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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 6/2555 

วันอังคารท่ี 26 มิถุนายน 2555  
ณ ห%อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู%มาประชุม  
1. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ0ายวิชาการ  ประธานกรรมการ (แทน)  
2. ผศ.วุฒิพงษ: ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ0ายบริหาร   กรรมการ   
3. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน:  หัวหน<าสายวิชาวิทยาศาสตร: กรรมการ  
4. ผศ.ดร.สิทธิพงศ:     รักตะเมธากูล หัวหน<าสายวิชาคณิตศาสตร:ฯ     กรรมการ 
5. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน<าสายวิชาศิลปศาสตร:  กรรมการ  
6. รศ.ปริทรรศน:  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู<ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
7. รศ.ดร.จงรักษ:  แก<วประสิทธิ์ กรรมการประจําคณะ ผู<แทนคณาจารย: กรรมการ  
8. รศ.จิตราภรณ:  ธวัชพันธุ: กรรมการประจําคณะ (อาจารย:ประจํา) กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน<าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู<ไมJมาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก: สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร:     ติดราชการ      

ผู%เข%าร0วมประชุม  
1. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร ผู<ชJวยคณบดีฝ0ายกิจการพิเศษ  
2. อ.ดร.จุฑาทิพย: โพธิ์อุบล ผู<ชJวยคณบดีฝ0ายบัณฑิตศึกษา  
3. อ.ดร.ปNติ  ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
4. รศ.ชุติมณฑน:  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร:  
5. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
6. อ.ดร.อัฐสิษฐ: ทับทิมแท< แทน ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟNสิกส:  
7. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
8. อ.ดร.อุดม ศรีนนท: ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาศิลปศาสตร: สุพรรณบุรี  

เริ่มประชุมเวลา  09.50 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู<ชJวยศาสตราจารย:ชานันก:  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ติดราชการ และได<มอบ
ให<รองคณบดีฝ0ายวิชาการ ทําหน<าท่ีประธานการประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ%งให%ทราบ   
- 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2555   
  ประธานขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร: และวิทยาศาสตร: ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันจันทร:ท่ี 28 พฤษภาคม 2555 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได<นําเรียนในระบบ e-
Office อ<างอิงท่ี IO1EAOD2 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IO1EAOD2 เม่ือ  
วันจันทร: ท่ี  4 มิถุนายน 2555 และจัดสJงรายงานการประชุมฉบับแก<ไข อ<างอิงท่ี IV0C8W8Q หรือท่ี 
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http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IV0C8W8Q เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2555 ดังเสนอมา
พร<อมนี้      

  ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมJแก<ไข   

วาระท่ี  3 เรื่องแจ%งเพ่ือทราบ    

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2555 

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

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนJวยงานภายใน/โครงการ และฝ0าย
ตJาง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 (ข<อมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2555) เอกสารอ<างอิงท่ี J40WF5HW หรือสืบค<นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J40WF5HW  ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน0วยงาน การนําส0งรายงาน  

เม.ย. 55 พ.ค. 55 มิ.ย. 55 
1 ฝ0ายบรหิาร 18 เม.ย. 55 24 พ.ค. 55 18 มิ.ย. 55 
2 ฝ0ายวิชาการ  18 เม.ย. 55 24 พ.ค. 55 18 มิ.ย. 55 
3 ฝ0ายวิจัย  ยังไมJรายงานผล ยังไมJรายงานผล ยังไมJรายงานผล 

4 ฝ0ายกิจการนิสติ 2 เม.ย. 55 2 พ.ค. 55 20 มิ.ย. 55 
5 ฝ0ายวางแผน  18 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 7 มิ.ย. 55 
6 ฝ0ายประกันคุณภาพการศึกษา 2 เม.ย. 55 10 พ.ค. 55 18 มิ.ย. 55 
7 ฝ0ายวิเทศสัมพันธ:และกิจการพิเศษ 12 เม.ย. 55 8 พ.ค. 55 7 มิ.ย. 55 
 8 สายวิชาคณติศาสตร:  14 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 7 มิ.ย. 55 
9 สายวิชาวิทยาศาสตร: 5 เม.ย. 55 18 พ.ค. 55 14 มิ.ย. 55 
10 สายวิชาศิลปะศาสตร: 18 เม.ย. 55 18 พ.ค. 55 15 มิ.ย. 55 
11 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 18 เม.ย. 55 18 พ.ค. 55 20 มิ.ย. 55 
12 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร: ภ.พิเศษ 10 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 14 มิ.ย. 55 
 13 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   6 เม.ย. 55 10 พ.ค. 55 1 มิ.ย. 55 
14 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร: ภ.พิเศษ 18 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 10 มิ.ย. 55 
15 ศูนย:สJงเสริมการวิจัยและถJายทอดเทคโนโลย ี 4 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 13 มิ.ย. 55 
16 สํานักงานเลขานุการ 6 เม.ย. 55 2 พ.ค. 55 8 มิ.ย. 55 
17 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 18 เม.ย. 55 8 พ.ค. 55 1 มิ.ย. 55 
18 โครงการจัดตั้งสJวนงานจัดการศึกษา 14 เม.ย. 55 22 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 
19 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟNสิกส: 11 เม.ย. 55 10 พ.ค. 55 20 มิ.ย. 55 
20 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 19 เม.ย. 55 13 พ.ค. 55 8 มิ.ย. 55 
21 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร: 4 เม.ย. 55 9 พ.ค. 55 19 มิ.ย. 55 
22 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร: 18 เม.ย. 55 14 พ.ค. 55 12 มิ.ย. 55 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 18 เม.ย. 55 3 พ.ค. 55 13 มิ.ย. 55 
24 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร: 6 เม.ย. 55 10 พ.ค. 55 12 มิ.ย. 55 

รวมหน0วยงานท่ีไม0ส0งรายงาน 1 1 1 

อนึ่ง งานนโยบายและแผน ได<ติดตามจากฝ0ายวิจัยแล<ว ยังมิได<ดําเนินการ 

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ 
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มติท่ีประชุม      รับทราบ 

3.2 รายงานผลการจัดซ้ือ/จ%าง รายการครุภัณฑ� ป@งบประมาณ 2555 

หนJวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ<างหมวดคJา
ครุภัณฑ: เงินงบประมาณ และ เงินรายได< ประจําปq 2555  ดังนี้   

1. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ<างหมวดคJาครุภัณฑ:  เงินงบประมาณแผJนดิน ประจําปq 2555  ของคณะ
ศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: สืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PPKHJ60UZ7TQ.xls  อ<างอิงท่ี 
J60UR0WZ เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2555  

รายการครุภัณฑ:ได<รับจัดสรร  รวม 11 รายการ รวมเปzนเงิน 3,191,200  บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงรายการ และใช<เงินเหลือจJาย รวม  3  รายการ   
รวมรายการตามแผนและเปลี่ยนแปลงแผน 14 รายการ วงเงิน 3,166,807.72 บาท                    
จัดซ้ือแล<ว รอสJงมอบครุภัณฑ:  6 รายการ  รวมเปzนเงิน 1,562,760 บาท  
จัดซ้ือแล<ว สJงมอบครุภัณฑ: และเบิกจJายเงินเรียบร<อยแล<ว 8 รายการ เปzนเงิน 1,604,047.72 
บาท 
ขอใช<เงินเหลือจJายเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ:ใหมJ 3 รายการ วงเงินท่ีได<รับอนุมัติ 91,057 บาท   
สรุปการเบิกจJายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต้ังแตJ 1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 คิด
เปzนร<อยละ 50.65 ตํ่ากวJาเป}าหมาย    

2. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ<างหมวดคJาครุภัณฑ:และสิ่งกJอสร<าง เงินงบประมาณรายได< ประจําปq 
2555ของคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: สืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OJAHJ60UPBL4.xls  
อ<างอิงท่ี J60UN87J เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2555  

รายการครุภัณฑ:  รวม 47 รายการ รวมเปzนเงิน 4,347,750 บาท  
รายการปรับปรุงสิ่งกJอสร<าง รวม 1 รายการ  
รายการเปลี่ยนแผนการใช<เงิน 19 รายการ          
จัดซ้ือแล<ว สJงมอบครุภัณฑ:และเบิกจJาย เรียบร<อยแล<ว 40 รายการ วงเงิน 1,904,252 บาท  
อยูJระหวJางดําเนินการข้ันตอน จัดซ้ือ รวม 11 รายการ วงเงิน 1,338,830 บาท    
ยังไมJได<ดําเนินการ  รวม 4 รายการ  วงเงิน 1,133,000 บาท                        
รวมรายการตามแผนและปรับแผนแล<ว 60 รายการ วงเงิน 4,453,782 บาท      
สรุปการเบิกจJายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต้ังแตJ 1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 คิด
เปzนร<อยละ 43.50 ตํ่ากวJาเป}าหมาย    

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ และขอให<หนJวยงานท่ีเก่ียวข<องเรJงรัดดําเนินการด<วย  

3.3  รับทราบการแก%ไขคะแนนรายวิชาตามแบบ KU 7 จํานวน 2 รายวิชา  

ด<วยอาจารย:ผู<สอน อาจารย:ผู<จัดการรายวิชา หัวหน<าสายวิชา/โครงการตJาง ๆ แจ<งขออนุมัติแก<ไข
คะแนนรายวิชาตJาง ๆ โดยใช<แบบ KU 7 ซ่ึงมิใชJการแก<ไขคะแนน I ในชJวงระยะเวลาหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันจันทร:ท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และเปzนประโยชน:ตJอนิสิต 
คณบดีจึงอนุญาตให<นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ผJานระบบ e-Office เพ่ือให<การปฏิบัติ
เปzนไปตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเห็นชอบให<กําหนดแนว
ทางการแก<ไขคะแนนโดยใช< KU 7 ไว<ดังนี้  



4 

N:\AGENDA 6_2555\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  6_2555.doc  

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

นําเรียนหัวหน<าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ0ายวิชาการ พิจารณาให<ความเห็นชอบ
ตามลําดับ กJอนนําสJงสํานักทะเบียนและประมวลผล พร<อม KU 7 เพ่ือดําเนินการตJอไป    

 ดังนั้น ฝ0ายเลขานุการ จึงขอรวบรวมข<อมูลรายวิชาตJาง ๆ ท่ีเสนอขอแก<ไขคะแนนอ่ืน ๆ ซ่ึงได<นําเรียน
พิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระบบ e-Office ลJวงหน<ากJอน แล<ว เพ่ือนําเสนอรายงานให<ท่ีประชุม
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2555 วันอังคารท่ี 26 มิถุนายน 2555 จึงขอรายงานข<อมูล  
จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้  
ท่ี อาจารย:ผู<สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมูJ ภาค/ปq

การศึกษา 
คะแนน

เดิม 
คะแนน

ใหมJ 
เหตุผล อ<างอิงใน

ระบบ 

1 ผศ.นพพร รัตนชJวง 01420221 Modern Physics   700 1/2554 I 

F 

F 

D 

นายวัชรินทร: เสมาพิทักษ: 
ศวท.4 รายงาน KU 5 ได<
คะแนน I ภาคต<น ปq
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 4 
เน่ืองจากสJงงานไมJครบ 
ตJอมานสิตสJงงานครบถ<วน
แล<ว  อาจารย: ผู< สอนลา
ป0วยเข<ารับการผJาตัด จึง
แจ<งแก<ไขคะแนนไมJ ทัน
ตามกําหนด คะแนน I จึง
ปรับเปzน F ดังน้ันจึงขอ
แก<ไขให<ถูกต<อง    

