[ละ 80 คน และ ศศ.บ. 
(สถิติประยุกต�) จํานวนรับนิสิตใหมB ป[ละ 50 คน ท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ เริ่มรับนิสิตใหมBต้ังแตBป[การศึกษา 2557 
เป̂นต:นไป     

3. ให:ตัดข:อความ หมายเหตุท:ายตารางออกท้ังหมด   

4.15 ขออนุมัติจัดศูนย�คุณภาพชีวิตเพ่ือสังคมย่ังยืน 

สืบเนื่องจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� เสนอขออนุมัติจัดต้ังศูนย�คุณภาพชีวิตเพ่ือ
สังคมยั่งยืนเป̂นหนBวยงานภายในสังกัดสายวิชาสังคมศาสตร� โดยอ:างถึงการประชุมรBวมกับรองอธิการบดีฝ4ายวิจัย (รศ.
ดร.   ศรปราชญ� ธไนศวรรยางกูร) และกองแผนงาน บางเขน เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2555 โดยให:แนวนโยบายการสร:าง
งานท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได: และจากการวิเคราะห�หนBวยงานพบวBางานด:านสังคมศาสตร�ยังไมBมีหนBวยงานท่ีมีพันธกิจใน
การจัดหารายได:เพ่ือพ่ึงพาตนเอง อีกท้ังเจ:าหน:าท่ีกองแผนงาน ให:คําแนะนําวBาสามารถมีหนBวยงานภายในภายใต:
โครงการจัดต้ังสายวิชาฯ ได: โดยไมBต:องระบุรายละเอียด คือ ไมBกระทบกับกระบวนการขอจัดต้ังสายวิชาฯ ดังทราบแล:ว 
รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N40UWER6 อ:างอิงท่ี N40UWER6 
เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2555 นั้น   

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 พิจารณา
แล:วมีข:อสังเกตเก่ียวกับชื่อหนBวยงานเนื่องจาก “ศูนย�” มีฐานะเทียบเทBาหลายระดับต้ังแตBระดับคณะ สถาบัน สํานัก 



 

L:\Report 12_2555.doc 

24

ภาควิชา กอปรกับหนBวยงานภายในคณะฯ คือ ศูนย�สBงเสริมการวิจัยและถBายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) มีฐานะ
เทียบเทBาภาควิชา ดังนั้นหากใช:ชื่อหนBวยงานท่ีขอจัดต้ังเป̂นศูนย�คุณภาพชีวิตเพ่ือสังคมยั่งยืนโดยเป̂นหนBวยงานภายใต:
ระดับภาควิชาอาจทําให:สับสนได: นอกจากนี้ในสBวนของวัตถุประสงค� ข:อ 4 เพ่ือรับผิดชอบและเข:าถึงป\ญหาและความ
ต:องการของชุมชน สังคม และผลท่ีคาดวBาจะได:รับข:อ 3  สามารถพัฒนาตBอยอดงานวิชาการ วิจัย และพัฒนาได: และ
เนื่องจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร�/หรือผู:แทน มิได:เข:ารBวมประชุมในครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอให:ชะลอการ
พิจารณา และขอให:เชิญผู:แทนหนBวยงานเข:ารBวมประชุมเพ่ือให:ข:อมูลเพ่ิมเติมในการประชุมครั้งตBอไป     

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

เนื่องจากโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� ไมBมีผู:แทนเข:ารBวมประชุม จึงขอชะลอการพิจารณาไป
ครั้งตBอไป  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

4.16 เกณฑ�การจัดตั้งกลุ/มวิจัย (Research Unit)  

