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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 4/2555 

วันจันทร�ท่ี 30 เมษายน 2555  
ณ ห'อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
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ผู'มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก& สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&     ประธานกรรมการ     
2. ผศ.วุฒิพงษ& ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ7ายบริหาร   กรรมการ   
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ7ายวิชาการ  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน&  หัวหน=าสายวิชาวิทยาศาสตร& กรรมการ  
5. ผศ.ดร.สิทธิพงศ&     รักตะเมธากูล หัวหน=าสายวิชาคณิตศาสตร&ฯ     กรรมการ 
6. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน=าสายวิชาศิลปศาสตร&  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน&  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู=ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ&  แก=วประสิทธิ์ กรรมการประจําคณะ ผู=แทนคณาจารย& กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ&  ธวัชพันธุ& กรรมการประจําคณะ (อาจารย&ประจํา) กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน=าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู'เข'าร1วมประชุม  
1. อ.ดร.พจมาลย&  พูลมี รองคณบดีฝ7ายกิจการนิสิต 
2. อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ รองคณบดีฝ7ายวางแผน 
3. อ.ดร.วรางคณา จิตต&ชุJม ผู=ชJวยคณบดีฝ7ายวิจัย และ หัวหน=า ศสวท.  
4. อ.ดร.ปKติ  ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
5. ผศ.นพพร รัตนชJวง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟKสิกส& 
6. รศ.ชุติมณฑน&  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร&  
7. อ.สุภณิดา พวงผกา แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร&  
8. อ.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
9. อ.ยงยุทธ แก=วอุดม โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
10. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาศิลปศาสตร& สุพรรณบุรี   
11. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร เลขานุการคณบดีฝ7ายวิชาการ    

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู=ชJวยศาสตราจารย&ชานันก&  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ทําหน=าท่ีประธานการ
ประชุม ชJวงแรก และมอบหมายรองคณบดีฝ7ายวิชาการ ทําหน=าท่ีประธานการประชุมตJอ  โดยดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ'งให'ทราบ   

1.1 เชิญร1วมงานพิธีเป9ดอาคารการเรียนรู'ทางภาษา  

ประธานแจ=งวJาโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ ขอเชิญผู=บริหาร และบุคลากรรJวม
พิธีเปKดอาคารการเรียนรู=ทางภาษา (Language Learning Building) ในวันศุกร&ท่ี 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00 – 
12.00 น. โดยชJวงเวลา 11.00 – 12.00 น. ได=เรียนเชิญทJานอธิการบดี บรรยายพิเศษ หัวข=อเรื่อง การเตรียมความ
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พร=อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& เพ่ือเข=าสูJประชาคมอาเซียน  2558 ณ ห=องประชุมสัมมนา (Auditorium) ชั้น 4 
อาคารการเรียนรู=ทางภาษา   

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ  

1.2 เชิญร1วมโครงการสืบสานวัฒนธรรม “บุญบ้ังไฟเมืองอุบล”   

ประธานขอเชิญผู=บริหาร และบุคลากรรJวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม “โครงการบุญบ้ังไฟเมืองอุบล” 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหวJางวันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม 2555 โดยฝ7ายวิเทศสัมพันธ&และกิจการพิเศษ เปdนหัวหน=า
โครงการ ผู=ประสงค&รJวมโครงการแจ=งรายชื่อได=ท่ีฝ7ายวิเทศสัมพันธ&ฯ      

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 
   มติท่ีประชุม      รับทราบ  

1.3 การบริหารงานด'านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล'อม  

  ประธานแจ=งวJาคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ได=รับอนุมัติให=เชJาพ้ืนท่ีเพ่ือการวิจัยและการจัดหา
ผลประโยชน& พ้ืนท่ีด=านติดกับหอพักนิสิตหญิง และฟาร&มคณะเกษตร รวม 28 ไรJ แบJงเปdนพ้ืนท่ีโครงการวิจัยเก่ียวกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตอ=อย ระยะเวลา 2 ปe ของ อ.ดร.อาร&ม อันอาตม&งาม 25 ไรJ และใน
สJวนของ ศสวท. 3 ไรJ โดยผู=ชJวยคณบดีฝ7ายวิจัยฯ เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ท้ังนี้ยินดี
รับผิดชอบคJาเชJาพ้ืนท่ีตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นั้น  

  ในสJวนของพ้ืนท่ี 3 ไรJ ผู=ชJวยคณบดีฝ7ายวิชาการ แจ=งข=อมูลเพ่ิมเติมวJาได=จัดแบJงพ้ืนท่ีเปdน 3 สJวน คือ 
เพ่ือสนับสนุนการวิจัย ประมาณ 1 ไรJ  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ประมาณ 1 ไรJ และสJวนท่ีเหลือ 1 ไรJ เพ่ือใช=งาน
ท่ัวไป เชJน อาคารเก็บพัสดุ การหารายได= ปgจจุบันอยูJในระหวJางการปรับพ้ืนท่ี และวางระบบน้ําชลประทาน 

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 
   มติท่ีประชุม       รับทราบ  

1.4 นโยบายการบริหารงานของคณบดีในช1วง 2 ปCหลัง (พ.ศ. 2556 – 2557)  

ประธานแจ=งวJาได=ดํารงตําแหนJงคณบดี วาระท่ี 2 ครบ 2 ปe ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2555 และคงเหลือ
ระยะเวลาดํารงตําแหนJงอีก 2 ปe นโยบายของ 2 ปe ตJอไป  ระหวJางวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 – 20 พฤษภาคม 2557 
จะไมJเริ่มงานใหมJ โดยจะดําเนินการสานตJองานเดิม เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพในทุกด=าน       

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 
   มติท่ีประชุม      รับทราบ  

1.5 เชิญร1วมโครงการรับขวัญข'าว    

ด=วยวิทยาเขตกําแพงแสน จัดกิจกรรมโครงการรับขวัญข=าวในวันเสาร&ท่ี 5 เดือน 5 ปe 2555 (5 
พฤษภาคม 2555) จึงขอเรียนเชิญผู=บริหาร บุคลากร และนิสิตเข=ารJวมกิจกรรม ท้ังนี้ผู=ชJวยอธิการบดีฝ7ายการศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ&แจ=งเพ่ิมเติมวJา วิทยาเขตฯ ได=ประสานงานเชิญคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา รายการเรื่องเลJาเช=านี้ มารJวม
กิจกรรมด=วย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตกําแพงแสน รJวมกับกรมการข=าว และชาวนา ตามโครงการ 9 
บวร รJวมกันปลูกข=าวพันธุ&สุพรรณบุรี 1 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ&ข=าว จํานวน 165 ตัน จําหนJายให=แกJกรมการข=าว ณ พ้ืนท่ีทุJง
นาไพร จํานวน 200 ไรJ มีชาวนาโครงการ 9 บวร จํานวน 12 ราย จากตําบลตJางๆ เข=ารJวมโครงการ โดยนําองค&ความรู=
จากการทํานามาจัดต้ังเปdนมหาวิทยาลัยชาวนา กําหนดการโครงการรับขวัญข=าวในวันเสาร&ท่ี 5 พฤษภาคม 2555 ดังนี้ 
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         เวลา 06.30 น. ถวายจังหันเช=าแดJพระสงฆ& จํานวน 9 รูป ณ อาคารการเรียนรู= 
         เวลา 08.00 น. พิธีสงฆ&และพิธีรับขวัญข=าว ณ บริเวณทุJงนาไพร 
         เวลา 09.09 น. พิธีเปKดร=านพรรณไม= มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตกําแพงแสน 
         เวลา 10.00 น. ชมการแสดงของนิสิต 
         เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
         เวลา 12.00 น. ปKดงาน 

ท้ังนี้ ผู=รJวมพิธีสามารถจอดรถทางหน=าอาคารการเรียนรู=และนั่งรถไบโอดีเซลไปยังทุJงนาไพร โปรดแตJง
กายตามความเหมาะสม เชิญชวนสวมใสJเสื้อมJอฮJอม  

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 
   มติท่ีประชุม      รับทราบ  

1.6 วิวัฒนาการของสรรพส่ิง  

รศ.ปริทรรศน&  นฤทุม ผู=ทรงคุณวุฒิ แจ=งเรื่อง วิวัฒนาการของสรรพสิ่ง โดยบรรยายให=บุคลากรของ
สายวิชาวิทยาศาสตร&และผู=สนใจในโครงการสัมมนาสายวิชาวิทยาศาสตร& เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2555 เอกสารประกอบ
ได=นําเสนอให=ท่ีประชุมทราบในวันประชุมแล=ว  

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 
   มติท่ีประชุม      รับทราบ  

1.7 โครงการอาจารย�ดีเด1นแห1งชาติ  

ด=วย รศ.ดร.จงรักษ&  แก=วประสิทธิ์ ผู=แทนคณาจารย&ในคณะกรรมการประจําคณะฯ และสมาชิกสภา
ข=าราชการ แจ=งประชาสัมพันธ&วJาท่ีประชุมสภาอาจารย&มหาวิทยาลัยแหJงประเทศไทย (ปอมท.) มีการพิจารณาคัดเลือก
อาจารย&ดีเดJนแหJงชาติ โดยสภาข=าราชการมีหนังสือแจ=งให=หนJวยงานทราบเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อภายใน 4 พฤษภาคม 
2555 แล=ว    

       นอกจากนี้ท่ีประชุม ปขมท. จัดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําปe 2555 เรื่อง เตรียมพร=อม
บุคลากรอุดมศึกษาไทย สูJ อาเซียน 2015 ระหวJางวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร& ซิต้ี จอม
เทียน พัทยา จ.ชลบุรี และท่ีประชุม ปอมท. จะมีการประชุมวิชาการ ครั้งตJอไป ในระหวJางวันท่ี 23 – 24 สิงหาคม 
2555 โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร    

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 
   มติท่ีประชุม      รับทราบ  

1.8 การจัดการแข1งขันมวยชิงแชมปJโลก  

อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร แจ=งประชาสัมพันธ& การจัดการแขJงขันมวยชิงแชมปmโลก “ศึก M-150 
เกษตรศาสตร& กําแพงแสน ” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตกําแพงแสน รJวมกับบริษัทนครหลวงโปรโมชั่น 
จํากัด ในวันอังคารท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ อาคารยิมเนเซียม 2 เปdนการชิงแชมปmโลก สถาบัน WBC ASIA รุJน
ซูเปอร&ฟลายเวท  ระหวJาง ศรีสะเกษ ส.รุJงวิสัย (แชมปm WBC ASIA) กับ ลีโอนิลมาร&ค ดูรัน (รองแชมปmชาวฟKลิปปKนส&) 
พร=อมมวยประกอบรายการ จํานวน 5 คูJ มีการถJายทอดสดทางสถานีโทรทัศน&ไทยทีวีสีชJอง 3 ต้ังแตJเวลา 13.40-15.40 
น. จึงขอเชิญทุกทJานท่ีสนใจ เข=ารJวมชมและเชียร&การแขJงขันในครั้งนี้  

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 
   มติท่ีประชุม      รับทราบ   



4 

N:\การประชุม\AGENDA 2 2555\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  4_2555.doc  

1.9 กําแพงแสนนิวส�  

   ด=วย อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร ประธาน สอบน. และผู=ชJวยอธิการบดีฝ7ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ& 
แจ=งวJาวิทยาเขตกําแพงแสน จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ& ชื่อ “กําแพงแสนนิวส&” สื่อสิ่งพิมพ&แบบ Tabloid โดยจะเปdน
ขJาวของแตJละหนJวยงาน 1 หน=า ดังนั้นจึงขอให=คณะฯ จัดเตรียมขJาวเพ่ือประชาสัมพันธ&ไว= 1 หน=า   

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ   

1.10 รายงานผลการประชุมร1วมของคณะวิทยาศาสตร� มก. 4 วิทยาเขต  

   ด=วยรองคณบดีฝ7ายวิชาการ รายงานผลการประชุมรJวมเครือขJายคณะวิทยาศาสตร&  4 วิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 26 – 27 เมษายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร&และวิศวกรรมศาสตร& 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ซ่ึงรับเปdนเจ=าภาพ ในสJวนของคณะศิลปศาสตร&และ
วิทยาศาสตร& มีคณบดีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& อ.ดร.เอกชัย สุนทรศิลสังวร และผู=เข=ารJวมประชุม ดังนี้  

1. รศ.ศิริภัทรา   เหมือนมาลัย  รองคณบดีฝ7ายวิชาการ 
2. รศ.จิตราภรณ& ธวัชพันธุ&  รองคณบดีฝ7ายประกันคุณภาพ 
3. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน&  หัวหน=าสายวิชาวิทยาศาสตร&  
4. ผศ.ดร.สิทธิพงศ& รักตะเมธากูล หัวหน=าสายวิชาคณิตศาสตร&ฯ  
5. อ.ดร.ปKติ ตรีสุกล  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
6. ผศ.นพพร รัตนชJวง  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟKสิกส& 
7. รศ.ชุติมณฑน& บุญมาก  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร&  
8. อ.ดร.อานนท& ธรรมสิทธิรงค& แทน ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา    

โดยสรุปสาระการประชุม ดังนี้  

1. มคอ.3 ของรายวิชาตJาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร&เห็นควรมีการจัดทํารJวมกัน ท้ัง 4 วิทยาเขตเพ่ือ
มาตรฐานเดียวกัน ได=แกJคณะวิทยาศาสตร& คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& คณะวิทยาศาสตร& (ศรีราชา) และคณะ
วิทยาศาสตร&และวิศวกรรมศาสตร&   

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู=เรื่องปgญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน โดยสรุปเปdนแนวปฏิบัติ
รJวมกัน ดังนี้  

2.1 ถ=ามีนิสิตของคณะอ่ืน ๆ ขอให=เปKดสอนข=ามวิทยาเขตฯ ท่ีนิสิตสังกัด ควรตรวจสอบกJอนวJา 
วิทยาเขตท่ีนิสิตสังกัดนั้นเปKดสอนรายวิชาดังกลJาวหรือไมJ กรณีไมJเปKดสอนจึงควรเปKดสอนให=  

2.2 กรณีท่ีมีการเปKดรายวิชาอยูJแล=วในแตJละวิทยาเขตฯ นิสิตไมJควรลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ข=ามวิทยาเขต ถ=านิสิตมีเหตุผลความจําเปdน ต=องทําคําร=องผJานอาจารย&ท่ีปรึกษา และคณบดีต=นสังกัด  

2.3 การขอใช=หลักสูตรของวิทยาเขตอ่ืนมาเปKดสอน ต=องมีการเสนอขอจากคณะต=นสังกัด
หลักสูตรกJอน โดยคณะฯ ท่ีเสนอขอต=องมีความพร=อม เชJน มีอาจารย&ประจําหลักสูตร 5 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด เปdนต=น และการเสนอขออนุมัติเปKดสอน จะต=องผJานการวิเคราะห&โครงการจากกองแผนงาน   