IR0O9X8Y  

วันท่ี 7 มิ.ย. 
2555 

2 อ.สุภณิดา พวงผกา 01453101 Introduction to Law 700 2/2554 C B  ขอแก< ไขคะแนน น .ส .
เบญจรัตน: เทพมาลาพันธ:
ศิริ กษ.3 เน่ือง จากรวม
คะแนนผิด   

IW0XY9IT  

วั น ท่ี  1 2 
มิ.ย. 2555 

ท้ังนี้ อาจารย:ประจําวิชา จัดทําบันทึกเสนอขอแก<ไขระดับคะแนนรายวิชาถึงหัวหน<าสายวิชาต<นสังกัด 
สJงสJวนงานจัดการศึกษา ผJานรองคณบดีฝ0ายวิชาการ คณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยนําเรียนในระบบ   
e-Office อ<างอิงในระบบ และสามารถสืบค<นได<ตามลําดับ ดังนี้  

1. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IR0O9X8Y  อ<างอิง IR0O9X8Y เม่ือ
วันท่ี 7 มิถุนายน 2555 

2. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IW0XY9IT  อ<างอิง IW0XY9IT เม่ือ
วันท่ี 12 มิถุนายน 2555   

  ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบให<ดําเนินการลJวงหน<าแล<ว   

3.4 รับทราบการกําหนดสายงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลน เพ่ือดําเนินมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของส0วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก0อนกําหนด) ป@งบประมาณ 2555 

ด<วยกองการเจ<าหน<าท่ี มีบันทึกดJวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10103/ว 2861 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2555 
แจ<งเรื่อง การกําหนดสายงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลน เพ่ือดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสJวนราชการ 
(โครงการเกษียณอายุกJอนกําหนด) ปqงบประมาณ 2555 โดยคณะกรรมการกําหนดเป}าหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ได<แจ<งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให<มีการดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสJวนราชการ
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(โครงการเกษียณอายุกJอนกําหนด) ปqงบประมาณ 2556 แจ<งให<หนJวยงานท่ีประสงค:จะดําเนินการตามมาตรการใน
ปqงบประมาณ 2556 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:ให<ความเห็นชอบให<ดําเนินการมาตรการดังกลJาวในปqงบประมาณ 
2556 ท้ังนี้ คปร. พิจารณาแล<วมีมติเห็นชอบให<มหาวิทยาลัยดําเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสJวนราชการฯ 
(ผู<เข<ารJวมมาตรการฯ ออกจากราชการวันท่ี 1 ตุลาคม 2555) รายละเอียดอ<างอิงท่ี J50MXJOJ วันท่ี 21 มิถุนายน 
2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J50MXJOJ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: จึงแจ<งขอให<หนJวยงานท่ีมีความประสงค:จะกําหนดสายงานหรือสาขา
วิชาชีพขาดแคลนของข<าราชการสายวิชาการ (สายสนับสนุนไมJมีการกําหนดสาขาวิชาชีพขาดแคลน) พิจารณากําหนด
สายงาน หรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนของข<าราชการสายวิชาการท่ีห<ามเข<ารJวมมาตรการ ตามแบบฟอร:มท่ีกําหนด และ
สJงกลับกองการเจ<าหน<าท่ีภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยออกประกาศ และดําเนินการตาม
มาตรการในข้ันตอนตJอไป ท้ังนี้หากเกินกําหนดเวลาวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยจักถือวJาหนJวยงานไมJ
ประสงค:จะกําหนดสายงาน หรือสาขาวิชาชีพขาดแคลน  

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได<แจ<งเวียนให<หนJวยงานภายใน/โครงการ ทราบทางระบบสํานักงาน
อัตโนมัติเรียบร<อยแล<ว 

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม     รับทราบ คณะฯ ไมJมีการกําหนดสายงาน หรือสาขาวิชาชีพขาดแคลน  

3.5 รับทราบการอนุมัติเปHดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ คณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน  

ด<วยกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/5954 ลงวันท่ี 12  เมษายน 2555 เรื่อง อนุมัติเปNดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: วิทยาเขตกําแพงแสน โดย
แจ<งมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2555 เห็นชอบให<คณะศิลป
ศาสตร:และวิทยาศาสตร:  เปNดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ของคณะวิทยาศาสตร: วิทยาเขตบางเขน ซ่ึงได<รับการอนุมัติใช<หลักสูตรเรียบร<อยแล<ว 
การเปNดสอนเปzนไปตามแผนการรับนิสิตปqการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 ท่ีได<รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:แล<ว กําหนดรับนิสิตต้ังแตJภาคต<น ปqการศึกษา 2555 โดยในปqการศึกษา 2555 – 2556 จะ
รับนิสิตจํานวน 10 คน/ปq และในปqการศึกษา 2557 เปzนต<นไป จะรับนิสิต จํานวน 20 คน/ปq     

อนึ่ง การแจ<งข<อมูลผลการวิเคราะห:โครงการฯ ได<นําเสนอคณะวิทยาศาสตร: บางเขน ทราบ และ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร: ได<นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเคมี เม่ือวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2555 เพ่ือรับทราบ และพิจารณาเสนอเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนของท้ังสองวิทยาเขตให<รักษาไว<โดย
ผJาน มคอ.3 และกรรมการทวนสอบรJวม โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร: แจ<งวJายินดีให<ความรJวมมือในการ
สนับสนุนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ณ คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: และขอ
เรียนเสนอให<มีการประชุม เรื่อง มคอ.3 และการทวนสอบรJวมกัน รายละเอียดอ<างอิงท่ี IZ0PV442 วันท่ี 15 มิถุนายน 
2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IZ0PV442 ท้ังนี้สํานักงานเลขานุการ ได<
แจ<งให<หนJวยงานท่ีเก่ียวข<องทราบด<วยแล<ว  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  
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3.6 รับทราบการอนุมัติเปHดรายวิชาใหม0   

 ตามท่ีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ขอเปNดรายวิชาเลือกเสรี จํานวน  2 รายวิชา ดังนี้  

1.  รายวิชา 02727011 พืชเพ่ือชีวิตท่ีดีกวJา (Plants For Better Life)  3(3-0-6)  

2.  รายวิชา 02727012 พืชและมนุษย: (Plants and Human)  3(3-0-6)  

บัดนี้ กองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ.0513.10102/9846 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 แจ<งวJาท่ีประชุม
คณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันอังคารท่ี  5 มิถุนายน 2555  มีมติอนุมัติการเปNดรายวิชาใหมJตามเสนอ 
รายละเอียดสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IZ0PSB6U อ<างอิงท่ี IZ0PSB6U 
เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2555     

อนึ่ง อาจารย: ดร.อนามัย  ดําเนตร ผู<แทนคณะฯ ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: 
แจ<งเพ่ิมเติมวJาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบด<วยแล<ว  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.7 รับทราบการเสนอแต0งตั้งอาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

 ด<วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา เสนอขออนุมัติแตJงต้ัง อ.ดร.อานนท: ธรรมสิทธิรงค: 
อาจารย:ประจําโครงการฯ เพ่ือข้ึนทะเบียนเปzนอาจารย:ประจําบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ.0513.20414/156 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 อ<างอิงท่ี IZ0OWFOI เม่ือวันท่ี 15 
มิถุนายน 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IZ0OWFOI  

 เนื่องจากการเสนอแตJงต้ังอาจารย:ประจําบัณฑิต ตามระเบียบวJาด<วยอาจารย:บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: พ.ศ. 2548 กําหนดคุณสมบัติของอาจารย:ประจําบัณฑิตวิทยาลัยไว<ตามข<อ 5.1 เปzนผู<สําเร็จ
การศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนJงทางวิชาการไมJตํ่ากวJารองศาสตราจารย: หรือ 5.2 เปzนผู<ท่ีหัวหน<า
ภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหน<าสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และคณบดีพิจารณาแล<วเห็นวJามีความสามารถดีเดJน และมีผลงานเปzนท่ียอมรับในสาขาท่ีทําการสอน 
และตามข<อ 8 ให<หัวหน<าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหน<าสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผJานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ เปzนผู<เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ<วนตJอคณบดี เพ่ือข้ึนทะเบียนเปzนอาจารย:บัณฑิตวิทยาลัย  

ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ ได<นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนในระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ เพ่ือพิจารณาให<ความเห็นชอบเพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินงานและนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ
ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2555 ประจําเดือนมิถุนายน 2555  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.8 รับทราบการแต0งตั้งรองคณบดี คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: เสนอแตJงต้ังรองคณบดีฝ0ายตJาง ๆ โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนJง 2 ปq ซ่ึงครบวาระการดํารงตําแหนJงเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2555 และเพ่ือให<การบริหารในรอบ 2 ปq
ตJอไป ดําเนินไปด<วยความเรียบร<อย จึงเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือแตJงต้ังรองคณบดีฝ0ายตJาง ๆ ตJอเนื่อง และเพ่ิมใหมJ  
รวม 7 ฝ0าย ดังนี้  
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1. นายวุฒิพงษ:  ศิลปวิศาล  ข<าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนJง ผู<ชJวยศาสตราจารย: 
อัตราเลขท่ี 3818 สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร: (โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี) ดํารงตําแหนJงในการบริหาร เปzน รองคณบดี
ฝ0ายบริหาร  

2. นางสาวศิริภัทรา  เหมือนมาลัย ข<าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนJง รอง
ศาสตราจารย: อัตราเลขท่ี 3962 สังกัดสายวิชาคณิตศาสตร:สถิติและคอมพิวเตอร: (โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร:) 
ดํารงตําแหนJงในการบริหาร เปzน รองคณบดีฝ0ายวิชาการ  

3. นางจิตราภรณ: ธวัชพันธุ: ข<าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนJง รองศาสตราจารย: 
อัตราเลขท่ี 3515 สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร: ดํารงตําแหนJงในการบริหาร เปzน รองคณบดีฝ0ายประกันคุณภาพ  

4. นางสาวพจมาลย:  พูลมี ข<าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนJง อาจารย: อัตราเลขท่ี 
4178 สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร: (โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี) ดํารงตําแหนJงในการบริหาร เปzน รองคณบดีฝ0ายกิจการ
นิสิต  

5. นางสาวจงรักษ:  แก<วประสิทธิ์  ข<าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนJง รอง
ศาสตราจารย: อัตราเลขท่ี 3945 สังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร: (โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี) ดํารงตําแหนJงในการบริหาร 
เปzน รองคณบดีฝ0ายวางแผนและพัฒนา  

6. นายวิเนตร  แสนหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJง อาจารย: อัตราเลขท่ี พ.1705 สังกัดสาย
วิชาคณิตศาสตร:สถิติและคอมพิวเตอร:  ดํารงตําแหนJงในการบริหาร เปzน รองคณบดีฝ0ายทํานุบํารุงศิลปและวัฒนาธรรม  

