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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 5/2555 

วันจันทร�ท่ี 28 พฤษภาคม 2555  
ณ ห'อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

��������� 

ผู'มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก1 สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1     ประธานกรรมการ     
2. ผศ.วุฒิพงษ1 ศิลปวิศาล รองคณบดีฝBายบริหาร   กรรมการ   
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝBายวิชาการ  กรรมการ 
4. ดร.ลักษณา กันทะมา  แทนหัวหนIาสายวิชาวิทยาศาสตร1 กรรมการ  
5. ผศ.ดร.สิทธิพงศ1     รักตะเมธากูล หัวหนIาสายวิชาคณิตศาสตร1ฯ     กรรมการ 
6. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหนIาสายวิชาศิลปศาสตร1  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน1  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผูIทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ1  แกIวประสิทธิ์ กรรมการประจําคณะ ผูIแทนคณาจารย1 กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ1  ธวัชพันธุ1 กรรมการประจําคณะ (อาจารย1ประจํา) กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหนIาสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู'เข'าร3วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ1 แกIวประสิทธิ์ รองคณบดีฝBายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.ดร.พจมาลย1  พูลมี รองคณบดีฝBายกิจการนิสิต 
3. อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ รองคณบดีฝBายทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
4. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร ผูIชWวยคณบดีฝBายกิจการพิเศษ   
5. อ.ดร.ปXติ  ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
6. รศ.ชุติมณฑน1  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร1  
7. รศ.นันทนา เลิศประสบสุข ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร1  
8. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
9. อ.ปXยะพงศ1 เลาศรีรัตนชัย แทนประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
10. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาศิลปศาสตร1 สุพรรณบุรี  
11.อ.ดร.บุญเดช เบิกฟ]า อาจารย1ประจําโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   
12. อ.ดร.อุดม ศรีนนท1 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  
13.อ.ดร.สุรางค1 ณรงค1ศักด์ิสกุล ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร1) ภาคพิเศษ    

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผูIชWวยศาสตราจารย1ชานันก1  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ทําหนIาท่ีประธานการ
ประชุม ชWวงแรก และมอบหมายรองคณบดีฝBายวิชาการ ทําหนIาท่ีประธานการประชุมตWอ  โดยดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้      
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วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ'งให'ทราบ   

1.1 แจ'งรายช่ือรองคณบดี ผู'ช3วยคณบดีท่ีเสนอแต3งตั้งชุดใหม3  

ประธานแจIงการแตWงต้ังทีมผูIบริหารชุดใหมW ชWวงท่ี 2 ต้ังแตWวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 – 20 พฤษภาคม 
2557 วาระ 2 ปa ดังนี้  

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนWงเดิม (ชWวงท่ี 1) 2553- 2555 ตําแหนWงใหมW (ชWวงท่ี 2) 2555 – 2557 
1 ผศ.วุฒิพงศ1 ศิลปวิศาล รองคณบดีฝBายบริหาร รองคณบดีฝBายบริหาร 
2 รศ.จิตราภรณ1 ธวัชพันธุ1 รองคณบดีฝBายประกันคุณภาพ รองคณบดีฝBายประกันคุณภาพ 
3 รศ.ศิรภิัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดฝีBายวิชาการ รองคณบดฝีBายวิชาการ 
4 อ.ดร.พจมาลย1 พูลมี รองคณบดีฝBายกิจการนิสิต รองคณบดีฝBายกิจการนิสิต  
5 อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝBายวางแผน รองคณบดีฝBายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6 รศ.ดร.จงรักษ1  แกIวประสิทธ์ิ  - รองคณบดีฝBายวางแผนและพัฒนา 
7 อ.ดร.อุดม      ศรีนนท1  - รองคณบดีฝBายวิเทศสัมพันธ1และกิจการพิเศษ 
8 อ.ดร.ประภา   โซdะสลาม ผูIชWวยคณบดีฝBายวิเทศสัมพันธ1และกิจการพิเศษ ผูIชWวยคณบดีฝBายวิจัย  
9 อ.ดร.อาร1ม     อันอาตม1งาม ผูIชWวยคณบดีฝBายบริหาร ผูIชWวยคณบดีฝBายบริการวิชาการ  
10 อ.ดร.เอกชัย    สุนทรศิลสังวร เลขานุการคณบดีฝBายวิชาการ ผูIชWวยคณบดีฝBายกิจการพิเศษ  

ท้ังนี้ ประธานแจIงวWารองคณบดีแตWละฝBายสามารถเสนอแตWงต้ังผูIชWวยคณบดีเพ่ิมเติมไดI โดยขอใหIระบุ
หนIาท่ีความรับผิดชอบระหวWางงานของรองคณบดีกับผูIชWวยคณบดีใหIชัดเจน ท้ังนี้กรณีท่ีไมWมีความจําเปgนก็ไมWตIองเสนอ
แตWงต้ังเพ่ือประหยัดงบประมาณ  

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ  

1.2 นโยบายการบริหารงานของคณบดีในช3วง 2 ป<หลัง (พ.ศ. 2556 – 2557)  

ประธานแจIงนโยบายในชWวงท่ี 2 ระหวWางวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 ถึง 20 พฤษภาคม 2557  โดยจะ 
ไมWสรIางงานใหมW ไมWกWอหนี้เพ่ิม พัฒนางานเดิมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษา         

 ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ 
   มติท่ีประชุม      รับทราบ  

1.3 ปฏิทินฝDายกิจการนิสิตคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�    

   รองคณบดีฝBายกิจการนิสิต แจIงประชาสัมพันธ1เรื่องปฏิทินการดําเนินกิจกรรมของฝBายกิจการนิสิต 
สโมสรนิสิตฯ และหลักสูตรตWาง ๆ ประจําปaการศึกษา 2555 เริ่มต้ังแตWวันท่ี 5 มิถุนายน 2555 รายละเอียดแจIงใหIท่ี
ป ร ะ ชุ ม ท ร า บ แ ลI ว  อI า ง อิ ง ใ น ร ะ บ บ ท่ี  I50MMW5K เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 6  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 5  ห รื อ สื บ คI น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?I50MMW5K     

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม      รับทราบ   

วาระท่ี  2  รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2555   
  ประธานขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร1 
และวิทยาศาสตร1 ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันจันทร1ท่ี 30 เมษายน 2555 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ไดIนําเรียนในระบบ e-Office 
อIางอิงท่ี I10LGZ7X หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?I10LGZ7X  เม่ือวันท่ี 12 
พฤษภาคม 2555 และฉบับแกIไขดังเสนอมาพรIอมนี้      
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  ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมพิจารณาแลIว ขอแกIไขวาระท่ี 1.3 ใหมW ดังนี้  

“1.3 การบริหารงานด'านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล'อม  

  ประธานแจIงวWาคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ไดIรับอนุมัติใหIเชWาพ้ืนท่ีเพ่ือการวิจัยและการจัดหา
ผลประโยชน1 พ้ืนท่ีดIานติดกับหอพักนิสิตหญิง และฟาร1มคณะเกษตร รวม 28 ไรW แบWงเปgนพ้ืนท่ีโครงการวิจัยของ อ.ดร.
อาร1ม อันอาตม1งาม 25 ไรW และในสWวนของ ศสวท. 3 ไรW  โดยผูIชWวยคณบดีฝBายวิจัยแจIงขIอมูลเพ่ิมเติมวWาไดIจัดแบWงพ้ืนท่ี
เปgน 3 สWวน เพ่ือสนับสนุนการวิจัย ประมาณ 1 ไรW  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ประมาณ 1 ไรW และสWวนท่ี
เหลือ 1 ไรW เพ่ือใชIงานท่ัวไป เชWน การหารายไดI ป}จจุบันอยูWในระหวWางการปรับพ้ืนท่ี และวางระบบน้ําชลประทาน 

  ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ 

     มติท่ีประชุม      รับทราบ”  

วาระท่ี  3 เรื่องแจ'งเพ่ือทราบ    

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2555 

ตามท่ีกําหนดใหIหนWวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจIงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนWวยงานภายใน/โครงการ และฝBาย
ตWาง ๆ ประจําเดือนเมษายน  2555 (ขIอมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2555) เอกสารอIางอิงท่ี ID0LC5TD หรือสืบคIนท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ID0LC5TD ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน3วยงาน การนําส3งรายงาน  

มี.ค. 55 เม.ย. 55 พ.ค. 55 
1 ฝBายบรหิาร 13 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 ยังไมWรายงานผล 

2 ฝBายวิชาการ  ยังไมWรายงานผล 18 เม.ย. 55 24 พ.ค. 55 
3 ฝBายวิจัย  ยังไมWรายงานผล ยังไมWรายงานผล ยังไมWรายงานผล 

4 ฝBายกิจการนิสติ 1 มี.ค. 55 2 เม.ย. 55 2 พ.ค. 55 
5 ฝBายวางแผน  14 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 
6 ฝBายประกันคุณภาพการศึกษา  มี.ค. 55 2 เม.ย. 55 10 พ.ค. 55 
7 ฝBายวิเทศสัมพันธ1และกิจการพิเศษ 12 มี.ค. 55 12 เม.ย. 55 8 พ.ค. 55 
 8 สายวิชาคณติศาสตร1  12 มี.ค. 55 14 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 
9 สายวิชาวิทยาศาสตร1 8 มี.ค. 55 5 เม.ย. 55 18 พ.ค. 55 
10 สายวิชาศิลปะศาสตร1 19 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 18 พ.ค. 55 
11 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 14 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 18 พ.ค. 55 
12 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร1 ภ.พิเศษ 1 มี.ค. 55 10 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 
 13 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   12 มี.ค. 55 6 เม.ย. 55 10 พ.ค. 55 
14 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร1 ภ.พิเศษ 5 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 
15 ศูนย1สWงเสริมการวิจัยและถWายทอดเทคโนโลย ี 7 มี.ค. 55 4 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 
16 สํานักงานเลขานุการ 8 มี.ค. 55 6 เม.ย. 55 2 พ.ค. 55 
17 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 12 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 8 พ.ค. 55 
18 โครงการจัดตั้งสWวนงานจัดการศึกษา 9 มี.ค. 55 14 เม.ย. 55 22 พ.ค. 55 
19 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟXสิกส1 14 มี.ค. 55 11 เม.ย. 55 10 พ.ค. 55 
20 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 7 มี.ค. 55 19 เม.ย. 55 13 พ.ค. 55 
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ลําดับ 
ท่ี 

หน3วยงาน การนําส3งรายงาน  
มี.ค. 55 เม.ย. 55 พ.ค. 55 

21 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร1 12 มี.ค. 55 4 เม.ย. 55 9 พ.ค. 55 
22 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร1 13 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 7 มี.ค. 55 18 เม.ย. 55 3 พ.ค. 55 
24 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร1 13 มี.ค. 55 6 เม.ย. 55 10 พ.ค. 55 

รวมหน3วยงานท่ีไม3ส3งรายงาน 2 1 2 

อนึ่ง งานนโยบายและแผน ไดIติดตามจากฝBายบริหาร และฝBายวิจัยแลIว ยังมิไดIดําเนินการ 

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

3.2 รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ'าง รายการครุภัณฑ� ป<งบประมาณ 2555 

หนWวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานแผนการจัดซ้ือจัดจIางหมวด
คWาครุภัณฑ1 เงินงบประมาณ และ เงินรายไดI ประจําปa 2555 อIางอิงท่ี IC0ZESX9 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2555 หรือ
สืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IC0ZESX9 ดังนี้   

1. รายงานผลการจัดซ้ือ/จIางหมวดคWาครุภัณฑ1  เงินงบประมาณแผWนดิน ประจําปa 2555  ของคณะ
ศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 สืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/JIUKIC0ZMX76.xls   

รายการครุภัณฑ1  รวม 11 รายการ รวมเปgนเงิน 3,191,200  บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงรายการ  2  รายการ   
รวมรายการตามแผนและเปลี่ยนแปลงแผน 13 รายการ วงเงิน 3,166,807.72 บาท                    
จัดซ้ือแลIว รอสWงมอบครุภัณฑ1  9 รายการ  รวมเปgนเงิน 3,002,990.72 บาท  
จัดซ้ือแลIว สWงมอบครุภัณฑ1 และเบิกจWายเงินเรียบรIอยแลIว 2 รายการ เปgนเงิน 382,000.72 บาท 
จัดซ้ือแลIว สWงมอบครุภัณฑ1แลIว รอตรวจรับและเบิกจWายเงิน 2 รายการ เปgนเงิน 969,420 บาท 
ขอใชIเงินเหลือจWายเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ1ใหมW 3 รายการ วงเงินท่ีไดIรับอนุมัติ 56,389 บาท   
สรุปการเบิกจWายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต้ังแตW 1 ตุลาคม 2554 – 30 เมษายน 2555 คิดเปgน
รIอยละ 11.97 ตํ่ากวWาเป]าหมาย    

2. รายงานผลการจัดซ้ือ/จIางหมวดคWาครุภัณฑ1และสิ่งกWอสรIาง เงินงบประมาณรายไดI ประจําปa 
2555ของคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 สืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ICPHIC0ZMX75.xls  

รายการครุภัณฑ1  รวม 47 รายการ รวมเปgนเงิน 4,347,750 บาท  
รายการปรับปรุงสิ่งกWอสรIาง รวม 2 รายการ  
รายการเปลี่ยนแผนการใชIเงิน 19 รายการ          
จัดซ้ือแลIว สWงมอบครุภัณฑ1และเบิกจWาย เรียบรIอยแลIว 37 รายการ วงเงิน 1,675,004.60 บาท  
อยูWระหวWางดําเนินการข้ันตอน จัดซ้ือ รวม 14 รายการ วงเงิน 1,480,792.50 บาท    
ยังไมWไดIดําเนินการ  รวม 4 รายการ  วงเงิน 1,133,000 บาท                        
รวมรายการตามแผนและปรับแผนแลIว 60 รายการ วงเงิน 4,453,782 บาท      
สรุปการเบิกจWายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต้ังแตW 1 ตุลาคม 2554 – 30 เมษายน 2555 คิดเปgน
รIอยละ 38.53 ตํ่ากวWาเป]าหมาย    

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  
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3.3 รับทราบการแก'ไขคะแนนรายวิชาตามแบบ KU 7 จํานวน 2 รายวิชา  

ดIวยอาจารย1ผูIสอน อาจารย1ผูIจัดการรายวิชา หัวหนIาสายวิชา/โครงการตWาง ๆ แจIงขออนุมัติแกIไข
คะแนนรายวิชาตWาง ๆ โดยใชIแบบ KU 7 ซ่ึงมิใชWการแกIไขคะแนน I ในชWวงระยะเวลาหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันจันทร1ท่ี 30 เมษายน 2555 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และเปgนประโยชน1ตWอนิสิต 
คณบดีจึงอนุญาตใหIนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ผWานระบบ e-Office เพ่ือใหIการปฏิบัติ
เปgนไปตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 เห็นชอบใหIกําหนดแนว
ทางการแกIไขคะแนนโดยใชI KU 7 ไวIดังนี้  