2.4 การขอเปKดรายวิชาตJางวิทยาเขต กรณีท่ีมิได=ขอใช=ท้ังหลักสูตร ควรแจ=งคณะต=นสังกัดของ
รายวิชานั้น ๆ ทราบกJอนการนําไปเปKดสอน หรือกรณีขอยืมใช=ท้ังหลักสูตรแตJมิได=เปKดรายวิชานั้น ๆ มากJอน เม่ือจะเปKด
สอนรายวิชาในหลักสูตรนั้น ควรแจ=งให=คณะฯ ต=นสังกัดรายวิชา/หลักสูตรนั้นทราบกJอน เพ่ือการประสานงาน และ
มาตรฐานคุณภาพ     
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3. การประชุมคณะวิทยาศาสตร& 4 วิทยาเขต ครั้งท่ี 2 จะจัดประชุม ณ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมี
คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& เปdนเจ=าภาพ  

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ   

1.11 โครงการก1อสร'างอาคารกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�    

   รองคณบดีฝ7ายกิจการนิสิต แจ=งความก=าวหน=าโครงการกJอสร=างอาคารกิจกรรมนิสิต คณะศิลปศาสตร&
และวิทยาศาสตร& อยูJในระหวJางเขียนแบบ และประมาณราคากลาง โดยมีคุณนรเทพ  นฤทุม เปdนสถาปนิก ท้ังนี้ฝ7าย
กิจการนิสิตจะประสานงานติดตามเพ่ือให=แล=วเสร็จโดยเร็ว  

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 
 มติท่ีประชุม      รับทราบ   

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2555   
  ประธานขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร& 
และวิทยาศาสตร& ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันจันทร&ท่ี 26 มีนาคม 2555 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได=นําเรียนในระบบ e-Office 
อ=างอิงท่ี HD000IQH หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HD000IQH เม่ือวันท่ี 18 
เมษายน 2555 ดังเสนอมาพร=อมนี้     

  ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมJแก=ไข  

วาระท่ี  3 เรื่องแจ'งเพ่ือทราบ   

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2555 

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

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนJวยงานภายใน/โครงการ และฝ7าย
ตJาง ๆ ประจําเดือนมีนาคม  2555 (ข=อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2555) อ=างอิงท่ี HF0MQ82K หรือสืบค=นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HF0MQ82K  ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน1วยงาน การนําส1งรายงาน  

ก.พ.55 มี.ค. 55 เม.ย. 55 
1 ฝ7ายบรหิาร 20 ก.พ.55 13 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 
2 ฝ7ายวิชาการ  ยังไมJรายงานผล ยังไมJรายงานผล 18 เม.ย. 55 
3 ฝ7ายวิจัย  ยังไมJรายงานผล ยังไมJรายงานผล ยังไมJรายงานผล 

4 ฝ7ายกิจการนิสติ 1 ก.พ.55 1 มี.ค. 55 2 เม.ย. 55 
5 ฝ7ายวางแผน  13 ก.พ.55 14 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 
6 ฝ7ายประกันคุณภาพการศึกษา 10 ก.พ.55  มี.ค. 55 2 เม.ย. 55 
7 ฝ7ายวิเทศสัมพันธ&และกิจการพิเศษ 8 ก.พ.55 12 มี.ค. 55 12 เม.ย. 55 
 8 สายวิชาคณติศาสตร&  15 ก.พ.55 12 มี.ค. 55 14 เม.ย. 55 
9 สายวิชาวิทยาศาสตร& 15 ก.พ.55 8 มี.ค. 55 5 เม.ย. 55 
10 สายวิชาศิลปศาสตร& 15 ก.พ.55 19 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 
11 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 13 ก.พ.55 14 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 
12 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร& ภ.พิเศษ 10 ก.พ.55 1 มี.ค. 55 10 เม.ย. 55 
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 13 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   9 ก.พ.55 12 มี.ค. 55 6 เม.ย. 55 
14 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร& ภ.พิเศษ 8 ก.พ.55 5 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 
15 ศูนย&สJงเสริมการวิจัยและถJายทอดเทคโนโลย ี 10 ก.พ.55 7 มี.ค. 55 4 เม.ย. 55 
16 สํานักงานเลขานุการ 9 ก.พ.55 8 มี.ค. 55 6 เม.ย. 55 
17 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 20 ก.พ.55 12 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 
18 โครงการจัดตั้งสJวนงานจัดการศึกษา 13 ก.พ.55 9 มี.ค. 55 14 เม.ย. 55 
19 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟKสิกส& 8 ก.พ.55 14 มี.ค. 55 11 เม.ย. 55 
20 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 9 ก.พ.55 7 มี.ค. 55 19 เม.ย. 55 
21 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร& 9 ก.พ.55 12 มี.ค. 55 4 เม.ย. 55 
22 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร& 7 ก.พ.55 13 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 13 ก.พ.55 7 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 
 24 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร& 12 ก.พ.55 13 มี.ค. 55 6 เม.ย. 55 

รวมหน1วยงานท่ีไม1ส1งรายงาน 2 2 1 

อนึ่ง งานนโยบายและแผน ได=ติดตามจากฝ7ายวิจัยแล=ว แจ=งวJาจะจัดสJงให=ภายหลัง 

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

3.2 รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ'าง รายการครุภัณฑ� ปCงบประมาณ 2555 

หนJวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานแผนการจัดซ้ือจัดจ=างหมวด
คJาครุภัณฑ& เงินงบประมาณ และ เงินรายได= ประจําปe 2555  ดังนี้   

1. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ=างหมวดคJาครุภัณฑ&และสิ่งกJอสร=าง เงินงบประมาณแผJนดิน ประจําปe 
2555  ของคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&  รายละเอียดอ=างอิงท่ี HM0LX5HB   เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2555 หรือ
สื บ ค= น ท่ี  http://1 5 8 . 1 0 8 . 1 9 4 . 6 : 5 1 4 0 / scripts/foxweb.exe/oa_qa?HM0LX5HB ห รื อ สื บ ค= น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ผลการจัดซ้ือครุภัณฑ& งปม.2555.xls   

2. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ=างหมวดคJาครุภัณฑ&และสิ่งกJอสร=าง เงินงบประมาณรายได= ประจําปe 
2555  ของคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&  รายละเอียดอ=างอิงท่ี HM0LX5HB  เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2555 หรือ
สืบค=น ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HM0LX5HB หรือสืบค=น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ผลการจัดซ้ืองบประมาณเงินรายได= ปe 2555.xls       

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.3 รับทราบการแก'ไขคะแนนรายวิชาตามแบบ KU 7 ของรายวิชาต1าง ๆ  

ด=วยอาจารย&ผู=สอน อาจารย&ผู=จัดการรายวิชา หัวหน=าสายวิชา/โครงการตJาง ๆ แจ=งขออนุมัติแก=ไข
คะแนนรายวิชาตJาง ๆ โดยใช=แบบ KU 7 ซ่ึงมิใชJการแก=ไขคะแนน I โดยแจ=งเหตุผลความจําเปdนจากสาเหตุตJาง ๆ เชJน 
การกรอกคะแนนผิด รวมคะแนนผิด และอ่ืน ๆ ในชJวงระยะเวลาหลังจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
3/2555 เม่ือวันจันทร&ท่ี 26 มีนาคม 2555 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และเปdนประโยชน&ตJอนิสิต คณบดีจึงอนุญาตให=
นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ผJานระบบ e-Office เพ่ือให=การปฏิบัติเปdนไปตามมติท่ี
ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 เห็นชอบให=กําหนดแนวทางการแก=ไข
คะแนนโดยใช= KU 7 ไว=ดังนี้  
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1.  KU 7 ให=ใช=สําหรับการแก=ไขคะแนน “I” เทJานั้น  

2.  สําหรับการแก=ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให=ดําเนินการโดยอาจารย&ผู=สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก=ไขคะแนนโดย
นําเรียนหัวหน=าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ7ายวิชาการ พิจารณาให=ความเห็นชอบ
ตามลําดับ กJอนนําสJงสํานักทะเบียนและประมวลผล พร=อม KU 7 เพ่ือดําเนินการตJอไป    

ดังนั้น เพ่ือรวบรวมข=อมูลรายวิชาตJาง ๆ ท่ีขอแก=ไขคะแนนอ่ืน ๆ และได=นําเรียนขอความเห็นชอบใน
ระบบ e-Office แล=วนําเสนอให=ท่ีประชุมรับทราบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2555 วันจันทร&ท่ี 
30 เมษายน 2555 จึงขอสรุปข=อมูล ดังนี้  
ท่ี อาจารย&ผู=สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมูJ ภาค/ปe

การศึกษา 
คะแนน

เดิม 
คะแนน

ใหมJ 
เหตุผล อ=างอิงใน

ระบบ 

1 อ.เพ็ญสินี กิจค=า 

(อ.ปKยะพงษ&  

เลาศรีรัตนชัย)   

01355112 Foundation 
English II 

717 2/2554 F D  นิ สิ ต ป ร ะ ส บ
อุบัติเหตุ ทําให=มี
ปgญหาในการฟgง
จึ ง ข อ ใ ช=
แบบทดสอบอื่น 
เ พื่ อ ท ด แ ท น
คะแนนสอบเดิม 

HE0OQFYR 

2 ศ.ดร.สุนทรี  

ยิ่งชัชวาล  

02736524 Transport 
Processes in 
Plant  

700 1/2552 A S กรอกคะแนนผิด 
นิสิตลงทะเบียน
เรียนแบบ Audit  

H70TXNE4 

3 อ.สุภณิดา   

พวงผกา 

01453101 Introduction to 
Law 

809 2/2554 D+ B+ นิสิตสJงงานครบ
ตามกําหนด  

H70TR9KO 

01460444 Human 
Resource 
Development   

830 2/2554 B+ A 

4 อ . ด ร . ปg ท ม า 
จันทร&เจริญสุข 

01361101 Introductory 
Thai Usage  

700 2/2554 D D+ รวมคะแนนผิด H70TMT6T 

701 2/2554 D+ C รวมคะแนนผิด 

5 ผศ.มัชมน เลขา
ศิลา (อาจารย&
พิเศษ)  

01355361 English for 
Tourism I 

810 2/2554 C+ B+ รวมคะแนนผิด GZ0YMEMS 

6 Mr. Robert 
Cullen 

01355332 Critical Reading 
and Writing in 
English  

810 1/2553 F C ผู=สอนไมJได=แจ=ง
แก= ไขคะแนน I 
ตามกํ าหนดจึ ง
กลายเปdน F  

GY0VZZ70 

7 Mr. Luke 
Martin 
Scherschel  

01373202 Interpreting 
Literature  

810 2/2553 F D ผู=สอนไมJได=แจ=ง
แก= ไขคะแนน I 
ตามกํ าหนดจึ ง
กลายเปdน F  

GY0VWXF7 

8 อ.ฉัตกฤษ  

ร่ืนจิตต&   

01362101 Chinese I 700 2/2554 C+ 

D+ 

B 

C 

รวมคะแนนใหมJ GY0VUEUS 

9 อ . ด ร . อ า ท ร 
ลอยสรวงสิน 

01403222 Laboratory in 
Organics 
Chemistry  

711- 

731 

2/2554 จํานวนนิสิต 335 
คน แก=ไขคะแนน
อื่น มิใชJคะแนน I  

ร ว ม ค ะ แ น น 
ผิดพลาด  

GX11ALUK 

10 อ.ดร.บุษยรินทร& 
กองแก=ว 

01134211 หลักการตลาด 700 2/2554 B+ F รวมคะแนนผิด
นิสิตขาดสอบ 

GX0VGWAA 
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ท่ี อาจารย&ผู=สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมูJ ภาค/ปe
การศึกษา 

คะแนน
เดิม 

คะแนน
ใหมJ 

เหตุผล อ=างอิงใน
ระบบ 

11 อ.จิตต&สิรี   

ทองน=อย   

01355112 Foundation 
English II 

800 2/2554 F D, D+ รวมคะแนนผิด GT0VEWTO 

12 อ.เพ็ญสินี   

กิจค=า   

01355112 Foundation 
English II 

830 2/2554 F I นิ สิตยื่ น คําร= อง
ข อ ส อ บ ลJ า ช= า
เน่ืองจากป7วย 

GS0LR335 

13 อ.ขจิต ฝอยทอง   01355112 Foundation 
English II 

800 2/2554 F C,D+,D ลงทะเบียนเรียน
ห มูJ  8 0 0  เ ข= า
เ รี ย น ห มูJ  8 0 1 
และผู=สอนไมJสJง
ค ะ แ น น ใ ห=
อาจารย&ผู=จัดการ
รายวิชา  

GS0LK4CN 

14 อ . ด ร . สุ ร า ง ค& 
ณรงค&ศักด์ิสกุล 

01454599 Thesis 665 2/2554 P S กรอกคะแนนผิด HK0Z8BBO 

15 อ.ดร.อาร&ม   

อันอาตม&งาม 

02740699(นิ สิต 10 
คน)  

Thesis 711 2/2554 A S กรอกคะแนนผิด HJ0OPRE7 

02740599 ( นิ สิต  4 
คน) 

Thesis 711 2/2554 A S กรอกคะแนนผิด 

16 รศ.ดร.สิ ริภัทร&  
พราหมณีย& 

01424111  Principles of 
Biology 

701 2/2554 F D+ คิดคะแนนผิด HF0O7C9Z 

17 อ.ดร.พัชนี   

วิชิตพันธุ&  

02738311 Introductory to 
Behavioral 
Study  

700 2/2554 จํานวนนิสิต 10 
คน แก=ไขคะแนน
อื่น มิใชJคะแนน I  

คํานวณคะแนน
เก็ บ ผิ ดพ ลาด , 
กรอกคะแนนผิด 

HF0O7C9Z 

จากข=อมูลสรุปตามตารางข=างต=น รายละเอียดการเสนอขอแก=ไขระดับคะแนนรายวิชาจํานวนรวม 17
รายวิชา อาจารย&ผู=สอน อาจารย&ประจําวิชา ได=นําเสนอบันทึกถึงหัวหน=าสายวิชาต=นสังกัด ผJานรองคณบดีฝ7ายวิชาการ 
สJวนงานจัดการศึกษา คณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยนําเรียนในระบบ e-Office อ=างอิงในระบบตาม
ตาราง และสามารถสืบค=นได=ตามลําดับ วันเวลาในระบบ e-Office ดังนี้  

1. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GS0LR335  อ=างอิง GS0LR335  
วันท่ี 28 มีนาคม 2555 

2. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GS0LK4CN  อ=างอิง GS0LK4CN  
วันท่ี 28 มีนาคม 2555 

3. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GT0VEWTO  อ=างอิง GT0VEWTO  
วันท่ี 29 มีนาคม 2555 

4. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GX11ALUK  อ=างอิง GX11ALUK 
วันท่ี 2 เมษายน 2555  

5. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GX0VGWAA อ=างอิง GX0VGWAA 
วันท่ี 2 เมษายน 2555 

6. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GY0VZZ70  อ=างอิง GY0VZZ70 
วันท่ี 3 เมษายน 2555  
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7. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GY0VWXF7  อ=างอิง GY0VWXF7 
วันท่ี 3 เมษายน 2555 

8. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GY0VUEUS  อ=างอิง GY0VUEUS 
วันท่ี 3 เมษายน 2555 

9. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GZ0YMEMS อ=างอิง GZ0YMEMS 
วันท่ี 4 เมษายน 2555   

10. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?H70TXNE4  อ=างอิง H70TXNE4 
วันท่ี 12 เมษายน 2555 

11. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?H70TR9KO  อ=างอิง H70TR9KO 
วันท่ี 12 เมษายน 2555 

12. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?H70TMT6T  อ=างอิง H70TMT6T 
วันท่ี 12 เมษายน 2555 

13. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HE0OQFYR  อ=างอิง HE0OQFYR  
วันท่ี 19 เมษายน 2555  

14. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HF0O7C9Z  อ=างอิง HF0O7C9Z   
วันท่ี 20 เมษายน 2555 

15. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HJ0OPRE7  อ=างอิง HJ0OPRE7  
วันท่ี 24 เมษายน 2555 

16. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HK0Z8BBO อ=างอิง HK0Z8BBO  
วันท่ี 25 เมษายน 2555 

อนึ่ง คณะกรรมการประจําคณะฯ  ได=รับทราบ และเห็นชอบให=ดําเนินการตJอไปได= ดังนั้นจึงขอรวบรวม
ข=อมูลรายละเอียดรายวิชาท่ีขออนุมัติแก=ไขคะแนนตามแบบ KU 7 เพ่ือแจ=งให=ท่ีประชุมรับทราบ 

  รศ.ดร.จงรักษ&  แก=วประสิทธิ์ ผู=แทนคณาจารย& ให=ข=อมูลเพ่ิมเติมกรณีการให=ระดับคะแนน “U” 
สําหรับรายวิชาวิทยานิพนธ& (Thesis) ซ่ึงมีการลงทะเบียนเปdนภาคการศึกษา (กJอนครบ 12 หนJวยกิต หรือ 24 หนJวย
กิต) บางภาคการศึกษา อาจารย&ให=คะแนน “U” ดังนั้นการให=คะแนนจึงควรพิจารณาให=รอบคอบ เนื่องจากการขอแก=ไข
คะแนนภายหลัง มีกรณีท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ไมJอนุมัติให=แก=ไข ซ่ึงมีผลกระทบตJอการจบ
การศึกษาของนิสิตได=   

  นอกจากนี้จากกรณีการสJงคะแนนลJาช=า ท่ีประชุมคณบดี มีการประเมินผล และแนวปฏิบัติโดยมี
บทลงโทษวJาผิดจรรยาบรรณอาจารย& ดังนั้นอาจารย&ผู=สอนจึงควรปฏิบัติตามกําหนดการของมหาวิทยาลัย และจัดสJง
รายงานคะแนนให=ตรงตามกําหนดเวลา และรวมถึงระมัดระวังในการกรอกคะแนน เพ่ือลดความผิดพลาดในการแก=ไข
คะแนนตามแบบ KU 7 ด=วย  

  ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ และเห็นชอบให=รองคณบดีฝ7ายวิชาการ มอบหมายสJวนงานจัดการศึกษา
รวบรวมข=อมูลการขอแก=ไขคะแนนรายวิชาตามแบบ KU 7 เพ่ือวิเคราะห&ข=อมูล และจัดทําโครงการเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงโดยมีเป�าหมายลดความผิดพลาดในการแก=ไขคะแนน          
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3.4 รับทราบแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข'าระเบียบวาระการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 

ด=วยกองกลางมีบันทึกดJวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10102/5964 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2555 แจ=งแนว
ปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข=าระเบียบวาระการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ตามมติท่ีประชุม
คณบดีในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันจันทร&ท่ี 2 เมษายน 2555 เพ่ือให=หนJวยงานตJาง ๆ ทราบและถือปฏิบัติโดย
เครJงครัด สํานักงานเลขานุการ จึงขอสรุปรายละเอียด ดังนี้  

1.  การจัดระเบียบวาระการประชุมคณบดี  เปdนการปรับปรุงให=กระชับ ชัดเจน และลดภาระการ
จัดพิมพ&บทนําวาระใหมJ ซ่ึงจะป�องกันการผิดพลาด คลาดเคลื่อนของเอกสาร นอกจากนี้จะมีการจัดกลุJมวาระให=ชัดเจน
ในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจการพิจารณาให=ท่ีประชุมคณบดีปฏิบัติหน=าท่ีประหนึ่งอนุกรรมการของสภา
มหาวิทยาลัยในเรื่องตJาง ๆ ด=วย  

2.  เอกสารประกอบการประชุม  จะกําหนดให=หนJวยงานท่ีเสนอเรื่องเปdนผู=จัดทําสรุปเรื่อง  และ
ประเด็นท่ีจะขอมติท่ีประชุมคณบดีให=ชัดเจน สําหรับกรณีเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา หรือเรื่องเสนอเพ่ือทราบ ไมJเกินหนึ่ง
หน=ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร&มท่ีกองกลางกําหนดโดยหนJวยงานท่ีเสนอเรื่องเข=าสูJท่ีประชุมคณบดีจะเปdนผู=รับผิดชอบ
ความถูกต=องของเอกสารและข=อมูล โดยจะให=หนJวยงานผู=เสนอเรื่องเข=าสูJท่ีประชุมคณบดีรับผิดชอบการสแกน (Scan) 
เอกสารประกอบวาระการประชุมด=วย ซ่ึงจะทําให=เปdนการลดภาระงานของงานการประชุมท่ีมีระยะเวลาเตรียมเอกสาร
จํากัด เนื่องจากเปdนชJวงเวลาต=องเตรียมเอกสารนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในต=นสัปดาห&ถัดไปด=วย 
ขณะเดียวกัน ยังเปdนการลดปริมาณกระดาษท่ีกองกลางต=องรับผิดชอบ ประการสําคัญ ข=อมูลท่ีนําเสนอตJอท่ีประชุม
คณบดีไมJต=องมีการจัดทําข้ึนใหมJ ซ่ึงจะทําให=ข=อมูลมีความถูกต=อง และหนJวยงานจะต=องเปdนผู=รับผิดชอบความถูกต=อง
ของข=อมูลโดยตรง 

 3.  กําหนดระยะเวลาเก่ียวกับเตรียมการประชุมคณบดี เพ่ือให=การจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมคณบดีเปdนไปด=วยความเรียบร=อย และถูกต=องมากยิ่งข้ึน จึงเห็นควรแก=ไขปรับปรุงกําหนดระยะเวลาการ
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือแจ=งหนJวยงานตJางๆ ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

- กําหนดให=หนJวยงานท่ีจะเสนอเรื่องเข=าท่ีประชุมคณบดีจัดสJงสรุปเรื่อง และเอกสาร
ประกอบการประชุมท้ังในลักษณะ Hard copy 1 ชุด และ Digital File 1 ชุด ซ่ึงประกอบด=วยเอกสารรายละเอียดท่ี 
สแกน (Scan) เรียบร=อยแล=วสJงมายังกองกลางกJอนเวลา 12.00 น. ของวันศุกร&สัปดาห&ท่ีสามของเดือน 

- การจัดระเบียบวาระการประชุมคณบดี จะจัดกลุJมวาระและจัดลําดับเรื่องในชJวงบJายของวัน
ศุกร&สัปดาห&ท่ีสามของเดือน เพ่ือจัดเตรียมสรุปสาระสําคัญของวาระการประชุม 

- งานการประชุมยกรJางสรุปสาระสําคัญของวาระการประชุมให=แล=วเสร็จในวันจันทร&สัปดาห&ท่ีสี่
ของเดือน โดยจะตรวจสอบความถูกต=องของเนื้อหา และเอกสารประกอบการประชุมให=แล=วเสร็จเพ่ือเสนอเลขานุการท่ี
ประชุมคณบดีพิจารณา 

- เลขานุการท่ีประชุมคณบดีตรวจสอบความถูกต=องของระเบียบวาระการประชุมพร=อมท้ัง
เอกสารประกอบการประชุมในวันอังคารสัปดาห&ท่ีสี่ของเดือน 

- งานการประชุม กองกลาง จัดทําเอกสารการประชุมคณบดีให=แล=วเสร็จภายในเวลา 12.00 น. 
ของวันพุธสัปดาห&ท่ีสี่ของเดือน เพ่ือจัดสJงให=หนJวยงานตJางๆ ในชJวงบJายของวันพุธสัปดาห&ท่ีสี่ของเดือน 

4.  กรณีวาระเรJงดJวน ท่ีกองกลางได=รับเรื่องหลังจากวันศุกร&สัปดาห&ท่ีสามของเดือน ซ่ึงอธิการบดี
เห็นชอบให=นําเข=าท่ีประชุมคณบดี งานการประชุม กองกลางจะเปdนผู=รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารประกอบวาระการ
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ประชุม และตรวจสอบความถูกต=องของข=อมูล ท้ังนี้ หากเปdนเรื่องท่ีหนJวยงานเปdนผู=เสนอ หนJวยงานผู=เสนอเรื่องจะต=อง
เปdนผู=รับผิดชอบการจัดทําเอกสารตามท่ีกําหนดไว=ข=างต=นให=ครบถ=วน  

 อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได=นําเรียนหนJวยงานภายใน/โครงการตJาง ๆ เพ่ือทราบและถือปฏิบัติใน
ระบบ e-Office แล=ว รายละเอียดสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HC0XFXF8   
อ=างอิงท่ี HC0XFXF8 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2555   

 ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ     

3.5 รับทราบการเป9ดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ ปCการศึกษา 
2555 

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ขออนุมัติเปKดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใช=หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ของคณะวิทยาศาสตร& วิทยาเขตบางเขน ซ่ึงได=รับอนุมัติการใช=
หลักสูตรเรียบร=อยแล=ว ซ่ึงการเปKดสอนในครั้งนี้เปdนไปตามแผนการรับนิสิตปeการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 ท่ีได=รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&แล=ว กําหนดรับนิสิตต้ังแตJภาคต=น ปeการศึกษา 2555 โดยปeการศึกษา 
2555 – 2556 รับนิสิตปeละ 10 คน และในปeการศึกษา 2557 เปdนต=นไปจะรับนิสิตปeละ 20 คน นั้น  

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันจันทร&ท่ี 26 มีนาคม 
2555 มีมติอนุมัติเรียบร=อยแล=ว รายละเอียดกองกลางแจ=งตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/5954 ลงวันท่ี 12 เมษายน 
2555 ซ่ึงสํานักงานเลขานุการ ได=นําเรียนหนJวยงานภายใน/โครงการตJาง ๆ เพ่ือทราบในระบบ e-Office แล=ว 
รายละเอียดสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HC0Y6HK9 อ=างอิงท่ี HC0Y6HK9  
เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2555   

 ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 รับทราบการกําหนดวันส1งคะแนนแก' I ของนิสิตย่ืนความประสงค�จบการศึกษา ภาคปลาย 
ประจําปCการศึกษา 2554 

ด=วยกองบริการการศึกษา กําแพงแสน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0420 ลงวันท่ี 18 เมษายน 
2555 แจ=งขอกําหนดวันสJงคะแนนแก= I ของนิสิตยื่นความประสงค&จบการศึกษา ภาคปลาย ประจําปeการศึกษา 2554 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดําเนินในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกJผู=สําเร็จการศึกษา ประจําปeการศึกษา 2554 มีกําหนดเลื่อนจากวันท่ี 24 – 27 กรกฎาคม 2555 เปdน
วันท่ี 14 - –7 กรกฎาคม 2555 เปdนผลทําให=ข้ันตอนการเสนอรายชื่อผู=สําเร็จการศึกษา และขออนุมัติปริญญา ประจําปe
การศึกษาต=องปรับปรุงเพ่ือให=เปdนไปด=วยความเรียบร=อย ดังนั้นกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) จึงขอกําหนดวันสJง
คะแนนแก= I ของนิสิตยื่นความประสงค&จบการศึกษา ภาคปลาย ประจําปeการศึกษา 2554 ภายในวันท่ี 30 เมษายน 
2555  

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได=นําเรียนฝ7ายวิชาการ หนJวยงานภายใน/โครงการตJาง ๆ เพ่ือทราบใน
ระบบ e-Office แล=ว รายละเอียดสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HE0XB426 
อ=างอิงท่ี HE0XB426 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2555   

 ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  
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มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.7 รับทราบการเร1งรัดการจัดซ้ือจัดจ'าง 

ด=วยรองอธิการบดีฝ7ายการเงินและทรัพย&สิน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10105/ว 06060 แจ=งเรJงรัดการ
จัดซ้ือ งบประมาณ ประจําปe 2555 เนื่องจากกรมบัญชีกลางให=มีการรายงานผลการเบิกจJายในระบบ GFMIS เพ่ือใช=ใน
การติดตามการเบิกจJายงบประมาณแผJนดินของสJวนราชการให=มีประสิทธิภาพและเปdนไปตามแผน ซ่ึงการเบิกจJายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&ท่ีผJานมาเบิกตรงตามแผนทุกหมวดรายจJาย ยกเว=นงบลงทุน ซ่ึงนโยบายในการดําเนินงาน
ของกรมบัญชีกลางในปgจจุบัน กําหนดวJาหากสJวนราชการใดเบิกจJายลJาช=าไมJเปdนไปตามแผน จะดําเนินการจัดอันดับ
หนJวยงานลJาช=า 10 อันดับแรกและเสนอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงผู=บริหารของหนJวยงานนั้นจะต=องชี้แจงปgญหาอุปสรรคของ
การเบิกจJายลJาช=าตJอคณะรัฐมนตรี  

ดังนั้น เพ่ือให=การดําเนินงานเปdนไปตามนโยบายท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด จึงขอให=หนJวยงานเรJงรัด
การเบิกจJายงบลงทุน โดยกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  

1. กรณีวงเงินอยูJในอํานาจหนJวยงาน ให=ดําเนินการทําสัญญาภายในเดือน เมษายน 2555 ตาม
แผนการจัดซ้ือจ=าง  