7. นายอุดม  ศรีนนท: พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJง อาจารย: อัตราเลขท่ี พ.0306 สังกัดสายวิชา
ศิลปศาสตร:  ดํารงตําแหนJงในการบริหาร เปzน รองคณบดีฝ0ายวิเทศสัมพันธ:และกิจการพิเศษ  

 ท้ังนี้เสนอแตJงต้ังรองคณบดีฯ ลําดับท่ี 1 – 6 ต้ังแตJวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 เปzนต<นไป และลําดับ
ท่ี 7 ต้ังแตJวันท่ี 1 กรกฎาคม 2555 โดยสิ้นสุดวาระพร<อมคณบดี รายละเอียดอ<างอิงท่ี IX0OQ3WF เม่ือวันท่ี 13 
มิถุนายน 2555 หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IX0OQ3WF  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.9 รับทราบการแต0งตั้งผู%ช0วยคณบดี คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร:  แตJงต้ังผู<ชJวยคณบดีฝ0ายตJาง ๆ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนJง 2 ปq ซ่ึงครบวาระการดํารงตําแหนJงเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2555 และเพ่ือให<การบริหารในรอบ 2 ปqตJอไป 
ดําเนินไปด<วยความเรียบร<อย คณบดี ได<พิจารณาอนุมัติแตJงต้ังผู<ชJวยคณบดีฝ0ายตJาง ๆ ตJอเนื่อง และเพ่ิมใหมJ รวม 3 
ฝ0าย รายละเอียดสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IX0OACKD หรืออ<างอิงท่ี 
IX0OACKD เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2555 ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร:ท่ี 121/2555 ลงวันท่ี 13 
มิถุนายน 2555 ดังนี้   

1. นางสาวประภา  โซ�ะสลาม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJง อาจารย: สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 
สายวิชาวิทยาศาสตร: ดํารงตําแหนJง เปzน ผู<ชJวยคณบดีฝ0ายวิจัย  

2. นายอาร:ม  อันอาตม:งาม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJง อาจารย: สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สาย
วิชาวิทยาศาสตร: ดํารงตําแหนJง เปzน ผู<ชJวยคณบดีฝ0ายบริการวิชาการ  

3. นายเอกชัย  สุนทรศิลสังวร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJง อาจารย: สังกัดสาขาวิชา
คณิตศาสตร: สายวิชาคณิตศาสตร: สถิติและคอมพิวเตอร: ดํารงตําแหนJง เปzน ผู<ชJวยคณบดีฝ0ายกิจการพิเศษ  



8 

N:\AGENDA 6_2555\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  6_2555.doc  

 ท้ังนี้ตั้งแตJวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 เปzนต<นไป โดยสิ้นสุดวาระพร<อมคณบดี  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.10 รับทราบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

ด<วยงานการประชุม กองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/9235 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2555 แจ<งมติ
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: ในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ได<รับทราบและ
เห็นชอบให<คณะศิลปะศาสตร:และวิทยาศาสตร: ปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้   

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีสิ่งแวดล<อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษ:เศรษฐกิจ โดยให<เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปzน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร:ชีวผลิตภัณฑ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555   

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร:ชีวผลิตภัณฑ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

โดย หลักสูตรปรับปรุงท้ัง 4 หลักสูตรนี้จะเริ่มใช<กับนิสิตท่ีเข<าศึกษาต้ังแตJภาคต<น ปqการศึกษา 2555 
เปzนต<นไป  

อนึ่ง ตามคําสั่งทบวงมหาวิทยาลัยท่ี 102/2535 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2535 รัฐมนตรีวJาการ
ทบวงมหาวิทยาลัย ได<มอบอํานาจให<อธิการบดีเปzนผู<มีอํานาจในการให<ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได<เม่ือ
ได<รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล<ว รายละเอียดอ<างอิงท่ี IS0OKWHO เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 หรือสืบค<นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IS0OKWHO  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.11 รับทราบการเสนอขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเลือกในหลักสูตร 

ด<วยกองบริการการศึกษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10106/0576 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 แจ<งวJาท่ี
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: ในการประชุมครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2555 
ได<อภิปรายเก่ียวกับเรื่องการเสนอขอเพ่ิมรายวิชาเลือกในหลักสูตรของคณะตJาง ๆ ท่ีผJานมา แล<วมีมติให<ความเห็นชอบ
ในหลักการเพ่ือใช<เปzนแนวปฏิบัติในการเสนอขอเพ่ิมรายวิชาเลือกในหลักสูตร ดังนี้  

1. กรณีรายวิชาท่ีขออนุมัติเปNดสอน โดยระบุวJาเปzนวิชาเฉพาะเลือก/วิชาเอกเลือกในหลักสูตรฉบับ
ลJาสุดท่ีได<รับอนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: ให<ถือวJารายวิชานั้นบรรจุอยูJในวิชาเฉพาะเลือก/เอก
เลือกในหลักสูตรนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ  

2. กรณีรายวิชาท่ีขออนุมัติเปNดสอน และระบุวJาเปzนวิชาเฉพาะเลือก/วิชาเอกเลือกในหลักสูตรฉบับ
ลJาสุดท่ีได<รับอนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: และประสงค:จะนํารายวิชาดังกลJาวไปใช<กับหลักสูตร
ฉบับกJอนหน<านี้ ต<องเสนอขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรนั้น ตามข้ันตอนและต<องได<รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกJอนท่ี
จะให<นิสิตลงทะเบียนเรียน  



9 

N:\AGENDA 6_2555\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  6_2555.doc  

 ท้ังนี้รองอธิการบดีฝ0ายวิชาการ เห็นชอบและให<แจ<งหนJวยงานท่ีเก่ียวข<องทราบเพ่ือถือปฏิบัติตJอไป 
รายละเอียดสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IK0XHPY1 หรืออ<างอิงท่ี 
IK0XHPY1 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555       

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 การขออนุมัติจบการศึกษาในฤดูร%อน พ.ศ. 2555 (ครั้งท่ี 1) ภาคพิเศษ  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0559 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2555 แจ<งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ท่ีสอบไลJได<ครบถ<วนทุกรายวิชาตามความต<องการของ
หลักสูตร และมีแต<มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูJในขJายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูร<อน พ.ศ. 2555 (ครั้งท่ี 1) ภาค
พิเศษ  รวม 19 คน  ดังนี้  

1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ จํานวน 3 คน  

2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร:) ภาคพิเศษ จํานวน 8 คน  

3. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ จํานวน 8 คน 

 สJวนงานจัดการศึกษาได<ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืน 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 พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 รายละเอียดอ<างอิงท่ี 
II0NI8O6 วันท่ี 29 พฤษภาคม2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?II0NI8O6     

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.2 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคปลาย ป@การศึกษา 2554-2555 (ครั้งท่ี 6) ภาคพิเศษ  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0566 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2555 แจ<งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ท่ีสอบไลJได<ครบถ<วนทุกรายวิชาตามความต<องการของ
หลักสูตร และมีแต<มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูJในขJายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปqการศึกษา 2554-2555 ภาค
พิเศษ (ครั้งท่ี 6) ในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร:) ภาคพิเศษ จํานวน 1 คน นั้น  

 สJวนงานจัดการศึกษาได<ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืน 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 พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 รายละเอียดอ<างอิงท่ี 
IK0XN2AI วันท่ี 31 พฤษภาคม2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IK0XN2AI     

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
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4.3 การขออนุมัติจบการศึกษาในฤดูร%อน พ.ศ. 2555 (ครั้งท่ี 2) ภาคพิเศษ  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ดJวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.20103(3)/0579 ลงวันท่ี 7 
มิถุนายน 2555 แจ<งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ท่ีสอบไลJได<ครบถ<วนทุกรายวิชาตามความต<องการ
ของหลักสูตร และมีแต<มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูJในขJายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูร<อน พ.ศ. 2555 (ครั้งท่ี 2) 
ภาคพิเศษ  รวม 4 คน  ดังนี้  

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

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

3. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ จํานวน 1 คน 

 สJวนงานจัดการศึกษาได<ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืน 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 พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 รายละเอียดอ<างอิงท่ี 
IS0OVEV7 วันท่ี 8 มิถุนายน 2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IS0OVEV7     

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.4 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคฤดูร%อน พ.ศ. 2555 (ครั้งท่ี 1) ภาคปกติ   

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ดJวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.20103(3)/0582 ลงวันท่ี 7 
มิถุนายน 2555 แจ<งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ท่ีสอบไลJได<ครบถ<วนทุกรายวิชาตามความต<องการ
ของหลักสูตร และมีแต<มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูJในขJายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูร<อน พ.ศ. 2555 (ครั้งท่ี 1) 
ภาคปกติ  รวม 14 คน  ดังนี้  

1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ จํานวน 6 คน  
2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร:) ภาคปกติ จํานวน 2 คน  
3. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร:ชีวภาพ) ภาคปกติ  จํานวน 3 คน 
4. หลักสูตร วท.บ.(เคมี) ภาคปกติ  จํานวน 1 คน 
5. หลักสูตร วท.บ.(ฟNสิกส:) ภาคปกติ  จํานวน 1 คน 
6. หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคปกติ  จํานวน 1 คน 

 สJวนงานจัดการศึกษาได<ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืน 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 พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 รายละเอียดอ<างอิงท่ี 
IS0OXFIN วันท่ี 8 มิถุนายน 2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IS0OXFIN         

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
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4.5 การขออนุมัติจบการศึกษาในภาคฤดูร%อน พ.ศ. 2555 (ครั้งท่ี 3) ภาคพิเศษ    

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ท่ี ศธ 0513.20103(3)/0595 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 
2555 แจ<งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ท่ีสอบไลJได<ครบถ<วนทุกรายวิชาตามความต<องการของ
หลักสูตร และมีแต<มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูJในขJายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูร<อน พ.ศ. 2555 (ครั้งท่ี 3) ภาค
พิเศษ รวม 1 คน ในหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) นั้น  

 สJวนงานจัดการศึกษาได<ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืน 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 พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 รายละเอียดอ<างอิงท่ี 
IS0OXFIN วันท่ี 11 มิถุนายน 2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IS0OXFIN         

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.6 โครงการขอสนับสนุนเงินลงทุนจากสหกรณ�ออมทรัพย� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จํากัด 
ประจําป@ พ.ศ. 2555  

ด<วยกองแผนงาน มีบันทึกดJวน ท่ีศธ 0513.10107/0740 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง  โครงการ
ขอสนับสนุนเงินลงทุนจากสหกรณ:ออมทรัพย:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: จํากัด ประจําปq พ.ศ. 2555 โดยแจ<งวJา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: มีโครงการขอสนับสนุนเงินลงทุนจากสหกรณ:ออมทรัพย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: จํากัด 
ประจําปq พ.ศ. 2555 โดยมีวงเงินท่ีสามารถให<การสนับสนุนการลงทุนกับหนJวยงานเปzนวงเงินท้ังสิ้น 928.74 ล<านบาท 
ดังนั้นหนJวยงานท่ีประสงค:จะเสนอขอใช<งบประมาณสนับสนุนดังกลJาว ขอให<จัดทํารายละเอียดโครงการ รวมท้ังศึกษา
ความเปzนไปได<ของโครงการ และเงินสดหมุนเวียน เสนอให<คณะกรรมการบริหารของหนJวยงานให<ความเห็นชอบ และ
จัดสJงโครงการไปยังกองแผนงาน ภายในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 เพ่ือรวบรวมสรุปเสนอท่ีประชุมคณบดี/สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให<ความเห็นชอบ และเสนอให<สหกรณ:ออมทรัพย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: จํากัด พิจารณา
ตJอไป รายละเอียดสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J40WXY4U หรืออ<างอิงท่ี 
J40WXY4U วันท่ี 20 มิถุนายน 2555  