สืบเนื่องจากโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ติดตามเรื่องเกณฑ�การจัดต้ังกลุBมวิจัย (Research 
Unit) กรณีท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยาได:เคยเสนอของบประมาณจัดทําห:องวิจัยรวม วงเงิน 500,000 บาท 
และท่ีประชุมได:มอบให: ศสวท. เป̂นผู:ดําเนินการกําหนดเกณฑ� และแจ:งประกาศเพ่ือให:ทุกหนBวยงานได:ทราบข:อมูล และ
มีโอกาสเสนอขอรับการสนับสนุนโดยทัดเทียมและท่ัวถึงกัน และเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้ง
ท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบให:ติดตามผลการดําเนินงานจากหัวหน:าศูนย�สBงเสริมการวิจัยและ
ถBายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เกณฑ�การจัดต้ังกลุBมวิจัย (Research Unit) เพ่ือรายงานท่ีประชุมครั้งตBอไป นั้น  

หัวหน:าศูนย�สBงเสริมการวิจัยและถBายทอดเทคโนโลยี แจ:งข:อมูลวBางบประมาณของ ศสวท. มีอยูB 
200,000 บาท โดยอยูBในระหวBางดําเนินการพิจารณาเกณฑ�การจัดสรรตามหลักการท่ีได:รับจากท่ีประชุม ท้ังนี้จะ
นําเสนอเกณฑ�การจัดต้ังกลุBมวิจัย (Research Unit) เพ่ือนําเสนอคณบดี และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาให:ความเห็นชอบกBอนจัดทําประกาศคณะฯ โดยแจ:งให:หนBวยงานภายใน/โครงการทราบ และพิจารณาเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามวงเงินท่ีมีอยูBตBอไป   

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  
วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2555    

ด:วยงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ยังไมBสามารถรายงาน
สถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายได: และเงินงบประมาณ ป[งบประมาณ 2556 รายงานประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2555     

ดังนั้น จึงขอสรุปเฉพาะรายงาน งบประมาณ ประจําป[ 2555 ดังนี้  

1. รายงานผลการใช:จBายเงินรายได: ประจําป[ 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 ประจําป[ 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       
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อนึ่ง การรายงานสถานภาพการเงินรายได: ป[งบประมาณ 2556 ซ่ึงเริ่มใช:ระบบ ERP ยังไมB
สามารถดําเนินการได: เนื่องจากป\ญหาของโปรแกรมการใช:งาน ระบบ ERP ซ่ึงอยูBในข้ันตอนการฝ�กอบรม การใช:งานและ
แก:ไขปรับปรุงระบบกลไกและแนวทางปฏิบัติไปตามเหตุการณ�   

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใช%สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ติดต้ังมิเตอร�ไฟฟeาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตBเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และต:องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคBาใช:จBายสาธารณูปโภค ร:อยละ 5 ตBอป[ และป\จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช:พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําป[ 2555 เพ่ือลดคBาไฟฟeาและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยูBในระหวBางกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข:อมูลการใช:สาธารณูปโภค เฉพาะในสBวนของคBาโทรศัพท� 
คBาน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555 สําหรับคBาน้ําประปา และคBาไฟฟeา ยังไมBได:รับแจ:งจากวิทยาเขต
ฯ รายละเอียดสืบค:นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O80Z2GO9 หรืออ:างอิง 
O80Z2GO9 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2555  

อนึ่ง ตามมาตรการเรื่องการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษ�พลังงาน ซ่ึงเป̂นมาตรการและตัวชี้วัด
ของ สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มีการดําเนินการแตBงต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ4ายบริหาร เป̂นประธานกรรมการ และหัวหน:าหนBวยอาคารสถานท่ี เป̂น
กรรมการและเลขานุการ ซ่ึงจะรายงานผลการปฏิบัติงานให:ท่ีประชุมทราบในโอกาสตBอไป        

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2556  

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

เพ่ือให:การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได:ลBวงหน:า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 1/2556 ประจําเดือนมกราคม 2556 ในวันจันทร�ท่ี  28 
มกราคม 2556 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร:อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 16 มกราคม 2556 และ
จัดสBงระเบียบวาระการประชุมให:คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 23 มกราคม 2555 

ประธานจึงขอเสนอให:ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู:บันทึกรายงานการประชุม    