1.  KU 7 ใหIใชIสําหรับการแกIไขคะแนน “I” เทWานั้น  
2.  สําหรับการแกIไขคะแนนอ่ืน ๆ ใหIดําเนินการโดยอาจารย1ผูIสอนทําบันทึกเพ่ือขอแกIไขคะแนนโดย

นําเรียนหัวหนIาภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝBายวิชาการ พิจารณาใหIความเห็นชอบ
ตามลําดับ กWอนนําสWงสํานักทะเบียนและประมวลผล พรIอม KU 7 เพ่ือดําเนินการตWอไป    

 ดังนั้น เพ่ือรวบรวมขIอมูลรายวิชาตWาง ๆ ท่ีขอแกIไขคะแนนอ่ืน ๆ ซ่ึงไดIนําเรียนพิจารณาขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการในระบบ e-Office ลWวงหนIากWอน แลIวจึงนําเสนอรายงานใหIท่ีประชุมรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2555 วันจันทร1ท่ี 28 พฤษภาคม 2555 จึงขอรายงานขIอมูล  2 รายวิชา ดังนี้  
ท่ี อาจารย1ผูIสอน รายวิชา ช่ือวิชา หมูW ภาค/ปa

การศึกษา 
คะแนน

เดิม 
คะแนน

ใหมW 
เหตุผล อIางอิงใน

ระบบ 

1 ผศ.นพพร รัตนชWวง   01420114 ป ฏิ บั ติ ฟX สิ ก ส1 ท่ั ว ไ ป II 
(Laboratory in Physics II) 

835 2/2554 F C  นายธนัชชัย  ไชยฤทธิ์ 
วศ.5 ยื่นคํารIองขอ
แกI ไขคะแนนเ น่ือง 
จากนิสิต ลง ทะเบียน
ห มูW ท่ี  835  แตW เ ขI า
เรียนหมูWท่ี 843 โดย
ไมWไดIแจIงใหIผูIสอนหมูW 
835ทราบ ทําใหIไมWมี
คะแนนในหมูW 835   

I70VDZW2 

2 อ.พัชรา  จตุรโกมล   01455101 ก า ร เ มื อ ง โ ล ก ใ น ชี วิ ต 
ประจําวัน (World Politics 
in Daily life)  

700 2/2554 C+ B+  น า ย พิ ษ ณุ  ถื อ ม่ั น  
นิสิตคณะเกษตร ช้ัน
ปaท่ี 8 สWงงานเพิ่มเติม 
ผูI ส อ น มิ ไ ดI ร ว ม
คะแนนใหIทําใหIตIอง
แกIไข  

IE0WVZS0 

ท้ังนี้ อาจารย1ประจําวิชา จัดทําบันทึกเสนอขอแกIไขระดับคะแนนรายวิชาถึงหัวหนIาสายวิชาตIนสังกัด 
สWงสWวนงานจัดการศึกษา ผWานรองคณบดีฝBายวิชาการ คณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยนําเรียนในระบบ e-
Office อIางอิงในระบบ และสามารถสืบคIนไดIตามลําดับ ดังนี้  

1. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?I70VDZW2 อIางอิง I70VDZW2 เม่ือ   
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555  

2. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IE0WVZS0 อIางอิง IE0WVZS0 เม่ือ    
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 

  ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  
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3.4 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 3/2555 

ดIวยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร. มก.) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10101/478 
ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2555 แจIงสWงรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือ
วันท่ี 4 พฤษภาคม 2555 มาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ และแกIไข นั้น  

การประชุมดังกลWาวมีคณบดีเปgนผูIแทน และเพ่ือใหIคณะกรรมการประจําคณะ ผูIบริหาร และหัวหนIา
หนWวยงาน/โครงการตWาง ๆ ไดIรับทราบขIอมูลตัวชี้วัดเพ่ิมเติม และเพ่ือใชIประโยชน1ในการจัดทําแผนการดําเนินงานใหI
สอดคลIองกับตัวชี้วัดตามมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงเห็นชอบใหIกําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปa 2555 
ดังนี้  

1.  ตัวชี้วัดเรื่องการเบิกจWายงบประมาณรายจWายลงทุน 

2.  ตัวชี้วัดเรื่องการเบิกจWายงบประมาณในภาพรวมของแตWละหนWวยงาน  

3.  ตัวชี้วัดเก่ียวกับระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน   

ดังนั้น เพ่ือเตรียมแผนการดําเนินงานใหIสามารถพรIอมรับเม่ือมหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม
ในแตWละตัวชี้วัด จึงขอแจIงใหIท่ีประชุม ผูIบริหาร และหัวหนIาหนWวยงานภายใน/โครงการรับทราบ และถWายทอดตัวชี้วัด
เพ่ือกําหนดเป]าหมายและแผนดําเนินงานสูWระดับหนWวยงานภายใน และระดับบุคคลไดI โดยเฉพาะการเรWงรัดการ
ดําเนินงานจัดซ้ือ/จIาง เพ่ือใหIการเบิกจWายงบประมาณรายจWายลงทุน (รายการครุภัณฑ1 ปaงบประมาณ 2555) ดําเนินการ
ไดIตามเป]าหมาย และมีผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดท่ี 10 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน (ลดการใชIไฟฟ]าและพลังงาน การติดตามรายงานผล อยWางนIอย 2 ครั้ง/ปa)   

 อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ไดIนําเรียนหนWวยงานภายใน/โครงการตWาง ๆ เพ่ือทราบในระบบ e-Office 
แลIว รายละเอียดสืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ID0PUB51 อIางอิงท่ี 
ID0PUB51 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2555    

 ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 รับทราบการสํารวจข'อมูลการรับคนพิการเข'าปฏิบัติงาน  

ดIวยกองการเจIาหนIาท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/2139 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 เรื่องการ
สํารวจขIอมูลการรับคนพิการเขIาปฏิบัติ โดยแจIงวWาสํานักงานสWงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหWงชาติ ขอความ
รWวมมือใหIมหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวทางการรับคนพิการเขIาปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้  

1.  สํารวจจํานวนคนพิการท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
2.  นําขIอมูลท่ีสํารวจไดIมาคํานวณสัดสWวนการจIางคนพิการ ในอัตราสWวนผูIปฏิบัติงานท่ีไมWใชWคนพิการ

ทุกหนึ่งรIอยคนตWอคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งรIอยคนถIาเกินหIาสิบคนตIองรับคนพิการเพ่ิมอีกหนึ่งคน (การนับจํานวน
ผูIปฏิบัติงานใหIนับทุกวันท่ี 1 ตุลาคม ของแตWละปa)  

3.  ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเขIาปฏิบัติงานตามสัดสWวนจํานวนคนพิการท่ีคํานวณไดI 
หรือ 

4.  วิธีการใหIสัมปทาน จัดสถานท่ีจําหนWายสินคIาหรือบริการ จัดจIางเหมาชWวงงาน ฝ�กงาน หรือใหIการ
ชWวยเหลืออ่ืนใดแกWคนพิการ หรือดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35  

หากมิไดIรับคนพิการเขIาปฏิบัติงานตามจํานวนท่ีกําหนด และมิไดIดําเนินการตามมาตรา 35 ใหIสWงเงิน
เขIากองทุนสWงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปgนรายปa โดยคํานวณจากอัตราตํ่าสุดของอัตราคWาจIางข้ันตํ่าตาม
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กฎหมายวWาดIวยการคุIมครองแรงงานท่ีใชIบังคับครั้งหลังสุดในปaกWอนท่ีมีหนIาท่ีสWงเงินเขIากองทุนสWงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ คูณดIวยสามรIอยหกสิบหIา และคูณดIวยจํานวนคนพิการท่ีไมWไดIรับเขIาทํางาน  

ดังนั้น กองการเจIาหนIาท่ีจึงขอใหIสํารวจขIอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 และรายงานผลการสํารวจ
ภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 หนWวยการเจIาหนIาท่ี สํานักงานเลขานุการ สํารวจขIอมูลแลIว คณะฯ ไมWมีการรับคน
พิการ (ท่ีข้ึนทะเบียนฯ) เขIาทํางาน ท้ังนี้สัดสWวนคนพิการตWอจํานวนบุคลากรในสังกัดคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 
ขIอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เทWากับ 2 คน (ขIอมูลบุคลากร ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 = 235 คน) รายละเอียดสืบคIน
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?I60U5R48 หรืออIางอิงท่ี I60U5R48 เม่ือวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2555 

 ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 รับทราบผลการอนุมัติปรับแผนเพ่ือบรรจุหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตไว'ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษา (พ.ศ.2555-2559) 

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร1 เสนอขออนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ขออนุมัติปรับแผนเพ่ือบรรจุหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต นั้น  

กองแผนงานมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/6884 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2555 แจIงผลการอนุมัติปรับแผน
เพ่ือบรรจุหลักสูตรไวIในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2559) ของคณะศิลปศาสตร1และ
วิทยาศาสตร1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยกําหนดจํานวนรับนิสิตในปaการศึกษา 2556 จํานวน 80 คน โดยท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติ รายละเอียด
สืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HR0R80EM หรืออIางอิงท่ี HR0R80EM เม่ือ
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2555    

 ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.7 รับทราบนิสิตขอย'ายหลักสูตร/สาขาวิชาเอก  

ดIวยนายนภัสรพี  ศุภมงคล รหัส 5421654630 นิสิตชั้นปaท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ คณะ
ศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ไดIยื่นความประสงค1ขอยIายหลักสูตรจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (ภาคพิเศษ) ไปศึกษาตWอในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) โดยสWวนงานจัด
การศึกษา ตรวจสอบแลIวมีคุณสมบัติตามขIอบังคับวWาดIวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีฯ ตามขIอ 16.2 โดยไดIรับความ
เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหมW และคณบดีอนุมัติแลIว และไดIนํา
เรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนในระดับ e-Office เพ่ือขอความเห็นชอบแลIวอIางอิงท่ี HP0ZDEIB เม่ือ
วันท่ี 30 เมษายน 2555 สืบคIนท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HP0ZDEIB    

 ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.8 รับทราบขอหารือเก่ียวกับการปรับปรุงการจัดทําเอกสารเพ่ือเสนอเข'าวาระการประชุมคณบดี 

สืบเนื่องจากบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/4255 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2555 กองกลางไดIสWงแบบฟอร1มการ
เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเขIาระเบียบวาระการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1เพ่ือแจIงใหIหนWวยงานท่ีเสนอเรื่องเขIา
ท่ีประชุมคณบดีดําเนินการกรอกแบบฟอร1มเพ่ิมเติมและสรุปสาระสําคัญตWาง ๆ อIางอิงท่ี HC0XFXF8 เม่ือวันท่ี 17 
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เมษายน 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HC0XFXF8 และเพ่ือใหIการจัดทํา
เอกสารท่ีเสนอวาระดังกลWาวเปgนไปดIวยความรวดเร็วและถูกตIองสมบูรณ1 สอดคลIองตามวัตถุประสงค1ของคณะตIนสังกัด
ในแตWละหลักสูตร/รายวิชาท่ีเสนอเขIามา รวมท้ังไมWเปgนการเพ่ิมภาระงานใหIแกWงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ซ่ึง
ขณะนี้ตIองเรWงดําเนินการพิจารณาหลักสูตรท่ีเกินรอบระยะเวลาใหIแลIวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2555  

ดังนั้นกองบริการการศึกษา จึงมีบันทึกดWวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10106/0530 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2555 
แจIงขอหารือเก่ียวกับการปรับปรุงการจัดทําเอกสารเพ่ือเสนอเขIาวาระการประชุมคณบดี จึงขอใหIหนWวยงานตIนสังกัดท่ี
เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเขIาระเบียบวาระการประชุมคณบดีฯ เปgนผูIรับผิดชอบในการกรอกขIอมูลในสWวนท่ีไดIรับการสWงเรื่อง
กลับสําหรับหลักสูตรและรายวิชาท่ีจัดสWงเขIามาต้ังแตWเดือนพฤษภาคม 2555 เปgนตIนไป โดยจัดกรอกแบบฟอร1มดังกลWาว
มาพรIอมกับการเสนอใหIคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาในคราวเดียวกัน รายละเอียดอIางอิงท่ี HX0QMRIY เม่ือวันท่ี 
8 พฤษภาคม 2555 หรือสืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HX0QMRIY      

 ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคปลาย ป<การศึกษา 2554-2555 (ครั้งท่ี 4) ภาคพิเศษ  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0466 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 
2555 แจIงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ท่ีสอบไลWไดIครบถIวนทุกรายวิชาตามความตIองการของ
หลักสูตร และมีแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูWในขWายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปaการศึกษา 2554-2555 ภาค
พิเศษ (ครั้งท่ี 4) รวม 2 คน ในหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ จํานวน 2 คน นั้น  

สWวนงานจัดการศึกษาไดIประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขIองกับการอนุมัติปริญญา
เรียบรIอยแลIว ผูIมีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมWมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหIสามารถดําเนินการไดIรวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาขอ
ความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพ่ือใหIทันตามระยะเวลาและข้ันตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยแจIง
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 รายละเอียดอIางอิงท่ี 
HT0YRHXL วันท่ี 4 พฤษภาคม2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HT0YRHXL   

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบสWวนงานจัดการศึกษาดําเนินการตWอไป   

4.2 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคปลาย ป<การศึกษา 2554-2555 (ครั้งท่ี 5) ภาคพิเศษ 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0498 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2555 แจIงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ท่ีสอบไลWไดIครบถIวนทุกรายวิชาตามความตIองการของ
หลักสูตร และมีแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูWในขWายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปaการศึกษา 2554-2555 (ครั้ง
ท่ี 5) ภาคพิเศษ ตรวจสอบรายชื่อท่ีแกIไขเรียบรIอยแลIว รวม 4 คน ในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร1) ภาค
พิเศษจํานวน 4 คน นั้น   

สWวนงานจัดการศึกษา ไดIประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขIองกับการอนุมัติปริญญา
เรียบรIอยแลIว ผูIมีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมWมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหIสามารถดําเนินการไดIรวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาขอ
ความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพ่ือใหIทันตามระยะเวลาและข้ันตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ และนํา
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เรียนเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 รายละเอียด
สืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?I40OKZOC หรืออIางอิงท่ี I40OKZOC เม่ือวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2555    

 ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบสWวนงานจัดการศึกษาดําเนินการตWอไป 