สํานักงานเลขานุการ ได<แจ<งผู<บริหาร หนJวยงานภายใน/โครงการ เพ่ือทราบ และพิจารณา หาก
ประสงค:จะเสนอโครงการขอสนับสนุนเงินลงทุนฯ ขอให<จัดสJงโครงการ พร<อมเอกสารประกอบเพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ท้ังนี้ได<รับการประสานงานจาก อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร ประธานโครงการจัดต้ัง
สายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ซ่ึงประสงค:จะขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนจากสหกรณ:ออมทรัพย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: จํากัด ประจําปq พ.ศ. 2555 เพ่ิมเติม รายละเอียดจักจัดสJงให<ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 
2555 สําหรับหนJวยงานภายใน/โครงการอ่ืนยังมิได<แจ<งข<อมูล  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายอยJางกว<างขวาง โดย อ.ดร.อนามัย ดําเนตร แจ<งข<อมูลเพ่ิมเติมวJา
โครงการกJอสร<างอาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ได<รับอนุมัติโครงการเงินกู<จากสหกรณ:ออมทรัพย:
วงเงินเดิม รวม 270 ล<านบาท ประกอบด<วย คJากJอสร<างอาคารพร<อมครุภัณฑ: งบดําเนินการ ดังนี้  

1.  โครงการกJอสร<างอาคารอุตสาหกรรมบริการ พร<อมครุภัณฑ:  
2.  งบดําเนินการ 30 ล<านบาท  
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การดําเนินงานโครงการกJอสร<างอาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา กJอสร<างอาคาร 3 
ชั้น เสร็จเรียบร<อยแล<ว 1 หลัง เริ่มดําเนินการเปNดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ปqการศึกษา 
2555 จํานวนนิสิตชั้นปqท่ี 1 จํานวน 284 คน สําหรับวงเงินกู<เดิมเพ่ือกJอสร<างอาคารจํานวน 2 หลังพร<อมครุภัณฑ: แตJ
จากการออกแบบและประเมินราคา วงเงินกู<เดิมท่ีคงเหลือ 170 ล<านบาท ไมJเพียงพอจําเปzนต<องขอวงเงินเพ่ิม เปzนเงิน 
430 ล<านบาท โดยโครงการจัดต้ังสายวิชาฯ นําเสนอแผนการรับนิสิตใหมJ หลักสูตรใหมJท่ีอยูJในระหวJางดําเนินการ แผน
ประมาณการรายรับในแตJละปq สามารถผJอนชําระเงินกู< จํานวนรวมท้ังสิ้น 660 ล<านบาทได<ภายใน 15 ปq และอาจชําระ
คืนได<กJอนครบกําหนด  

ท่ีประชุมอภิปราย และมีข<อเสนอแนะวJาโครงการฯ ควรพิจารณาถึง อัตราการเกิดของประชากรท่ี
ลดลง ซ่ึงจะผลทําให<อัตราประชากรวัยเรียน ผลกระทบเก่ียวกับ AEC และควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมด<วย 
อยJางไรก็ตามจากประเด็นเรื่องอัตราประชากรท่ีมีแนวโน<มลดลง และผลกระทบเก่ียวกับ AEC ในปq 2558 นั้น อ.ดร.
อนามัย ดําเนตร ได<ชี้แจงวJาได<พิจารณาด<วยแล<ว และแจ<งเพ่ิมเติมวJา ปqการศึกษา 2555 จํานวนนักเรียนท่ีเข<าเรียนใน
ระดับประถมศึกษา ปqท่ี 1 เริ่มลดลงแล<ว ซ่ึงจะสJงกระทบถึงระดับอุดมศึกษาในอีก 12 ปqข<างหน<า ดังนั้นในชJวงนี้ ใน
ฐานะของผู<บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: วิทยาเขตกําแพงแสน ได<รับมอบหมายให<รับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ:หลักสูตรสูJกลุJมเป}าหมายนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – 6) โดยจะมีการจัดรายการเกษตร
ออนทัวร: จัดทํา Free TV โครงการรJวมมือกับบริษัทกันตนาจัดทํารายการ เพ่ือประชาสัมพันธ:ให<
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: ท้ังนี้ในสJวนของโครงการฯ ได<ประเมินความเสี่ยงในด<านนี้อยูJด<วยแล<ว  

อยJางไรก็ตามท่ีประชุมฝากให< อ.อนามัย  ดําเนตร พิจารณาเสนอมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร: วิทยา
เขตกําแพงแสน เตรียมแผนด<านโครงสร<างพ้ืนฐานท่ีจะรองรับจํานวนนิสิตท่ีจะเพ่ิมข้ึนจํานวนมากในด<านอาคารเรียน 
หอพัก โรงอาหาร และอ่ืน ๆ สําหรับแผนโครงการเงินกู<สหกรณ:ออมทรัพย:เพ่ือการกJอสร<างอาคารปฏิบัติการท่ัวไป ขอให<
คณะฯ พิจารณาเพ่ิมเติมในปq 2556 ด<วย      

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และให<นําเสนอโครงการเงินกู<เพ่ิมเติม จํานวน 430 ล<านของโครงการ
จัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการ  

4.7 การเสนอช่ือคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ท0องเท่ียว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: คราวประชุมครั้งท่ี 
12/2554 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2554 มีมติเห็นชอบให<เสนอแตJงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โรงแรมและทJองเท่ียว ภาคพิเศษ สุพรรณบุรี ดังนี้  

   คณะกรรมการบริหารโครงการ  
1. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  ท่ีปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝ0ายกิจการนิสิตและกายภาพ ท่ีปรึกษา  
3. ผู<อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ท่ีปรึกษา 
4. ผู<ชJวยอธิการบดีฝ0ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ:  ท่ีปรึกษา  
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ประธานกรรมการ  
6. รองคณบดีฝ0ายวิชาการ  กรรมการ  
7. รองคณบดีฝ0ายกิจการนิสิต กรรมการ  
8. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร: สุพรรณบุรี  กรรมการ 
9. หัวหน<าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
10. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  กรรมการและเลขานุการ   
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 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  
1. นายชานันก: สุดสุข ประธานกรรมการ  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย กรรมการ   
3. นายวุฒิพงษ: ศิลปวิศาล กรรมการ  
4. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ  กรรมการและเลขานุการ   

และสืบเนื่องจากการดําเนินงานในป�จจุบัน คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: เปNดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ
โรงแรมและทJองเท่ียว) ภาคพิเศษ โดยรวมการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตามแผนเดิมของโครงการจัดต้ัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี รหัส Q12 และโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (Q13) โดยใช<
หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทJองเท่ียว) ของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา และแนวทางท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา เห็นชอบให<รวมการบริหารจัดการโครงการภาค
พิเศษเปzนโครงการเดียว ป�จจุบันอยูJในระหวJางการเสนอขออนุมัติรJางระเบียบการบริหารโครงการเรื่องอัตรา
คJาธรรมเนียม และคJาใช<จJาย กอปรกับโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ได<เสนอแตJงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานมาเพ่ือพิจารณา อ<างอิง ท่ี IP0PN9VP เ ม่ือวันท่ี 5 มิ ถุนายน 2555 หรือสืบค<น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IP0PN9VP   

เพ่ือให<การดําเนินงานบริหารโครงการท้ังในสJวนของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการ
จัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ดําเนินไปด<วยความเรียบร<อย และเปzนไปตามแนวปฏิบัติของ
คณะฯ และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:  เรื่อง ระเบียบวJาด<วยการบริหารโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: พ.ศ.2547 หมวด 1 การบริหารโครงการ ข<อ 7 ท่ีกําหนดไว< ดังนี้  

 ข�อ 7 การบริหารโครงการ  ให�มีคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 2 ชุด ได�แก� คณะกรรมการ
บริหารโครงการ  และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
           คณะกรรมการบริหารโครงการ  ประกอบด�วย  ผู�ดํารงตําแหน�ง  ท่ีปรึกษา  ประธานกรรมการ  
กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ  
            คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  ประกอบด�วย  ผู�ดํารงตําแหน�ง  ประธานกรรมการ  
กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ  รวมแล�วไม�เกิน 7 คน 
            การแต�งต้ังและการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ  ให�เป,นอํานาจของอธิการบดีตามคําแนะนําของคณบดีท่ีผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  
หรือหัวหน�าหน�วยงานผู�รับผิดชอบโครงการ 
             คณะกรรมการบริหารโครงการ  และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  ให�มีวาระในการดํารง
ตําแหน�งคราวละ 2 ป0   

ประเด็นพิจารณา  

คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: จึงขอทบทวนมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
12/2554 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2554 และขอเสนออนุมัติแตJงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการชุดใหมJ ดังนี้  

คณะกรรมการบริหารโครงการ  
1. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  ท่ีปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝ0ายกิจการนิสิตและกายภาพ ท่ีปรึกษา  
3. ผู<อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ท่ีปรึกษา 
4. ผู<ชJวยอธิการบดีฝ0ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ:  ท่ีปรึกษา  
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ประธานกรรมการ  
6. รองคณบดีฝ0ายวิชาการ  กรรมการ  
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7. รองคณบดีฝ0ายกิจการนิสิต กรรมการ  
8. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร: สุพรรณบุรี  กรรมการ 
9. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและ 
 นวัตกรรมภาษา  กรรมการ 
10. หัวหน<าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
11. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  กรรมการและเลขานุการ   

  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  
1. นายชานันก: สุดสุข ประธานกรรมการ  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย กรรมการ   
3. นายวุฒิพงษ: ศิลปวิศาล กรรมการ  
4. นายอนามัย ดําเนตร กรรมการ 
5. นางสาวหงสกุล เมสนุกูล กรรมการ 
6. นางสาวพิชญา รJมโพธิ์ภักด์ิ กรรมการ  
7. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ  กรรมการและเลขานุการ   

ท้ังนี้ให<คณะกรรมการท้ัง 2 ชุด มีอํานาจและหน<าท่ีตามท่ีกําหนดไว<ในระเบียบวJาด<วยการบริหาร
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: พ.ศ. 2547 และเนื่องจากโครงการมีการดําเนินงานต้ังแตJเดือนกุมภาพันธ: 
2555 หากไมJขัดตJอระเบียบฯ ขอให<เสนอแตJงต้ัง ต้ังแตJกุมภาพันธ: 2555 เปzนต<นไป โดยมีวาระ 2 ปq  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยให<ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารโครงการ จากลําดับท่ี 9 ประธาน

โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา เปzนกรรมการและเลขานุการ แทนลําดับท่ี 11 ประธาน
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ซ่ึงตามตัวบุคคลเปzนบุคคลเดียวกับคณบดีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ซ่ึง
เปzนประธานกรรมการโดยตําแหนJง    

4.8 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ0งช้ีของแผนงานประจําป@ 2554 

สืบเนื่องจากรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบJงชี้ของแผนกลยุทธ: คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: 
ประจําปq 2554 ซ่ึงฝ0ายประกันคุณภาพ และงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานให<
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 พิจารณาในการประชุม วาระท่ี 4.9 
พิจารณาให<ข<อคิดเห็น ข<อเสนอแนะ และปรับปรุงตามวงจรคุณภาพ PDCA ซ่ึงจากการรายงานดังกลJาวผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม ตัวบJงชี้ท่ีบรรลุเป}าหมายทุกด<าน เทJากับร<อยละ 55.00 และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให<ดําเนินการ 
ดังนี้  

1.  จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร:ท่ี 3 ตัวบJงชี้ท่ี 7 ผลการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรตามท่ีคาดหวัง โดย 

      1.1  มอบรองคณบดีฝ0ายบริหาร พิจารณากําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนด<าน
บริหาร จํานวน 3 ตําแหนJง ได<แกJ เจ<าหน<าท่ีบริหารงานท่ัวไป นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิเคราะห:นโยบายและ
แผน  

 1.2  มอบรองคณบดีฝ0ายวิชาการ พิจารณากําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนด<าน
วิชาการ จํานวน 3 ตําแหนJง ได<แกJ นักวิทยาศาสตร: เจ<าหน<าท่ีวิจัย และนักวิชาการศึกษา   

2.  มอบฝ0ายประกันคุณภาพ และฝ0ายวางแผนฯ พิจารณาทบทวนตัวบJงชี้ของแผนกลยุทธ:ให<
สอดคล<องกับตัวบJงชี้ประเมินคุณภาพ     
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ป�จจุบัน ฝ0ายประกันคุณภาพ และฝ0ายวางแผนและพัฒนา ได<รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานตาม
ตัวบJงชี้ของแผนงาน ประจําปq 2554 เพ่ิมเติม เพ่ือรายงานให<คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบและพิจารณา 
รายละเอียดสืบค<น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J614PE9C หรืออ<างอิง ท่ี 
J614PE9C เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2555 และฉบับแก<ไขโดยเพ่ิมตัวบJงชี้ ข<อ 17 รายละเอียดอ<างอิงท่ี J810N5WO วันท่ี 
24 มิถุนายน 2555 หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J810N5WO  ดังนี้   

ลําดับท่ี ตัวบ0งชี้ 
เปKาหมาย 
ป@ 2554 

ผลการ 
ดําเนินงาน  
ป@ 2554 

การบรรลุ 
เปKาหมาย 

แผนงานผลิตบัณฑิต 
1 ร<อยละของหลักสูตรท่ีได<มาตรฐานตJอหลักสตูรท้ังหมด 100 100 บรรล ุ
2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรตีJอคุณภาพการให<บริการ 3.51 3.96 บรรล ุ
3 ความพึงพอใจของผู<เรียนตJอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและสิง่สนับสนุนการ

เรียนรู< 
3.51 4.46 บรรล ุ

4 ร<อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได<งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ปq 

80 91.08 บรรล ุ

5 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหJงชาติ 3.51 3.94 บรรล ุ
ร%อยละของตัวบ0งชี้ท่ีบรรลุเปKาหมาย 100 

แผนงานวิจัย 
6 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัตJอจํานวนอาจารย:ประจํา 180,000/คน 71,843/คน ไมJบรรล ุ
7 จํานวนบทความจากผลงานวิจัยได<รับการตีพิมพ:ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข<อมลูสากล ISI 
10 38 บรรล ุ

8 จํานวนผลงานวิจัยท่ีได<รับการอ<างอิงในระดับนานาชาต ิ 30 92 บรรล ุ
9 ร<อยละของงานวิจัยท่ีนําไปใช<ประโยชน: โดยองค:กรภายนอก 2 2.03 บรรล ุ

ร%อยละของตัวบ0งชี้ท่ีบรรลุเปKาหมาย 75 
แผนงานบริการวิชาการ 

10 จํานวนของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช<พัฒนาการเรยีนการสอนและการ
วิจัย 

2 18 บรรล ุ

11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีเสรมิสร<างความเข<มแข็งของชุมชน 2 3 บรรล ุ
ร%อยละของตัวบ0งชี้ท่ีบรรลุเปKาหมาย 100 

แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
12 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด<านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอน 
1 2 บรรล ุ

13 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด<านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการกับ
กิจกรรมนิสิต 

2 8 บรรล ุ

ร%อยละของตัวบ0งชี้ท่ีบรรลุเปKาหมาย 100 
แผนงานบริหารจัดการ 

14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบJงช้ีของแผนกลยุทธ: 80 65 ไมJบรรล ุ
15 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตJอการบริหารงาน 3.51 3.54 บรรล ุ
16 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย:ท้ังในประเทศและตJางประเทศตJอ

อาจารย:ประจํา 
20,000 25,681 บรรล ุ

17 ร<อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได<รับการพัฒนาท้ังในประเทศและ
ตJางประเทศตJอบุคลากรประจํา 

80 82.95 บรรล ุ

18 จํานวนฐานข<อมูลท่ีพัฒนาสําเร็จ 3 3 บรรล ุ
19 ร<อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีได<ดําเนินการ 80 82.22 บรรล ุ
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ลําดับท่ี ตัวบJงช้ี 
เป}าหมาย 
ปq 2554 

ผลการ 
ดําเนินงาน  
ปq 2554 

การบรรลุ 
เป}าหมาย 

ร%อยละของตัวบ0งชี้ท่ีบรรลุเปKาหมาย 83.33 
ร%อยละของการบรรลุเปKาหมายตามตัวบ0งชี้ของแผนงานท้ังหมด 89.47 

สรุปผลตัวบJงชี้ท่ีไมJบรรลุผล คงเหลือ 2 ตัวบJงชี้ คือ ตัวบJงชี้แผนงานวิจัย ข<อ 6 และ ตัวบJงชี้แผนงาน
บริหารจัดการ ข<อ 14  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีข<อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ควรทบทวนการปรับคJาเป}าหมายของตัวบJงชี้ข<อ 6 โดยแยกเปzน 2 กลุJมสาขา คือ 1) กลุJม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี กับกลุJมสาขามนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: ตามเกณฑ:ของการประกันคุณภาพ
เพ่ือให<ชัดเจน และเปzนประโยชน:ตJอการประเมินคุณภาพของคณะฯ  

2. ควรทบทวนตัวบJงชี้ของแผนกลยุทธ:/แผนงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
มอบหมายให<ผู<บริหารระดับรองคณบดี ผู<ชJวยคณบดีท่ีเก่ียวข<องตามตัวบJงชี้รับผิดชอบครบถ<วนตามวงจร PDCA ต้ังแตJ
การจัดทําแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ และติดตามรายงานผลให<เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและความชัดเจนเปzนรูปธรรม   

4.9 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป@ 2555 และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ0งช้ี ป@
การศึกษา 2554 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  
ตามท่ีสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10118/377 ลงวันท่ี 11 

เมษายน 2555 แจ<งเรื่องการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปqการศึกษา 2554 โดยมีกําหนดการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ในวันท่ี 4 – 6 กรกฎาคม 2555 โดยแจ<งให<คณะวิชาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) บนระบบฐานข<อมูลด<านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) สําหรับคณะวิชา และสJงเลJม 
SAR  ให<คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแตJละทJาน กJอนเข<าไปประเมินคุณภาพประจําปq อยJางน<อย 1 สัปดาห: 
โดยไมJต<องสJง SAR ท่ียังไมJได<รับการประเมินฯ มาให<สํานักประกันคุณภาพ รายละเอียดอ<างอิงท่ี 
http://www.qa.ku.ac.th/Download/Schedule_170455.pdf  นั้น  

รองคณบดีฝ0ายประกันคุณภาพ ได<ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปq
การศึกษา 2554 ให<แล<วเสร็จทันตามกําหนด คาดวJาจะแล<วเสร็จภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 และเพ่ือให<เปzนไปตาม
ข<อกําหนดของเกณฑ:มาตรฐานตัวบJงชี้ท่ี  9.1 จึงขอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบJงชี้ของ สกอ. ปqการศึกษา 
2554 รายละเอียดสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J80UUQAW  อ<างอิงท่ี 
J80UUQAW วันท่ี 24 มิถุนายน 2555 เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณากJอนนําสJงให<
คณะกรรมการประเมินฯ ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2555  

อนึ่ง สําหรับการจัดทํารายงาน SAR ประจําปqการศึกษา 2555 ขอความรJวมมือจากรองคณบดี ผู<ชJวย
คณบดีทุกทJานท่ีได<รับมอบหมายรับผิดชอบองค:ประกอบท่ีเก่ียวข<องรายงานข<อมูลตามรูปแบบ SAR พร<อมจัดสJง
เอกสาร/หลักฐานประกอบด<วย สําหรับปqการศึกษา 2554 ฝ0ายประกันคุณภาพขอขอบคุณและขอชมเชย อ.ดร.พจมาลย: 
พูลมี รองคณบดีฝ0ายกิจการนิสิต ท่ีให<ความรJวมมืออยJางดียิ่งในการจัดทําสรุปรายงาน และจัดสJงข<อมูลเอกสารประกอบ 

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ท้ังนี้ฝ0ายประกันคุณภาพ ขอเรียนเชิญผู<บริหารทุกทJานรJวมให<การต<อนรับ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพในวันพุธท่ี 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห<องประชุม 9-110  
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ0งชี้ของ สกอ. ป@การศึกษา 2554 
 

องค�ประกอบ / ตัวบ0งชี้ 
เกณฑ�

มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน  
(เต็ม 5 คะแนน) 

เปKาหมาย 

2553 2554 
2553 

(กรรมการ) 
2554 

(หน0วยงาน) 
ป@การศึกษา  

2554  
ป@การศึกษา  

2555 

องค�ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ(สกอ.) 1 ตัวบ0งชี้ 3.00 5.00   

สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข<อ 6 ข<อ 8 ข<อ 3.00 5.00 6 ข<อ 7 ข<อ 

องค�ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ0งชี้ 3.86 4.15   

สกอ.2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 7 ข<อ 4 ข<อ 4 ข<อ 4.00  4.00 4 ข<อ 5 ข<อ 

สกอ.2.2 อาจารย:ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร<อยละ 60 ร<อยละ 50.36 ร<อยละ 50.58 4.20  4.24  ร<อยละ 50 ร<อยละ 51  

สกอ.2.3 อาจารย:ประจําที่ดํารงตําแหนJงทางวิชาการ ร<อยละ 30 ร<อยละ 10.22 ร<อยละ 11.90 1.70  1.98  ร<อยละ 10 ร<อยละ 10.5 

สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย:และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข<อ 6 ข<อ 6 ข<อ 4.00  4.00  6 ข<อ 7 ข<อ 

สกอ.2.5 ห<องสมุดอุปกรณ:การศึกษา และสภาพแวดล<อมการเรียนรู< 7 ข<อ 5 ข<อ 6 ข<อ 3.00  4.00  5 ข<อ 6 ข<อ 

สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข<อ 7 ข<อ 7 ข<อ 3.00  5.00  7 ข<อ 7 ข<อ 

สกอ.2.7 
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

6 ข<อ 6 ข<อ 6 ข<อ 5.00  5.00  6 ข<อ 6 ข<อ 

สกอ.2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร<างคุณธรรมที่จัดให<กับนิสิต 5 ข<อ 4 ข<อ 5 ข<อ 4.00  5.00 4 ข<อ 5 ข<อ 

องค�ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต(สกอ.) 3 ตัวบ0งชี้ 4.66 5.00   

สกอ.3.1 ระบบและกลไกการให<คําปรึกษาและบริการด<านข<อมูลขJาวสาร 7 ข<อ 7 ข<อ 7 ข<อ 5.00  5.00 7 ข<อ 7 ข<อ 

สกอ.3.2 ระบบและกลไกการสJงเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข<อ 6 ข<อ 6 ข<อ 5.00 5.00 6 ข<อ 6 ข<อ 

สกอ.3.3 ระบบการให<คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข<อ 4 ข<อ 5 ข<อ 4.00 5.00  4 ข<อ 5 ข<อ 

องค�ประกอบที่ 4  การวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ0งชี้ 4.00 3.69   

สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร<างสรรค: 7 ข<อ 5 ข<อ 6 ข<อ 3.00 4.00 5 ข<อ 6 ข<อ 

สกอ.4.2 
ระบบและกลไกการจัดการความรู<จากงานวิจัยหรืองาน
สร<างสรรค: 

6 ข<อ 4 ข<อ 6 ข<อ 4.00  5.00 4 ข<อ 5 ข<อ 
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องค�ประกอบ / ตัวบ0งชี้ 
เกณฑ�

มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมิน  
(เต็ม 5 คะแนน) 

เปKาหมาย 

2553 2554 
2553 

(กรรมการ) 
2554 

(หน0วยงาน) 
ป@การศึกษา  

2554  
ป@การศึกษา  

2555 

สกอ.4.3 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร<างสรรค:ตJอ 
จํานวนอาจารย:ประจําและนักวิจัยประจํา 

วิทย:ฯ 
 180,000 
บาท/คน 

190,787.70 

99,947.75 
บาท/คน 

5.00 2.07 
180,000 
บาท/คน 

185,000 
บาท/คน 

สังคมฯ 
75,000 
บาท/คน 

20,446.88 
บาท/คน 

องค�ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก0สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ0งชี้ 2.00 4.00   

สกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกJสังคม 5 ข<อ 2 ข<อ 4 ข<อ 2.00 4.00 3 ข<อ 4 ข<อ 

สกอ.5.2 กระบวนการบริการวิชาการให<เกิดประโยชน:ตJอสังคม 5 ข<อ 2 ข<อ 4 ข<อ 2.00 4.00 3 ข<อ 4 ข<อ 

องค�ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 1 ตัวบ0งชี้ 4.00 4.00   

สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข<อ 4 ข<อ 4 ข<อ 4.00 4.00 4 ข<อ 5 ข<อ 

องค�ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ(สกอ.) 4 ตัวบ0งชี้ 4.00 4.50   

สกอ.7.1 
ภาวะผู<นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู<บริหารทุก
ระดับของคณะ 

7 ข<อ 6 ข<อ 7 ข<อ 3.00 5.00 6 ข<อ 7 ข<อ 

สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสูJสถาบันเรียนรู< 5 ข<อ 4 ข<อ 5 ข<อ 4.00 5.00 4 ข<อ 4 ข<อ 

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข<อ 4 ข<อ 4 ข<อ 4.00 4.00 4 ข<อ 5 ข<อ 

สกอ.7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข<อ 5 ข<อ 5 ข<อ 4.00 4.00 5 ข<อ 6 ข<อ 

องค�ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ(สกอ.) 1ตัวบ0งชี้ 4.00 4.00   

สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข<อ 6 ข<อ 6 ข<อ 4.00 4.00 6 ข<อ 7 ข<อ 

องค�ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(สกอ.) 1 ตัวบ0งชี้ 4.00 4.00   

สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข<อ 7 ข<อ 7 ข<อ 4.00 4.00 7 ข<อ 8 ข<อ 

ผลการประเมินรวม    24   ตัวบ0งชี้ 3.70 4.26  
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4.10 รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําป@ 2555 และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ0งช้ี       
ป@การศึกษา 2554 สํานักงานเลขานุการ 

สืบเนื่องจากสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร:  รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบJงชี้ของสํานักงาน โดยใช<รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรายงานให<คณบดี และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณา พร<อมรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบJงชี้ เพ่ือขอรับความคิดเห็น ข<อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช<ทบทวน 
และปรับปรุงผลการดําเนินงาน ประจําปqการศึกษา 2555 ตJอไป รายละเอียดอ<างอิงท่ี IG1APQEC เม่ือวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2555 หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IG1APQEC  และจากมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 มอบให<คณะกรรมการพิจารณา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปq 2555 และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบJงชี้ หากมีข<อคิดเห็น และ
ข<อเสนอแนะให<นําเสนอในการประชุมครั้งตJอไป  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.11 ทบทวนการเสนอแต0งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน0งทางวิชาการ (อ.ดร.
ทิสวัส  ธํารงสานต�)  

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมเห็นชอบให<คณบดีเสนอแตJงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอ
ตําแหนJงทางวิชาการ เพ่ือประเมินผลการสอนของ อ.ดร.ทิสวัส ธํารงสานต: โดยกรรมการแตJงต้ัง รศ.ดร.จงรักษ: เปzน
กรรมการลําดับท่ี 3 จากการลงคะแนนเสียง ท้ังนี้การแตJงต้ัง รศ.ดร.จงรักษ:  แก<วประสิทธิ์ ซ่ึงได<รับแตJงต้ังเปzน
ผู<ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเคมี แตJเปzนผู<มีความรู< ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากมีประสบการณ:การเรียนภาษา
ฝรั่งเศสมากวJา 1 ปq และจบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส สามารถพูด ฟ�ง อJาน เขียนภาษาฝรั่งเศสได< นั้น  

จากการเสนอแตJงต้ังคณะกรรมการประเมินผลฯ กองการเจ<าหน<าท่ีได<สJงเอกสารเพ่ือขอให<พิจารณา
ทบทวน หรือแจ<งเหตุผลเพ่ิมเติมในการแตJงต้ัง รศ.ดร.จงรักษ:  แก<วประสิทธิ์ เนื่องจากเปzนผู<ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเคมี 
ไมJใชJสาขาใกล<เคียง กอปรกับ อ.ดร.ทิสวัส ธํารงสานต: ได<มาแจ<งขอให<คณะฯ พิจารณาทบทวนรายละเอียดสืบค<นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?II0WTIZF หรืออ<างอิงท่ี II0WTIZF วันท่ี 29 พฤษภาคม 
2555 ดังนั้น จึงขอนําเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมอภิปรายเรื่องการยืนยันชื่อกรรมการเดิม หรือเปลี่ยนแปลงใหมJ โดยเสนอให<มีการลงคะแนน
ลับ ผลการลงคะแนนลงคะแนนโดยการยืนยันการเสนอชื่อ รศ.ดร.จงรักษ: แก<วประสิทธิ์ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ใหมJ เทJากัน โดย รศ.ดร.จงรักษ:  แก<วประสิทธิ์ไมJใช<สิทธิ์  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให<ยืนยันเสนอชื่อแตJงต้ัง รศ.ดร.จงรักษ:  แก<วประสิทธิ์ เปzนกรรมการ โดย
ชี้แจงเหตุผลประกอบเพ่ิมเติม 

4.12 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.
2554  

ด<วยงานการประชุม กองกลางมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/9522 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปqงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 แจ<งวJากอง
แผนงานได<รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปqงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในองค:ประกอบท่ี 1 วJา
ด<วยปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค: และแผนดําเนินการท่ีมีตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนาแผน สรุปผลการดําเนินงานใน
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ภาพรวมของมหาวิทยาลัยบรรลุเป}าหมายตามเป}าหมายท่ีกําหนด 33 ตัวชี้วัด จากท้ังหมด 35 ตัวชี้วัด คิดเปzนร<อยละ 
94.28 โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปq พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 ตามกรอบ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปq (พ.ศ. 2552 – 2555) ท่ีได<รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือ
วันท่ี 28 กันยายน 2552 จํานวน 7 ประเด็นยุทธศาสตร: ท้ังนี้ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2555 พิจารณาแล<วมีมติเห็นชอบ และให<นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบตามเสนอ และขอให<หนJวยงาน
พิจารณาปรับปรุง ทบทวน และหาแนวทางแก<ไขในประเด็นยุทธศาสตร:ท่ีมีผลงานลดลง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให<ดียิ่งข้ึนตJอไป โดยให<มีการติดตามผลการดําเนินงานอยJางตJอเนื่อง และเปzนระบบ   

 สํานักงานเลขานุการ ได<แจ<งผู<บริหาร หนJวยงานภายใน/โครงการทราบ คณะกรรมการประจําคณะฯ
ทราบ และใช<เปzนข<อมูลในการพัฒนาปรับปรุงตJอไป รายละเอียดอ<างอิงท่ี J30P1E6P เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2555 หรือ
สืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J30P1E6P   

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยข<อแนะนําให<ฝ0ายวิชาการ ประสานงานกับหนJวยงานท่ีเก่ียวข<องจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลสําหรับบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมสําหรับกระตุ<น/สJงเสริมและสนับสนุนให<ผู<ท่ี
มีคุณสมบัติครบถ<วนสามารถเตรียมความพร<อมสามารถนําเสนอผลงานเพ่ือขอตําแหนJงทางวิชาการโดยเฉพาะตําแหนJง
รองศาสตราจารย:ข้ึนไป   

4.13 แผนการรับนิสิต ประจําป@การศึกษา 2556 และ ประจําป@การศึกษา 2557 – 2560  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: วิทยาเขตกําแพงแสน มีนโยบายให<หนJวยงานด<านการจัดการเรียน
การสอนเตรียมความพร<อมและวางแผนพัฒนาตามศักยภาพของหนJวยงาน ดังนั้นวิทยาเขตกําแพงแสน จึงประสงค:จะ
สํารวจข<อมูลการเปNดหลักสูตรใหมJ แผนการรับนิสิตใหมJ เพ่ือเตรียมความพร<อมด<านกายภาพ สาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ 
ดังนั้น จึงขอให<หนJวยงานแจ<งแผนการรับนิสิตใหมJ ปqการศึกษา 2557 – 2560 กําหนดสJงภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2555 รายละเอียดสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IW0XNFOI หรืออ<างอิงท่ี 
IW0XNFOI วันท่ี 12 มิถุนายน 2555    

สํานักงานเลขานุการ ได<แจ<งให<หนJวยงานภายใน/โครงการ ทราบ และพิจารณาดําเนินการโดยแจ<ง
ข<อมูลให<สJวนงานจัดการศึกษา รวบรวมสรุป เพ่ือนําเสนอแผนการรับนิสิตใหมJ  ปqการศึกษา 2556 – 2560 (เนื่องจาก
กองบริการการศึกษา ขอข<อมูลแผนการรับนิสิตใหมJ ปqการศึกษา 2556 และแจ<งขอข<อมูลเพ่ิมเปzน 2557 – 2560  