2. กรณีวงเงินเกินอํานาจหนJวยงาน ให=จัดสJงบันทึกขอให=ซ้ือ/จ=าง สJงงานพัสดุกองคลังภายในวันท่ี 
23 เมษายน 2555 หากจัดสJงเกินเวลาท่ีกําหนด งานพัสดุ กองคลัง ไมJสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ=าง ตามระเบียบฯ 
พัสดุได=  

 อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได=นําเรียนฝ7ายบริหาร หนJวยงานภายใน/โครงการตJาง ๆ ท่ีได=รับจัดสรร
งบประมาณรายการครุภัณฑ& ประจําปe 2555 และหนJวยพัสดุ เพ่ือติดตามและรายงานผลการซ้ือจ=าง กรณีหนJวยงานใด
ยังมิได=ดําเนินการขอให=เรJงรัดและจัดทําสัญญาให=เสร็จเรียบร=อยภายในเดือนเมษายน 2555 ปgจจุบันจากการรายงานผล
การดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2555 ตามวาระท่ี 3.2 ครุภัณฑ&ท่ีได=รับจัดสรรรวม 11 รายการ ได=ดําเนินการจัดทํา
สัญญาแล=ว 9 รายการ (สJงมอบครุภัณฑ&แล=ว 1 รายการ รอสJงมอบครุภัณฑ& 8 รายการ) อยูJระหวJางรอทําสัญญา          
1 รายการ เปKดซองและพิจารณาผลการสอบราคา วันท่ี 27 เมษายน 2555 1 รายการ ท้ังนี้ได=แจ=งในระบบ e-Office 
แล=ว รายละเอียดสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HE0WTPIY  อ=างอิงท่ี 
HE0WTPIY เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2555   

 ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

3.8 รับทราบการขอแก'ไขกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปCการศึกษา 2554 

ด=วยสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& มีบันทึกดJวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10118/385 ลง
วันท่ี 17 เมษายน 2555 แจ=งขอแก=ไขกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปeการศึกษา 2554 ดังนั้นจึงขอยกเลิก
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในประจําปeการศึกษา 2554 ฉบับเดิม และขอใช=กําหนดการฉบับใหมJดังแนบแทน 
รายละเอียดสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HD0O64MG อ=างอิงท่ี 
HD0O64MG  วันท่ี 18 เมษายน 2555  โดยการประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& กําหนดใน
ระหวJางวันท่ี 4 – 6 กรกฎาคม 2555  

 ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม    รับทราบ  
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3.9 รับทราบการรายงานผลการประเมินการประชุมสัมมนา นโยบาย หลักเกณฑ�และแนวทางการ
จัดทํางบประมาณเงินรายได' ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ด=วยกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 0452 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2555 แจ=งรายงานผล
การประเมินการประชุมสัมมนา นโยบาย หลักเกณฑ& และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได= ประจําปeงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& จัดประชุมเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ& 2555 ณ ห=องประชุมสุธรรม อารีกุล 
อาคารสารนิเทศ 50 ปe และมีการถJายทอดการประชุมทางไกลไปยังวิทยาเขตกําแพงแสน  วิทยาเขตศรีราชา และวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู=เข=ารJวมสัมมนาท้ังสิ้น 494 คน และมีผู=ตอบแบบสอบถาม 417 คน โดย
กองแผนงานดําเนินการประเมินผลการประชุมดังกลJาวเรียบร=อยแล=ว และจัดสJงบทสรุปผลการประเมินตามเอกสารดัง
แนบ รายละเอียดสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?H70UO51A อ=างอิงท่ี    
H70UO51A วันท่ี 12 เมษายน 2555 ท้ังนี้สํานักงานเลขานุการ ได=แจ=งในระบบให=ผู=บริหาร และหนJวยงาน/โครงการ
ทราบในระบบ e-Office ด=วยแล=ว  

 ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.10 รับทราบแผนงบประมาณรายจ1ายประจําปC 2556 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือ
วันท่ี 26 มีนาคม 2555 เห็นชอบให=มีการประชุมพิจารณากลั่นกรองคําของบประมาณเงินรายได= ประจําปe 2556 ในวัน
พุธท่ี 28 มีนาคม 2555 วาระพิเศษ รJวมกับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ซ่ึงจากการประชุมวาระพิเศษ
ดังกลJาวงบประมาณรายรับ และรายจJายไมJเปdนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นประธานจึงมอบให=งานนโยบาย
และแผน สํานักงานเลขานุการ ไปพิจารณาปรับลดวงเงินคJาใช=จJาย โดยคงคJาใช=จJายท่ีเปdนรายจJายประจํา (Fixed Cost) 
ท่ีจําเปdนไว= แล=วปรับลดงบประมาณของสJวนกลางในทางคูJขนาน โดยปรับลดในอัตราร=อยละเทJากันทุกกิจกรรม นั้น  

งานนโยบายและแผน ได=ดําเนินการปรับลดตามท่ีคณบดีมอบหมายแล=ว คJาใช=จJายบางรายการไมJ
สามารถปรับลดได= การปรับลดร=อยละในแตJละสJวนแล=ว ยังไมJเปdนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ คJาใช=จJายเกิน
วงเงินร=อยละ 85 และได=นําเสนอหัวหน=าสํานักงานเลขานุการ เพ่ือนําเรียนคณบดี เพ่ือพิจารณา และดําเนินการปรับใหมJ
นําเสนอผู=บริหาร หัวหน=าหนJวยงาน/โครงการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในระบบ e-Office เม่ือวันท่ี 
30 มีนาคม 2555 เพ่ือพิจารณาให=ความเห็น ข=อเสนอแนะภายในวันท่ี 2 เมษายน 2555 เพ่ือนําสJงวิทยาเขตกําแพงแสน
และมหาวิทยาลัยได= สืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GT1ECRC6 หรืออ=างอิงท่ี 
GT1ECRC6 วันท่ี 29 มีนาคม 2555        

จากการตรวจสอบข=อมูลในระบบ e-Office เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2555 แล=วไมJมีข=อคิดเห็น หรือ
ประเด็นใดเสนอเพ่ิมเติม จึงสรุปวJาได=รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ งานนโยบายและแผน 
สํานักงานเลขานุการ จึงสรุปคําของบประมาณ ประจําปe 2556 นําเสนอคณบดีเพ่ือสJงวิทยาเขตกําแพงแสน และ
มหาวิทยาลัย โดยกรอกในระบบออนไลน&เรียบร=อยแล=ว สรุปสาระได= ดังนี้  

1. ปรับเพ่ิมรายรับ โดยพิจารณาเพ่ิมรายรับจากคJาธรรมเนียมพิเศษคณะ ซ่ึงปรับเพ่ิมตามอัตราใหมJ 
วงเงิน 2,000,000 บาท โดยหักคJาใช=จJาย (ทุนการศึกษานิสิต ร=อยละ 20 และสนับสนุนการวิจัย (ศสวท.) ร=อยละ 6) 
และหักสัดสJวนร=อยละ 30 ท่ีจัดสรรเพ่ิมให=กับสายวิชาและโครงการจัดต้ังท่ีมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ใน
สังกัดเรียบร=อยแล=ว ท้ังนี้สัดสJวนร=อยละ 30 ในสJวนของสายวิชา/โครงการ ยังมิได=นําไปปรับเพ่ิมให=กับสายวิชา/โครงการ
เนื่องจากในสJวนดังกลJาวอยูJในสัดสJวนคJาใช=จJายไมJเกินร=อยละ 85 อยูJเดิม และระยะเวลาจํากัด หากมีการปรับเปลี่ยนจะ
ไมJสามารถดําเนินการกรอกในระบบออนไลน&ได=ทันตามกําหนดเวลา ซ่ึงมีผลกระทบตJอภาพรวมของวิทยาเขตฯ ท่ีรอ
ข=อมูลในการดําเนินการ  อยJางไรก็ตามการจัดสรรคJาธรรมเนียมคณะฯ สJวนของร=อยละ 30 ให=สายวิชา/โครงการ จะ
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เปdนไปตามจํานวนเงินรายรับจริง ซ่ึงหนJวยงาน/โครงการ จะมียอดสะสมเพ่ิมข้ึน หรือหากจะใช=ยอดรายรับนี้เพ่ิมเติมเพ่ือ
เปdนคJาใช=จJายในระหวJางแผนประจําปe 2556 สามารถเพ่ิมแผนการใช=เงินรายได=ฯ กลางปeงบประมาณ 2556 ตาม
นโยบายคณบดี ท่ีให=ปรับแผนได=ปeละ 2 ครั้ง  

2. ปรับลดคJาใช=จJาย ดังนี้  

2.1 ปรับลดอัตราใหมJของ ศสวท. และ นิติวิทยาศาสตร& เนื่องจากปeงบประมาณ 2555 ยังมิได=
ดําเนินการจ=างในปe 2555 กรณีท่ีจะจ=างในปeงบประมาณ 2555 ให=ขออนุมัติปรับแผนเพ่ิมในปeงบประมาณ 2556  

2.2 ครุภัณฑ&และสิ่งกJอสร=าง (งบลงทุน) ของฝ7าย/หนJวยงานท่ีสังกัดสJวนกลาง ปรับลดท้ังหมด 
กรณีท่ีมีความจําเปdนคณะฯ ต้ังงบสํารองจJาย (งบกลาง) ประจําปe 2556 เปdนเงิน 2,000,000 บาท  

3. สรุปประมาณการรายรับรวม (ภาคปกติ) ท้ังสิ้น 71,988,279 บาท และประมาณการรายจJาย 
(ภาคปกติ) รวมท้ังสิ้น 59,585,712 บาท  

3.1 รายรับรวม  71,988,279 บาท   ร=อยละ 85%  เปdนเงิน  61,190,037.15 บาท  

3.2 รายจJายรวม 59,585,712 บาท   คิดเปdนร=อยละ คิดเปdน 82.77 %  

4. ประมาณการรายรับ – รายจJายในสJวนของสายวิชา/โครงการจัดต้ัง มิได=มีการปรับลดใดๆ 
เนื่องจากประมาณการรายจJายไมJเกิน 85% ของรายรับท่ีประมาณการไว= 

5. ประมาณการรายรับ – รายจJายในสJวนของโครงการวิศวกรรมศาสตร& ภาคพิเศษ ได=ประเมิน
รายรับ-รายจJายจากฐานเดิมของปeงบประมาณ 2555 โดยประเมินรายจJายเฉพาะงบดําเนินการ       

 ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.11 แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมิได'สังกัด
สํานักงานอธิการบดี 

ด=วยกองการเจ=าหน=าท่ี บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/ว 1459 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2555 แจ=ง
แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมิได=สังกัดสํานักงานอธิการบดี โดย
อ=างอิงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& เรื่อง หลักเกณฑ&และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2543 แก=ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& เรื่อง หลักเกณฑ&และ
วิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ& 2545 และ (ฉบับ
ท่ี 3) ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2545 กําหนดให=หนJวยงานต=นสังกัดต=องประเมินพนักงาน 2 ครั้ง โดยประเมินครั้งท่ี 1 เม่ือ
ครบ 6 เดือน นับจากวันจ=าง และประเมินครั้งท่ี 2 เม่ือครบ 1 ปe นับจากวันจ=าง  

คณะและหนJวยงานตJาง ๆ ท่ีมิได=สังกัดสํานักงานอธิการบดี ให=สJงแบบประเมินฯ เพียง 1 ครั้ง เม่ือ
ครบ 1 ปe นับจากวันจ=าง กองการเจ=าหน=าท่ีขอทบทวนแนวทางปฏิบัติในการประเมินฯ ตามเอกสารท่ีต=องจัดสJงมา ดังนี้  

1. บันทึกข=อความขอสJงแบบประเมินฯ โดยคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&  ให=เสนอเรื่องผJานรอง
อธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน (แบบฟอร&มตามตัวอยJาง) 

2. Check list เอกสารประกอบการตรวจสอบแบบประเมินฯ ของพนักงานแตJละราย  

โดยให=ผู=ตรวจสอบเอกสารจากหนJวยงานต=นสังกัด จัดเตรียมเอกสารตJาง ๆ ให=ครบถ=วนตามท่ีระบุ
ไว=ใน check list หากไมJมีเอกสารรายการใด ให=ชี้แจงเหตุผลในความเห็นผู=ตรวจสอบด=วย เชJน ยังไมJมีสําเนาคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงกรรมการประเมินฯ แตJได=ทําบันทึกข=อความ ท่ี ศธ ...  ลงวันท่ี ... เสนอเรื่องมาท่ีกองการเจ=าหน=าท่ีแล=ว 
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เปdนต=น เสนอ โปรดลงความเห็นผู=ตรวจสอบ โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล ของผู=ตรวจสอบ พร=อมลงนาม และวันท่ีให=
ครบถ=วนตามแบบฟอร&ม หรือสามารถดาวน&โหลดได=จากเว็บไซต&ของกองการเจ=าหน=าท่ี รายการเอกสารท่ีจําเปdนต=องใช= 
ได=แกJ  

2.1 สําเนาคําสั่ง และบัญชีรายละเอียดแนบท=ายคําสั่ง 
2.2 สําเนาคําสั่งแตJงต้ังคณะกรรมการประเมินฯ และบัญชีรายละเอียดแนบท=ายคําสั่ง เฉพาะ

หน=าท่ีท่ีมีชื่อของพนักงานรายนั้น (กรณีท่ีในคําสั่งมิได=ระบุกรรมการประเมินฯ)  
2.3 สําเนาคําสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินฯ (ถ=ามี) 
2.4 สําเนาคําสั่งตัดโอนตําแหนJงและอัตราคJาจ=าง (ถ=ามี)  
2.5 สําเนาคําสั่งเปลี่ยนชื่อตําแหนJง หรือเปลี่ยนแปลงการจ=าง (ถ=ามี)  
2.6 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ=ามี)    

3. แบบประเมินฯ ตามแบบฟอร&มใหมJ สามารถดาวน&โหลดได=จากเว็บไซต&ของกองการเจ=าหน=าท่ี  

โดยระบุชื่อ – นามสกุลของผู=รับการประเมินท่ีมุมบนขวาทุกหน=า ลงวันท่ีในหน=า 2, 4 และ 5 โดย
ผู=ควบคุมดูแลการทดลองปฏิบัติงานต=องลงความเห็นและลงนามในหน=า 2 ให=เรียบร=อย กJอนนําสJงให=คณะกรรมการ
ประเมินฯ จากต=นสังกัดลงความเห็นและลงนามในแบบประเมินฯ ในหน=า 4 และ 5 ซ่ึงไมJจําเปdนต=องตรงตามรอบการ
ประเมินท่ีระบุในหน=า 1 แตJควรประเมินพนักงานให=ใกล=เคียงกับรอบการประเมินมากท่ีสุด (กJอน/หลัง รอบการประเมิน 
ไมJเกิน 2 สัปดาห&) หน=า 3 ให=ประเมินโดยกรอกคะแนนเปdนตัวเลข ในหัวข=อยJอยทุกข=อ และรวมคะแนนของแตJละหมวด 
กJอนรวมคะแนนท้ังหมด  