4.3 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคปลาย ป<การศึกษา 2554-2555 (ครั้งท่ี 2) ภาคปกติ 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0475 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2555 แจIงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ท่ีสอบไลWไดIครบถIวนทุกรายวิชาตามความตIองการของ
หลักสูตร และมีแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูWในขWายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปaการศึกษา 2554 - 2555 
(ครั้งท่ี 2) ภาคปกติ ตรวจสอบรายชื่อท่ีแกIไขเรียบรIอยแลIว รวม 60 คน ดังนี้  

1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ   จํานวน   2   คน 

2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร1ชีวภาพ) ภาคปกติ  จํานวน  32  คน 

3. หลักสูตร วท.บ.(เคมี) ภาคปกติ   จํานวน  24  คน 

4. หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคปกติ   จํานวน   2  คน  

สWวนงานจัดการศึกษา ไดIประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขIองกับการอนุมัติปริญญา
เรียบรIอยแลIว ผูIมีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมWมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหIสามารถดําเนินการไดIรวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาขอ
ความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพ่ือใหIทันตามระยะเวลาและข้ันตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยแจIง
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 รายละเอียดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HZ10I0MU หรืออIางอิงท่ี HZ10I0MU เม่ือวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2555   

 ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบสWวนงานจัดการศึกษาดําเนินการตWอไป 

4.4 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคปลาย ป<การศึกษา 2554-2555 (ครั้งท่ี 3) ภาคปกติ 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0541 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 
2555 แจIงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ท่ีสอบไลWไดIครบถIวนทุกรายวิชาตามความตIองการของ
หลักสูตร และมีแตIมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูWในขWายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปaการศึกษา 2554 - 2555 
(ครั้งท่ี 3) ภาคปกติ ตรวจสอบรายชื่อท่ีแกIไขเรียบรIอยแลIว รวม 21 คน ดังนี้  

1. หลักสูตร วท.บ.(เคมี) ภาคปกติ  จํานวน 14 คน 

2. หลักสูตร วท.บ.(ฟXสิกส1) ภาคปกติ จํานวน   5 คน  

3. หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคปกติ จํานวน   2  คน  

สWวนงานจัดการศึกษา ไดIประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขIองกับการอนุมัติปริญญา
เรียบรIอยแลIว ผูIมีรายชื่อตามท่ีกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมWมีหนี้สินกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหIสามารถดําเนินการไดIรวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาขอ
ความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office เพ่ือใหIทันตามระยะเวลาและข้ันตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ โดยแจIง



10 

C:\Documents and Settings\P'POM\Desktop\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 5_2555.doc  

คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 รายละเอียดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IE0OS1FD หรืออIางอิงท่ี เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555   

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบสWวนงานจัดการศึกษาดําเนินการตWอไป 

4.5 ขออนุมัติเปQดรายวิชาใหม3 02738433 ชีววิทยาของปลา (Biology of Fish) 

 ดIวยสาขาวิชาสัตววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร1 มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0332 ลงวันท่ี 3 เมษายน
2555 โดย ผศ.ดร.ศิรประภา เปรมเจริญ อาจารย1ประจําหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร1ชีวภาพ) ขออนุมัติเปXดรายวิชา
ใหมWในหลักสูตร หมวดวิชาเลือกเสรี รหัส 02738433 ชื่อวิชา ชีววิทยาของปลา (Biology of Fish) 3 (3-0-6) 
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ โดยผWานการพิจารณาใหIความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 เรียบรIอยแลIว และนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาตWอไป นั้น  

 เนื่องจากเอกสารการขอเปXดรายวิชาดังกลWาวไดIรับเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2555 หลังจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2555 แลIว ดังนั้นจึงไดIนําเวียนขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ทางระบบ e-Office อIางอิงท่ี HZ0P8NIY เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 
2555 หรือสืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HZ0P8NIY ท้ังนี้ตIนฉบับมอบใหIสWวน
งานจัดการศึกษา เพ่ือดําเนินการตWอไป 

 ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบสWวนงานจัดการศึกษาดําเนินการตWอไป 

4.6 ติดตามผลการดําเนินงานและขอแจ'งมาตรการเก่ียวกับหลักสูตรครบกําหนดตามรอบระยะเวลา
การปรับปรุงและการจัดทํา มคอ. ของหลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห3งชาติ พ.ศ. 2552 

ดIวยกองบริการการศึกษามีบันทึกดWวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10106/ว 7290 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 
เรื่อง ขอติดตามผลการดําเนินงานและขอแจIงมาตรการเก่ียวกับหลักสูตรครบกําหนดตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง
และการจัดทํา มคอ. ของหลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหWงชาติ 
พ.ศ. 2552 โดยขอใหIหนWวยงานตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. หลักสูตรท่ีครบกําหนดตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรใหIดําเนินการตรวจสอบและแกIไข
ใหIแลIวเสร็จภายในวันพฤหัสบดีท่ี 3 พฤษภาคม 2555 

2. หลักสูตรอ่ืน ๆ ใหIปรับการเปXดสอนเปgนปaการศึกษา 2556 สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอาจ
เลื่อนการเปXดสอนเปgนภาคการศึกษาท่ี 2 ปaการศึกษา 2555  

3. หลักสูตรใหมW ตามขIอกําหนดของสภามหาวิทยาลัยฯ จะตIองไดIรับอนุมัติกWอนการเปXดสอน 6 เดือน 
กรณีเรWงดWวนใหIทําหนังสือชี้แจงความจําเปgนตWอรองอธิการบดีฝBายวิชาการโดยตรงเพ่ือพิจารณาความจําเปgนและเสนอ
ขอใหIสภามหาวิทยาลัยฯ แตWงต้ังคณะทํางานฯ เพ่ือวิเคราะห1หลักสูตรกWอนเขIาวาระการประชุม  

ท้ังนี้รายละเอียดสืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HS0XE5MY 
หรืออIางอิงท่ี HS0XE5MY เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2555   

อนึ่ง คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 มีหลักสูตรท่ีครบกําหนดตามรอบ จํานวน 4 หลักสูตร ไดIแกW  
1.  วท.ม.(วิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีและสิ่งแวดลIอม)  
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2.  วท.ม.(วิทยาการพืช) เปลี่ยนชื่อจาก วท.ม.(พฤกษ1เศรษฐกิจ)  
3.  วท.ม. (วิทยาศาสตร1ชีวผลิตภัณฑ1)   
4.  ปร.ด. (วิทยาศาสตร1ชีวผลิตภัณฑ1)  

  ดังนั้น จึงติดตามผลและรายงานความกIาวหนIาในการดําเนินงานในป}จจุบันหลักสูตรท้ัง 4 หลักสูตร
ผWานการพิจารณาจากคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 และท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 
5 / 2555  เ ม่ื อ วั น ท่ี  8  พฤษภาคม  2 555  เ รี ย บรI อย แลI ว  แ ละอยูW ใ น ระหวW า ง นํ า เ สนอ ท่ี ปร ะชุ มส ภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 ในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555      

 ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา       

 มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบผูIเก่ียวขIองดําเนินการตWอไป   

4.7 ขอให'รายงานผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย�โดย
นิสิต ป<การศึกษา 2554  

ดIวยกองบริการการศึกษา มีบันทึกดWวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10106/ว 7983 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 
เรื่อง ขอใหIรายงานผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย1โดยนิสิต ปaการศึกษา 
2554 สืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?I70NRXZR หรืออIางอิงในระบบ e-Office 
ท่ี I70NRXZR เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 โดยแจIงมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 12/2551 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2551 
ซ่ึงเห็นชอบกําหนดแนวปฏิบัติใหIทุกคณะและวิทยาเขต ประชุมชี้แจงใหIภาควิชาในสังกัดเขIมงวด เรื่อง การประเมินการ
สอนของอาจารย1 และใหIกรรมการวิชาการของแตWละคณะ เปgนผูIทําหนIาท่ีตรวจสอบและสรุปผลการประเมินการสอน
ของอาจารย1 รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารย1ในแตWละรายวิชา และใหIภาควิชาติด
ประกาศใหIนิสิตไดIรับทราบการปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมินในทุกภาคการศึกษา โดยใหIถือปฏิบัติ
ต้ังแตWปaการศึกษา 2551 เปgนตIนไป นั้น 

บัดนี้การประเมินการสอนของอาจารย1โดยนิสิต ประจําปaการศึกษา 2554 ภาคตIน ครั้งท่ี 1 และ 2 
และภาคปลาย ครั้งท่ี 1 และ 2 ไดIดําเนินการเสร็จสิ้นแลIว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอทราบผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย1โดยนิสิต ประจําปaการศึกษา 2554 (ภาคตIน และภาคปลาย) โดยขอใหIระบุ
ในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร1มดังแนบ พรIอมแผWน CD บันทึกขIอมูลจําแนกตามรายวิชา และในภาพรวมของคณะ
และวิทยาเขต ท้ังนี้ขอใหIรายงานขIอมูลสWงถึงกองบริการการศึกษา ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

1. การนําผลการประเมินการสอนโดยนิสิต (ครั้งท่ี 1) ไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
ระหวWางภาคการศึกษา  

2. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาในภาคการศึกษา หรือปaการศึกษาถัดไปจาก
ผลการประเมินการสอนอาจารย1โดยนิสิต (ครั้งท่ี 2) สําหรับรายวิชาท่ีมีการจัดทําแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 แลIว 
สามารถสWงแบบ มคอ.5 หรือ มคอ.6 แทนการรายงานสWวนนี้ไดI 

3. การดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณบดีเก่ียวกับการใหIความสําคัญเรื่องการประเมินการสอนของ
คณะและวิทยาเขต การตรวจสอบและการแจIงใหIนิสิตไดIรับทราบการปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมินใน
รายภาคการศึกษา 

ดังนั้น เพ่ือใหIการบริหารจัดการเปgนไปดIวยความเรียบรIอยและเปgนไปตามมติท่ีประชุมคณบดี จึงขอ
ติดตามผลการดําเนินงาน และนําเสนอรายงานใหIมหาวิทยาลัยฯ ทราบไดIตามกําหนด   

   ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา    
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  ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นการประเมินและรายงานใหIครบถIวนทุกรายวิชา ซ่ึงฝBายประกันคุณภาพ 
ไดIรับทราบผลการประเมินคุณภาพจากผลการดําเนินงานในรอบปaการศึกษา 2554 มีการรวบรวมไมWครบถIวนทุกรายวิชา 
ดังนั้นสWวนท่ีหัวหนIาสายวิชา และฝBายวิชาการควรพิจารณา ไดIแกW  

  1) การตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินใหIครบถIวนทุกรายวิชาท่ีเปXดสอน โดยฝBายวิชาการ สาย
วิชา/โครงการ และอาจารย1ผูIสอนควรมีแนวทางการดําเนินงานใหIนิสิตประเมินการสอนใหIครบถIวนทุกรายวิชา     

  2) กรณีท่ีมีผลการประเมินการสอนอาจารย1มีคWาเฉลี่ยตํ่ากวWา 3.51 สายวิชา/โครงการ และอาจารย1
ผูIสอนควรมีแนวทางการพัฒนาใหIผลการประเมินอาจารย1สูงข้ึน (จากผลการประเมินท่ีผWานมาผลการประเมินอาจารย1
สWวนใหญW สูงกวWา 3.51)  

  3) กรณีท่ีนิสิตไมWเขIาระบบประเมินผลการสอนของอาจารย1 และมีจํานวนนิสิตเขIาประเมินนIอยกวWา
รIอยละ 80 ในแตWละรายวิชา ควรมีการกระตุIนใหIนิสิตเขIาระบบประเมินการสอนของอาจารย1ไมWนIอยกวWารIอยละ 80   

  4) กรณีท่ีอาจารย1ผูIสอนจัดทํารายงาน มคอ.3 หรือ มคอ.4 แลIว สามารถสWงรายงานตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 แทนไดI แตWรายงานตามแบบ มคอ. ควรมีการระบุผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงใหIชัดเจน และ
จัดสWงใหIครบถIวนทุกรายวิชา  

  5)  ควรมีแผนการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ไดIแกW การประชุมชี้แจงใหIภาควิชา
ทราบและเขIมงวดในการปฏิบัติ เรื่อง การประเมินการสอนของอาจารย1 โดยใหIคณะกรรมการวิชาการของแตWละสายวิชา
และคณะเปgนผูIทําหนIาท่ีตรวจสอบและสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย1 รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอนของอาจารย1ในแตWละรายวิชา และใหIภาควิชาติดประกาศใหIนิสิตไดIรับทราบการปรับปรุงการเรียนการ
สอนจากผลการประเมินในทุกภาคการศึกษา  

  ท้ังนี้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอใหIมีการกระตุIน โดยใชIเปgนสWวนหนึ่งของการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
ประจําปa หากผลการประเมินไดIผลดีเชิง Positive เชWน มีผลการรายงานครบถIวนทุกรายวิชา ผลการประเมินสูงกวWา
เกณฑ1 ควรไดIรับบําเหน็จความชอบเพ่ิมเติมในสัดสWวนไมWเกินรIอยละ 1 หากไมWจัดสWงรายงานใหIครบถIวน ผลการประเมิน
ตํ่ากวWาเกณฑ1 หรือผลเชิง Negative ควรมีบทลงโทษเชWนกัน  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝBายวิชาการ และคณะกรรมการฝBายการศึกษาคณะฯ 
พิจารณาเสนอเกณฑ1และแนวทางปฏิบัติ และหัวหนIาสายวิชา/โครงการ ควรมีการประชุมชี้แจงถWายทอดใหIคณาจารย1ใน
สังกัดทุกทWานทราบเพ่ือถือปฏิบัติ    

4.8 ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู'อํานวยการสถาบัน/สํานัก หลังจากท่ีได'ดํารงตําแหน3งในการ
บริหาร ครบรอบ 2 ป< 

ดIวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผูIอํานวยการสถาบัน ผูIอํานวยการ
สํานัก มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/8236 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 แจIงการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ซ่ึงดํารงตําแหนWงในการบริหาร ครบรอบ 2 ปa (20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) คณะ
กรรมการฯ ขอใหIดําเนินการ ดังนี้  

1. รายงานผลการดําเนินงานตามท่ีไดIนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศน1ตWอสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร1ในการประชุมครั้งท่ี 12/2553 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

2. รายงานสรุปการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีแบบออนไลน1ท่ีผWานการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยขอใหIแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มาดIวย 
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3. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หรือรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปaการศึกษาลWาสุด จํานวน 1 เลWม เพ่ือใชIเปgนขIอมูลประกอบการพิจารณา  

ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ ขอใหIจัดสWงขIอมูลภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 รายละเอียดสืบคIนท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IB0N79AT หรื ออI า ง อิ ง ท่ี  IB0N79AT เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 2 
พฤษภาคม 2555 