ประเด็นนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือทราบ และพิจารณาให<ความเห็นชอบ
แผนการรับนิสิตใหมJ ให<ข<อคิดเห็น เสนอแนะเพ่ือเตรียมความพร<อม และเตรียมแผนด<านกายภาพ สิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ สําหรับหนJวยสนับสนุน และหนJวยงานภายใน/โครงการท่ีเก่ียวข<อง เพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธ: และติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนฯ     

อนึ่ง สJวนงานจัดการศึกษา อยูJในระหวJางดําเนินการรวบรวม และจะติดตามผลสรุปแผนการรับนิสิต
ใหมJ ประจําปq 2556 – 2560 นําเสนอกJอนในวันประชุม  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ โดยมอบสJวนงานสรุปแผนการรับนิสิตใหมJ นําเสนอผู<บริหาร
และแจ<งคณะกรรมการฯ พิจารณาในระบบ e-Office ตามกําหนด  
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4.14 การสํารวจหลักสูตรท่ีเข%าข0ายหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Program)  

ด<วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: วิทยาเขตกําแพงแสน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/ว 1196 ลง
วันท่ี 12 มิถุนายน 2555 แจ<งขอสํารวจหลักสูตรท่ีเข<าขJายหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary Program) และ
จัดสJงเอกสารท่ีเก่ียวข<องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ได<แกJ รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งท่ี 
5/2555 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 และรายงานการประชุมหนJวยงานและผู<เก่ียวข<อง เพ่ือหารือแนวทางการจัดทํา
หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงมอบให<กองบริการการศึกษา กําแพงแสน 
สํารวจข<อมูลหลักสูตรท่ีเปNดสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสนท่ีเข<าขJายหลักสูตรพหุวิทยาการ และจัดสJงภายในวันท่ี 13 
กรกฎาคม 2555 รายละเอียดสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IW0XJ7D8 หรือ
อ<างอิงท่ี IW0XJ7D8 12 มิถุนายน 2555 จากรายงานดังกลJาว มีการพิจารณาเสนอแนวทางการจัดทําหลักสูตรพหุ
วิทยาการ ดังนี้  

1. การสํารวจหลักสูตรท่ีเข<าขJายหลักสูตรพหุวิทยาการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดความหมายและ
หลักเกณฑ:ฯ ไว<  

2. การจัดทําหลักสูตรรJวมกันระหวJางคณะเกษตร กําแพงแสน และคณะศึกษาศาสตร:และพัฒน
ศาสตร: ได<แกJ หลักสูตรการจัดการสนามกอล:ฟและสนามหญ<า ซ่ึงมีการแตJงต้ังคณะทํางานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรแล<ว  

3. หลักสูตรท่ีนําเสนอในการประชุมเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2555 โดยให<จัดทําเปzนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ ได<แกJ  

   3.1  หลักสูตรการเจรจาตJอรองธุรกิจด<านการเกษตรระหวJางประเทศ โดยมอบให<คณะศิลปะศาสตร:
และวิทยาศาสตร: เปzนเจ<าภาพ และมอบหมาย อ.ดร.อนามัย ดําเนตร เปzนผู<ประสานงาน  

   3.2  หลักสูตรการจัดการพลังงาน-โลจิสติกส: โดยมอบคณะวิศวกรรมศาสตร: กําแพงแสน เปzน
เจ<าภาพ และมอบหมาย รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ เปzนผู<ประสานงาน  

   3.3  หลักสูตร Micro Climate โดยมอบคณะเกษตร กําแพงแสน เปzนเจ<าภาพ และมอบหมาย ผศ.
ดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ  เปzนผู<ประสานงาน  

สํานักงานเลขานุการ ได<แจ<งหนJวยงานภายใน/โครงการเพ่ือทราบ และพิจารณาจัดสJงข<อมูลให<สJวน
งานจัดการศึกษาสรุปรวบรวมแล<ว   

ประเด็นพิจารณา เพ่ือให<ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ และพิจารณาให<ข<อคิดเห็น 
และข<อเสนอแนะเปzนแนวทางในการวางแผนพัฒนา และติดตามผลการดําเนินงาน  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ให<เสนอหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร:) เปzนหลักสูตรท่ีเข<าขJายพหุ
วิทยาการเนื่องจากมีการบูรณาการรJวมกับสาขาวิชาตJาง ๆ ภายในคณะฯ และมีการ MOU. กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) และมอบสJวนงานจัดการศึกษา ดําเนินการตJอไป  

4.15 รายงานผลการประเมินผู%บริหารคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําป@ 2555  

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือ
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 วาระท่ี 4.23 แจ<งผลการประเมินผู<บริหารระดับคณะ เห็นชอบให<ดําเนินการ ดังนี้  

1. แจ<งผลการประเมินให<บุคลากรทราบ   



22 

N:\AGENDA 6_2555\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  6_2555.doc  

2. แจ<งผลการประเมินพร<อมข<อคิดเห็น/ข<อเสนอแนะให<ผู<บริหารทุกทJานทราบเปzนรายบุคคล เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานนําเสนอคณบดี และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งตJอไป  

คณะทํางานประเมินผลผู<บริหาร ได<แจ<งผลการประเมินชุดใหมJ อ<างอิง IS0NC3FS เม่ือวันท่ี 8 
มิถุนายน 2555 หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/REQNIS0NEXQY.doc  และแจ<งผลให<
ผู<บริหารทุกทJานทราบเปzนรายบุคคลแล<ว โดยกําหนดให<จัดสJงแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานเสนอคณบดี และท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 โดยกําหนดให<จัดสJงภายในวันท่ี 18 
มิถุนายน 2555  

บัดนี้ มีประธานคณะกรรมการโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ ดําเนินการจัดสJงแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ แล<วสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J8149UFY หรืออ<างอิงท่ี 
J8149UFY เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2555 รายละเอียดดังเสนอท่ีประชุมด<วยแล<ว   

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และขอให< ติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงจากผู<บริหารทุกฝ0าย และ
หนJวยงาน/โครงการเพ่ิมเติมด<วย  

4.16 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ0งช้ี ป@การศึกษา 2554 โครงการจัดตั้งสายวิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร�  

ด<วยโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร: คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: มี
บันทึกท่ี ศธ 0513.20418/0126 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 แจ<งขอสJงรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บJงชี้ของแผน ปqการศึกษา 2554 ตามประเด็นยุทธศาสตร: คณะศิลปะศาสตร:และวิทยาศาสตร: ท้ัง 3 ประเด็น โดย
บุคลากรของโครงการได<รJวมกันสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบJงชี้ของแผน ปqการศึกษา 2554 ในการจัด
โครงการสัมมนาบุคลากรโครงการฯ ระหวJางวันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2555 และผJานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังสายวิชาฯ ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันพุธท่ี 6 มิถุนายน 2555 เรียบร<อยแล<ว 
รายละเอียดสืบค<น ท่ี  http://158.108.194.6 :5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IV0P4E8H หรืออ< าง อิง ท่ี 
IV0P4E8H วันท่ี 11 มิถุนายน 2555   

ดังนั้น โครงการฯ จึงขอสJงรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบJงชี้ของแผน ปqการศึกษา 
2554 เพ่ือรายงานผลฯ ให<คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาและให<ข<อคิดเห็น ข<อเสนอแนะเพ่ือนําไปพัฒนา
ปรับปรุงตามวงจร PDCA ตJอไป รายละเอียด ดังนี้    
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ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  โดยมีข<อแนะนําวJากรณีของการผJานเกณฑ:ตามคูJมือประกันคุณภาพของ
ระดับหนJวยงานภายใน (สายวิชา/ศูนย:/สํานักงาน) ตามองค:ประกอบท่ี 1 ข<อ 1.1  คณะกรรมการประจําหนJวยงาน 
หมายถึง คณะกรรมการประจําสายวิชา/ศูนย:/สํานักงาน/โครงการ ดังนั้นจึงไมJจําเปzนต<องนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ก็ได< แตJหากประสงค:จะนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ิมเติมก็สามารถดําเนินการได<  
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4.17 หลักเกณฑ�การปรับอัตราค0าจ%างและการจ0ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได%  

ด<วยกองการเจ<าหน<าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/ว 2834 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง 
หลักเกณฑ:การปรับอัตราคJาจ<างและการจJายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได< โดยแจ<ง
มติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2555 ซ่ึงอนุมัติให<ปรับอัตราคJาจ<างและการ
จJายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเงินรายได< โดยใช<เงินรายได<หนJวยงานต<นสังกัดโดยมีผลใช<บังคับ ต้ังแตJ
วันท่ี 1 มกราคม 2555 เปzนต<นไป เพ่ือให<เปzนไปตามมติคระรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2554 รายละเอียดสืบค<นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J60X2URS หรืออ<างอิงท่ี J60X2URS วันท่ี 22 มิถุนายน 
2555  

สํานักงานเลขานุการ ได<แจ<งให<ผู<บริหาร และหนJวยงานภายใน/โครงการตJาง ๆ ทราบ เพ่ือถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ:การปรับอัตราคJาจ<างและการจJายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเงินรายได< ตามมติท่ีประชุม
คณบดี สําหรับแผนเงินงบประมาณ ประจําปq 2555 สํานักงานเลขานุการ ได<เตรียมแผนเงินเพ่ือปรับเพ่ิมคJาจ<างสําหรับ
พนักงานเงินรายได<ของสJวนกลางไว<แล<ว แตJคJาครองชีพชั่วคราว ยังมิได<ดําเนินการ  

ประเด็นพิจารณา  

1.  แจ<งหัวหน<าหนJวยงานภายใน/โครงการ ทราบ เพ่ือถือปฏิบัติ  

2.  หัวหน<าหนJวยงานภายใน/โครงการ พิจารณาปรับแผนการใช<เงินรายได<เพ่ือเพ่ิมคJาจ<าง และคJา
ครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ:ของมหาวิทยาลัยฯ สําหรับปqงบประมาณ 2555 และ 2556  

3.  มอบหนJวยการเจ<าหน<าท่ี และหนJวยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ประสานงานข<อมูลเพ่ือเบิก
จJายเงินคJาจ<างเพ่ิมเติมต้ังแตJวันท่ี 1 มกราคม 2555 – 30 มิถุนายน 2555 และปรับคJาจ<างเปzนป�จจุบันต้ังแตJเดือน
กรกฎาคม 2555 เปzนต<นไป  

4.  มอบงานนโยบายและแผน สรุปงบประมาณรายรับจริงท่ีจัดสรรให<หนJวยงาน ปqงบประมาณ 
2555 มีจํานวนเงินเพ่ิม/ลดจากประมาณการรายรับเพ่ือใช<เปzนฐานในการปรับแผนงบประมาณของแตJละหนJวยงาน
ภายใน/โครงการ  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  
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4.18 รายงานผลคะแนนเฉล่ียสะสม ของนิสิตรหัสป@ 52  