หัวข=อ 3.6 อ่ืน ๆ คณะกรรมการประเมินฯ สามารถเลือกได=วJาจะประเมินในหัวข=อนี้หรือไมJ หาก
กรอกคะแนนในหัวข=อนี้ ให=ระบุคุณสมบัติท่ีใช=ประเมินพนักงานด=วย เชJน การแตJงกาย เปdนต=น และกรอกข=อมูลตาม
แบบฟอร&มให=ครบถ=วน  

สรุปผล การประเมินในหน=า 3, 4 และ 5 โดยกาเครื่องหมาย �ในชJองท่ีต=องการ  

ระบุชื่อ-นามสกุล และตําแหนJง ของคณะกรรมการประเมินฯ ในหน=า 4 และ 5 ให=ครบถ=วน และ
ตรวจสอบให=ตรงตามคําสั่งจ=าง หรือคําสั่งแตJงต้ังคณะกรรมการประเมินฯ หรือคําสั่งเปลี่ยนแปลงการประเมินฯ ด=วย 

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได=นําเวียนแจ=งหนJวยงานภายใน/โครงการตJาง ๆ ทราบ เพ่ือใช=ถือปฏิบัติ
ด=วยแล=ว รายละเอียดสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?H60U6Q3U  หรืออ=างอิง
ท่ี H60U6Q3U ลงวันท่ี 11 เมษายน 2555  

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.12 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปC 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ด=วยกองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/6093 ลงวันท่ี 17 เมษายน 
2555 แจ=งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปe 2554 โดยมีการสรุปวิเคราะห&ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปe 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& (รอบ 12 เดือน) ซ่ึงเปdนการสรุปภาพรวมตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปe 2554 จํานวนท้ังสิ้น 38 ตัวชี้วัด จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร& 7 ประเด็น
ยุทธศาสตร& และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ในการประชุมครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันจันทร&ท่ี 26 มีนาคม 2555 
พิจารณาแล=ว มีมติเห็นชอบให=รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ  
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ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& จึงรายงานผลการดําเนินงานให=หนJวยงานทราบ และขอให=แจ=ง
บุคลากรในหนJวยงานรับทราบ เพ่ือนํารายงานดังกลJาวไปใช=ประโยชน&ในการปฏิบัติงานตJอไป อ=างอิงท่ี  HJ0XSSUE เม่ือ
วันท่ี 24 เมษายน 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HJ0XSSUE  

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคปลาย ปCการศึกษา 2554 ภาคพิเศษ (ครั้งท่ี 1) 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0376 ลงวันท่ี 2 เมษายน 
2555 แจ=งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ท่ีสอบไลJได=ครบถ=วนทุกรายวิชาตามความต=องการของ
หลักสูตร และมีแต=มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูJในขJายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปeการศึกษา 2554 ภาคพิเศษ 
(ครั้งท่ี 1) ตรวจสอบรายชื่อท่ีแก=ไขเรียบร=อยแล=ว รวม 61 คน  ดังนี้  

1. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร&) ภาคพิเศษ  จํานวน  13   คน 
2. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  จํานวน  48  คน 

สJวนงานจัดการศึกษา ได=ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข=องกับการอนุมัติปริญญา
เรียบร=อยแล=ว ผู=มีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมJมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย  และเพ่ือให=สามารถดําเนินการได=รวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาขอ
ความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพ่ือให=ทันตามระยะเวลาและข้ันตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยแจ=ง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 30 เมษายน 2555 รายละเอียดอ=างอิงท่ี 
GY0Z38XM วันท่ี 3 เมษายน 2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GY0Z38XM  
หรือ H60X43OU วันท่ี 11 เมษายน 2555 http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?H60X43OU     

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   

4.2 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคปลาย ปCการศึกษา 2554 ภาคพิเศษ (ครั้งท่ี 2) 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0412 ลงวันท่ี 11 เมษายน 
2555 แจ=งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ท่ีสอบไลJได=ครบถ=วนทุกรายวิชาตามความต=องการของ
หลักสูตร และมีแต=มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูJในขJายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปeการศึกษา 2554  (ครั้งท่ี 2) 
ภาคพิเศษ ตรวจสอบรายชื่อท่ีแก=ไขเรียบร=อยแล=ว รวม 35 คน ดังนี้  

1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ   จํานวน 21 คน 

2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร&) ภาคพิเศษ จํานวน 10 คน  

3. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ จํานวน   4 คน  

สJวนงานจัดการศึกษา ได=ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข=องกับการอนุมัติปริญญา
เรียบร=อยแล=ว ผู=มีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมJมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย และเพ่ือให=สามารถดําเนินการได=รวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาขอ
ความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพ่ือให=ทันตามระยะเวลาและข้ันตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยแจ=ง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 30 เมษายน 2555 รายละเอียดอ=างอิงท่ี 
H60XB9OM วันท่ี 11 เมษายน2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?H60XB9OM   
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 ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.3 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคปลาย ปCการศึกษา 2554 ภาคปกติ (ครั้งท่ี 1) 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0432 ลงวันท่ี 23 เมษายน 
2555 แจ=งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ท่ีสอบไลJได=ครบถ=วนทุกรายวิชาตามความต=องการของ
หลักสูตร และมีแต=มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูJในขJายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปeการศึกษา 2554 (ครั้งท่ี 3) 
ภาคพิเศษ ตรวจสอบรายชื่อท่ีแก=ไขเรียบร=อยแล=ว รวม 169 คน ดังนี้  

1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ   จํานวน  28  คน 

2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร&) ภาคปกติ จํานวน  42  คน 

3. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร&ชีวภาพ) ภาคปกติ  จํานวน  29  คน 

4. หลักสูตร วท.บ.(เคมี) ภาคปกติ   จํานวน    6  คน 

5. หลักสูตร วท.บ.(ฟKสิกส&) ภาคปกติ   จํานวน  14  คน 

6. หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคปกติ   จํานวน  50  คน  

สJวนงานจัดการศึกษา ได=ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข=องกับการอนุมัติปริญญา
เรียบร=อยแล=ว ผู=มีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมJมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย และเพ่ือให=สามารถดําเนินการได=รวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาขอ
ความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพ่ือให=ทันตามระยะเวลาและข้ันตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยแจ=ง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 30 เมษายน 2555 รายละเอียดอ=างอิงท่ี 
HJ0XDBY8 วันท่ี 24 เมษายน2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HJ0XDBY8        

 ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.4 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคปลาย ปCการศึกษา 2554 ภาคพิเศษ (ครั้งท่ี 3) 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0438 ลงวันท่ี 24 เมษายน 
2555 แจ=งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ท่ีสอบไลJได=ครบถ=วนทุกรายวิชาตามความต=องการของ
หลักสูตร และมีแต=มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูJในขJายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปeการศึกษา 2554 (ครั้งท่ี 3) 
ภาคพิเศษ ตรวจสอบรายชื่อท่ีแก=ไขเรียบร=อยแล=ว รวม 14 คน ดังนี้  

1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ   จํานวน 12 คน 

2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร&) ภาคพิเศษ จํานวน   2 คน  

สJวนงานจัดการศึกษา ได=ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข=องกับการอนุมัติปริญญา
เรียบร=อยแล=ว ผู=มีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมJมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย และเพ่ือให=สามารถดําเนินการได=รวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาขอ
ความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพ่ือให=ทันตามระยะเวลาและข้ันตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยแจ=ง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 30 เมษายน 2555 รายละเอียดอ=างอิงท่ี 
HJ0XGDNG วันท่ี 24 เมษายน2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HJ0XGDNG      
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 ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.5 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปC 2554 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ& 2555 
เห็นชอบให=แตJงต้ังคณะกรรมการประเมินและติดตามเกณฑ&การประเมินตามข=อ 7 และ ข=อ 8 มอบฝ7ายเลขานุการ
ตรวจสอบข=อมูลเบ้ืองต=น นั้น    

ฝ7ายเลขานุการ ได=ดําเนินการจัดสJงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงได=รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2555 แล=ว โดยมีผล
การประเมิน อ=างอิงท่ีhttp://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HK0ZHQG0 หรืออ=างอิงท่ี 
HK0ZHQG0 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2555 รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีข=อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ข=อ 5.3 การจัดสJงระเบียบวาระการประชุม มีผลการดําเนินงานน=อยกวJา 3 วันทําการ ซ่ึงผลการ
ประเมินในระดับพอใช= โดยให=ฝ7ายเลขานุการ ปKดวาระการประชุมตามกําหนดเวลา สําหรับวาระแทรก/เรJงดJวน ให=รอไป
พิจารณาในครั้งตJอไป หรือจัดสJงเพ่ิมเติมภายหลัง ท่ีประชุมมอบฝ7ายเลขานุการดําเนินการ  

2. ข=อ 5.7 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวบJงชี้ของแผนกลยุทธ& และแผนปฏิบัติการ
ประจําปe ซ่ึงมีข=อคิดวJารายงานประจําเดือนเปdนการเก็บรวบรวมข=อมูล ควรมีการสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบJงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปeทุกเดือนและแผนกลยุทธ&ทุกปe เพ่ือให=สอดคล=องกับการประกันคุณภาพ ท่ีประชุมมอบคณบดี 
และรองคณบดีฝ7ายวางแผน พิจารณาดําเนินการภายในเดือน พฤษภาคม 2555  

3. ข=อ 5.8 การประเมินผู=บริหาร ประจําปe 2555 รองคณบดีฝ7ายวิชาการ แจ=งวJาอยูJในระหวJาง
ดําเนินการวิเคราะห&ประมวลผล และจะนําเสนอพิจารณาในการประชุมประจําเดือนพฤษภาคม 2555   
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สรุปแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะศิลปะศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน ปCการศึกษา 2554 
 
เกณฑ�การประเมินตามคู1มือตัวบ1งชี้และเกณฑ�ประเมินคุณภาพภายใน  
 ระดับคะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต=องปรับปรุงอยJางเรJงดJวน             
 1.51 – 2.50 หมายถึง   การดําเนินงานต=องปรับปรุง  (ระดับพึงพอใจ 
                  2.51 – 3.50 หมายถึง   การดําเนินงานระดับพอใช=  
                  3.51 – 4.50 หมายถึง   การดําเนินงานระดับด ี
  4.51 – 5.00 หมายถึง   การดําเนินงานระดับดีมาก 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินอยู1ในระดบั  

ค1าเฉลี่ย 

X 
ระดับ  ดีมาก  ด ี  พอใช' 

 ต'อง
ปรับปรุง 

 ต'องปรับปรุง
อย1าง

เร1งดวน 

ไม1ระบ ุ

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. กรรมการประจาํคณะฯ ทุกคน ได=รับทราบบทบาทหน=าที่ และเข=าใจเกีย่วกับกฎหมายข=อบังคับ
ตJางๆ ที่เกี่ยวข=องตามประกาศแตJงตั้งของคณะฯ และ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& พ.ศ. 2541 

3 30.0 6 60.0 1 10.0 - - - - - - 4.20 ดี 

ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม - 
2. กรรมการประจําคณะ ได=กํากับดูแลคณะไปสูJทิศทางที่กําหนดรJวมกันระหวJางผู=บริหารคณะและ
คณะกรรมการประจําคณะฯ สอดคล=องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของชาติ และทันตJอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2 20.1 5 50.0 3 30.0 - - - - - - 3.90 ดี 

ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. ปgจจุบันกรรมการคณะพิจารณาเรื่องที่เข=ามาซึ่งเปdนงานประจําสJวนใหญJ นJาจะมีสJวนรJวม

ในการอภิปราย กําหนดแนวทางของคณะให=มากกวJานี้ 
2. ควรกํากับดูแลให=ชัดเจนกวJานี้ 

3. กรรมการประจําคณะฯ มีประกาศแตJงตั้งและประชาสัมพันธ&ให=บุคลากรทราบ ได=พิจารณาและให=
ข=อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร& 

4 40.0 3 3.00 3 30.0 - - - - - - 4.10 ดี 
ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 1. ควรพิจารณานโยบายและแผน ยุทธศาสตร&ของคณะและให=ข=อเสนอแนะ 

4. กรรมการประจําคณะฯ มีการกําหนดเกณฑ&การประเมินตนเอง และมีการรายงานผลการประเมิน
ตนเองเผยแพรJให=บุคลากรทราบ 

6 60.0 4 40.0 - - - - - - - - 4.60 ดีมาก 
ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 1. ควรรายงานผลการประเมินให=บุคลากรทราบ 

5. คณะกรรมการรับทราบเกณฑ&การประเมินตนเอง 10 ข=อ ประกอบด=วย               
5.1 มีการประชุมคณะกรรมการอยJางสม่ําเสมอเปdนประจําทุกเดือน 10 10.0 - - - - - - - - - - 5.00 ดีมาก 

ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม - 
5.2 กรรมการเข=าประชุมไมJน=อยกวJาร=อยละ 80 8 80.0 2 20.0 - - - - - - - - 4.80 ดีมาก 

ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม - 
5.3 จัดสJงระเบียบวาระการประชุมพร=อมเอกสารให=คณะกรรมการฯ กJอนถึงวันประชุม อยJางน=อย 
3 วันทําการ 

2 20.0 2 20.0 3 30.0 1 10.0 2 20.0 - - 3.10 พอใช= 

ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. ข=อนี้เห็นใจเลขาครับ เพราะบางเรื่องเปdนเรื่องเรJงดJวน ทําให=ไมJสามารถทําได=ตามกําหนด 
2. ควรปรับปรุงผลการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงเกณฑ& 
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รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

X ระดับ เห็นด'วยมากที่สุด เห็นด'วยมาก เห็นด'วย 
เห็นด'วย

น'อย 
เห็นด'วยน'อย

ที่สุด 
ไม1ระบ ุ

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
5.4 แจ=งมติที่ประชุมแกJผู=เกี่ยวข=องทราบเปdนลายลักษณ&อักษรโดยคณบดีติดตามให=มีการดําเนินงาน
ตามที่ได=รับมอบหมาย และนําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุมครั้งตJอไป 

2 20.0 6 60.0 1 10.0 1 10.0 - - - - 3.90 ดี 
ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 1. ควรมีการติดตามเพื่อเสนอผลในการประชุมครั้งตJอไปให=มากกวJานี้ 

5.5 ดําเนินการออกประกาศคณะฯ เพื่อแจ=งให=บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติในกรณีที่เปdน
หลักเกณฑ& หรือแนวปฏิบัติ 

6 60.0 4 40.0 - - - - - - - - 4.60 ดีมาก 
ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม - 

5.6 ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะให=เปdนไปตามที่ สกอ. กําหนด 1 10.0 8 80.0 1 10.0 - - - - - - 4.00 ดี 

ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
5.7 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให=บรรลุวัตถุประสงค& และเป�าหมายตามยุทธศาสตร& และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปe 

1 10.0 7 70.0 1 10.0 1 10.0 - - - - 3.80 ดี 

ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. รายงานประจาํเดือนเปdนการเก็บข=อมูล แตJควรมีการสรุปผลการดําเนินตามตัวบJงชี้ของแผน

ประจําปeทุกเดือนและแผนกลยุทธ&ทุกปe 
5.8 ประเมินผลการบริการงานของผู=บริหารระดับคณะ และระดับภาควิชา/เทียบเทJา 5 50.0 4 40.0 - - - - - - 1 10.0 4.56 ดีมาก 

ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
5.9 ให=ข=อเสนอแนะเชิงสร=างสรรค& และติดตามให=มีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให=ผู=บริหารใช=เปdน
แนวทางในการพัฒนาคณะให=เจริญก=าวหน=าอยJางตJอเนื่อง 

2 20.0 4 40.0 2 20.0 1 10.0 - - 1 10.0 3.78 ดี 

ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. จากผลการประเมินในข=อ 8 คณะกรรมการประจาํคณะควรมีระบบและกลไกที่จะให=

ผู=บริหารพัฒนาปรับปรุงอยJางชัดเจน 
5.10 คณะกรรมการประจําคณะประเมินตนเองตามหลักเกณฑ&ข=างต=นภายในเดือนเมษายนของทุก
ปe 

5 50.0 4 40.0 - - - - - - 1 10.0 4.56 ดีมาก 
ข=อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม  

เฉลี่ยรวม 4.21 ดี  

 
ข'อคิดเห็น - 
ข'อเสนอแนะ 

เมื่อสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะได=แล=ว คณะกรรมการประจําคณะควรนํามาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําคณะ 
และประชาสัมพันธ&ให=บุคลากรทราบ 
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4.6 การเป9ดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท1องเท่ียว) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�  

สืบเนื่องจากโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน.)ขออนุมัติเปKด
สอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ ซ่ึงได=รับอนุมัติใช=หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตศรีราชาเรียบร=อยแล=ว และเปdนไปตามแผนการรับนิสิตใหมJ ปeการศึกษา 2555 – 
2558  ซ่ึงได=รับอนุมัติเปKดรับนิสิตต้ังแตJภาคต=น ปeการศึกษา 2555 เปdนต=นไป จํานวนรับ 180 คน/ปe และท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2554 มีมติเห็นชอบเรียบร=อยแล=ว 
และ 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& มอบให=คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& รับผิดชอบ
ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
สุพรรณบุรีท้ังหมด โดยให=รับนิสิตใหมJหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ ต้ังแตJภาคต=น ปe
การศึกษา 2555 เปdนต=นไป โดยจัดการเรียนการสอนชั้นปeท่ี 1 – 2  ท่ีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& วิทยาเขต
กําแพงแสน และจัดการเรียนการสอนชั้นปeท่ี 3 – 4 ท่ีโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดังนั้น คณะศิลปศาสตร&และ
วิทยาศาสตร& จึงเสนอขออนุมัติเปKดสอนโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ ซ่ึงท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2555 มีมติเห็นชอบให=นําเสนอ
โครงการเพ่ือให=เปdนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ตJอเนื่องกับโครงการภาค
พิเศษ ท่ีดําเนินการเดิมของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซ่ึงจะรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนิสิตท่ีมีอยูJเดิม 
ชั้นปeท่ี 2 – 4 จนนิสิตจบการศึกษา โดยอยูJในความรับผิดชอบของโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร& สุพรรณบุรี 
(สศสพ.)   

ดังนั้น เม่ือเอกสารการเสนอขออนุมัติเปKดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ซ่ึง
โครงการจัดต้ัง สอบน. และโครงการจัดต้ัง สศสพ. นําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามข้ันตอนการวิเคราะห&จากท่ีประชุม
คณะกรรมการการศึกษา และกองแผนงาน คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ได=รับแจ=งมติ และผลการวิเคราะห& ดังนี้  

1.  มติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2555 พิจารณา
เรื่องการเปKดสอนหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ ซ่ึงหลักสูตรเดิมของวิทยาเขตศรีราชา 
มาเปKดสอนท่ีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&ในความรับผิดชอบของโครงการ สอบน. และ โครงการ สศสพ. นั้น ท่ี
ประชุมพิจารณาแล=วมีความเห็นวJาเปdนการเปKดสอนหลักสูตร ภาคพิเศษ ในหลักสูตรและสาขาวิชาชื่อเดียวกัน จึงเห็น
ควรให=คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& บริหารจัดการโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ภาค
พิเศษ ท่ีได=รับอนุมัติแล=ว โดยผนวกความพร=อมท่ีได=จัดเตรียมไว=รองรับสําหรับโครงการใหมJเข=าไว=ด=วยกัน และดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนรJวมกัน เพ่ือเกิดประโยชน&สูงสุดและความคุ=มคJาของทรัพยากรท่ีมีอยูJของมหาวิทยาลัยฯ  

2.  กองแผนงาน วิเคราะห&และเสนอความเห็นวJา โครงการท้ัง 2 สJวน มีความซํ้าซ=อนกัน เนื่องจาก
เปdนการเสนอเปKดสอนหลักสูตรเดียวกัน ภายใต=ความรับผิดชอบของคณะฯเดียวกัน เห็นควรให=คณะฯ พิจารณาทบทวน
เพ่ือมิให=เกิดความซํ้าซ=อนในการเสนอขอเปKดโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ ใน
คณะเดียวกัน  

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษาฯ และผลการวิเคราะห&ของกองแผนงาน คณะศิลปศาสตร&
และวิทยาศาสตร& โดย อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดต้ัง สอบน. รองคณบดีฝ7ายวิชาการ ประธานโครงการ
จัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร& สุพรรณบุรี  และ ผอ.กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ได=มีการประชุมรJวมกันเพ่ือ
พิจารณาปรึกษาหารือหลังรับทราบนโยบายของทJานรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และคณบดี ศวท. แล=ว โดย
เสนอแนวทางการเปKดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว)  ดังนี้  
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1. ให=เปKดสอนหลักสูตร ภาคพิเศษ บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) โดยใช=หลักสูตร และ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนรJวมกัน ภายใต=คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&และวิทยาศาสตร& เปdน 1 
โครงการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& และการวิเคราะห&ของกองแผนงาน       

2. การจัดการเรียนการสอน ให=บริหารจัดการ โดยแบJงเปdน 2 สJวน คือ  

    2.1  รหัส Q12 เปdนหมูJเรียนของหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ ใน
ความรับผิดชอบของโครงการสายวิชาศิลปศาสตร& สุพรรณบุรี เรียนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน 2 ปe (ชั้นปeท่ี 1 - 2)  และท่ี
สุพรรณบุรี 2 ปe (ชั้นปeท่ี 3 - 4)  จํานวนรับนิสิตชั้นปeท่ี 1 ต้ังแตJปeการศึกษา 2555 เปdนต=นไป จํานวน 150 คน/ปe        
ในปeการศึกษา 2555  รับนิสิตโดยวิธีรับตรง 50 คน และรับผJาน Admission จํานวน 100 คน  

    2.2  รหัส Q13 เปdนหมูJเรียนของหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ ใน
ความรับผิดชอบของ สอบน. เรียนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน ท้ัง 4 ชั้นปe จํานวนรับนิสิตชั้นปeท่ี 1 ต้ังแตJปeการศึกษา 2555 
จํานวน 180 คน/ปe  ในปeการศึกษา 2555 รับนิสิตโดยวิธีรับตรง จํานวน 180 คน   

3. ใช=อัตราคJาธรรมเนียม และอัตราคJาเบ้ียประชุม คJาตอบแทนอ่ืน ๆ ในอัตราเทJากับโครงการภาค
พิเศษเดิมท่ีดําเนินการอยูJในปgจจุบันของโครงการสุพรรณบุรี (ได=รับอนุมัติตั้งแตJปeการศึกษา 2548)  

4 .  ใช=หลั กสู ตร  บธ .บ . (การจัดการโรงแรมและทJอง เ ท่ียว )  ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตศรีราชา ซ่ึงได=รับอนุมัติเรียบร=อยเปKดโครงการหลักสูตรภาคพิเศษ ตามท่ีโครงการ
จัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีได=รับการอนุมัติแล=ว ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ใน
การประชุมครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2555 โดยผนวกความพร=อมของคณะฯ ท่ีได=จัดเตรียมไว=รองรับสําหรับ
โครงการใหมJไว=ด=วยกัน และดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการบริหารโครงการตามข=อ 2 และ 3 ข=างต=น       

ดังนั้น จึงขอเสนอให=ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแนวทางการทบทวนการเสนอ
โครงการตามมติคณะกรรมการการศึกษา และกองแผนงาน เพ่ือให=ความเห็นชอบ และแจ=งวิทยาเขตกําแพงแสนทราบ   
รายละเอียดสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?H70TX5MS หรืออ=างอิง ท่ี 
H70TX5MS เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2555 และอ=างอิงท่ี HF0XVIT1 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 หรือสืบค=นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HF0XVIT1   

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามแนวทางท่ี 1 – 4 และแจ=งวิทยาเขตกําแพงแสนทราบตJอไป   

4.7 ขออนุมัติเป9ดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท1องเท่ียว) ภาคปกติ  

ด=วยโครงการจัด ต้ั งสายวิชา อุตสาหกรรมและนวัตกรรมภาษา (สอบน. )  มี บันทึกท่ี  ศธ 
0513.20405/0111 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2555 ขออนุมัติเปKดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) 
ภาคปกติ ต้ังแตJ ภาคต=น ปeการศึกษา 2556 จํานวนรับ 180 คน/ปe โดยได=รับอนุมัติใช=หลักสูตรดังกลJาวจากคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตศรีราชาเรียบร=อยแล=ว และท่ีประชุมคณะกรรมการฝ7าย
การศึกษา คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบ 
และให=นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตJอไป นั้น  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบแผนการรับนิสิตใหมJ ประจําปe 2555 – 2558 
ซ่ึงได=รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี  1/2554 เม่ือวันจันทร&ท่ี 4 มกราคม 2554 และท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2554 แล=ว มีการบรรจุแผนจํานวนรับนิสิตหลักสูตร
ภาคปกติดังกลJาว ต้ังแตJปeการศึกษา 2555 จํานวนรับ 180 คน/ปe  
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โครงการจัดต้ัง สอบน. มีการเปKดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ 
จํานวนรับ 180 คน/ปe ต้ังแตJภาคต=นปeการศึกษา 2555 อยูJเดิมการเปKดหลักสูตรภาคปกติเปdนการขยายโอกาสทาง
การศึกษา และตอบสนองความต=องการของท=องถ่ิน และเปdนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการเข=าเปdนสมาชิกอาเซียน
อีกทางหนึ่ง รายละเอียดสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HK0Z5PE6 หรือ
อ=างอิงท่ี HK0Z5PE6 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2555  

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.8 ขออนุมัติข้ึนทะเบียนอาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ด=วยโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20411/140 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2555 โดยขอ
เสนอชื่ออาจารย&ประจําหลักสูตร และอาจารย&สนับสนุนหลักสูตร รวม 16 ราย ซ่ึงเปdนบุคลากรสังกัดโครงการจัดต้ังสาย
วิชาเคมี คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& เพ่ือข้ึนทะเบียนเปdนอาจารย&ประจําบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ท้ังนี้ได=ผJานความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรฯ เรียบร=อยแล=วดังนี้ 

1. อาจารย& ดร.อาทร  ลอยสรวงสิน   
2. อ.ดร.พจมาลย&   พูลมี  
3. อ.ดร.บุญเดช   เบิกฟ�า  
4. อ.ดร.วันเพ็ญ   เหลJาศรีไพบูลย&  
5. อ.ดร.นงพงา   จรัสโสภณ    
6. อ.ดร.กมลทิพย& ขัตติยะวงศ&  
7. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ&  
8. รศ.ดร.จงรักษ& แก=วประสิทธิ์  
9. ผศ.ดร.ฐิติยา แซJปgง 
10. อ.ดร.ปKติ ตรีสุกล  
11. อ.ดร.วีนาวรรณ สมผล 
12. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุJม 
13. อ.ดร.สุนันท& ทิพย&ทิพากร 
14. อ.ดร.วีรมลล& ไวลิขิต  
15. อ.ดร.น้ําฝน ทองทวี  
16. อ.ดร.พิเชษฐ& อนุรักษ&อุดม 
17. ผศ.วุฒิพงษ& ศิลปวิศาล  

อนึ่ง การเสนอแตJงต้ังอาจารย&ประจําบัณฑิต ตามระเบียบวJาด=วยอาจารย&บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& พ.ศ. 2548 กําหนดคุณสมบัติของอาจารย&ประจําบัณฑิตวิทยาลัยไว=ตามข=อ 5.1 เปdนผู=สําเร็จ
การศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนJงทางวิชาการไมJตํ่ากวJารองศาสตราจารย& หรือ 5.2 เปdนผู=ท่ีหัวหน=า
ภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหน=าสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และคณบดีพิจารณาแล=วเห็นวJามีความสามารถดีเดJน และมีผลงานเปdนท่ียอมรับในสาขาท่ีทําการสอน 
และตามข=อ 8 ให=หัวหน=าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหน=าสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผJานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ เปdนผู=เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ=วนตJอคณบดี เพ่ือข้ึนทะเบียนเปdนอาจารย&บัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดอ=างอิงในระบบ e-Office สืบค=นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HF0WR8MG  หรือท่ี HF0WR8MG เม่ือวันท่ี 20 
เมษายน 2555      
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 ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม    เห็นชอบให=เสนอชื่อแตJงต้ังอาจารย&บัณฑิต ลําดับท่ี 1 – 16 โดยลําดับท่ี 17 ขอ
ถอนชื่อเนื่องจากมีคุณสมบัติไมJครบถ=วนตามข=อ 5.1 และขอให=ประธานสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่ออาจารย&ลําดับท่ี 1 – 
16 กรณีท่ีได=รับการข้ึนทะเบียนเปdนอาจารย&บัณฑิตวิทยาลัยแล=วให=ถอนชื่อออก และให=คณบดีพิจารณาเสนอชื่อเฉพาะ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ=วน และยังมิได=ข้ึนทะเบียนเปdนอาจารย&บัณฑิตวิทยาลัยเทJานั้น    

4.9 ขออนุมัติประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน1งทางวิชาการ   

เนื่องจาก ดร.พรพิศ ยิ้มประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนJง อาจารย& สังกัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร& สายวิชาคณิตศาสตร& สถิติ และคอมพิวเตอร& คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ได=รับอนุมัติบรรจุ
เข=ารับราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแตJวันท่ี 23 มกราคม 2550 เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหนJง
ทางวิชาการในตําแหนJงผู=ชJวยศาสตราจารย& สาขาวิชาคณิตศาสตร& โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 
01417231 หลักคณิตศาสตร& (Principles of Mathematics) ในภาคต=น ปeการศึกษา 2555 และจัดสJงเอกสารประกอบ 
ด=วย    

1) แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2) แบบประวัติสJวนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)   

3) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01417231 หลักคณิตศาสตร& (Principles of Mathematics)    

4) แผนการสอนรายวิชา 01417231 หลักคณิตศาสตร& (Principles of Mathematics) ภาคต=น ปe
การศึกษา 2554  และภาคต=น ปeการศึกษา 2555     

ท้ังนี้หัวหน=าสายวิชาคณิตศาสตร& สถิติ และคอมพิวเตอร& ได=ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและ
เอกสารผลงานเรียบร=อยแล=ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& รับเรื่องเม่ือวันท่ี 20 เมษายน
2555   

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ=งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว=ตามข=อ 4.2 หนJวยงานจะต=องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคต=น ประจําปe 2555 จะต=องเสนอเรื่องสJงถึงกองการเจ=าหน=าท่ี บางเขน กJอนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2555    

ดังนั้น เพ่ือให=การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ดําเนินไปด=วยความ
เรียบร=อย และเปdนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให=
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน=าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน=าภาควิชาหรือ
เทียบเทJา เปdนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนJงทาง
วิชาการ จํานวน 2 ทJาน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแตJงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ตJอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนJงทางวิชาการอนุมัติแตJงต้ังตJอไป รายละเอียดอ=างอิงท่ี HN0UG2MV หรือสืบค=นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HN0UG2MV พร=อมนี้ได=แนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหนJงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& อ=างอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบค=นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ     

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ดังนี้  
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1.  ให=เสนอชื่อแตJงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการสอนตามองค&ประกอบ ดังนี้  
1) หัวหน=าสายวิชาคณิตศาสตร&ฯ  ประธานกรรมการ  
2) รศ.วิรัตน&   สุวรรณาภิชาติ กรรมการ  
3) ผศ.ชานันก& สุดสุข  กรรมการ  

 2.  มอบหนJวยการเจ=าหน=าท่ี สํานักงานเลขานุการ นําแบบฟอร&มการประเมิน และแบบฟอร&มอ่ืนท่ี
เก่ียวข=องกับการประเมินผลการสอน การเสนอขอตําแหนJงทางวิชาการ ไว=บนหน=าเว็บเพจของคณะฯ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ&ให=คณาจารย&ทราบ     

4.10 ขอเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน1งผู'ช1วยศาสตราจารย�  

ด=วย อ.ดร.จรีรัตน& มงคลศิริวัฒนา ข=าราชการ ตําแหนJง อาจารย& สังกัดสาขาพันธุศาสตร& สายวิชา
วิทยาศาสตร& คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& บรรจุเข=ารับราชการตําแหนJงอาจารย& เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2540 
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร&ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร& มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลาออกจากราชการเม่ือวันท่ี 15 
ตุลาคม 2541 และบรรจุกลับเข=ารับราชการ ตําแหนJง อาจารย& สังกัดสาขาวิชาพันธุศาสตร& สายวิชาวิทยาศาสตร& คณะ
ศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2541 รวมอายุราชการ 15 ปe 9 เดือน 29 วัน (นับถึงวันท่ี 23 
เมษายน 2555) ขอเสนอผลงานเพ่ือขอตําแหนJงทางวิชาการ ตําแหนJงผู=ชJวยศาสตราจารย& สาขาวิชาพันธุศาสตร& จํานวน 
5 ชุด โดยหัวหน=าสายวิชาวทิยาศาสตร& ได=พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานครบถ=วนแล=ว 
และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& รับเรื่องเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2555 รายละเอียดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HI0TBHRA หรืออ=างอิงท่ี HI0TBHRA วันท่ี 23 เมษายน 
2555 ประกอบด=วย   

1) แบบประวัติสJวนตัวและหนังสือรับรองปริมาณงาน (ก.พ.อ.03) อ=างอิงท่ี HN14M6F3 วันท่ี 
28 เมษายน 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HN14M6F3       

2) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 02738461 เทคนิคการถJายโอนยีนในพืช        

3) ผลงานวิจัย  3  เรื่อง ประกอบด=วย  

3.1 การแสดงออกของยีนในข=าวสายพันธุ&กลาย virescent mutant.  หน=า 158-162 ใน 
สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร& ครั้งท่ี 13 พันธุศาสตร&กับการพัฒนาท่ียั่งยืน วันท่ี 5-7 มิถุนายน 2546 (ผู=เสนอมีสJวนรJวม
ร=อยละ 70 ของผลงานวิจัย) 

3.2 DNA methylation ในจีโนมข=าวเม่ืออยูJในสภาวะเครียดเนื่องจากเกลือ หน=า 382 – 
386 ใน  การประชุมวิชาการพันธุศาสตร&แหJงชาติ ครั้งท่ี 14 พันธุศาสตร& : จากพ้ืนฐานสูJเทคโนโลยีระดับโมเลกุล วันท่ี 
11 – 13 มีนาคม 2548 โรงแรมมิราเคิล แกรนด& คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (ผู=เสนอมีสJวนรJวมร=อยละ 70 ของผลงานวิจัย)  

3.3 การตรวจสอบและวัดปริมาณ microRNA 172a ในชJวงชักนําการออกดอกในข=าว 
(Oryza sativa L.) พันธุ&ข=าวขาวดอกมะลิ 105. หน=า 22-26 ใน การประชุมวิชาการพันธุศาสตร&แหJงชาติ ครั้งท่ี 16 
พันธุศาสตร&..แก=วิกฤตพลังงาน (Genetics for National Energy Crisis) วันท่ี 25-27 มีนาคม 2552 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร& ศูนย&รังสิต ปทุมธานี (ผู=นําเสนอมีสJวนรJวมร=อยละ 70 ของผลงานวิจัย) 

4) ผลงานบทความทางวิชาการ 2 เรื่อง ประกอบด=วย  
4.1  เทคโนโลยียีนชิป. Thai J. Genet. 2:84-102. (ผู=เสนอมีสJวนรJวมร=อยละ 100) 
4.2 บทบาทของไมโครอาร&เอ็นเอในการควบคุมการออกดอกของข=าว. หน=า 18-22. ใน 

รวมผลงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร& ครั้งท่ี 17 การวิจัยพันธุศาสตร&เพ่ือการแปลผลสูJการประยุกต& ระหวJางวันท่ี 7-9 
เมษายน 2554  ณ โรงแรม อิมพิเรียลแมJปKง เชียงใหมJ (ผู=เสนอมีสJวนรJวมร=อยละ 100)  
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5) ผลการประเมินผลการสอน 

อนึ่ ง  คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหนJ งทางวิชาการประจําคณะฯ ได=ชJ วยตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะ ตําแหนJง ชั่วโมงสอน ก.พ.อ.03 ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ&เผยแพรJตามหลักเกณฑ&ท่ี ก.พ.อ. 
กําหนดแล=ว เห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให=ความเห็นชอบ และมอบคณบดี 
พิจารณาเสนอเรื่องแตJงต้ังตําแหนJงทางวิชาการ และพิจารณาแจ=งรายชื่อผู=ทรงคุณวุฒิในสาขาพันธุศาสตร& โดยวิธีปกติ 
ไมJน=อยกวJา 6 ทJานตามบัญชีรายชื่อผู=ทรงคุณวุฒิท่ีได=รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตJอไป     

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมีข=อแนะนําให=คณะฯ พิจารณาแตJงต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ โดยมีรองคณบดีฝ7ายวิชาการ เปdนประธาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยจัดทําโครงการ 
กิจกรรม กระตุ=น ชJวยเหลือ แนะนําให=บุคลากรสายวิชาการเข=าสูJกระบวนการขอตําแหนJงทางวิชาการได=ตามเป�าหมายของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย     

4.11 แผนพัฒนาปรับปรุงเ พ่ือเ พ่ิมจํานวนนิ สิตท่ีผ1านการทดสอบความรู'ความสามารถด'าน
ภาษาต1างประเทศ  

สืบเนื่องจากจํานวนนิสิตท่ีผJานการทดสอบความรู=ความสามารถด=านภาษาตJางประเทศ ไมJน=อยกวJา
ร=อยละ 60 ตามตัวชี้วัดท่ี 3 ของแผนปฏิบัติราชการประจําปe 2554 คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& มีผลการ
ดําเนินงาน อยูJในสัดสJวนร=อยละ 64 ซ่ึงอยูJในลําดับท่ี 4 จากจํานวนสี่วิทยาเขต ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีบันทึกท่ี ศธ 
0513.10106/ว 5403 ขอทราบข=อมูลแผนพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมจํานวนนิสิตท่ีผJานการทดสอบความรู=ความสามารถด=าน
ภาษาตJางประเทศ อ=างอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GX0WJIJR หรือท่ี 
GX0WJIJR วันท่ี 2 เมษายน 2555 โดยกําหนดจัดสJงแผนภายในวันท่ี 20 เมษายน 2555 นั้น  

คณบดี ได=มอบหมายรองคณบดีฝ7ายกิจการนิสิต ประสานงานกับฝ7ายวิชาการ ฝ7ายวางแผน สายวิชา
ศิลปศาสตร& ประธาน สอบน. และโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนฯ 
ดังกลJาว ซ่ึงรองคณบดีฝ7ายกิจการนิสิต ได=ดําเนินการประสานงานเชิญประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 19 เมษายน  2555 
โดยจัดสJงเอกสารสรุปรายงานและนําเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0150 ลงวันท่ี 20 
เมษายน 2555 รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HI0PSZAC อ=างอิงท่ี 
HI0PSZAC เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2555 และนําเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมจํานวนนิสิตท่ีผJานการทดสอบความรู=
ความสามารถด=านภาษาตJางประเทศ ท่ีจัดทําเสร็จเรียบร=อยแล=ว นําเสนอคณบดี และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการ พิจารณาเ ม่ือวัน ท่ี  23  เมษายน 2555 อ= า ง อิ ง ท่ี  HF0UI2G3 วัน ท่ี  20  เมษายน 2555 สืบค=น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HF0UI2G3 และนําเสนอแผนดังกลJาวตามกําหนดแล=ว 
ดังนี้  

โครงการ/กิจกรรม หนJวยงานรับผดิชอบ 

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สอนโดยอาจารย&ชาวตJางประเทศ งานวิเทศสัมพันธ& มก.กําแพงแสน 

2. การสอบ Entrance Exam สําหรับนิสิตช้ันปeท่ี 1 มก.กําแพงแสน รJวมกับสายวิชาศิลป
ศาสตร& และ โครงการ สอบน.  

3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะการฟgง การพูด การอJาน และการเขียน   ฝ7ายกิจการนิสิต ศวท.  

4. การจัดสอบ Exit Exam (TOEIC) ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน ฝ7ายกิจการนิสิต ศวท. รJวมกับโครงการ
หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาค
พิเศษ และโครงการ สอบน.  
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โครงการ/กิจกรรม หนJวยงานรับผดิชอบ 

5. การใช=บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร& รJวมกับโครงการ 
สอบน.  

6. การจัดหาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร& รJวมกับโครงการ 
สอบน.  

เนื่องจากแผนพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมจํานวนนิสิตท่ีผJานการทดสอบความรู=ความสามารถด=าน
ภาษาตJางประเทศ รองคณบดีฝ7ายประกันคุณภาพ มีข=อเสนอในสJวนของกิจกรรมท่ี 3-6 กลุJมเป�าหมาย คือ นิสิตของ
คณะฯ เทJานั้น ซ่ึงถือวJาเปdนการพัฒนานิสิตคณะฯ ให=มีทักษะเพ่ิมข้ึน นับวJาเปdนสิ่งท่ีดี แตJตัวชี้วัดท่ี 3 ของ ก.พ.ร. ท่ี
มหาวิทยาลัยให=เสนอแผนพัฒนาปรับปรุงนั้น หมายถึงนิสิตท้ังหมดท่ีเรียนภาษาตJางประเทศ ตามตัวชี้วัดท่ี 3 ซ่ึงเปdน
ภารกิจของคณะฯ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปeการศึกษา 2555 จึงควรพิจารณาถึงกระบวนการพัฒนาปรับปรุงให=
นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนภาษาตJางประเทศท้ังหมด ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ผJานการทดสอบความรู=ความสามารถด=าน
ภาษาตJางประเทศ ร=อยละ 60 มากข้ึน ดังนั้น คณะฯ ควรต=องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของแตJละรายวิชา ท่ีจะ
ทําให=ผู=เรียนเรียนรู= (คะแนน) ดีข้ึนกวJาเดิม จึงจะทําให=ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้ดีข้ึน ดังนั้นจึงขอเสนอให=ฝ7าย
วิชาการ ฝ7ายกิจการนิสิต และหนJวยงาน/โครงการท่ีเก่ียวข=อง ซ่ึงรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนภาษาตJางประเทศ 
รJวมกับอาจารย&ผู=สอน พิจารณาดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปe
การศึกษา 2555 โดยมีเป�าหมายวJาผู=เรียนท้ังหมด (ไมJใชJเฉพาะนิสิต ศวท.) สามารถสอบผJานได=คะแนนร=อยละ 60 
เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้กิจกรรมท่ี 5-6 อาจเพ่ิมกลุJมเป�าหมายท่ีเปdนผู=เรียนจากคณะอ่ืน ๆ ด=วย  

หัวหน=าสายวิชาศิลปศาสตร& ได=ชี้แจงแผน/โครงการท่ี 1 – 5 เพ่ิมเติม ดังนี้  

โครงการท่ี 1 และ 2 เปdนการให=บริการแกJนิสิต ณ วิทยาเขตกําแพงแสนท้ังหมด รับผิดชอบโดยวิทยา
เขตกําแพงแสน ซ่ึงเปdนโครงการเดิมท่ีดําเนินการอยูJแล=ว สําหรับโครงการท่ี 2 ผลจากสอบ Entrance exam จะแสดง
ให=เห็นถึงความรู=ความสามารถทางภาษาอังกฤษในด=านตJางๆ เชJน ทักษะการฟgง-พูด ทักษะการอJาน-เขียน ความรู=
ไวยากรณ& หรือ ความรู=คําศัพท& ของนิสิตวิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือเข=าศึกษาในชั้นปeท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาย
วิชาศิลปศาสตร& สามารถใช=เปdนข=อมูลในการพัฒนาทักษะหรือความรู=ภาษาอังกฤษท่ีเปdนจุดอJอนหรือได=คะแนนน=อยจาก
ผลการสอบ Entrance exam โดยการพัฒนารูปแบบการสอน จัดหาสื่อการสอน และบทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ 
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด=านนั้น ๆ ได=ตJอไป 

โครงการท่ี 3 จะเน=นการฟgง และพูด (Listening – Speaking) โดยฝ7ายกิจการนิสิต จะสนับสนุน
คJาใช=จJายจากเงินกองทุนพัฒนานิสิต เปdนการให=บริการเฉพาะนิสิตคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&  

โครงการท่ี 4 ให=บริการเฉพาะนิสิตคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& โดย นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ โครงการภาคพิเศษเปdนผู=รับผิดชอบคJาใช=จJาย อัตรา 800 บาท/คน สําหรับนิสิตหลักสูตรอ่ืน  
ของ ศวท. ฝ7ายกิจการนิสิตสนับสนุนคJาใช=จJายตามสัดสJวนผลคะแนนท่ีสอบได=  

โครงการท่ี 5 และ 6 สายวิชาศิลปศาสตร& และโครงการ สอบน. จะประสานงานจัดหาสื่อการสอน
แบบ Multimedia มาใช= อาทิ การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ มีกระบวนการคัดเลือกหนังสือประกอบการสอนท่ีมีสื่อ 
Multimedia ประกอบบทเรียนมาด=วย โดยนําลงในเครื่องคอมพิวเตอร&ให=บริการแกJนิสิตภายในคณะฯ สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร&ในสังกัดคณะอ่ืน ๆ จะประสานงานตรวจสอบกับสํานักพิมพ&กJอนหากสามารถดําเนินการได=จะประสานงาน
ให=คณะฯ ตJาง ๆ ท่ีประสงค&จะขอใช=บริการเพ่ือบริการนิสิต         

ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นตJาง ๆ โดยมีข=อเสนอแนะให=ขยายขอบเขตการปรับปรุงพัฒนาในสJวน
ของกระบวนการ เนื่องจากเปdนตัวชี้วัดท่ี 3 ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ และเปdนภารกิจโดยตรงของ
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คณะฯ จํานวนนิสิตท่ีสอบผJานเกณฑ&ร=อยละ 60 จึงควรเปdนนิสิต ณ วิทยาเขตกําแพงแสนท้ังหมดท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาตJางประเทศ และควรขยายผลการสอบ Entrance exam เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน&ในการพัฒนานิสิต   

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ7ายวิชาการ หัวหน=าสายวิชาศิลปศาสตร& ประธาน
สอบน. และฝ7ายกิจการนิสิต ดําเนินการตามข=อเสนอแนะของท่ีประชุมตJอไป  

4.12 การแต1งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ด=วยกองการเจ=าหน=าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1833 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555 แจ=งขอให=
คณะดําเนินการเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย รายละเอียดอ=างอิงท่ี HM0SMJTR เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HM0SMJTR ซ่ึงตามองค&ประกอบคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ  ประกอบด=วย   

1.  คณบดีหรือผู=อํานวยการเจ=าสังกัด   ประธานกรรมการ  
2.  หัวหน=าภาควิชาหรือเทียบเทJา   กรรมการ 
3.  กรรมการท่ีคณะกรรมการประจําคณะ  กรรมการ  
     หรือสถาบันหรือสํานัก คัดเลือก 1 ทJาน 
4.  บุคลากร      เลขานุการ   

  และเนื่องจากคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ได=บรรจุ น.ส.วัสราภรณ&  ละนิล เปdนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนJง อาจารย& สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร& สุพรรณบุรี ดังนั้นจึงขอให=พิจารณาเสนอชื่อ
กรรมการประเมินฯ ลําดับท่ี 3 และแจ=งยืนยันวันมาปฏิบัติงานไมJกJอนวันท่ี 11 เมษายน 2555 เพ่ือจัดสJงกองการ
เจ=าหน=าท่ี ภายในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2555 ดังนั้น ประธานจึงขอเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมอบให=คณบดี พิจารณาเสนอชื่อผู=ประสานงานสาขาวิชา 
หรือผู=แทนคณาจารย&ในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปdนกรรมการลําดับท่ี 3 และยืนยันวันปฏิบัติราชการ ดังนี้      

1) คณบดีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&     ประธานกรรมการ    
2) ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร& สุพรรณบุรี   กรรมการลําดับท่ี 2  
3) รศ.ดร.จงรักษ&   แก=วประสิทธิ์                   กรรมการลําดับท่ี 3 
4) บุคลากร (น.ส.วิไล  แจ=งบุญ)  เลขานุการ  
    เริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตJวันท่ี 11 เมษายน 2555  

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมีข=อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. ให=บุคลากร ผู=ปฏิบัติหน=าท่ีเลขานุการ ประสานงานกับหัวหน=าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ัง 
เพ่ือจัดสJงตารางสอนของอาจารย&ผู=รับการประเมินให=ผู=แทนคณะกรรมการประจําคณะฯ ลําดับท่ี 3 ทราบ และแจ=งให=
ผู=รับการประเมินทราบด=วยวJาคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจะมีการประเมินโดยเข=าสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียนของอาจารย&ผู=รับการประเมินโดยมิได=แจ=งลJวงหน=าได= 

2. การนัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน กรณีท่ีหัวหน=าสายวิชาไมJสามารถ
ประสานงานได= ให=แจ=งประธานคณะกรรมการประเมินฯ  
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3. หลักเกณฑ& วิธีการประเมิน และแบบประเมินให=ใช=ตามแบบใหมJเอกสารตามวาระท่ี 3.11 โดย
มอบหนJวยการเจ=าหน=าท่ีจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน พร=อมระบุระยะเวลา ผู=รับผิดชอบ และหน=าท่ีให=ชัดเจน  

4. การนัดหมาย การประชุม ขอให=ดําเนินการเปdนลายลักษณ&อักษรลJวงหน=า กรณีแจ=งในระบบ     
e-Office ขอให=มีการแจ=ง SMS. ทางโทรศัพท&อีกทางหนึ่งด=วย  

5. ขอให=ถือปฏิบัติโดยดําเนินการตามแนวทาง/ข้ันตอนดังกลJาวข=างต=นสําหรับบุคลากรท่ีอยูJใน
ระหวJางประเมินผลการทอลองปฏิบัติงานท่ียังไมJครบ 1 ปeทุกคนต้ังแตJบัดนี้เปdนต=นไป      

4.13 การดําเนินการจัดทําแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู'ของรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มก. 

ด=วยกองบริการการศึกษา โดยรองอธิการบดีฝ7ายวิชาการ มีบันทึกดJวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10106/ว 
6570 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2555 รายละเอียดอ=างอิงในระบบท่ี HM0PHIWU เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2555 หรือสืบค=นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HM0PHIWU โดยแจ=งวJาท่ีประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา มก. ในการประชุมครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2555 มีมติให=ความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู= 5 ด=านของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& และให=ดําเนินการจัดทําแผนท่ีแสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=ของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป มก. ให=สอดคล=องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู= 5 ด=าน เพ่ือให=เปdนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหJงชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ&มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และเพ่ือแนบในเอกสารหลักสูตร 
(มคอ.2) ตJอไปนั้น    

 มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให=หนJวยงานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้  
1. ตรวจสอบข=อมูลรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกับเอกสารคูJมือรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 

2555 หากมีข=อแก=ไข และ/หรือเพ่ิมเติมรายวิชาศึกษาท่ัวไปในสังกัดของหนJวยงาน ขอให=แนบหลักฐานการอนุมัติ
รายวิชาท่ีเพ่ิมเติม/แก=ไขเพ่ือยืนยันข=อมูล เพ่ือปรับแก=ไขให=ถูกต=องในคราวเดียวกัน  

2. จัดทําแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=ของรายวิชาในหมวดศึกษา
ท่ัวไป มก. ในทุกมาตรฐานผลการเรียนรู= 5 ด=าน พร=อมท้ังแผJนซีดีบันทึกข=อมูลดังกลJาวจัดสJงกองบริการการศึกษา 
ภายในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2555 

ท้ังนี้ สํานักงานเลขานุการ ได=นําเรียนในระบบ e-Office เพ่ือแจ=งผู=บริหาร และหนJวยงานท่ีเก่ียวข=อง
ทราบ โดยขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให=ข=อเสนอแนะ และใช=ประโยชน&ในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตJอไป     

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ และมอบฝ7ายวิชาการ และสJวนงานจัดการศึกษาประสานงานรวบรวมเพ่ือ
จัดสJงตามกําหนด     

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกุมภาพันธ� - มีนาคม 2555    

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ขอรายงานสถานภาพการเงิน 
งบประมาณเงินรายได= ประจําเดือนกุมภาพันธ& พ.ศ. 2555 รายละเอียดอ=างอิงท่ี HB0U0RHA เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 
2555 หรือสืบค=นในระบบท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HB0U0RHA และประจําเดือน
มีนาคม 2555 อ=างอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HP01TXQF หรือท่ี HP01TXQF 
วันท่ี 30 เมษายน 2555 ดังนี้   
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1. เงินรายได=คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&   ประกอบด=วย  
1.1 งบรายรับ - รายจJาย, งบดุล คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 
1.2 รายงานการรับ - จJายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย&ต=นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจJาย, งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 
1.5 งบรายรับ - รายจJาย, งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 
1.6 งบรายรับ - รายจJาย, งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

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

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

2. การจัดสรรงบประมาณแผJนดิน ประจําปeงบประมาณ 2555 งบดําเนินการ ซ่ึงได=รับจัดสรรลดลง
ในภาพรวมประมาณร=อยละ 25 และเนื่องจากหนJวยงานภายในมีการใช=จJายงบประมาณ ไปบางสJวนแล=ว จึงขอจัดสรร
ตามวงเงินเดิม โดยปรับลดลงเฉลี่ยร=อยละ 25 สําหรับหนJวยงานท่ีใช=จJายเกินจากฐานวงเงินได=รับเม่ือปe 2554 เกินวงเงิน
ปรับลดร=อยละ 25 คณบดีเห็นชอบให=อนุโลมตามยอดดังกลJาว รายละเอียดอ=างอิงท่ี GS0O11W5 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 
2555 หรือสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GS0O11W5   

3. รายงานผลการใช=จJายเงินงบประมาณแผJนดิน ประจําปe 2555 รายละเอียดอ=างอิงท่ี HJ0NH73G 

เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 หรือสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HJ0NH73G 
หรือสืบค=นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/CSBYHJ0NM121.xls       

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

5.2 รายงานการใช'สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมีนาคม 2555    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ติดต้ังมิเตอร&ไฟฟ�าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตJเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& และต=องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคJาใช=จJายสาธารณูปโภค ร=อยละ 5 ตJอปe และปgจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช=พลังงานของชาติ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข=อมูลการใช=สาธารณูปโภค ประจําเดือนมีนาคม 2555 
อ=างอิง ท่ี HP0K9W6A สืบค=น ท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XIMUHP0KMDII.xls หรือ ท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HP0K9W6A รายงานเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2555 
รายละเอียด ดังนี้   

1. สรุปรายงานการใช=คJาสาธารณูปโภค ประจําเดือนมีนาคม 2555  
2. การใช=สาธารณูปโภค (ไฟฟ�า ประปา และโทรศัพท&) ประจําเดือนมีนาคม 2555 จําแนกตามมิเตอร& 

และคJาใช=จJาย   
3. รายงานสถิติการใช=น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม 2555 จําแนกตามปริมาณและคJาใช=จJาย  

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ    
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มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2555  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร&และวิทยาศาสตร& ทุกวันจันทร&ท่ี 4 หรือวันจันทร&สุดท=ายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือให=การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได=ลJวงหน=า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ครั้งท่ี 5/2555 ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 วันจันทร&ท่ี 28 
พฤษภาคม 2555 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร=อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 16 พฤษภาคม 2555 
และจัดสJงระเบียบวาระการประชุมให=คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2555         

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

5.4 รายงานความก'าวหน'าการเสนอขออนุมัติปรับโครงสร'างภายในคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

สืบเนื่องจากการเสนอขออนุมัติปรับโครงสร=างภายในคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& โดยได=รับแจ=ง
จากกองแผนงาน ขอข=อมูลเพ่ิมเติมตามแบบฟอร&มซ่ึงได=นําเรียนในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ และแจ=งใน
ระบบ e-Office โดยขอให=หนJวยงาน/โครงการ จัดสJงข=อมูลเพ่ิมเติมภายในวันท่ี 4 เมษายน 2555 เพ่ือกองแผนงาน
สามารถวิเคราะห&นําเสนอท่ีประชุมคณบดีได=ภายในเดือนพฤษภาคม 2555 นั้น  

ปgจจุบันฝ7ายเลขานุการ ได=ติดตามการจัดสJงข=อมูลจากหนJวยงาน/โครงการแล=ว ยังจัดสJงข=อมูลไมJครบ
ดังนั้นจึงไมJสามารถนําเสนอข=อมูลสJงถึงกองกลางภายในวันศุกร&ท่ี 3 กJอน 12.00 น. ของเดือนได=ทัน การนําเสนอท่ี
ประชุมคณบดี ถ=าจัดสJงข=อมูลได=ครบถ=วนภายในเดือนเมษายน 2555 อาจนําเสนอวาระการประชุมคณบดี ประจําเดือน
มิถุนายน 2555 ได=     

ประธานจึงขอเสนอให=ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ และขอให=เรJงรัดผู=เก่ียวข=องจัดสJงข=อมูลเพ่ิมเติมภายในสัปดาห&ท่ี 1 ของ
เดือนพฤษภาคม 2555 ด=วย  

5.5 ขอทราบความก'าวหน'าโครงการก1อสร'างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร� 

หัวหน=าสายวิชาวิทยาศาสตร& สอบถามความก=าวหน=าในการดําเนินงานโครงการกJอสร=างอาคาร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร& ตามท่ีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&  ได=รับอนุ มัติเ งินกู=จากสหกรณ&ออมทรัพย& 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วงเงิน 50 ล=านบาท มีการดําเนินการถึงข้ันตอนใด เนื่องจากมีบุคลากรในสังกัดสายวิชา
วิทยาศาสตร& สอบถามข=อมูลความก=าวหน=าของโครงการดังกลJาว   

ประธานจึงขอมอบรองคณบดีฝ7ายบริหาร รายงานข=อมูลความก=าวหน=าให=ท่ีประชุมทราบในการประชุม
ครั้งตJอไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

เลิกประชุมเวลา 12.55 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู=บันทึกรายงานการประชุม    