  นอกจากนี้ ประธานแจIงเพ่ิมเติมวWาผลการดําเนินงานในรอบปaท่ีผWานมา มิไดIเปgนผลงานของคณบดี
เพียงผูIเดียว แตWเปgนผลงานของทีมงาน ซ่ึงประกอบดIวย รองคณบดี ผูIชWวยคณบดี หัวหนIาสายวิชา/ศูนย1/โครงการ/
สํานักงาน และบุคลากรทุกคน   

  ดังนั้น จึงขอนําเสนอรายงานขIอมูลการประเมินผลออนไลน1 ซ่ึงนําแจIงในวาระการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2555 แลIวแตWยังมิไดIจัดสWงรายละเอียด
ขIอคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาคณะฯ ของบุคลากรและนิสิตใหIคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ประกอบการติดตามผล
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง  

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ใหIดําเนินการ ดังนี้  

1.  แจIงผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีโดยบุคลากรและนิสิตในระบบ online ใหIบุคลากร
ทุกทWานฯ ทราบ  

2.  มอบคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหIขIอคิดเห็น ขIอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารจัดการคณะฯ โดยนําเสนอขIอมูลภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 เพ่ือใชIเปgนขIอมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการในปaตWอไป   

3.  มอบรองคณบดีฝBายวางแผนและพัฒนา (รศ.ดร.จงรักษ1  แกIวประสิทธิ์) จัดทําแผนพัฒนาในชWวง 2 
ปaตWอไป (ต้ังแตWวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 ถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557)  โดยเริ่มต้ังแตWการทบทวนวิสัยทัศน1 การจัดทํา
แผน/ทิศทางการพัฒนาคณะฯ  

4.9 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ3งช้ีของแผนกลยุทธ� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ประจําป< 2554 

ดIวย อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝBายวางแผน ไดIนําเสนอวาระเพ่ือพิจารณารายงานแผนและ
ผลการดําเนินงานตามตัวบWงชี้ แผนกลยุทธ1 คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ประจําปa 2554 ซ่ึงรวบรวมโดยฝBาย
ประกันคุณภาพ ใหIผูIบริหารคณะ และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา และใหIความคิดเห็น 
ขIอเสนอแนะ เพ่ือใหIเปgนไปตามวงจรการประกันคุณภาพ เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง และการทบทวนแผน     
กลยุทธ1คณะฯ ในปaตWอไป รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IB0XUDM9  
หรืออIางอิงท่ี IB0XUDM9 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 ดังแนบ   

สรุปตัวบ3งช้ีตามแผนกลยุทธ� ประจําป< 2554 

ลําดับที ่ ตัวบ3งชี ้
ผลการ 

ดําเนินงานป< 
2553 

เป\าหมาย 
ป< 2554 

ผลการ 
ดําเนินงาน 
ป< 2554 

การบรรล ุ
เป\าหมาย 

มีพัฒนาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่  1     พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู'แบบบรูณาการ   
1 รIอยละของหลักสูตรท่ีไดIมาตรฐาน(ตามเกณฑ1 สกอ. / มคอ.)  100 100 100 บรรลุ   
2 รIอยละของนิสิตใหมWที่รับจริงตWอจํานวนนิสิตตามแผน N/A 80 178.92 บรรลุ � 
3 รIอยละของบัณฑิตปริญญาตรีไดIงานทําใน 1 ปa  90.24 80 91.08 บรรลุ � 
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ลําดับที ่ ตัวบ3งชี ้
ผลการ 

ดําเนินงานป< 
2553 

เป\าหมาย 
ป< 2554 

ผลการ 
ดําเนินงาน 
ป< 2554 

การบรรล ุ
เป\าหมาย 

มีพัฒนาการ 

4 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิอุดมศึกษาแหWงชาติ 3.86 3.51 รอขIอมูลจากกองแผนงาน 
 5 ความพึงพอใจของผูIใชIบัณฑิต 3.84 3.51 รอขIอมูลจากกองแผนงาน 
6 ความพึงพอใจของผูIเรียนตWอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูI  
4.4 3.51 4.46 บรรลุ � 

7 รIอยละผลงานของผูIสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีไดIรับการตีพิมพ1
เผยแพรW(รวมสารนิพนธ1) ตWอจํานวนผูIสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

15.56 35 36 บรรลุ � 

ร'อยละของตัวบ3งชี้ทีบ่รรลุเป\าหมาย 71.43 
ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่  2    พัฒนาระบบสนับสนุนการสร'างผลงานวิจัย สู3ระดับสากล   

1 จํานวนบทความจากผลงานวจิัยไดIรับการตีพิมพ1ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขIอมูลสากล ISI 

15 10 38 บรรลุ � 

2 จํานวนบทความจากผลงานวจิัยไดIรับการตีพิมพ1ในวารสารวิชาการท่ีมี
ช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติใน web site ของ 
สกอ. 

0 5 1 ไมWบรรลุ 

  
3 จํานวนผลงานวจิัยท่ียื่นขอจดหรือไดIรับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 1 0 ไมWบรรลุ   
4 จํานวนผลงานวจิัยท่ีไดIรับการอIางอิงในระดับนานาชาติ 86 30 92 บรรลุ � 
5 จํานวนผลงานวจิัยท่ีสนองการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะหรือมีการ

รับรองการใชIประโยชน1จากหนWวยงานภายนอก/ชุมชน(ศิลปศาสตร1) 
5 2 2 บรรลุ 

  
 6 รIอยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยตWอจํานวนอาจารย1 196,788/คน 180,000/

คน 
 71,843/

คน  
ไมWบรรลุ 

  
ร'อยละของตัวบ3งชี้ทีบ่รรลุเป\าหมาย 50 

ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือรับการเปลีย่นแปลง   
1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ1  N/A รIอยละ 

80 
61.11 ไมWบรรลุ 

  
2 สัดสWวนของอาจารย1ที่ขอตําแหนWงทางวิชาการตWออาจารย1ที่มีคุณสมบัติ  N/A รIอยละ  

10 
10.46 บรรลุ 

  
3 สัดสWวนของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีขอตําแหนWงทางวิชาการตWอบุคลากร

สายสนับสนุนท่ีมีคุณสมบัติ  
 N/A  รIอยละ 

10 
0 ไมWบรรลุ 

  
4 จํานวนฐานขIอมูลท่ีพัฒนาสําเร็จ  N/A 3 ดIาน 2 ดIาน ไมWบรรลุ   
5 ระดับความพึงพอใจของผูIรับบริการ  N/A 3.51 3.66 บรรลุ   
6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตWอการบริหารงาน  N/A 3.51 3.54 บรรลุ   
7 ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามท่ีคาดหวัง  N/A รIอยละ 

70 
0 ไมWบรรลุ 

  
ร'อยละของตัวบ3งชี้ทีบ่รรลุเป\าหมาย 42.86 

ร'อยละของตัวบ3งชี้ทีบ่รรลุเป\าหมายทกุด'าน 55.00 

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบWงชี้แผนยุทธศาสตร1ฯ ประจําปa 2554 โดย
พิจารณาตัวบWงชี้ท่ีไมWบรรลุผล ประกอบดIวย  

1. ประเด็นยุทธศาสตร1ท่ี 2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการสรIางงานวิจัยสูWระดับสากล ตัวบWงชี้ท่ี 2, 3 
และ 6 ไมWบรรลุผล 

2. ประเด็นยุทธศาสตร1ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง ตัวบWงชี้ท่ี 1, 3, 
4 และ 7 ไมWบรรลุผล  

ท้ังนี้รองคณบดีฝBายประกันคุณภาพ เสนอใหIพิจารณาทบทวนตัวบWงชี้ของแผนกลยุทธ1ใหIสอคคลIอง
กับตัวบWงชี้และเกณฑ1ประเมินคุณภาพเพ่ือความสะดวกในการประเมินผลการดําเนินงานตามบWงชี้ของแผนกลยุทธ1  
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มติท่ีประชุม     เห็นชอบ ดังนี้  

1.  จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร1ท่ี 3 ตัวบWงชี้ท่ี 7 ผลการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรตามท่ีคาดหวัง โดย 

      1.1  มอบรองคณบดีฝBายบริหาร พิจารณากําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนดIาน
บริหาร จํานวน 3 ตําแหนWง ไดIแกW เจIาหนIาท่ีบริหารงานท่ัวไป นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิเคราะห1นโยบายและ
แผน  

 1.2  มอบรองคณบดีฝBายวิชาการ พิจารณากําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนดIาน
วิชาการ จํานวน 3 ตําแหนWง ไดIแกW นักวิทยาศาสตร1 เจIาหนIาท่ีวิจัย และนักวิชาการศึกษา   

2.  มอบฝBายประกันคุณภาพ และฝBายวางแผนฯ พิจารณาทบทวนตัวบWงชี้ของแผนกลยุทธ1ใหI
สอดคลIองกับตัวบWงชี้ประเมินคุณภาพ     

4.10 นโยบาย มก. “เกษตรศาสตร� พ่ึงตนเองอย3างพอเพียง เพ่ือองค�กรม่ันคงอย3างย่ังยืน” 

ดIวยสํานักงานอธิการบดี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10101/ว.425 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 เรื่อง 
นโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 “เกษตรศาสตร1 พ่ึงพาตนเองอยWางพอเพียง เพ่ือองค1กรม่ันคงอยWางยั่งยืน” โดยแจIง
วWามหาวิทยาลัยฯ ไดIรับจัดสรรงบประมาณลดลงอยWางตWอเนื่องทุกปa โดยมีสัดสWวนเงินงบประมาณ : เงินรายไดI รIอยละ 
40 : 60 ในขณะเดียวกัน เงิน/งบประมาณเปgนป}จจัยสําคัญในการดําเนินงานตWาง ๆ ใหIสามารถบรรลุตามเป]าหมายท่ี
กําหนดไวI ดังนั้น การประหยัดและการพ่ึงพาตนเองดIวยการสนับสนุนสินคIา และบริการตWาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จึง
เปgนแนวทางแกIไข เพ่ือใหIมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1สามารถรอดพIนจากสถานการณ1ท่ีเกิดข้ึนไดIอยWางตรงประเด็น โดย
ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการใชIจWายเงินหมุนเวียนภายในระบบ อยWางนIอย รIอยละ 25 และหนWวยงานตWาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการบริหารจัดการและใชIทรัพยากร/ป}จจัยท่ีตนเองมีอยูWอยWางคุIมคWาและเกิดประโยชน1สูงสุด 
เพ่ือท่ีจะสามารถดํารงอยูWไดIอยWางม่ันคง ยั่งยืนภายใตIกระแสโลกาภิวัตน1ท่ีตIองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตWาง ๆ อยูW
ตลอดเวลา ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดนโยบาย “เกษตรศาสตร� พ่ึงพาตนเองอย3างพอเพียง เพ่ือองค�กรม่ันคง
อย3างย่ังยืน” ใหIผูIบริหาร และบุคลากรทุกหนWวยงานดําเนินการโดยเรWงดWวน รายละเอียดอIางอิงท่ี HZ10YPXZ เม่ือวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2555 หรือสืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HZ10YPXZ  ดังแนบ 

นอกจากนี้ ประธานสรุปนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1เพ่ิมเติมวWา งบประมาณแผWนดินซ่ึงไดIรับ
จัดสรรจากภาครัฐ ลดลงอยWางตWอเนื่อง ป}จจุบันคงเหลือสัดสWวนรIอยละ 30 : 70 การพ่ึงพาตนเองเปgนนโยบายท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดชัดเจน ดังนั้น ปaงบประมาณ 2556 คณะฯ ไดIพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากคWาธรรมเนียมพิเศษ
คณะฯ ใหIสายวิชา/โครงการ ท่ีมีหลักสูตรภาคปกติในสังกัดเพ่ิมเติม รIอยละ 30 หลังหักคWาใชIจWายทุนการศึกษารIอยละ 
20 และคWาใชIจWายสนับสนุนการวิจัยรIอยละ 6 แลIว ดังนั้น จึงขอความรWวมมือจากสายวิชา/โครงการ พ่ึงพาตนเองและใชI
จWายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1  
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ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    
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4.11 การแต3งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ดIวยกองการเจIาหนIาท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/2251 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 แจIงขอใหI
คณะดําเนินการเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย รายละเอียดอIางอิงท่ี ID0PX9CT เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ID0PX9CT ซ่ึงตามองค1ประกอบคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ประกอบดIวย   

1.  คณบดีหรือผูIอํานวยการเจIาสังกัด  ประธานกรรมการ  
2.  หัวหนIาภาควิชาหรือเทียบเทWา กรรมการ 
3.  กรรมการท่ีคณะกรรมการประจําคณะ กรรมการ   
     หรือสถาบันหรือสํานัก คัดเลือก 1 ทWาน 
4.  บุคลากร เลขานุการ   

    ท้ังนี้ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ไดIรับอนุมัติใหIบรรจุนายอัฐสิษฐ1 ทับทิมแทI เปgนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนWง อาจารย1 สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาฟXสิกส1 ดังนั้นจึงขอใหIพิจารณาเสนอชื่อกรรมการประเมินฯ 
ลําดับท่ี 3 และแจIงยืนยันวันมาปฏิบัติงานไมWกWอนวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555 เพ่ือจัดสWงกองการเจIาหนIาท่ี ภายในวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2555 ดังนั้น ประธานจึงขอเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมอบใหIคณบดี พิจารณาเสนอชื่อผูIประสานงานสาขาวิชา หรือผูIแทนคณาจารย1ใน
คณะกรรมการประจําคณะฯ เปgนกรรมการลําดับท่ี 3 และยืนยันวันปฏิบัติราชการ ดังนี้      

1. คณบดีคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1     ประธานกรรมการ    
2. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟXสิกส1   กรรมการลําดับท่ี 2  
3. รศ.ดร.จงรักษ1   แกIวประสิทธิ์                   กรรมการลําดับท่ี 3 
4. บุคลากร (น.ส.วิไล  แจIงบุญ) เลขานุการ   

    โดยเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตWวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555  