ด<วยประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดต้ังสJวนงานจัดการศึกษา มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20412/036 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 แจ<งรายงานผลคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตรหัส ปq 52 (นิสิตชั้นปqท่ี 4) 
ภาคปกติของคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเกิน 3.25 จํานวน 81 คน และมีผลคะแนนเฉลี่ย
สะสมตํ่ากวJา 2.00 จํานวน 9 คน มาเพ่ือทราบ และพิจารณา รายละเอียดอ<างอิงท่ี IR0NEINK เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 
2555 สืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IR0NEINK  

ลําดับท่ี รหัสสาขา สาขาวิชา จํานวน (คน) 
กลุ0มท่ี 1  คะแนนเฉล่ียสะสมเกิน 3.25 

1 Q02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 33 
2 Q03 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร:  9 
3 Q04 สาขาวิชาวิทยาศาสตร:ชีวภาพ 10 
4 Q06 สาขาวิชาเคมี 2 
5 Q07 สาขาวิชาฟNสิกส: 2 
6 Q08 สาขาวิชาการจัดการ 19 
7 Q09 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 6 

รวม 81 
กลุ0มท่ี 2  คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว0า 2.00  

1 Q04 สาขาวิชาวิทยาศาสตร:ชีวภาพ  2 
2 Q07 สาขาวิชาฟNสิกส:  6 
3 Q09 สาขาวิชาจุลชีววิทยา  1 

รวม 9 

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ โดยมีข<อแนะนํา ดังนี้  

1. สJวนงานจัดการศึกษาควรนําเสนอสรุปรายงานผลการเรียนของนิสิตทุกชั้นปq ทุกหลักสูตร โดย
ประสานงานขอข<อมูลจากกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) เพ่ือใช<เปzนข<อมูลในกระบวนการติดตามผลการเรียนของ
นิสิตสําหรับอาจารย:ท่ีปรึกษา และประธานหลักสูตรใช<ประโยชน:และเปzนกระบวนการด<านประกันคุณภาพท่ีดี    

2. มอบรองคณบดีฝ0ายวิชาการ ประธานหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนานิสิตกรณีท่ีมีนิสิตอยูJใน
สถานภาพรอพินิจ เพ่ือลดจํานวนการออกกลางคัน การลาออก ให<นิสิตสามารถการจบการศึกษาได<ตามหลักสูตร 
ภายในระยะเวลา 4 ปq และเพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: วิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง XERO F, 
XERO Retire ได<อีกสJวนหนึ่ง   

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนเมษายน 2555    

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ขอรายงานสถานภาพการเงิน 
งบประมาณเงินรายได< ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 รายละเอียดอ<างอิงท่ี J914FP1Z เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 
หรือสืบค<นในระบบท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J914FP1Z  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  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.2 รายงานการใช%สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนพฤษภาคม 2555    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ติดต้ังมิเตอร:ไฟฟ}าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตJเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: และต<องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคJาใช<จJายสาธารณูปโภค ร<อยละ 5 ตJอปq และป�จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช<พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปq 2555 เพ่ือลดคJาไฟฟ}าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยูJในระหวJางกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข<อมูลการใช<สาธารณูปโภค ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 
รายละเอียดนําเสนอรายงาน สืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JI0WVMXJ และท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/GWEIJI0WZ6CR.xls   

1. สรุปรายงานการใช<คJาสาธารณูปโภค ประจําเดือนพฤษภาคม 2555  
2. การใช<สาธารณูปโภค (ไฟฟ}า ประปา และโทรศัพท:) ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 จําแนกตาม

มิเตอร: และคJาใช<จJาย   
3. รายงานสถิติการใช<น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 จําแนกตามปริมาณและ

คJาใช<จJาย  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2555  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร:  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร:และวิทยาศาสตร: ทุกวันจันทร:ท่ี 4 หรือวันจันทร:สุดท<ายของทุกเดือน นั้น     
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เพ่ือให<การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได<ลJวงหน<า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ครั้งท่ี 7/2555 ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 วันจันทร:ท่ี 30 
กรกฎาคม 2555 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร<อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 18 กรกฎาคม 2555 
และจัดสJงระเบียบวาระการประชุมให<คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2555         

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

5.4 ขออนุมัติบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล (นายศรัณย� พรหมสาย)  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ได<รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ ตําแหนJง 
อาจารย: จํานวน 1 อัตรา เพ่ือใช<บรรจุนักเรียนทุนตามโครงการเครือขJายเชิงกลยุทธ:เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย:ใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปqการศึกษา 2549 สาขาจุลชีววิทยา รายละเอียดอ<างอิงท่ี IW0SQFTD เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 
2555 หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IW0SQFTD นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได<ดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2555 เสร็จเรียบร<อย
แล<ว ดังนั้นจึงขออนุมัติบรรจุ นายศรัณย: พรหมสาย คุณวุฒิ วท.บ.(จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 คะแนนเฉลี่ย 3.25 
วท..ม.(ชีววิทยา) คะแนนเฉลี่ย 3.71 และ วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต:) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ผู<ผJานการคัดเลือก
เข<ารับราชการในตําแหนJงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJง อาจารย: ข้ัน 25,515 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาเอก
สาขาจุลชีววิทยาประยุกต: นักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการเครือขJายเชิงกลยุทธ:เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย:ใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปqการศึกษา 2549 จบการศึกษาและรายงานตัวเข<ารับราชการเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 
รายละเอียดสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QEAQJA0KE7KK.doc หรืออ<างอิงท่ี JA0K6252 เม่ือ
วันท่ี 26 มิถุนายน 2555         

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJงอาจารย:ต<องผJานการพิจารณาและได<รับเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบร<อยแล<วจึงนําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตJอไป      

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   

5.5 ขออนุมัติบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล (นายพงศ�ระวี นิ่มน%อย)  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ได<รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ ตําแหนJง 
อาจารย: จํานวน 1 อัตรา เพ่ือใช<บรรจุนักเรียนทุนตามโครงการเครือขJายเชิงกลยุทธ:เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย:ใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปqการศึกษา 2551 สาขาจุลชีววิทยา รายละเอียดอ<างอิงท่ี M10X90HV เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 
2552 หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?M10X90HV นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได<ดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2555 เสร็จเรียบร<อย
แล<ว ดังนั้นจึงขออนุมัติบรรจุนายพงศ:ระวี  นิ่มน<อย คุณวุฒิ วท.บ.(จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 คะแนนเฉลี่ย 3.31
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ วท.ด. (จุลชีววิทยาประยุกต:) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมJ ผู<ผJานการคัดเลือกเข<ารับ
ราชการในตําแหนJงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJง อาจารย: ข้ัน 25,515 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาเอกสาขา    
จุลชีววิทยาประยุกต: นักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการเครือขJายเชิงกลยุทธ:เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย:ใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปqการศึกษา 2551 จบการศึกษาและรายงานตัวเข<ารับราชการเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 
รายละเอียดสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QIBAJA0KE7L0.doc  หรืออ<างอิงท่ี JA0K6252 เม่ือ
วันท่ี 26 มิถุนายน 2555   
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อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนJงอาจารย:ต<องผJานการพิจารณาและได<รับเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบร<อยแล<วจึงนําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตJอไป      

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   

5.6 ขออนุมัติประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน0งทางวิชาการ  

เนื่องจาก อ.ดร.พิเชษฐ: อนุรักษ:อุดม พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหนJง อาจารย: 
สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ได<รับอนุมัติบรรจุเข<ารับราชการ ตําแหนJง อาจารย: 
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร: มหาวิทยาลัยเชียงใหมJ เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2549 ถึงวันท่ี 11 มกราคม 2553 
โดยลาออกมาบรรจุเข<ารับราชการ สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: วิทยาเขต
กําแพงแสน ต้ังแตJวันท่ี 12 มกราคม 2553 เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหนJงทางวิชาการในตําแหนJงผู<ชJวย
ศาสตราจารย: สาขาวิชาเคมี โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01413312 เคมีอนินทรีย: 1 (Inorganic 
Chemistry I) ในภาคต<น ปqการศึกษา 2555 และจัดสJงเอกสารประกอบ ด<วย    

1) แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2) แบบประวัติสJวนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)   

3) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01413312 เคมีอนินทรีย: 1 (Inorganic Chemistry I)    

4) แผนการสอนรายวิชา 01413312 เคมีอนินทรีย: 1 (Inorganic Chemistry I) ภาคต<น ปqการศึกษา 
2555     

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ได<ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน
เรียบร<อยแล<ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: รับเรื่องเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2555   

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

ดังนั้น เพ่ือให<การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: ดําเนินไปด<วยความ
เรียบร<อย และเปzนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให<
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน<าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน<าภาควิชาหรือ
เทียบเทJา เปzนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนJงทาง
วิชาการ จํานวน 2 ทJาน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแตJงต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ตJอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนJงทางวิชาการอนุมัติแตJงต้ังตJอไป รายละเอียดอ<างอิงท่ี JD0X5GVM เม่ือวันท่ี 15 
มิถุนายน 2555 หรือสืบค<นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JD0X5GVM  พร<อมนี้ได<
แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการสอนตําแหนJงทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร:และวิทยาศาสตร: อ<างอิงท่ี 
FW0Z9BXZ หรือสืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ     

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ เสนอแตJงต้ังคณะกรรมการ ดังนี้  

1. หัวหน<าสายวิชาวิทยาศาสตร:   ประธานกรรมการ 
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2. รองศาสตราจารย: ดร.วีรชัย  พุทธวงศ: กรรมการ  

3. ผู<ชJวยศาสตราจารย: ดร.ฐิติยา  แซJป�ง  กรรมการ  

5.7 ขออนุมัติใช%หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพ่ือเปHดรับนิสิตใหม0 ประจําป@การศึกษา 2557  

ด<วยโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร: มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20418/0139 ลงวันท่ี 
21 มิถุนายน 2555 สืบค<นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J60O6GRD หรืออ<างอิงท่ี 
J60O6GRD เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2555 หรือ แจ<งขออนุมัติใช<หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากคณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาเขตบางเขน เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองตJอความต<องการของชุมชนและสังคม ต้ังแตJปqการศึกษา 
2557 ตามนโยบายของคณะฯ นั้น  

ประธานจึงขอเสนอให<ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นเก่ียวกับอาจารย:ประจําหลักสูตร การเปNดรับนิสิตจํานวน
รับ การเปNดสอนภาคปกติ หรือภาคพิเศษ เนื่องจากข<อมูลท่ีนําเสนอไมJชัดเจน จึงขอให<แจ<งประธานโครงการจัดต้ังสาย
วิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร: เพ่ือนําเสนอข<อมูลเพ่ิมเติม  

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยแจ<งโครงการฯ เพ่ือขอข<อมูลเพ่ิมเติมความพร<อมหรือแผน
รองรับเก่ียวกับอาจารย:ประจําหลักสูตร การเปNดรับนิสิตจํานวนรับ การเปNดสอนภาคปกติ หรือภาคพิเศษ เปzนต<น 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.  
 

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู<บันทึกรายงานการประชุม     

  

 

 
 