 ประธานขอใหIผูIเก่ียวขIอง ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการตามข้ันตอน ดังนี้  
 1.  มอบบุคลากร หนWวยการเจIาหนIาท่ีผูIไดIรับมอบหมาย ประสานงานเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ รWวมกับคณาจารย1 ผูIรับการประเมินฯ ทุกคน ภายใน 1 เดือน หลังจากไดIรับทราบ
คําสั่งแตWงต้ังฯ เพ่ือแจIงแนวทางการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ และคณะกรรมการฯ อาจเขIาประเมินการสอน
การสอนในหIองเรียนโดยไมWแจIงลWวงหนIาไดI  
 2.  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 จักตIองดําเนินงานตามข้ันตอน
กระบวนงานฯ ใหIแลIวเสร็จอยWางนIอย 1 เดือนกWอนครบกําหนดรอบ 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยมอบบุคลากร หนWวย
การเจIาหนIาท่ี ผูIไดIรับมอบหมาย จัดสWงแบบประเมินฯ ใหIคณะกรรมการฯ ทุกทWานทราบ และพิจารณาลWวงหนIากWอนครบ
กําหนด 1 เดือน (ภายในเดือนท่ี 4 ครั้งท่ี 1 และภายในเดือนท่ี 10 ครั้งท่ี 2)    
 3.  มอบหัวหนIาสายวิชา/ประธานโครงการ (กรรมการลําดับท่ี 2) ประสานงานกับบุคลากร หนWวยการ
เจIาหนIาท่ี ผูIไดIรับมอบหมาย รวบรวมผลการประเมินฯ กรณีท่ีผลการประเมินมีความเห็นสอดคลIองตIองกันใหIนําเสนอ
ประธานคณะกรรมการฯ โดยลงนามตามลําดับ กรณีท่ีคณะกรรมการฯ มีความเห็นแตกตWางกันใหIมีการประชุมสรุปผล
การประเมินเพ่ือสรุปผลกWอนนําเสนอฯ มหาวิทยาลัยตามกําหนด  
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 ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม     เห็นชอบ   

4.12 รายงานการดําเนินงานหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท3องเท่ียว) ภาคพิเศษ  

สืบเนื่องจากการเสนอขออนุมัติเปXดสอนหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการทWองเท่ียว) ภาค
พิเศษ ตามแผนเดิมของคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ซ่ึงขอใชIหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต       
ศรีราชา จํานวนรับ 180 คน/ปa ต้ังแตW ภาคตIน ปaการศึกษา 2555 และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 ตาม
โครงการเดิมของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวนรับ 150 คน/ปa รับตWอเนื่องต้ังแตWภาคตIน ปaการศึกษา 2555 
ซ่ึงไดIนําเสนอขออนุมัติโครงการตWอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1แลIว โดยท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 ในการประชุมครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2555 และในการประชุมครั้งท่ี 8/2555 
เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบใหIคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1รวมโครงการเปXดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการทWองเท่ียว ภาคพิเศษ (เรียนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน) กับโครงการ
เปXดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการทWองเท่ียว ภาคพิเศษ สุพรรณบุรี (ปaท่ี 1 – 2 
เรียนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน ปaท่ี 3 – 4 เรียนท่ีโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี) เปgนโครงการเดียวกัน โดยชื่อ
โครงการใหIตัดคําวWา “สุพรรณบุรี” ออกทุกท่ี มีอาจารย1ผูIรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกัน และใหIเสนอโครงการฯ ตWอ
มหาวิทยาลัยใหมW และจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 
2555 มีมติเห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. และตามผลการวิเคราะห1ของกองแผนงาน นั้น  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ไดIดําเนินการแกIไข
โครงการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา และตามผลการวิเคราะห1โครงการจากกองแผนงาน ซ่ึงมีความเห็น
สอดคลIองกันคือใหIรวมเปgนโครงการเดียว ท้ังนี้เพ่ือใหIเปgนไปตามมติของมหาวิทยาลัยฯ คณะศิลปศาสตร1และ
วิทยาศาสตร1 ไดIประสานงานขอจัดกลุWมแผนการเรียน เปgน 2 แผน คือ แผนท่ี 1 (Q12) แผนการเรียนของนิสิตปaท่ี 1 – 
2 เรียนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน ปaท่ี 3 – 4 เรียนท่ีโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี และแผนท่ี 2 (Q13) แผนการเรียน
ท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน 4 ชั้นปa และไดIทบทวนปรับรWางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 ท่ีเก่ียวขIอง จํานวน 2 ฉบับ 
เพ่ือนําเสนอสํานักงานกฎหมายพิจารณา ดังนี้  

1. รWางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 เรื่อง กําหนดอัตราคWาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจWาย 
สําหรับนิสิตโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทWองเท่ียว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

2. รWางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 เรื่อง กําหนดอัตราคWาเบ้ียประชุม คWาสมนาคุณและ
คWาตอบแทนอ่ืนๆ ในการบริหารโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทWองเท่ียว (ภาค
พิเศษ) คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1  

อนึ่ง ผลการดําเนินการรับนิสิตใหมW ตามหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทWองเท่ียว) แผนการ
เรียน Q12 รับตามแผน จํานวน  150 คน ผลรับไดI จํานวน 187 คน  โดยรับผWาน admission จํานวน 100 คน ผลรับ
ไดI  127 คน  แผนรับตรง จํานวน  50 คน ผลรับไดI  60 คน (สูงกวWาแผนคิดเปgนรIอยละ 24.67) และแผนการเรียน 
Q13 โดยรับตรงตามแผน จํานวน 180 คน ผลรับไดI 296 คน (สูงกวWาแผนคิดเปgนรIอยละ 64.44)     

รายละเอียดรWางประกาศ 2 ฉบับ ดังแนบ  
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(รWาง)  
ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร1 

เรื่อง  กําหนดอัตราคWาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจWาย สําหรับนิสิตโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ทWองเท่ียว (ภาคพิเศษ)  คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตกําแพงแสน  
---------------------- 

  เพ่ือใหIการจัดเก็บคWาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การทWองเท่ียว (ภาคพิเศษ)  คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตกําแพงแสนดําเนินการไปดIวยความ
เรียบรIอย 

 อาศัยอํานาจตามความในขIอ 16 แหWงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 เรื่อง ระเบียบวWาดIวยการบริหาร
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 พ.ศ. 2547 และโดยอนุมัติของท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี         เมื่อวันท่ี             
จึงใหIกําหนดอัตราคWาธรรมเนียมการศึกษาไวIดังตWอไปน้ี  

ขIอ 1  คWาธรรมเนียมการศึกษาภาคตIนและภาคปลายแบบเหมาจWาย ภาคการศึกษาละ 25,000   บาท ประกอบดIวย  
1.1   คWาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 3,700 บาท 
1.2 คWาธรรมเนียมพิเศษคณะ ภาคการศึกษาละ  4,500 บาท 
1.3 คWาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจWาย  ภาคการศึกษาละ       15,800  บาท  
1.4 คWาบํารุงสํานักงานวิทยาเขต ภาคการศึกษาละ 1,000  บาท 

ขIอ 2  คWาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรIอนแบบเหมาจWาย ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท ประกอบดIวย   
  2.1   คWาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจWาย ภาคการศึกษาละ 6,000    บาท 
  2.2   คWาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 1,000    บาท 
  2.3   คWาธรรมเนียมพิเศษคณะ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 

ขIอ 3 คWาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ประกอบดIวย  
3.1   คWาใบสมัครและคWาสมัครสอบ     300 บาท 
3.2 คWาบัตรประจําตัวนิสิตแรกเขIา  200 บาท 
3.3 คWาประกันของเสียหายสําหรับนิสิตแรกเขIา 1,000  บาท 
3.4 คWาธรรมเนียมสอบชดเชย หนWวยกิตละ    50 บาท 
3.5  คWาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ 5,000    บาท 
3.6 คWาปรับการลงทะเบียนเรียนชIากวWากําหนด วันละ   100    บาท 

   แตWไมWเกิน 1,000 บาท  

การนับจํานวนวันเพ่ือคํานวณคWาปรับตามขIอ 3.6 ใหIนับตั้งแตWวันท่ีพIนกําหนดใหIดําเนินการ จนถึงวันท่ีมาดําเนินการ 
โดยนับวันหยุดราชการรวมเขIาดIวย เศษของวันใหIนับเปgนหน่ึงวัน 

ขIอ 4 คWาธรรมเนียมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีไดIกําหนดไวIตามประกาศน้ี ใหIเปgนไปตามขIอบังคับวWาดIวยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1ฉบับท่ีบังคับใชIในป}จจุบัน  

ขIอ 5  คWาธรรมเนียมการศึกษาท่ีกําหนดไวIตามประกาศฉบับน้ีจะขอคืนไมWไดI ยกเวIนคWาประกันของเสียหายตามขIอ 3.4 
จะขอรับคืนไดIเต็มจํานวนหรือจํานวนท่ีคงเหลืออยูW เมื่อไดIหักหน้ีสินผูกพันท่ีตIองชําระและจะขอคืนไดIตWอเมื่อพIนสภาพการเปgนนิสิตแลIว  

ท้ังน้ี สําหรับนิสิตท่ีเขIาศึกษาตั้งแตWภาคตIน ปaการศึกษา 2555 เปgนตIนไป 
        
       ประกาศ ณ วันท่ี                        พ.ศ.2555  
 
 
        (รองศาสตราจารย1วุฒิชัย กปXลกาญจน1) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 
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(รWาง) 
ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร1 

เรื่อง  กําหนดอัตราคWาเบ้ียประชุม คWาสมนาคุณ และคWาตอบแทนอ่ืนๆ ในการบริหารโครงการบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและการทWองเท่ียว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตกําแพงแสน 
---------------------- 

  เพ่ือใหIการบริหารโครงการบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทWองเท่ียว (ภาคพิเศษ) คณะศิลป
ศาสตร1และวิทยาศาสตร1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตกําแพงแสน ดําเนินการไปดIวยความเรยีบรIอย 

  อาศัยอํานาจตามความในขIอ 16 17 18 และ 20 แหWงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 เรื่อง ระเบียบวWาดIวย
การบริหารโครงการพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 พ.ศ. 2547 และโดยอนุมัติของท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี           
เมื่อวันท่ี                จึงใหIกําหนดอัตราคWาเบ้ียประชุม คWาสมนาคุณ และคWาตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการ ไวIดังตWอไปน้ี 

  1. อัตราคWาเบ้ียประชุม คWาสมนาคุณ และคWาตอบแทน ใหIกําหนด ดังน้ี 

       1.1 อัตราคWาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการ 
  1.1.1 ท่ีปรึกษา ไมWเกิน             1,000 บาทตWอครั้ง 
  1.1.2 ประธานกรรมการ ไมWเกิน            1,000 บาทตWอครั้ง 
  1.1.3 กรรมการและเลขานุการ ไมWเกิน     800 บาทตWอครั้ง 
  1.1.4 กรรมการ ไมWเกิน     600 บาทตWอครั้ง 
  1.1.5 ผูIเขIารWวมประชุม ไมWเกิน     500 บาทตWอครั้ง 

    ท้ังน้ี ใหIมีการเบิกจWายคWาเบ้ียประชุมไดIไมWเกิน 6 ครั้งตWอปa และมผีูIเขIารWวมประชุมไดIไมWเกิน 3 คน 

 1.2 อัตราคWาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
1.2.1 ท่ีปรึกษา ไมWเกิน      500 บาทตWอครั้ง 
1.2.2 ประธานกรรมการ ไมWเกิน     500 บาทตWอครั้ง 
1.2.3 กรรมการและเลขานุการ ไมWเกิน    400 บาทตWอครั้ง 
1.2.4 กรรมการ ไมWเกิน      300 บาทตWอครั้ง 
1.2.5 ผูIเขIารWวมประชุม ไมWเกิน     300 บาทตWอครั้ง 

 ท้ังน้ี ใหIมีการเบิกจWายคWาเบ้ียประชุมไดIไมWเกิน 15 ครั้งตWอปa และมผีูIเขIารWวมประชุมไดIไมWเกิน 3 คน  

     1.3 อัตราคWาเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะทํางานเฉพาะกิจ 
1.3.1 ประธานอนุกรรมการ ไมWเกิน     400 บาทตWอครั้ง 
1.3.2 อนุกรรมการและเลขานุการ ไมWเกิน    300 บาทตWอครั้ง 
1.3.3 อนุกรรมการ ไมWเกิน      300 บาทตWอครั้ง 
1.3.4 ผูIเขIารWวมประชุม ไมWเกิน     200 บาทตWอครั้ง 

     ท้ังน้ี ใหIมีการเบิกจWายคWาเบ้ียประชุมไดIไมWเกิน 15 ครั้งตWอปa และมีผูIเขIารWวมประชุมไดIไมWเกิน 3 คน  

    1.4   อัตราคWาตอบแทนของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
1.4.1 ประธานกรรมการ ไมWเกิน     8,000 บาทตWอเดือน 
1.4.2 กรรมการและเลขานุการ ไมWเกิน     7,000 บาทตWอเดือน 
1.4.3 กรรมการ ไมWเกิน      6,000 บาทตWอเดือน 

    1.5  อัตราคWาสมนาคุณสําหรับอาจารย1ผูIสอน หรือผูIบรรยาย และควบคุมการเรียน 
1.5.1 คWาสมนาคุณอาจารย1ผูIสอนบรรยายท่ีไมWใชWวิชาสัมมนาหรือวิชาป}ญหาพิเศษไมWเกิน 1,000 บาทตWอ

ช่ัวโมง 
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1.5.2 คWาสมนาคุณอาจารย1ผูIสอนปฏิบัติการท่ีไมWใชWวิชาสัมมนาหรือวิชาป}ญหาพิเศษไมWเกิน 500 บาทตWอ
ช่ัวโมง  

1.5.3 คWาสมนาคุณผูIชWวยสอนปฏิบัติการท่ีไมWใชWวิชาสัมมนาหรือวิชาป}ญหาพิเศษ ไมWเกิน 250 บาทตWอช่ัวโมง 
1.5.4 คWาสมนาคุณผูIทรงคุณวุฒิในการบรรยายหรืออภิปรายกลุWมไมWเกิน 1,000 บาทตWอช่ัวโมงตWอผูIบรรยาย 

1 คน ไมWเกิน 3 ช่ัวโมงตWอครั้ง   
ท้ังน้ีใหIมีการเบิกจWายไมWเกิน 15 ช่ัวโมงการสอนบรรยาย หรือ 30 ช่ัวโมงปฏิบัติการตWอภาคการศึกษาสําหรับ 1 

หนWวยกิต 
1.5.5  วิชาสัมมนา 
  ก. ผูIจัดการวิชาสัมมนา หมายถึง ผูIท่ีถือรายช่ือนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา ตลอดจนการ

จัดการเรียนในวิชาสัมมนา และติดตามผลคะแนนของนิสิตจะไดIรับเหมาจWายไมWเกิน 1,500 บาทตWอภาคการศึกษา 
  ข.  คWาสมนาคุณอาจารย1ผูIสอนในวิชาสัมมนา ไมWเกิน 900 บาทตWอคาบ (คาบละไมWนIอยกวWา 3 

ช่ัวโมง) ไมWเกิน 15 คาบตWอรายวิชา  
1.5.6  วิชาป}ญหาพิเศษ  
  ก. ผูIจัดการวิชาป}ญหาพิเศษ หมายถึง ผูI ท่ีถือรายช่ือนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาป}ญหาพิเศษ 

ตลอดจนตรวจสอบหัวขIอป}ญหาพิเศษ และติดตามผลคะแนนของนิสิตจะไดIรับเหมาจWายไมWเกิน 1,000 บาทตWอภาคการศึกษา  
          ข.  อาจารย1ท่ีปรึกษาป}ญหาพิเศษประจําตัวนิสิตในแตWละโครงการ 
     (1)  ประธาน ไมWเกิน 600 บาท ตWอ 1 โครงการ  
               (2)  กรรมการ ไมWเกิน  300 บาท ตWอ 1 โครงการ  
  ท้ังน้ี ใหIมีกรรมการไมWเกิน 2 คน ตWอ 1 โครงการ และใหIเบิกจWายไดIหลังจากนิสิตไดIสอบผWานแลIว  
1.5.7  อาจารย1ท่ีปรึกษานิสิต ไมWเกิน 200 บาทตWอภาคการศึกษาปกติตWอนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน  1 คน        

1.6   อัตราคWาสมนาคุณเก่ียวกับการสอบ  
1.6.1 การสอบคัดเลือกเขIาศึกษา 

ก. คWาออกขIอสอบชุดวิชาละไมWเกิน 1,000 บาท ซ่ึงใชIเวลาในการสอบไมWต่ํากวWา 1 ช่ัวโมง 
ข. คWาตรวจขIอสอบไมWเกิน 10 บาทตWอผูIเขIาสอบ 1 คนตWอชุดวิชา 
ค. คWาตอบแทนกรรมการคุมสอบ ไมWเกิน 200 บาทตWอช่ัวโมงตWอกรรมการ 1 คน 
ง. คWาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ1 ไมWเกิน 500 บาทตWอคาบตWอกรรมการ 1 คน (คาบละไมW

นIอยกวWา 3 ช่ัวโมง)  
1.6.2 การสอบของแตWละรายวิชาท่ีเปXดสอนตามหลักสูตร คWาตอบแทนกรรมการคุมสอบวิชาบรรยายหรือ

ปฏิบัติการอยWางใดอยWางหน่ึง เบิกคWาตอบแทนกรรมการคุมสอบไดIไมWเกินภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 คาบ คาบละไมWต่ํากวWา 2 
ช่ัวโมง 

 1.7 อัตราคWาจัดสรรใหIรายวิชาของภาควิชาอ่ืนท่ีเปXดสอนรายวิชาละ 2,500 บาท   
     1.8 คWาตอบแทนในการนิเทศนิสิตฝ�กงาน 

1.8.1 ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี 
ไมWเกินคนละ 600 บาทตWอวัน 

1.8.2 ปฏิบัติงานนอกจาก 1.8.1 ไมWเกินคนละ 1,200 บาทตWอวัน 
            2. คWาพาหนะ ใหIจWายคWาพาหนะดังน้ี 

     2.1 คWาพาหนะสําหรบัอาจารย1 วิทยากร กรรมการ และเจIาหนIาท่ีโครงการ ในกรณีเดินทางไปสอนหรือ
ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ีปฏิบัติงานตามปกติดIวยยานพาหนะของตนเอง ในอัตราเหมาจWายครั้งละไมWเกิน 1,000 บาท 
  2.2 คWาพาหนะสําหรับอาจารย1นิเทศ 

2.2.1 กรณีปฏิบัติงานดIวยยานพาหนะของตนเอง ใหIจWายคWาชดเชยยานพาหนะตามระเบียบและหลักเกณฑ1
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 และระเบียบของกระทรวงการคลัง     

2.2.2 กรณีปฏิบัติงานดIวยยานพาหนะอ่ืนนอกจาก 2.2.1 ใหIเบิกจWายไดIเทWาท่ีจWายจริงตามความ จําเปgนและ
ประหยัด โดยใหIอยูWในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. อัตราคWาเบ้ียเลี้ยงนอกเวลาราชการ และอัตราคWาเบ้ียเลี้ยงไปราชการนอกสถานท่ี สําหรับกรรมการดําเนินงาน
โครงการ เจIาหนIาท่ีประจําโครงการ รวมท้ังขIาราชการ พนักงานและลูกจIางของมหาวิทยาลัย ใหIเปgนไปดังน้ี  
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3.1 คWาเบ้ียเลี้ยงนอกเวลาราชการ ใหIจWายคWาเบ้ียเลี้ยงในวันปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานปกติ โดยตIองปฏิบัติงาน
คาบละไมWนIอยกวWา 3 ช่ัวโมง ตามอัตราดังน้ี 

  3.1.1  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ คาบละไมWเกิน 500 บาทตWอคน 
  3.1.2  เจIาหนIาท่ีประจําโครงการ รวมท้ังขIาราชการ พนักงาน และลูกจIางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมา

ชWวยงานโครงการในวันราชการโดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ คาบละไมWเกิน 250 บาท และในวันหยุดราชการ คาบละไมWเกิน 350 
บาท  

 3.2 คWาเบ้ียเลี้ยงไปราชการนอกสถานท่ีภายในประเทศ ใหIถือวWาใน 1 วันน้ันแบWงเปgน 2 คาบ คาบละ ไมWเกิน 3 
ช่ัวโมง ตามอัตราดังน้ี 

  3.2.1  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ คาบละไมWเกิน 500 บาทตWอคน 
  3.2.2  อาจารย1ผูIสอนซ่ึงพานิสิตไปศึกษาและดูงาน คาบละไมWเกิน 500 บาทตWอคน  
  3.2.3  เจIาหนIาท่ีประจําโครงการ รวมท้ังขIาราชการ พนักงาน และลูกจIางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมา

ชWวยงานโครงการในวันราชการโดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกต ิคาบละไมWเกิน 250 บาท  
 3.3 คWาเดินทาง คWาเบ้ียเลี้ยง คWาเชWาท่ีพัก ไปราชการตWางประเทศ ใหIเบิกจWายตามระเบียบและหลักเกณฑ1ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 และระเบียบของกระทรวงการคลัง  
 4. อัตราคWาอาหารและเครื่องดื่ม ใหIเปgนไปดังน้ี  
     4.1  ในการจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดพบปะสังสรรค1 และการไป

ราชการนอกสถานท่ี  
      4.1.1 อาหารวWางและเครื่องดืม่ คนละไมWเกิน 100 บาทตWอมื้อ 
      4.1.2 อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น คนละไมWเกิน 300 บาทตWอมื้อ 
4.2 อาหารวWาง เครื่องดื่ม นํ้าดื่ม ในการเรียนการสอนภาคการศึกษาละไมWเกิน 20,000 บาท  

 5. อัตราคWาตัดชุดเครื่องแบบในงานพิธีการใหIกําหนด ดังน้ี 
5.1 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ไมWเกิน 4,000 บาทตWอคน 
5.2 เจIาหนIาท่ีประจําโครงการ ไมWเกิน 2,500 บาทตWอคน 

6. อัตราคWาของท่ีระลึก คWาแจกันดอกไมI พวงหรีด ท่ีใชIสําหรับแสดงความยินดีและแสดงความเสียใจแกW
คณะกรรมการ อาจารย1 เจIาหนIาท่ี นิสิต และผูIมีอุปการคุณแกWโครงการ ใหIเบิกจWายไดIรายละไมWเกิน 1,200 บาท ท้ังน้ีใหIอยูWในดุลพินิจของ
ประธานกรรมการดําเนินงานอนุมัติสั่งจWาย 

7. อํานาจในการสั่งซ้ือ สั่งจIาง และสั่งจWายเงิน ใหIเปgนไปตามวงเงิน ดังน้ี 
 7.1 ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการมีอํานาจอนุมัติในการสั่งซ้ือ สั่งจIาง ในวงเงินไมWเกินครั้งละ 100,000 

บาท และในการสั่งจWายเงินในวงเงินไมWเกินครั้งละ 300,000 บาท 
7.2 ในกรณีท่ีเกินอํานาจอนุมัติของประธานกรรมการดําเนินงานโครงการตาม 7.1 ใหIผูIมีอํานาจตามระเบียบ

เงินรายไดIเปgนผูIพิจารณาอนุมัติ 
8. เพ่ือความสะดวกในการดําเนินงาน ใหIโครงการมีเงินสดไวIใชIหมุนเวียนทดรองจWายเปgนจํานวนเงิน 800,000 บาท   
9. อัตราคWาสมนาคุณผูIสอบบัญชีรบัอนุญาตของโครงการ ใหIจWายในอัตราไมWเกิน 15,000 บาทตWอปa 
ท้ังน้ี ตั้งแตWวันท่ี  1 กุมภาพันธ1  พ.ศ. 2555 เปgนตIนไป  

       
 
       ประกาศ ณ วันท่ี       เดือน                      พ.ศ. 2555 
 
 
        (รองศาสตราจารย1วุฒิชัย กปXลกาญจน1) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 

 

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยใหIนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตWอไป    
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4.13 ขออนุมัติประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน3งทางวิชาการ  

เนื่องจาก อ.ดร.ทิสวัส ธํารงสานต1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนWง อาจารย1 สังกัด
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สายวิชาศิลปศาสตร1 คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ไดIรับอนุมัติบรรจุเขIารับราชการ ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแตWวันท่ี 11 กรกฎาคม 2544 เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหนWงทางวิชาการใน
ตําแหนWงผูIชWวยศาสตราจารย1 สาขาวิชาฝรั่งเศส โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01356211 โครงสรIางภาษา
ฝรั่งเศส (French Structure I) ในภาคตIน ปaการศึกษา 2555 และจัดสWงเอกสารประกอบ ดIวย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2. แบบประวัติสWวนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)   

3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01356211 โครงสรIางภาษาฝรั่งเศส (French Structure I)    

4. แผนการสอนรายวิชา 01356211 โครงสรIางภาษาฝรั่งเศส (French Structure I) ภาคตIน ปa
การศึกษา 2555      

ท้ังนี้หัวหนIาสายวิชาศิลปศาสตร1 ไดIตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงานเรียบรIอยแลIว 
และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 รับเรื่องเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555   

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจIงกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไวIตามขIอ 4.2 หนWวยงานจะตIองเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคตIน ประจําปa 2555 จะตIองเสนอเรื่องสWงถึงกองการเจIาหนIาท่ี บางเขน กWอนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2555    

ดังนั้น เพ่ือใหIการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ดําเนินไปดIวยความ
เรียบรIอย และเปgนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดใหI
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหนIาท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหนIาภาควิชาหรือ
เทียบเทWา เปgนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนWงทาง
วิชาการ จํานวน 2 ทWาน โดยคณบดีเสนอเรื่องแตWงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอตWอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนWงทางวิชาการอนุมัติแตWงต้ังตWอไป รายละเอียดอIางอิงท่ี I70ZKY5B หรือสืบคIนท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?I70ZKY5B พรIอมนี้ไดIแนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหนWงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 อIางอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบคIนท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ    

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมเห็นชอบใหIเสนอแตWงต้ังกรรมการลําดับท่ี 3 โดยการลงคะแนนเสียงระหวWาง 
รศ.ดร.จงรักษ1  แกIวประสิทธิ์ ซ่ึงจบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส และมีประสบการณ1การเรียนภาษาฝรั่งเศสมากวWา 1 
ปa กับ ผศ.ประไพศรี วิเศษสุขพงศ1 ผลการลงคะแนนเทWากับ 5 ตWอ 4 สรุปมติท่ีประชุมเห็นชอบเสนอแตWงต้ัง
คณะกรรมการ ดังนี้  

1 หัวหนIาสายวิชาศิลปศาสตร1  ประธานกรรมการ  

2 ผศ.ชูศรี  บัณฑิตวิไล  กรรมการ        

3 รศ.ดร.จงรักษ1  แกIวประสิทธิ์  กรรมการ  
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4.14 ขออนุมัติประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน3งทางวิชาการ 

เนื่องจาก อ.อรรถพล คําเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนWง อาจารย1 สังกัด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร1 คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ไดIรับอนุมัติบรรจุเขIารับราชการ ณ 
คณะศิลปะศาสตร1และวิทยาศาสตร1 วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแตWวันท่ี 24 ตุลาคม 2551 โดยกWอนบรรจุเขIารับราชการท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 ปฏิบัติงานสอนในตําแหนWงอาจารย1 สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย1 ต้ังแตW
วันท่ี 7 มิถุนายน 2550 ถึง 23 ตุลาคม 2551 เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหนWงทางวิชาการในตําแหนWง
ผูIชWวยศาสตราจารย1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01355256 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารมวลชนเบ้ืองตIน (Introduction to English for Mass Communication) ในภาคตIน ปaการศึกษา 2555 
และจัดสWงเอกสารประกอบ ดIวย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  
2. แบบประวัติสWวนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)   
3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01355256 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชนเบ้ืองตIน 

(Introduction to English for Mass Communication)     
4. แผนการสอนรายวิชา 01355256 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมวลชนเบ้ืองตIน (Introduction 

to English for Mass Communication) ภาคตIน ปaการศึกษา 2555      

ท้ังนี้หัวหนIาสายวิชาศิลปศาสตร1 ไดIตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงานเรียบรIอยแลIว 
และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 รับเรื่องเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555   

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจIงกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไวIตามขIอ 4.2 หนWวยงานจะตIองเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคตIน ประจําปa 2555 จะตIองเสนอเรื่องสWงถึงกองการเจIาหนIาท่ี บางเขน กWอนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2555    

ดังนั้น เพ่ือใหIการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ดําเนินไปดIวยความ
เรียบรIอย และเปgนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดใหI
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหนIาท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหนIาภาควิชาหรือ
เทียบเทWา เปgนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนWงทาง
วิชาการ จํานวน 2 ทWาน โดยคณบดีเสนอเรื่องแตWงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอตWอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนWงทางวิชาการอนุมัติแตWงต้ังตWอไป รายละเอียดอIางอิงท่ี I70ZVHVW หรือสืบคIนท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?I70ZVHVW พรIอมนี้ไดIแนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหนWงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 อIางอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบคIนท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ   โดยพิจารณาเสนอแตWงต้ังคณะกรรมการ
ตามองค1ประกอบ ดังนี้  

1. หัวหนIาสายวิชาศิลปศาสตร1  ประธานกรรมการ  

2. ผศ.ชูศรี  บัณฑิตวิไล   กรรมการ        

3. ผศ.ประไพศรี   วิเศษสุขพงษ1   กรรมการ  

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  
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4.15 ขออนุมัติประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน3งทางวิชาการ   

เนื่องจาก อ.ภัทรพงศ1  รักนIอย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนWง อาจารย1 สังกัด
สาขาวิชาฟXสิกส1 สายวิชาวิทยาศาสตร1 คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ไดIรับอนุมัติบรรจุเขIารับราชการ ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ต้ังแตWวันท่ี 4 สิงหาคม 2543 เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหนWงทางวิชาการในตําแหนWงผูIชWวย
ศาสตราจารย1 สาขาวิชาฟXสิกส1 โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01420119 ฟXสิกส1อยWางสังเขป (Abridged 
Physics) ในภาคตIน ปaการศึกษา 2555 และจัดสWงเอกสารประกอบ ดIวย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2. แบบประวัติสWวนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)   

3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01420119 ฟXสิกส1อยWางสังเขป (Abridged Physics)    

4. แผนการสอนรายวิชา 01420119 ฟXสิกส1อยWางสังเขป (Abridged Physics) ภาคตIน ปaการศึกษา 
2555      

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟXสิกส1 ไดIตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน
เรียบรIอยแลIว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 รับเรื่องเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555   

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจIงกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไวIตามขIอ 4.2 หนWวยงานจะตIองเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคตIน ประจําปa 2555 จะตIองเสนอเรื่องสWงถึงกองการเจIาหนIาท่ี บางเขน กWอนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2555    

ดังนั้น เพ่ือใหIการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ดําเนินไปดIวยความ
เรียบรIอย และเปgนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดใหI
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหนIาท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหนIาภาควิชาหรือ
เทียบเทWา เปgนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนWงทาง
วิชาการ จํานวน 2 ทWาน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแตWงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ตWอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนWงทางวิชาการอนุมัติแตWงต้ังตWอไป รายละเอียดอIางอิงท่ี I70ZP4VY หรือสืบคIนท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?I70ZP4VY พรIอมนี้ไดIแนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหนWงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 อIางอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบคIนท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ  ท้ังนี้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแตWงต้ังหัวหนIา
สายวิชาวิทยาศาสตร1 เปgนประธานกรรมการตามโครงสรIางเดิม เนื่องจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟXสิกส1 เปgนการ
บริหารงานภายใน  ดังนั้น จึงพิจารณาเสนอแตWงต้ังคณะกรรมการตามองค1ประกอบ ดังนี้  

1. หัวหนIาสายวิชาวิทยาศาสตร1  ประธานกรรมการ  

2. ผศ.นพพร   รัตนชWวง  กรรมการ       

3. ผศ.เบญจมาศ  แกIวนุช  กรรมการ  

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   
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4.16 ขออนุมัติประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน3งทางวิชาการ  

เนื่องจาก อ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนWง อาจารย1 สังกัด
สาขาวิชาฟXสิกส1 สายวิชาวิทยาศาสตร1 คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ไดIรับอนุมัติบรรจุเขIารับราชการ ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ต้ังแตWวันท่ี 12 มกราคม 2553 เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหนWงทางวิชาการในตําแหนWงผูIชWวย
ศาสตราจารย1 สาขาวิชาฟXสิกส1 โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01420311 ฟXสิกส1เชิงคณิตศาสตร1 II 
(Mathematical Physics II) ในภาคตIน ปaการศึกษา 2555 และจัดสWงเอกสารประกอบ ดIวย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2. แบบประวัติสWวนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)   

3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01420311 ฟXสิกส1เชิงคณิตศาสตร1 II (Mathematical 
Physics II)     

4. แผนการสอนรายวิชา 01420311 ฟXสิกส1เชิงคณิตศาสตร1 II (Mathematical Physics II) ภาคตIน 
ปaการศึกษา 2555      

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟXสิกส1 ไดIตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน
เรียบรIอยแลIว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 รับเรื่องเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555    

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจIงกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไวIตามขIอ 4.2 หนWวยงานจะตIองเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคตIน ประจําปa 2555 จะตIองเสนอเรื่องสWงถึงกองการเจIาหนIาท่ี บางเขน กWอนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2555    

ดังนั้น เพ่ือใหIการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ดําเนินไปดIวยความ
เรียบรIอย และเปgนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดใหI
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหนIาท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหนIาภาควิชาหรือ
เทียบเทWา เปgนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนWงทาง
วิชาการ จํานวน 2 ทWาน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแตWงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ตWอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนWงทางวิชาการอนุมัติแตWงต้ังตWอไป รายละเอียดอIางอิงท่ี IA0XJC9K หรือสืบคIนท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IA0XJC9K พรIอมนี้ไดIแนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหนWงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 อIางอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบคIนท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ ท้ังนี้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแตWงต้ังหัวหนIา
สายวิชาวิทยาศาสตร1 เปgนประธานกรรมการตามโครงสรIางเดิม เนื่องจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟXสิกส1 เปgนการ
บริหารงานภายใน  ดังนั้น จึงพิจารณาเสนอแตWงต้ังคณะกรรมการตามองค1ประกอบ ดังนี้   

1. หัวหนIาสายวิชาวิทยาศาสตร1  ประธานกรรมการ  

2. ผศ.นพพร   รัตนชWวง  กรรมการ       

3. ผศ.เบญจมาศ  แกIวนุช  กรรมการ  

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   
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4.17 ขออนุมัติประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน3งทางวิชาการ   

เนื่องจาก อ.ดร.สุชีวัน กรอบทอง พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนWง อาจารย1 สังกัด
สาขาวิชาฟXสิกส1 สายวิชาวิทยาศาสตร1 คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ไดIรับอนุมัติบรรจุเขIารับราชการ ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ต้ังแตWวันท่ี 14 มิถุนายน 2553 เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหนWงทางวิชาการในตําแหนWง
ผูIชWวยศาสตราจารย1 สาขาวชิาฟXสิกส1 โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01420473 ฟXสิกส1ของของแข็ง 
(Physics of Solid I) ในภาคตIน ปaการศึกษา 2555 และจัดสWงเอกสารประกอบ ดIวย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2. แบบประวัติสWวนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)   

3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01420473 ฟXสิกส1ของของแข็ง (Physics of Solid I)     

4. แผนการสอนรายวิชา 01420473 ฟXสิกส1ของของแข็ง (Physics of Solid I) ภาคตIน ปaการศึกษา 
2555      

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟXสิกส1 ไดIตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน
เรียบรIอยแลIว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 รับเรื่องเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555   

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจIงกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไวIตามขIอ 4.2 หนWวยงานจะตIองเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคตIน ประจําปa 2555 จะตIองเสนอเรื่องสWงถึงกองการเจIาหนIาท่ี บางเขน กWอนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2555    

ดังนั้น เพ่ือใหIการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ดําเนินไปดIวยความ
เรียบรIอย และเปgนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดใหI
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหนIาท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหนIาภาควิชาหรือ
เทียบเทWา เปgนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนWงทาง
วิชาการ จํานวน 2 ทWาน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแตWงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ตWอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนWงทางวิชาการอนุมัติแตWงต้ังตWอไป รายละเอียดอIางอิงท่ี IA0TIIFK หรือสืบคIนท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IA0TIIFK พรIอมนี้ ไดIแนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหนWงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 อIางอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบคIนท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ  ท้ังนี้ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแตWงต้ังหัวหนIา
สายวิชาวิทยาศาสตร1 เปgนประธานกรรมการตามโครงสรIางเดิม เนื่องจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟXสิกส1 เปgนการ
บริหารงานภายใน  ดังนั้น จึงพิจารณาเสนอแตWงต้ังคณะกรรมการตามองค1ประกอบ ดังนี้  

1. หัวหนIาสายวิชาวิทยาศาสตร1  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.นพพร   รัตนชWวง  กรรมการ       

3. ผศ.เบญจมาศ  แกIวนุช  กรรมการ  

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  
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4.18 ขออนุมัติประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน3งทางวิชาการ   

เนื่องจาก อ.ดร.สุจิตรา  แสนหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนWง อาจารย1 สังกัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร1 สายวิชาคณิตศาสตร1 สถิติและคอมพิวเตอร1 คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ไดIรับอนุมัติบรรจุ
เขIารับราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแตWวันท่ี 17 ตุลาคม 2551 เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหนWง
ทางวิชาการในตําแหนWงผูIชWวยศาสตราจารย1 สาขาวิชาคณิตศาสตร1 โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 
01417267 คณิตศาสตร1วิศวกรรม III (Engineering Mathematics III) ในภาคตIน ปaการศึกษา 2555 และจัดสWงเอกสาร
ประกอบ ดIวย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2. แบบประวัติสWวนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)   

3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01417267 คณิตศาสตร1วิศวกรรม III (Engineering 
Mathematics III)       

4. แผนการสอนรายวิชา 01417267 คณิตศาสตร1วิศวกรรม III (Engineering Mathematics III)  
ภาคตIน ปaการศึกษา 2555      

ท้ังนี้หัวหนIาสายวิชาคณิตศาสตร1 สถิติและคอมพิวเตอร1 ไดIตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและ
เอกสารผลงานเรียบรIอยแลIว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 รับเรื่องเม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2555   

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจIงกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไวIตามขIอ 4.2 หนWวยงานจะตIองเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคตIน ประจําปa 2555 จะตIองเสนอเรื่องสWงถึงกองการเจIาหนIาท่ี บางเขน กWอนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2555    

ดังนั้น เพ่ือใหIการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ดําเนินไปดIวยความ
เรียบรIอย และเปgนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดใหI
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหนIาท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหนIาภาควิชาหรือ
เทียบเทWา เปgนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนWงทาง
วิชาการ จํานวน 2 ทWาน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแตWงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ตWอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนWงทางวิชาการอนุมัติแตWงต้ังตWอไป รายละเอียดอIางอิงท่ี IB0ZK7FL หรือสืบคIนท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IB0ZK7FL พรIอมนี้ไดIแนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหนWงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 อIางอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบคIนท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ   โดยพิจารณาเสนอแตWงต้ังคณะกรรมการ
ตามองค1ประกอบ ดังนี้  

1. หัวหนIาสายวิชาคณิตศาสตร1สถิติและคอมพิวเตอร1 ประธานกรรมการ  
2. รศ.วิรัตน1 สุวรรณาภิชาติ    กรรมการ  
3. ผศ.ชานันก1 สุดสุข     กรรมการ       

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   
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4.19 ขออนุมัติประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน3งทางวิชาการ 

เนื่องจาก อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนWง อาจารย1 สังกัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร1 สายวิชาคณิตศาสตร1 สถิติและคอมพิวเตอร1 คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ไดIรับอนุมัติบรรจุ
เขIารับราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแตWวันท่ี 16 ตุลาคม 2546 เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหนWง
ทางวิชาการในตําแหนWงผูIชWวยศาสตราจารย1 สาขาวิชาคณิตศาสตร1 โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 
01417332 ทฤษฎีจํานวนข้ันแนะนํา (Introductory Number Theory) ในภาคตIน ปaการศึกษา 2555 และจัดสWง
เอกสารประกอบ ดIวย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2. แบบประวัติสWวนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)   

3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01417332 ทฤษฎีจํานวนข้ันแนะนํา (Introductory 
Number Theory)  

4. แผนการสอนรายวิชา 01417332 ทฤษฎีจํานวนข้ันแนะนํา (Introductory Number Theory)  
ภาคตIน ปaการศึกษา 2555      

ท้ังนี้หัวหนIาสายวิชาคณิตศาสตร1 สถิติและคอมพิวเตอร1 ไดIตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและ
เอกสารผลงานเรียบรIอยแลIว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 รับเรื่องเม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2555    

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจIงกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไวIตามขIอ 4.2 หนWวยงานจะตIองเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคตIน ประจําปa 2555 จะตIองเสนอเรื่องสWงถึงกองการเจIาหนIาท่ี บางเขน กWอนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2555    

ดังนั้น เพ่ือใหIการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ดําเนินไปดIวยความ
เรียบรIอย และเปgนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดใหI
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหนIาท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหนIาภาควิชาหรือ
เทียบเทWา เปgนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนWงทาง
วิชาการ จํานวน 2 ทWาน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแตWงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ตWอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนWงทางวิชาการอนุมัติแตWงต้ังตWอไป รายละเอียดอIางอิงท่ี IB0ZLSBC หรือสืบคIนท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IB0ZLSBC พรIอมนี้ไดIแนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหนWงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 อIางอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบคIนท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ   โดยพิจารณาเสนอแตWงต้ังคณะกรรมการ
ตามองค1ประกอบ ดังนี้  

1. หัวหนIาสายวิชาคณิตศาสตร1สถิติและคอมพิวเตอร1 ประธานกรรมการ  
2. รศ.วิรัตน1 สุวรรณาภิชาติ    กรรมการ  
3. ผศ.ชานันก1 สุดสุข     กรรมการ       

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และดําเนินการตWอไป  
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4.20 รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําป< 2555 และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ3งช้ี 
ประจําป< 2554 สํานักงานเลขานุการ 

ตามท่ีสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปะศาสตร1และวิทยาศาสตร1 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจําปa 2555 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) และรายงานผลการดําเนินงานตามบWงชี้แผนกลยุทธ1
สํานักงานเลขานุการ ประจําปa 2554 โดยดําเนินการจัดทําตามแบบ 6 องค1ประกอบ ของหนWวยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน ประกอบดIวย 12 ตัวบWงชี้ และจากการประเมินตนเองตามองค1ประกอบท่ี 1 ตัวบWงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน เกณฑ1มาตรฐานขIอ 7 กําหนดใหIมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบWงชี้ของแผนกลยุทธ1อยWางนIอยปaละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลตWอผูIบริหาร และคณะกรรมการประจําหนWวยงานเพ่ือพิจารณา และขIอ 8 ใหIมีการนําผลการพิจารณา
ขIอคิดเห็นและขIอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนWวยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ1 และแผนปฏิบัติการประจําปa 
นั้น  

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบWงชี้
ของสํานักงาน โดยใชIรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรายงานใหIคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณา พรIอมรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบWงชี้ เพ่ือขอรับความคิดเห็น ขIอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชIทบทวน และ
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน ประจําปaการศึกษา 2555 ตWอไป รายละเอียดอIางอิงท่ี IG1APQEC เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2555 หรือสืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IG1APQEC  

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบท่ีประชุมพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปa 
2555 และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบWงชี้ หากมีขIอคิดเห็น และขIอเสนอแนะใหIนําเสนอในการประชุมครั้งตWอไป  

4.21 ติดตามความก'าวหน'าโครงการก3อสร'างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร� เงินกู' สอ.มก  

สืบเนื่องจากสายวิชาวิทยาศาสตร1 ติดตามความกIาวหนIาของโครงการกWอสรIางอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร1 เงินกูI สอ. มก. วงเงิน 50 ลIานบาท และจากการติดตามการใชIเงินจากมหาวิทยาลัย และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการกายภาพ ภูมิสถาป}ตย1และการประหยัดพลังงาน คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 โดยรองคณบดีฝBาย
บริหาร ซ่ึงพิจารณาเห็นวWาการกWอสรIางอาคารในวงเงิน 50 ลIานบาท ไมWสามารถตอบสนองความตIองการใชIพ้ืนท่ีไดIตาม
ความตIองการของหนWวยงานภายใน ดังนั้นจึงขอชะลอโครงการ และสWงคืนวงเงินกูI 50 ลIานบาทไปกWอน และจะ
ดําเนินการโครงการเงินกูIใหมW โดยใชIแบบโครงการกWอสรIางอาคารตามแบบ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร1ท่ัวไป (อาคาร 
14) ท้ังนี้จะนําเสนอโครงการกWอสรIางอาคาร ในแผนงบประมาณแผWนดิน ประจําปa 2557 สมทบกับเงินกูI สอ.มก. วงเงิน
รวมประมาณ 150 ลIานบาท โดยนําเรียนคณบดี และแจIงสWงคืนวงเงินกูI 50 ลIานบาทใหIมหาวิทยาลัยฯ ทราบเรียบรIอย
แลIว  

สําหรับเงินกูIสําหรับโครงการกWอสรIางอาคารสํานักงานหนWวยอาคารสถานท่ี วงเงิน 4.25 ลIานบาท อยูW
ในระหวWางดําเนินการออกแบบ คาดวWาจะออกแบบแลIวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2555    

นอกจากนี้ ประธานแจIงเสริมนโยบายในชWวง 2 ปaขIางหนIาท่ีจะไมWกWองานใหมW ไมWสรIางหนี้เพ่ิมใหIเปgน
ภาระของผูIบริหารชWวงตWอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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4.22 ติดตามผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําป< 2554 

รองศาสตราจารย1ปริทรรศน1 นฤทุม ผูIทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการติดตามเพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑ1การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ขIอ 7 การปฏิบัติงานใหIบรรลุวัตถุประสงค1
และเป]าหมายตามแผนยุทธศาสตร1 ไดIแจIงรายงานผลการติดตามการประเมินผลโครงการฯ ของฝBาย/หนWวยงานภายใน/
โครงการ นําเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน ประจําปaงบประมาณ 2554 รอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2553 – 30 
กันยายน 2554 รายละเอียด ดังนี้   

หนWวยงาน 
จํานวน
โครงการ
ตามแผน 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการแลIว 

คิดเปgน
รIอยละ 

หมายเหตุ  

ฝBายบรหิาร 1 1 100.0%   
ฝBายวิชาการ 8 2 25.0%   
ฝBายวางแผนและประกันคุณภาพ 4 3 75.0%   
ฝBายวิเทศสัมพันธ1ฯ 9 3 33.3%   
ฝBายกิจการนิสติ (รอบปaการศึกษา 2554) 54 36 66.7%   
ฝBายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 6 0  0.0%   
สายวิชาวิทยาศาสตร1 23 19 82.6%   
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 11 11 100.0%   
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 16 8 50.0%   
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟXสิกส1 5 5 100.0%   
สายวิชาศิลปศาสตร1 24 7 29.2%   
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร1 4 2 50.0%   
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร1  11 11 100.0%   
สายวิชาคณติศาสตร1 6 5 83.3%   
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร1 5 2 40.0%   
โครงการปริญญาตรสีาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 29 7 24.1%   
โครงการปริญญาตรสีาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร1 ภาคพิเศษ 10 9 90.0%   
โครงการปริญญาตรสีาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคพิเศษ 20 12 60.0%   
โครงการปริญญาตรสีาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ 10 10 100.0%   
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร1 ภาคพิเศษ 7 7 100.0%   
สํานักงานเลขานุการ 6 5 83.3%   
ศูนย1สWงเสริมการวิจัยและถWายทอดเทคโนโลย ี 5 4 80.0%   
โครงการจัดตั้งสWวนงานจัดการศึกษา 3 1 33.3%   

 รวม  277 167 60.3%   

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบ  และเห็นชอบใหIกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปa ดังนี้  

1. กรณีท่ีมีผลการดําเนินงานตามแผน ประจําปa 2554 ตํ่ากวWารIอยละ 70 ขอใหIผูIบริหารทุกฝBาย/
หัวหนIาหนWวยงานภายใน/โครงการ รายงานป}ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใหIคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ 
และพิจารณาทบทวน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามแผน ประจําปa 2555 ใหIมีผลการดําเนินงานตาม
แผน ประจําปa 2555 ไดIไมWนIอยกวWารIอยละ 80  
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2. มอบผูIบริหารทุกฝBาย หัวหนIาหนWวยงานภายใน/โครงการ รายงานผลการดําเนินงานใหI
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานประจําปaฯ โดยเริ่มต้ังแตWปaงบประมาณ 2555 เพ่ือสรุปวิเคราะห1ผลการ
ปฏิบัติงานใหIคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบอยWางนIอยปaละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน ภายในเดือนมิถุนายน 2555 และ 
12 เดือน ภายในเดือน ธันวาคม 2555) เพ่ือใชIเปgนขIอมูลตWอไป   

4.23 แจ'งผลการประเมินผู'บริหารระดับคณะ   

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 
27 กุมภาพันธ1 2555 เห็นชอบใหIแตWงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผูIบริหารระดับคณะ และระดับ
ภาควิชา/เทียบเทWา เพ่ือประเมินการบริหารงานของผูIบริหารระดับคณะ และระดับสายวิชา/เทียบเทWา และตามคําสั่ง
คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ท่ี 45/2555 โดยมีรองคณบดีฝBายวิชาการ เปgนประธาน และใหIแจIงผลภายในเดือน
เมษายน 2555 นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดIดําเนินการเสร็จเรียบรIอยแลIว จึงขอรายงานผลการประเมิน โดยใชIเกณฑ1
มาตรฐานตามคูWมือตัวบWงชี้และเกณฑ1ประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้  

  
ระดับคะแนน (คWาเฉลี่ย) ผลการประเมิน 

4.51 – 5.00  มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 มีผลการดําเนินงานในระดับด ี
2.51 – 3.50 มีผลการดําเนินงานในระดับพอใชI 
1.51 – 2.50 มีผลการดําเนินงานในระดับตIองปรับปรุง 
0.00 – 1.50 มีผลการดําเนินงานในระดับตIองปรับปรุงเรWงดWวน  

 

ตําแหน3ง 
จํานวนแบบ 
สอบถามที่

จัดส3ง 

จํานวนที่
ได'รับคืน 

คิดเป`น
ร'อยละ 

ค3าเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

รองคณบดีฝBายบริหาร (ผศ.วุฒิพงศ1 ศิลปวิศาล) 239 166 69.45 3.6803 ดี  
รองคณบดีฝBายวิชาการ (รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย) 239 165 69.03 3.9475 ดี  
รองคณบดีฝBายประกันคุณภาพ (รศ.จิตราภรณ1 ธวัชพันธุ1)  239 164 68.61 3.9293 ดี  
รองคณบดีฝBายกิจการนิสิต (อ.ดร.พจมาลย1  พูลมี) 239 163 68.20 4.0895 ดี 
ผูIชWวยคณบดีฝBายวิเทศสัมพันธ1และกิจการพิเศษ                  
(อ.ดร.ประภา โซdะสลาม)  

239 164 68.61 3.4525 พอใชI 

ผูIชWวยคณบดีฝBายบริการการศึกษา (นายวิทยา  จWาทอง) 239 162 67.78 3.6571 ดี  
ผูIชWวยคณบดีฝBายบริหาร (อ.ดร.อาร1ม  อันอาตม1งาม)  239 163 68.20 3.4368 พอใชI 
ผูIชWวยคณบดีฝBายวิจัย (อ.ดร.วรางคณา จิตต1ชุWม) 239 163 68.20 3.6137 ดี 
ผูIชWวยคณบดีฝBายกิจการนิสิต (อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี)  239 164 68.61 3.7643 ดี 
ผูIชWวยคณบดีฝBายเทคโนโลยีสารสนเทศ                         
(อ.ปรวัฒน1 วิสูตรศักด์ิ) 

239 162 67.78 3.4934 พอใชI 

หัวหนIาศูนย1สWงเสริมการวิจัยและถWายทอดเทคโนโลยี             
(อ.ดร.วรางคณา  จิตต1ชุWม)  

183 79 43.16 3.5909 ดี 

หัวหนIาสํานักงานเลขานุการ  (นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ) 54 40 74.07 4.1769 ดี  
หัวหนIาสายวิชาคณิตศาสตร1 (อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ และ ผศ.
ดร.สิทธิพงศ1 รักตะเมธากูล)  32 15 46.87 4.1432 ดี 

หัวหนIาสายวิชาวิทยาศาสตร1 (ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน1) 56 36 64.28 4.0605 ดี 
หัวหนIาสายวิชาศิลปศาสตร1 (อ.ดร.วิสุทธ์ิ จรูญธวัชชัย) 53 26 49.05 3.7893 ดี  
ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี (อ.ดร.ปXติ ตรีสุกล) 48 21 43.75 4.0894 ดี 
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ตําแหน3ง 
จํานวนแบบ 
สอบถามที่

จัดส3ง 

จํานวนที่
ได'รับคืน 

คิดเป`น
ร'อยละ 

ค3าเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟXสิกส1 (ผศ.นพพร รัตนชWวง) 34 13 38.23 3.5278 ดี 
ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร1 
(ผศ.วลี  สงสุวงค1) 

31 14 45.16 4.5894 ดีมาก 

ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร1                    
(รศ.ชุติมณฑน1 บุญมาก)  

40 16 40.00 3.6698 ดี 

ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร1                             
(รศ.นันทนา เลิศประสบสุข)  

32 7 21.87 4.0061 ดี 

ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา                         
(อ.ดร.จุฑาทิพย1  โพธ์ิอุบล)  

39 6 15.38 3.9667 ดี  

ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา (อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร) 

33 17 51.51 3.4439 พอใชI  

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบ  และเห็นชอบใหI ดําเนินการ ดังนี้  

1. แจIงผลการประเมินใหIบุคลากรทราบ   

2. แจIงผลการประเมินพรIอมขIอคิดเห็น/ขIอเสนอแนะใหIผูIบริหารทุกทWานทราบเปgนรายบุคคล เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานนําเสนอคณบดี และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งตWอไป  

วาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนเมษายน 2555    

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1  ขอเลื่อนการรายงาน
สถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายไดI ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ไปกWอนเนื่องจากการปรับใชIระบบเงินสํารอง
จWาย มีผลทําใหIยอดลงบัญชียังไมWตรงกัน ดังนั้น จึงขอรายงานเฉพาะงบดําเนินการของเงินงบประมาณแผWนดิน ประจําปa 
2555  ดังนี้  

- รายงานผลการใชIจWายเงินงบประมาณแผWนดิน ประจําปa 2555 รายละเอียดอIางอิงท่ี IC0Y66DI 
เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2555 หรือสืบคIนท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IC0Y66DI    
หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/DXLCIC0Y9PWN.xls สรุปการเบิกจWายงบประมาณงบดําเนินการ 
(คWาตอบแทนใชIสอยและวัสดุ) ในภาพรวม ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2555 ไดIสัดสWวนรIอยละ 70.07   

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

5.2 รายงานการใช'สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนเมษายน 2555    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ติดต้ังมิเตอร1ไฟฟ]าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตWเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 และตIองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคWาใชIจWายสาธารณูปโภค รIอยละ 5 ตWอปa และป}จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใชIพลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปa 2555 เพ่ือลดคWาไฟฟ]าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยูWในระหวWางกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     
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C:\Documents and Settings\P'POM\Desktop\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 5_2555.doc  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขIอมูลการใชIสาธารณูปโภค ประจําเดือนเมษายน 2555 
รายละเอียดนําเสนอรายงานในระบบ e-Office อIางอิงท่ี IA1EALQK เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 หรือสืบคIนท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IA1EALQK และท่ี
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/JMMDIE0Y5HUJ.xls ดังนี้   

1. สรุปรายงานการใชIคWาสาธารณูปโภค ประจําเดือนเมษายน 2555  
2. การใชIสาธารณูปโภค (ไฟฟ]า ประปา และโทรศัพท1) ประจําเดือนเมษายน 2555 จําแนกตาม

มิเตอร1 และคWาใชIจWาย   
3. รายงานสถิติการใชIน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนเมษายน 2555 จําแนกตามปริมาณและคWาใชIจWาย  

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2555  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ทุกวันจันทร1ท่ี 4 หรือวันจันทร1สุดทIายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือใหIการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดIลWวงหนIา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ครั้งท่ี 6/2555 ประจําเดือนมิถุนายน 2555 วันจันทร1ท่ี 25 
มิถุนายน 2555 เวลา 9.30 น. โดยมีกําหนดเสนอวาระการประชุมพรIอมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 13 มิถุนายน 2555 
และจัดสWงระเบียบวาระการประชุมใหIคณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 20 มิถุนายน 2555         

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

5.4 รายงานความก'าวหน'าการเสนอขออนุมัติปรับโครงสร'างภายในคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
สืบเนื่องจากการเสนอขออนุมัติปรับโครงสรIางภายในคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 โดยไดIรับแจIง

จากกองแผนงาน ขอขIอมูลเพ่ิมเติมตามแบบฟอร1มซ่ึงไดIนําเรียนในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ และแจIงใน
ระบบ e-Office โดยขอใหIหนWวยงาน/โครงการ จัดสWงขIอมูลเพ่ิมเติมภายในวันท่ี 4 เมษายน 2555 เพ่ือกองแผนงาน
สามารถวิเคราะห1นําเสนอท่ีประชุมคณบดีไดIภายในเดือนพฤษภาคม 2555 นั้น  

ป}จจุบันฝBายเลขานุการ ไดIติดตามการจัดสWงขIอมูลจากหนWวยงาน/โครงการแลIว ยังจัดสWงขIอมูลไมWครบ
ดังนั้นจึงไมWสามารถนําเสนอขIอมูลสWงถึงกองกลางภายในวันศุกร1ท่ี 3 ของเดือน กWอน 12.00 น. ของเดือนไดIทัน การ
นําเสนอท่ีประชุมคณบดี ถIาจัดสWงขIอมูลไดIครบถIวนภายในเดือนมิถุนายน 2555 อาจนําเสนอวาระการประชุมคณบดี 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 ไดI     

ประธานจึงขอเสนอใหIท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม     รับทราบ และเห็นชอบใหIงานโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ จัดทําบันทึกใหI

คณบดีลงนามเพ่ือเรWงรัดและติดตามการจัดสWงขIอมูลเพ่ิมเติมจากหนWวยงาน/ผูIเก่ียวขIอง เพ่ือจัดสWงเอกสารโดยเร็ว  

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผูIบันทึกรายงานการประชุม     


