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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 8/2555 

วันจันทร�ท่ี 27 สิงหาคม 2555  
ณ ห$อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู$มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก& สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&     ประธานกรรมการ      
2. ผศ.วุฒิพงษ& ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ7ายบริหาร   กรรมการ   
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ7ายวิชาการ    กรรมการ   
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน&  หัวหน>าสายวิชาวิทยาศาสตร& กรรมการ  
5. ผศ.ดร.สิทธิพงศ&     รักตะเมธากูล หัวหน>าสายวิชาคณิตศาสตร&ฯ     กรรมการ 
6. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน>าสายวิชาศิลปศาสตร&  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน&  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู>ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. อ.ดร.แตงอEอน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู>แทนคณาจารย&  กรรมการ 
9. รศ.จิตราภรณ&  ธวัชพันธุ& กรรมการประจําคณะ (อาจารย&ประจํา) กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน>าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู$เข$าร0วมประชุม  
1. อ.ดร.พจมาลย& พูลมี รองคณบดีฝ7ายกิจการนิสิต  
2. รศ.ดร.จงรักษ& แก>วประสิทธิ์  รองคณบดีฝ7ายวางแผนและพัฒนา  
3. อ.ดร.อุดม ศรีนนท& รองคณบดีฝ7ายวิเทศสัมพันธ&และกิจการพิเศษ และ 

  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร& สุพรรณบุรี   
4. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร ผู>ชEวยคณบดีฝ7ายกิจการพิเศษ  
5. อ.ดร.จุฑาทิพย& โพธิ์อุบล ผู>ชEวยคณบดีฝ7ายบัณฑิตศึกษา  
6. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ ผู>ชEวยคณบดีฝ7ายบริหาร  
7. อ.ดร.วรางคณา จิตต&ชุEม หัวหน>าศูนย&สEงเสริมการวิจัยและถEายทอดเทคโนโลยี  
8. อ.ดร.ปPติ  ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
9. รศ.ชุติมณฑน&  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร&  
10. อ.ดร.ศศิมลฑล มEวงศรีจันทร& ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟPสิกส& 
11. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา  
12. รศ.นันทนา เลิศประสบสุข ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร&   
13. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
14. อ.ดร.ลักษณา กันทะมา รองหัวหน>าสายวิชาวิทยาศาสตร& 
15. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหน>างานนโยบายและแผน  
16. อ.ดร.พรไพรินทร&  รุEงเจริญทอง หัวหน>าสาขาวิชาพฤกษศาสตร&  

เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู>ชEวยศาสตราจารย&ชานันก&  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&  เปPดประชุมและทํา
หน>าท่ีประธานการประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      
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วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ$งให$ทราบ   
- 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2555   
 ประธานขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร& 
และวิทยาศาสตร& ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันจันทร&ท่ี 23 กรกฎาคม 2555 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได>นําเรียนในระบบ e-Office 
อ>างอิงท่ี KG1F6I4E เม่ือวันอังคารท่ี 7 สิงหาคม 2555 โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับรองโดยแจ>งแก>ไข 
และไมEแจ>งตอบกลับตามกําหนด รายละเอียดรายงานการประชุม ฉบับแก>ไขนําเรียนอ>างอิงท่ี KT0S82W8 เม่ือวันท่ี 20 
สิงหาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KT0S82W8  ดังเสนอมาพร>อมนี้       

  ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมEแก>ไข   

วาระท่ี  3 เรื่องแจ$งเพ่ือทราบ    

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2555 

ตามท่ีกําหนดให>หนEวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ>งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนEวยงานภายใน/โครงการ และฝ7าย
ตEาง ๆ ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 (ข>อมูล ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2555) เอกสารอ>างอิงท่ี KV0ZG9UX หรือสืบค>นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KV0ZG9UX  ดังนี้        

ลําดับ 
ท่ี 

หน0วยงาน การนําส0งรายงาน  
มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 

1 ฝ7ายบรหิาร 18 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
2 ฝ7ายวิชาการ  18 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
3 ฝ7ายวิจัย  ยังไมEรายงานผล ยังไมEรายงานผล ยังไมEรายงานผล 

4 ฝ7ายบัณฑิตศึกษา  20 มิ.ย.55 17 ก.ค.55 14 ส.ค.55 
5 ฝ7ายกิจการนิสติ  7 มิ.ย. 55 10 ก.ค. 55 1 ส.ค. 55 
6 ฝ7ายวางแผนและพัฒนา  18 มิ.ย. 55 10 ก.ค. 55 6 ส.ค. 55 
7 ฝ7ายประกันคุณภาพการศึกษา 10 มิ.ย. 55 11 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
8 ฝ7ายวิเทศสัมพันธ&และกิจการพิเศษ 7 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
9 ฝ7ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไมEมีการดําเนินงาน ไมEมีการดําเนินงาน 22 ส.ค. 55 
10 สายวิชาคณติศาสตร&  7 มิ.ย. 55 9 ก.ค. 55 8 ส.ค. 55 
11 สายวิชาวิทยาศาสตร& 14 มิ.ย. 55  13 ก.ค. 55 10 ส.ค. 55 
12 สายวิชาศิลปศาสตร& 15 มิ.ย. 55 13 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
13 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 20 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
14 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร& ภ.พิเศษ 14 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 10 ส.ค. 55 
15 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   1 มิ.ย. 55 6 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
16 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   10 มิ.ย.55 9 ก.ค.55 8 ส.ค.55 
17 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร& ภ.พิเศษ 13 มิ.ย. 55 13 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
18 ศูนย&สEงเสริมการวิจัยและถEายทอดเทคโนโลย ี 8 มิ.ย. 55 10 ก.ค. 55 9 ส.ค. 55 
19 สํานักงานเลขานุการ 1 มิ.ย. 55 10 ก.ค. 55 6 ส.ค. 55 
20 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 6 มิ.ย. 55 11 ก.ค. 55 6 ส.ค. 55 
21 โครงการจัดตั้งสEวนงานจัดการศึกษา 20 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
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ลําดับ 
ท่ี 

หน0วยงาน การนําส0งรายงาน  
มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 

22 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟPสิกส& 8 มิ.ย. 55 10 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 19 มิ.ย. 55 12 ก.ค. 55 10 ส.ค. 55 
24 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร& 12 มิ.ย. 55 5 ก.ค. 55 10 ส.ค. 55 
25 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร& 13 มิ.ย. 55 13 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
26 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 12 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 
27 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร& 10 มิ.ย. 55 9 ก.ค. 55 8 ส.ค. 55 

รวมหน0วยงานท่ีไม0ส0งรายงาน 2 2 1 

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

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

หนEวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ>างหมวดคEา
ครุภัณฑ& เงินงบประมาณ และ เงินรายได> ประจําปt 2555  ดังนี้   

1. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ>างหมวดคEาครุภัณฑ&  เงินงบประมาณแผEนดิน ประจําปt 2555  ของคณะ
ศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& รายละเอียด ดังนี้  

รายการครุภัณฑ&ได>รับจัดสรร  รวม 11 รายการ รวมเปuนเงิน 3,191,200  บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงรายการ และใช>เงินเหลือจEาย รวม  3  รายการ   
รวมรายการตามแผนและเปลี่ยนแปลงแผน 14 รายการ วงเงิน 3,166,807.72 บาท                    
จัดซ้ือแล>ว สEงมอบครุภัณฑ& และเบิกจEายเงินเรียบร>อยแล>ว 13 รายการ เปuนเงิน 3,166,807.72 
บาท 
สรุปการเบิกจEายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต้ังแตE 1 ตุลาคม 2554 – 24 สิงหาคม 2555 คิดเปuน
ร>อยละ 100.00     

2. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ>างหมวดคEาครุภัณฑ&และสิ่งกEอสร>าง เงินงบประมาณรายได> ประจําปt 
2555ของคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&  

รายการครุภัณฑ&  รวม 47 รายการ รวมเปuนเงิน 4,347,750 บาท  
รายการปรับปรุงสิ่งกEอสร>าง รวม 1 รายการ  
รายการเปลี่ยนแผนการใช>เงิน 23 รายการ          
จัดซ้ือแล>ว สEงมอบครุภัณฑ&และเบิกจEาย เรียบร>อยแล>ว 43 รายการ วงเงิน 2,263,436.10 บาท  
อยูEระหวEางดําเนินการข้ันตอน จัดซ้ือ รวม 10 รายการ วงเงิน 439,037 บาท    
ยังไมEได>ดําเนินการ  รวม 7 รายการ  วงเงิน 657,500 บาท                        
สรุปการเบิกจEายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต้ังแตE 1 ตุลาคม 2554 – 24 สิงหาคม 2555 คิดเปuน
ร>อยละ 52.06 ตํ่ากวEาเปxาหมาย    

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.3 รับทราบการแก$ไขคะแนนรายวิชาตามแบบ KU 7  

ด>วยอาจารย&ผู>สอน อาจารย&ผู>จัดการรายวิชา หัวหน>าสายวิชา/โครงการตEาง ๆ แจ>งขออนุมัติแก>ไข
คะแนนรายวิชาตEาง ๆ โดยใช>แบบ KU 7 ซ่ึงมิใชEการแก>ไขคะแนน I ในชEวงระยะเวลาหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
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ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 23 กรกฎาคม 2555 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และเปuนประโยชน&ตEอนิสิต 
คณบดีจึงอนุญาตให>นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ผEานระบบ e-Office เพ่ือให>การปฏิบัติ
เปuนไปตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเห็นชอบให>กําหนดแนว
ทางการแก>ไขคะแนนโดยใช> KU 7 ไว>ดังนี้  

1.  KU 7 ให>ใช>สําหรับการแก>ไขคะแนน “I” เทEานั้น  
2.  สําหรับการแก>ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให>ดําเนินการโดยอาจารย&ผู>สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก>ไขคะแนนโดย

นําเรียนหัวหน>าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ7ายวิชาการ พิจารณาให>ความเห็นชอบ
ตามลําดับ กEอนนําสEงสํานักทะเบียนและประมวลผล พร>อม KU 7 เพ่ือดําเนินการตEอไป    

 ดังนั้น ฝ7ายเลขานุการ จึงขอรวบรวมข>อมูลรายวิชาตEาง ๆ ท่ีเสนอขอแก>ไขคะแนนอ่ืน ๆ ซ่ึงได>นําเรียน
พิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระบบ e-Office ลEวงหน>ากEอนแล>ว เพ่ือนําเสนอรายงานให>ท่ีประชุม
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2555 วันจันทร&ท่ี 27 สิงหาคม 2555 จึงขอรายงานข>อมูล 
จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้  
ท่ี อาจารย&ผู>สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมูE ภาค/ปt

การศึกษา 
คะแนน

เดิม 
คะแนน

ใหมE 
เหตุผล อ>างอิงใน

ระบบ 

1 ผศ.ชูศรี 

บัณฑิตวิไล  

01355225 Reading 
Authentic 
English Materials  

700 2/2554 D 

 

C+  

 

ขออนุมัติแก>ไขเกรด 
รายวิชา 01355225 
Reading Authentic 
English Materials    
ของนายต>นสัก โรจน&คํา
ลือ นิสิตคณะเกษตร รหัส 
5320100698  เน่ืองจาก 
นิสิตสEงงานผิดกลEอง  
ดังน้ันจึงขอแจ>งระดับ
คะแนนท่ีได>รับใหมE     

K40ULFAB  

วั น ท่ี  2 6 
ก รกฎาคม 
2555  

ท้ังนี้ อาจารย&ประจําวิชา จัดทําบันทึกเสนอขอแก>ไขระดับคะแนนรายวิชาถึงหัวหน>าสายวิชาต>นสังกัด 
สEงสEวนงานจัดการศึกษา ผEานรองคณบดีฝ7ายวิชาการ คณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยนําเรียนในระบบ e-
Office สืบค>นได>ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?K40ULFAB หรืออ>างอิงท่ี  

K40ULFAB เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555  

  ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.4 ขอเชิญเสนอช่ือบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน0วยงานท่ีสมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี TTSF 

ด>วยมูลนิธิโทเร เพ่ือการสEงเสริมวิทยาศาสตร& ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) 
มีหนังสือลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2555 แจ>งขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหนEวยงานท่ีสมควรรับรางวัล
วิ ท ย า ศ า ส ต ร& แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี มู ล นิ ธิ โ ท เ ร  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ค รั้ ง ท่ี  1 9  พ . ศ .  2 5 5 5  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KO0XRXWJ หรืออ>างอิงท่ี KO0XRXWJ เม่ือวันท่ี 15 
สิงหาคม 2555 โดยขอให>พิจารณาเสนอชื่อตามแบบฟอร&ม ซ่ึงสามารถดาวน&โหลดแบบฟอร&มจาก www.ttsf.or.th  
แล>วจัดสEงแบบลับเฉพาะภายในวันท่ี 20 กันยายน 2555 ไปยัง yod@biotec.or.th หรือจัดสEงทางไปรษณีย&ตามท่ีอยูE
รายละเอียดตามเอกสารอ>างอิง นั้น  
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สํานักงานเลขานุการ ได>ประชาสัมพันธ&แจ>งให>ผู>บริหาร หัวหน>าหนEวยงานภายใน/โครงการท่ีเก่ียวข>อง
ทราบทางระบบ e-Office แล>วหากประสงค&จะพิจารณาเสนอชื่อโปรดพิจารณาเสนอภายในกําหนดเวลาดังกลEาว 

  ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.5 รับทราบประกาศจัดตั้งคณะส่ิงแวดล$อม  

ด>วยกองกลาง บางเขน มีหนังสือท่ี ศธ 0513.10102/13225 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง 
ประกาศจัดต้ังคณะสิ่งแวดล>อม โดยแจ>งวEาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ในการประชุมครั้งท่ี 11/2553 เม่ือวันท่ี 22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และครั้งท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2554 ได>เห็นชอบในหลักการและให>เปuนนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในการรวมภาควิชาวิทยาศาสตร&สิ่งแวดล>อม คณะวิทยาศาสตร& และวิทยาลัยสิ่งแวดล>อมเข>าด>วยกัน 
เพ่ือเปuนหนEวยงานท่ีรับผิดชอบด>านวิทยาศาสตร&สิ่งแวดล>อมเพียงหนEวยงานเดียว นั้น  

บัดนี้ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ในการประชุมครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 
พิจารณาแล>วมีมติให>จัดต้ังคณะสิ่งแวดล>อม เปuนหนEวยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& โดยการรวม
ภาควิชาวิทยาศาสตร&สิ่งแวดล>อม คณะวิทยาศาสตร& และวิทยาลัยสิ่งแวดล>อมเข>าด>วยกัน โดยมีรายละเอียดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& เรื่อง จัดต้ังคณะสิ่งแวดล>อม (Faculty of Environment) ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
รายละเอียดสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KA0N1JZL หรืออ>างอิงท่ี 
KA0N1JZL เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2555    

  ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.6 รับทราบผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการประชุมวิชาการนานาชาติป@งบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ด>วยกองแผนงานมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 0929 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ผลการ
พิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการประชุมวิชาการนานาชาติปtงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยแจ>งผลการพิจารณา
สนับสนุนการจัดทําโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on “From ASEAN to Global 
Community”)  ซ่ึงจะจัดข้ึนระหวEางวันท่ี  15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวงเงิน 100,000 บาท และขอให>หนEวยงาน
ดําเนินการจัดสEงบทความ/ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ&รวมเลEมในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceeding) ให>แกEมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุดภายใน 2 เดือนหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น เพ่ือเปuนประโยชน&ตEอ
นิสิต และคณาจารย&ในมหาวิทยาลัย รวมท้ังกรอกข>อมูลตามแบบฟอร&มท่ีแนบเพ่ือเปuนข>อมูลประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในปtตEอ ๆ ไปด>วย ท้ังนี้หนEวยงานสามารถเบิกจEายเงินได>เม่ืองบประมาณเงินรายได> ประจําปt 2556 
ผEานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&แล>ว โดยเริ่มใช>งบประมาณได>ต้ังแตEวันท่ี 1 ตุลาคม 
2555 เปuนต>นไป สําหรับการเบิกจEายขอให>ประสานงานกับกองคลัง รายละเอียดอ>างอิงท่ี K90X7N32 วันท่ี 31 
กรกฎาคม 2555 หรือสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?K90X7N32   

อนึ่งโครงการจัดประชุมวิชาการดังกลEาว อยูEในความรับผิดชอบของผู>ชEวยคณบดีฝ7ายวิจัย (อ.ดร.ประภา 
โซ�ะสลาม)  

  ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  
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3.7 รับทราบการเสนอขอรับการจัดสรรทุนจาก สกอ. ตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจําป@ 
2556 – 2560 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดําเนินการจัดทําข>อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย&ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกเสนอตEอคณะรัฐมนตรี โดยรูปแบบของ
โครงการจะเปuนการจัดสรรทุนแบบครบวงจร เพ่ือพัฒนาอาจารย& นักวิจัย และบุคลากรให>มีขีดความสามารถ และเตรียม
ความพร>อมในการพัฒนากําลังคนของประเทศเข>าสูEประชาคมอาเซียน ดังนั้น จึงขอให>มหาวิทยาลัยจัดทําแบบสํารวจ
ความต>องการพัฒนาอาจารย& เพ่ือนําข>อมูลไปประกอบการจัดทําข>อเสนอโครงการ และเปuนแนวทางในการจัดสรรทุนให>
มีความเหมาะสม และสอดคล>องกับแผนการพัฒนาอาจารย&ของมหาวิทยาลัย นั้น  

กองการเจ>าหน>าท่ี จึงมีบันทึกดEวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10103/ว 3688 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2555 ขอให>
คณะฯ จัดสEงข>อมูลความต>องการพัฒนาอาจารย&และนักวิจัยให>มีคุณวุฒิปริญญาเอก และข>อมูลความต>องการอาจารย&
และนักวิจัยคุณวุฒิปริญญาเอก ลงในตารางข>อมูล พร>อมเหตุผลความจําเปuนและจัดลําดับความต>องการ เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาอาจารย&และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดสEงภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 ทาง e-mail โดยระบุวEา
หากพ>นกําหนดจะถือวEาหนEวยงานไมEมีความต>องการพัฒนาอาจารย&ตามโครงการดังกลEาว รายละเอียดสืบค>นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KI0OS0S6 หรืออ>างอิงท่ี KI0OS0S6 เม่ือวันท่ี 9 
สิงหาคม 2555  

สํานักงานเลขานุการ ได>แจ>งหนEวยงานภายใน/โครงการจัดต้ังทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตาม
กําหนดแล>ว โดยมีหนEวยงานท่ีนําเสนอข>อมูลเพ่ือขอรับการจัดสรรทุนตามโครงการ ดังนี้  

1. สายวิชาศิลปศาสตร&  

2. โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน.)   

3. โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ   

4. โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร&  

5. โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร&  

6. โครงการจัดต้ังสายวิชาฟPสิกส&  

7. โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  

เอกสารดังแนบ ท้ังนี้ได>มอบหนEวยการเจ>าหน>าท่ี และงานนโยบายและแผน ประสานงานเพ่ือสรุปและ
จัดสEงตEอทาง e-mail เพ่ือแจ>งข>อมูลภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 สําหรับหนEวยงานท่ีมิได>จัดสEง ประกอบด>วย  

1. สายวิชาวิทยาศาสตร& มีสาขาพฤกษศาสตร& เสนอโดย อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี ผEานระบบ e-Office สEง
ถึงหัวหน>าสาขาวิชาพฤกษศาสตร& แตEมิได>นําเสนอข>อมูลตามแบบฟอร&ม และหัวหน>าสาขาวิชาพฤกษศาสตร&/สายวิชา
วิทยาศาสตร& มิได>นําเสนอแผนรายละเอียดตามกําหนด จึงมิได>นําเสนอข>อมูล    

2. สายวิชาคณิตศาสตร&  

3. โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา  

4. โครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร& สุพรรณบุรี  

ท้ังนี้ตามเอกสารต>นเรื่อง หนEวยงานใดไมEเสนอแผนความต>องการตามระยะเวลาท่ีกําหนด ถือวEาไมE
ประสงค&จะเสนอขอรับการจัดสรรทุนจาก สกอ. เพราะเอกสารท่ีแจ>งได>นําเสนอต้ังแตEวันท่ี 9 สิงหาคม 2555 และได>แจ>ง
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ข>อมูลทาง SMS. การโทรศัพท&แจ>ง และแจ>งถึงบุคลากรเพ่ือให>รับทราบและสามารถจัดสEงแผนการพัฒนาตนเองในกรณี
ท่ีต>องการรับทุนพัฒนาอาจารย& ผEานต>นสังกัดได>  

อนึ่ง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร& สุพรรณบุรี ได>นําเสนอข>อมูลเพ่ือขอรับการจัดสรร
ทุนการศึกษาตามโครงการ เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2555 ซ่ึงลEาช>ากวEาวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 ท้ังนี้คณบดีได>พิจารณาสั่ง
การให>จัดสEงข>อมูลให>มหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมเติม              

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 การพิจารณาเสนอช่ือผู$แทนคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห0ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

ด>วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแหEงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.12502/ว.
1600 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2555 เรื่อง ขอให>พิจารณาเสนอชื่อผู>แทนคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&ในคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแหEง มก. โดยแจ>งวEาวาระการดํารงตําแหนEงของผู>แทนคณะฯ เดิม ซ่ึงมี  อ.ดร.วรางคณา  
จิตต&ชุE ม  เปuนผู> แทนคณะฯ ในคณะกรรมการประจํ าคณะกรรมการประจํ าสถาบันฯ ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ประกาศเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2555 จะสิ้นสุดลงในวันท่ี 29 กันยายน 2555 โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ขอให>คณะพิจารณาเสนอชื่อข>าราชการประจําโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพ่ือเปuนผู>แทนในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จํานวน 1 คน ภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2555 
เพ่ือนําเสนออธิการบดีฯ นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&พิจารณาแตEงต้ังตEอไป รายละเอียดสืบค>นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KP0PM2XR หรืออ>างอิงท่ี KP0PM2XR เม่ือวันท่ี 16 
สิงหาคม 2555 นั้น 

คณบดี ได>พิจารณาเสนอชื่อ อ.ดร.ประภา  โซ�ะสลาม ผู>ชEวยคณบดีฝ7ายวิจัย เปuนผู>แทนคณะฯ เพ่ือเปuน
กรรมการในคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ท้ังนี้ได>สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ประเด็น
ข>าราชการประจํา จะรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยด>วยหรือไมE  ซ่ึงได>รับแจ>งวEาตามคุณสมบัติผู>แทนคณะฯครอบคลุมถึง
ข>าราชการประจําและพนักงานประจําได> ท้ังนี้สํานักงานเลขานุการ ได>นําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ ไว>แล>วตามท่ี
อ>างอิง เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 เพ่ือให>เสนอชื่อได>ทันตามกําหนด และได>ประสานงานขอขยายเวลาจัดสEงได>ภายใน
วันท่ี 27 สิงหาคม 2555  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบเสนอชื่อ อ.ดร.ประภา  โซ�ะสลาม ผู>ชEวยคณบดีฝ7ายวิจัย เปuนผู>แทนคณะฯ  

4.2 การเสนอช่ือบุคคลผู$สมควรดํารงตําแหน0งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู$ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

ด>วยกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/14017 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 เรื่อง การเสนอชื่อผู>
ส มค ว ร ดํ า ร ง ตํ า แหนE ง น า ยกส ภ ามหา วิ ท ย าลั ย  แ ล ะกร รมกา รสภ ามหา วิ ท ย าลั ย ผู> ท ร ง คุณวุฒิ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& โดยแจ>งวEาวาระการดํารงตําแหนEงของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตEงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ลงวันท่ี 26 มกราคม 2554 จะครบวาระในวันท่ี 23 มกราคม 
2556 และตามข>อ 5 และข>อ 6 แหEงข>อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&วEาด>วยนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 และ
ข>อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&วEาด>วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 ระบุให>หัวหน>า
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หนEวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก และหัวหน>าหนEวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทEาคณะ เสนอชื่อบุคคลพร>อมประวัติให>ท่ี
ประชุมคณบดีพิจารณาเลือกให>มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล>าฯ แตEงต้ัง รายละเอียดสืบค>นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KO0OLLQW หรืออ>างอิงท่ี KO0OLLQW เม่ือวันท่ี 15 
สิงหาคม 2555  

กองกลาง จึงขอให>คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู>สมควรดํารงตําแหนEงนายกสภามหาวิทยาลัย 
พร>อมประวัติ จํานวนไมEเกิน 2 ชื่อ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิ พร>อมประวัติ จํานวนไมEเกิน 10 ชื่อ 
ท้ังนี้ การเสนอชื่อให>ผEานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ และให>นําสEงท่ีกองกลางภายในวันศุกร&ท่ี 14 
กันยายน 2555 (หากพ>นกําหนดระยะเวลาดังกลEาวจะถือวEาไมEขอเสนอชื่อ) เพ่ือจะได>รวบรวมนําเสนอท่ีประชุมคณบดีใน
วันจันทร&ท่ี 8 ตุลาคม 2555  

อนึ่ง การพิจารณาเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิ ท่ีผEาน
มามีแนวทางการปฏิบัติเดิม ดังนี้   

1.  ให>บุคลากรทุกคนมีสEวนรEวมในการพิจารณาเสนอชื่อผู>สมควรดํารงตําแหนEงนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิ พร>อมประวัติและผลงาน  

 2.  ให>ผู>บริหารทุกระดับ/หัวหน>าหนEวยงานภายในพิจารณาเสนอชื่อผู>สมควรดํารงตําแหนEงนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิ พร>อมประวัติและผลงาน   

3.  ให>คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู>สมควรดํารงตําแหนEงนายกสภามหาวิทยาลัย 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิ พร>อมประวัติและผลงาน 

4.  คณะฯ รวบรวมรายชื่อและสรุปรายชื่อผู>ได>รับการเสนอชื่อผู>สมควรดํารงตําแหนEงนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิ โดยจัดเรียงตามลําดับคะแนน และนําเสนอคณบดีพิจารณา 
และนําเสนอรายชื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให>ความเห็นชอบกEอนนําเสนอมหาวิทยาลัย
ฯ พิจารณา  

ในการนี้คณบดี ได>พิจารณาสั่งการให>นําเสนอผู>บริหาร และบุคลากรทุกทEานพิจารณาเสนอชื่อผู>มี
คุณสมบัติสมควรดํารงตําแหนEงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิผEานทางระบบ e-
Office ต้ังแตEวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 โดยขอให>เสนอชื่อภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 หากพ>นกําหนดดังกลEาวจักถือ
วEาไมEประสงค&จะเสนอชื่อ  ท้ังนี้ได>แจ>งคุณสมบัติตามข>อบังคับฯ ไว>ดังนี้    

คุณสมบัติผู$สมควรดํารงตําแหน0งนายกสภามหาวิทยาลัย     
1. ไมEดํารงตําแหนEงทางการเมือง  
2. ควรเปuนนักบริหาร เปuนท่ีรู>จักอยEางกว>างขวาง 
3. มีชื่อเสียงเปuนท่ียอมรับของสังคม 
4. มีประวัติดีงาม 
5. มีเวลาท่ีจะอุทิศแกEงานของมหาวิทยาลัย 
6. มีสุขภาพดี 
7. เปuนนักพัฒนา นักคิดและนักทํา 

 คุณสมบัติผู$สมควรดํารงตําแหน0งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู$ทรงคุณวุฒิ    
1. มีประสบการณ&จากสาขาตEาง ๆ เพ่ือให>ได>ผู>มีทัศนะกว>างไกล มีความคิดเห็นหลากหลาย อันจะเปuน

ประโยชน& แกEราชการของมหาวิทยาลัย  
2. เปuนบุคคลท่ีเปuนประโยชน& และมีเวลาให>แกEราชการของมหาวิทยาลัย  
3. มีสุขภาพดี  
4. มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพตEาง ๆ  
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สํานักงานเลขานุการ ได>สรุปข>อมูลแล>ว มีบุคลากรเสนอชื่อ ดังนี้  

ผู$สมควรดํารงตําแหน0งนายกสภามหาวิทยาลัย  
1.  ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร  
2.  ศ.ดร.นิวัติ  เรืองพานิช  

ผู$สมควรดํารงตําแหน0งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู$ทรงคุณวุฒิ   
1. นายธนินท& เจียรวนนท&  
2. ดร.กนิษฐา กาญจนจารี 
3. ศ.ดร.สุจินต&  จินายน  
4. รศ.ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ  
5. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 
6. ดร.พันธ&ศักด์ิ  ศิริรัชตพงษ&  
7. นายธีรพงษ&  ต้ังธีระสุนันท& 
8. ดร.พรชัย รุจิประภา 
9. นายมนตรี  คงตระกูลเทียน  
10. นางชาลอต โทณวณิก  
11. นายโชติ  ตราชู  
12.  นายลักษณ&  วจนานวัช  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อนายชุมพล  พรประภา เพ่ิมเติมเปuนลําดับท่ี 13 ผู>สมควรดํารงตําแหนEง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิ  และพิจารณารายชื่อผู>สมควรดํารงตําแหนEงนายกสภามหาวิทยาลัย และผู>
สมควรดํารงตําแหนEงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิ โดยมีการอภิปรายในประเด็นเก่ียวกับคุณสมบัติด>านอายุ 
สุขภาพ ตําแหนEงหน>าท่ี และจํานวนท่ีจะพิจารณาเสนอชื่อ โดยสรุป ดังนี้  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดังนี้  

1. ให>พิจารณาเสนอชื่อผู>สมควรดํารงตําแหนEงนายกสภามหาวิทยาลัย 2 ชื่อ ตามเสนอ โดยเรียง
รายชื่อตามตัวอักษร  ดังนี้   
 1.1  ศาสตราจารย& ดร.ธีระ  สูตะบุตร  
 1.2 ศาสตราจารย& ดร.นิวัติ  เรืองพานิช      

2. ให>พิจารณาเสนอชื่อผู>สมควรดํารงตําแหนEงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู>ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ชื่อ 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& พิจารณาจากวัยวุฒิท่ีเหมาะสม แนวโน>มการดํารง
ตําแหนEงทางการเมืองในอนาคต ตําแหนEงทางการบริหารในป�จจุบัน โดยสรุปให>พิจารณาเสนอ 10 ชื่อ เรียงตามตัวอักษร
ดังนี้    

2.1 ดร.กนิษฐา กาญจนจารี 
2.2 นางชาลอต โทณวณิก  
2.3 นายชุมพล  พรประภา  
2.4 นายโชติ  ตราชู  
2.5 นายธีรพงษ&  ต้ังธีระสุนันท& 
2.6 ดร.พรชัย รุจิประภา 
2.7 ดร.พันธ&ศักด์ิ  ศิริรัชตพงษ&  
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2.8 นายมนตรี  คงตระกูลเทียน  
2.9 นายลักษณ&  วจนานวัช  
2.10 รศ.ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ   

4.3 ขออนุมัติเปLดสอนหลักสูตร บธ.บ.การบัญชีบริหาร ภาคปกติ ป@การศึกษา 2556   

 ด>วยโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร& เสนอขออนุมัติเปPดหลักสูตร บธ.บ. 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร โดยได>รับอนุมัติใช>หลักสูตร บธ.บ.สาขาวิชาการบัญชีบริหาร จากคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตศรีราชา แผนรับนิสิตใหมE ภาคปกติ ต้ังแตEภาคต>น ปtการศึกษา 2556 จํานวนรับปt
ละ 50 คน  นั้น  

 เนื่องจากเอกสารการขออนุมัติเปPดหลักสูตรฯ จัดสEงเอกสารถึงสํานักงานเลขานุการ หลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 เสร็จเรียบร>อยแล>ว กอปรกับการ
นําเสนอขออนุมัติเปPดรับนิสิตใหมE ปtการศึกษา 2556 จักต>องนําเสนอถึงมหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคม 2555 โดย
ผEานท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน คณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ ดังนั้นจึงไมEสามารถ
นําเสนอวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2555 ซ่ึงกําหนดประชุมวันท่ี 27 
สิงหาคม 2555 ได>ตามปกติ ดังนั้น คณบดีจึงเห็นชอบให>นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนในระบบ   
e-Office เพ่ือขอความเห็นชอบกEอน และจึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี  
8/2555    

 อนึ่ง โครงการเปPดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ผEานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการฝ7ายการศึกษา ศวท. ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2555 เรียบร>อยแล>ว รายละเอียดสืบค>นท่ี
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?K40O62QN หรือท่ี K40O62QN เม่ือวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2555  และสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?K80O65B3 หรืออ>างอิงท่ี 
K80O65B3 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 ดังนี้  

1. บันทึกขอเปPดสอนหลักสูตรบธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  

2. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร   

3. การวิเคราะห&ความเปuนไปได>ในการนําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร  

4. รายงานวิจัยสถาบัน ดูจากอ>างอิง K40O62QN เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555  

 ท้ังนี้ เม่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบแล>ว ได>นําเสนอโครงการถึงรอง
อธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนไปลEวงหน>าแล>ว  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.4 ขอเปLดรายวิชา 02727301 ชีววิทยาของกล$วยไม$ จํานวน 1 รายวิชา (สายวิชาวิทยาศาสตร�)  

ด>วย อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี อาจารย&ประจําสาขาวิชาพฤกษศาสตร& สายวิชาวิทยาศาสตร& ประสงค&จะ
ขออนุมัติเปPดรายวิชาใหมEในระดับปริญญาตรี จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 02727301 ชีววิทยาของกล>วยไม> 
(Orchids Biology) 3(3-0-6) โดยจัดอยูEในหมวดรายวิชาเลือกเสรี เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของหลักสูตร
วิทยาศาสตร&ชีวภาพ และหลักสูตรตEาง ๆ ท่ีเปPดสอนภายในวิทยาเขต โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือให>นิสิตได>เข>าถึงประวัติ
การปลูกเลี้ยง สัณฐานวิทยา ชีววิทยาของการสืบพันธ& อนุกรมวิธาน ความหลากหลายและการอนุรักษ&กล>วยไม> 
สรีรวิทยา นิเวศวิทยาและการปรับตัวของกล>วยไม> ตลอดจนเทคโนโลยีกล>วยไม> อันได>แกE การเพาะเลี้ยง การ
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ขยายพันธุ& การปรับปรุงพันธุ&และการดูแลหลังเก็บเก่ียวรวมท้ังกล>วยไม>เชิงเศรษฐกิจ รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 
0513.20404/0562 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 อ>างอิงท่ี KT0PTP65 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2555 หรือสืบค>นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KT0PTP65 นั้น  

ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ7ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2555 พิจารณาแล>วมีมติเห็นชอบให> อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี พิจารณาวัตถุประสงค&ของการขอเปPด
รายวิชาใหมE 2 กรณี  

1. กรณีเปPดรายวิชาเพ่ือให>นิสิตในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร&ชีวภาพ) ขอให>เปลี่ยนรหัสรายวิชาเปuน 
02738xxx แทน  

2. กรณีเปPดรายวิชาเพ่ือให>เปuนวิชาเลือกเสรีเพ่ือให>นิสิตทุกคณะ/หลักสูตร สามารถเรียนได> ให>ปรับ
เนื้อหารายวิชา โดยคงใช>รหัสรายวิชาเดิม  

ท้ังนี้ อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี ได>ดําเนินการแก>ไขเนื้อหารายวิชา โดยยืนยันให>เปuนรายวิชาในหมวด
รายวิชาเลือกเสรี เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร&ชีวภาพ และหลักสูตรตEาง ๆ ท่ีเปPดสอน
ภายในวิทยาเขต และคงใช>รหัสรายวิชาตามเดิม คือ 02727301 รายวิชา ชีววิทยาของกล>วยไม> รายละเอียดสืบค>น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YUQSKT0PWGLL.pdf   

อนึ่ง การขอเปPดรายวิชาใหมE ต>องผEานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และพิจารณา
เสนอคณะกรรมการฝ7ายการศึกษาของวิทยาเขตกําแพงแสน และนําเสนอมหาวิทยาลัยตEอไป  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

4.5 ขออนุมัติเปLดรายวิชาใหม0 (โครงการ สอบน.)  

ด>วยโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน.) มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20417/0170 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2555 ขอเปPดรายวิชาใหมE รวม 7 รายวิชา ดังนี้  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุEมวิชาสังคมศาสตร& 1 รายวิชา ดังนี้  
1. การสร>างสรรค&และจัดการนวัตกรรม (Creativity and Innovation Management)  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุEมวิชาภาษา จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้  
1. ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารพ้ืนฐาน (Fundamental Communicative Korean)  
2. ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารข้ันกลาง (Intermediate Communicative Korean) 
3. ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารข้ันสูง (Advanced Communicative Korean)  
4. ภาษาเกาหลีธุรกิจพ้ืนฐาน (Fundamental Business Korean)  
5. ภาษาเกาหลีธุรกิจข้ันกลาง (Intermediate Business Korean) 
6. ภาษาเกาหลีธุรกิจข้ันสูง (Advanced Business Korean)  

คณะกรรมการฝ7ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& คราวประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 
25 กรกฎาคม 2555 พิจารณาแล>วมีมติให>แจ>งโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ดังนี้  

1. เห็นชอบการขอเปPดสอนรายวิชา 02750121 การสร>างสรรค&และจัดการนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation Management) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

2. ไมEเห็นชอบให>เปPดรายวิชาภาษาเกาหลี ท้ัง 6 รายวิชา เนื่องจากเนื้อหาตรงกันกับรายวิชาของคณะ
มนุษยศาสตร& บางเขน โดยมีข>อแนะนํา ดังนี้  
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    2.1 ทําเรื่องขอเปPดสอนรายวิชาจากคณะมนุษยศาสตร&  

    2.2 หากต>องการเขียนรายวิชาข้ึนใหมEให>ดําเนินการเขียนโดยเนื้อหาต>องไมEตรงกันกับของรายวิชา
เดิมของคณะมนุษยศาสตร&ท่ีมีอยูEแล>ว และให>ดําเนินการขออนุมัติเปPดครั้งละ 1 – 2 รายวิชาเทEานั้น  

ท้ังนี้ โครงการ สอบน. ได>ดําเนินการแก>ไขตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฝ7ายการศึกษา ศวท. แล>ว 
โดยแก>ไขตามคําแนะนําข>อ 2.1 และนําเสนอรายวิชาภาษาเกาหลีท่ีแก>ไขใหมEตามคําแนะนําข>อ 2.2 โดยนําเสนอจํานวน 
3 รายวิชา ซ่ึงจะนําเสนอพิจารณาในวาระการประชุมคณะกรรมการฝ7ายการศึกษาฯ ครั้งท่ี 6/2555 พิจารณาใหมEอีก
ครั้งหนึ่งรายละเอียดสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KT0PWN7V หรืออ>างอิงท่ี 
KT0PWN7V เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/XZTTKT0PXZ85.pdf 
และได>แจ>งข>อมูลเพ่ิมเติมให>เลขานุการคณะกรรมการฝ7ายการศึกษา ศวท. เรื่องการเปPดสอนรายวิชาภาษาเกาหลี ภาค
ต>น ปtการศึกษา 2555 ดังนี้      

โครงการ สอบน. ได>ยืมรายวิชาภาษาเกาหลี จากคณะมนุษยศาสตร& มาเปPดสอน ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน จากคณะมนุษยศาสตร& โดยคณะมนุษยศาสตร& มีข>อแม>วEาจะให>ยืมรายวิชาดังกลEาวเฉพาะภาคต>นและภาค
ปลายปtการศึกษา 2555เทEานั้น และได>แนะนําให>เขียนรายวิชาภาษาเกาหลีข้ึนใหมEเพ่ือให>ทันเปPดสอนในภาคต>น ปt
การศึกษา 2556 เพ่ือหลีกเลี่ยงป�ญหาท่ีจะต>องจัดทํา มคอ 3  มคอ 5 และ มคอ 7  รEวมกันกับคณะมนุษยศาสตร& ดังนั้น 
โครงการ สอบน. จึงขอเสนอเปPดรายวิชาภาษาเกาหลีใหมE จํานวน  3  รายวิชา เนื่องจากเปuนรายวิชาตEอเนื่องกัน สEวน
อีก 3 รายวิชานั้น จะได>เสนอขอเปPดเม่ือ 3 รายวิชาแรกได>รับการอนุมัติแล>ว  

อนึ่ง เพ่ือให>การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนในวิทยาเขต กําแพงแสน เปuนไปตามมติท่ี
ประชุมของคณะกรรมการฝ7ายการศึกษา ศวท.ครั้งท่ี 5/2555 ซ่ึงมอบให>สายวิชาศิลปศาสตร&เปuนผู>ดําเนินการนั้น 
โครงการ สอบน. ขอเรียนให>ทราบวEาอาสาสมัครชาวเกาหลีท่ีดําเนินการสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน  โดยการ
ดําเนินการของโครงการ สอบน. นั้น ตามสัญญาจะต>องสอนเปuนระยะเวลา 2 ปtการศึกษา เม่ืออาสาสมัครชาวเกาหลี
ทEานนี้เดินทางกลับประเทศเปuนท่ีเรียบร>อยแล>ว สอบน. จะได>สEงมอบให>สายวิชาศิลปศาสตร& ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาเกาหลีตEอไป รวมท้ังจะได>สEงมอบรายวิชาภาษาเกาหลีท้ังหมดท่ี สอบน. ได>ดําเนินการขอเปPด (หาก
ได>รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย) ตามมติท่ีประชุมตEอไป  

อนุสนธิ มติท่ีประชุมกรรมการการศึกษาของ ศวท ครั้งท่ี 5/2555 ได>มอบให>สายวิชาศิลปศาสตร& 
ดําเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอาเซียน ในวิทยาเขตกําแพงแสนแล>วนั้น สอบน. จึงขอยุติการ
เสนอขอเปPดรายวิชาภาษาพมEา ภาษามาลายู และภาษาเวียดนาม ด>วยตามมติท่ีประชุมดังกลEาว รายละเอียดอ>างอิงท่ี 
KJ0XDNAH เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 

นอกจากนี้ อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร แจ>งท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวEาได>ประสานงานติดตามข>อมูลการขอ
เปPดรายวิชาในสEวนของคณะมนุษยศาสตร& บางเขน สําหรับรายวิชาภาษาอาเซียน จํานวน 21 รายวิชา ได>แกE รายวิชาใน
กลุEมภาษาพมEา และภาษาเวียดนาม (อยูEในระหวEางการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา มก.) และรายวิชาภาษา
มาลายู ผEานการพิจารณาจากคณะกรรมการการศึกษา มก. แล>ว  รายวิชาภาษาเกาหลี ประสานงานยืมจากคณะ
มนุษยศาสตร& ซ่ึงให>ข>อแนะนําวEาคณะฯ ควรดําเนินการขอเปPดรายวิชาใหมE เพ่ือบริหารรายวิชาได>อยEางอิสระตามเกณฑ&
มาตรฐาน มคอ. ดังนั้น โครงการจัดต้ัง สอบน. จะดําเนินการเสนอขออนุมัติเปPดสอนรายวิชาภาษาเกาหลีใหมE จํานวน 1 
– 3 รายวิชา     

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม   
1. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฝ7ายการศึกษาตามข>อ 1 โดยเสนอขออนุมัติเปPดสอน

รายวิชาใหมE รหัส 02749111 ชื่อวิชา การสร>างสรรค&และจัดการนวัตกรรม (Creativity and Innovation 
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Management) 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุEมวิชาสังคมศาสตร& เปuนรายวิชาในสังกัดของโครงการจัดต้ังสายวิชา
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมภาษา  

2. เห็นชอบให>โครงการ สอบน. เพ่ือเสนอขออนุมัติเปPดสอนรายวิชาภาษาเกาหลี ในหมวดวิชาเลือก
เสรี จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้   
 2.1 รหัส 02749131 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารพ้ืนฐาน (Fundamental Communicative 
Korean) 3(3-0-6)  
 2.2 รหัส 02749132 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารข้ันกลาง (Intermediate Communicative 
Korean) 3(3-0-6)  
 2.3 รหัส 02749133 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารข้ันสูง (Advanced Communicative Korean) 
3(3-0-6)  

4.6  การขอเปLดรายวิชาใหม0 กําแพงแสนศึกษา 

ด>วย อ.หงสกุล เมสนุกูล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได> ตําแหนEง อาจารย& สังกัดโครงการจัดต้ังสาย
วิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สอบน.) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0205 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2555 
แจ>งขอเปPดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุEมวิชาสังคมศาสตร& สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขต
กําแพงแสน จํานวน 1 รายวิชา ชื่อรายวิชากําแพงแสนศึกษา 3(3-0-6) โดยคณะกรรมการฝ7ายการศึกษา คณะศิลป
ศาสตร&และวิทยาศาสตร& คราวประชุมครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 พิจารณาแล>วมีมติเห็นชอบให>
ดําเนินการ ดังนี้  

1. ให>จัดอยูEในหมวดรายวิชาบูรณาการคณะฯ โดยให>ใช>รหัสรายวิชา 02750131 

2. ให>อยูEในการดูแลของสEวนกลางคณะฯ โดยมีรองคณบดีฝ7ายวิชาการกํากับดูแลจัดการ  

โดยนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตEอไป รายละเอียดอ>างอิงท่ี KW0S13C7 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 
2555 หรือสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KW0S13C7  

 ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให>เสนอขออนุมัติเปPดสอนรายวิชาใหมE ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุEม
สังคมศาสตร& รหัส 02749121 ชื่อวิชา กําแพงแสนศึกษา (Kamphaengsaen Study) 3(3-0-6) และให>เปuนรายวิชาใน
สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

4.7 ขออนุมัติจัดทําเอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 01403113 เคมีท่ัวไป ในโครงการผลิตผลงานทาง
วิชาการในเวลาราชการปกติ  

ตามท่ี ผศ.ดร.ฐิติยา  แซEป�ง สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ประสงค&ขออนุมัติผลิตผลงานทาง
วิชาการในเวลาราชการปกติ โดยจัดทําเอกสารคําสอนรายวิชา 01403113 เคมีท่ัวไป 1 จํานวน 3 หนEวยกิต เพ่ือใช>
ประกอบการเรียนการสอน โดยเริ่มต้ังแตEภาคต>น ปtการศึกษา 2555 รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20411/183 
ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 สืบค>นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KA0WCG97  
หรืออ>างอิงท่ี KA0WCG97 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2555  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ7ายการศึกษา ศวท. ในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2555 มีมติเห็นชอบ และให>นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตEอไป  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบฝ7ายวิชาการดําเนินการตEอไป  
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4.8 ขออนุมัติจัดทําเอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 01403441 วัสดุนาโน ในโครงการผลิตผลงาน
ทางวิชาการในเวลาราชการปกติ  

 ตามท่ี อ.ดร.สุนันท&  ทิพย&ทิพากร สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ประสงค&ขออนุมัติผลิตผลงานทาง
วิชาการในเวลาราชการปกติ โดยจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01403441 วัสดุนาโน จํานวน 3 หนEวยกิต 
เพ่ือใช>ประกอบการเรียนการสอน โดยเริ่ม ต้ังแตEภาคต>น ปtการศึกษา 2555 รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 
0513.20411/223 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2555 อ>างอิงท่ี KA0WFMV2 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2555 สืบค>นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KA0WFMV2     

 ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ7ายการศึกษา ศวท. ในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2555 มีมติเห็นชอบ และให>นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตEอไป  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบฝ7ายวิชาการดําเนินการตEอไป  

4.9 ขออนุมัติปรับแผนการรับนิสิตใหม0หลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) ป@การศึกษา 2556 

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา แจ>งขออนุมัติปรับแผนการรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.          
(จุลชีววิทยา) จากเดิมจํานวนรับ ปtละ  60 คน เปuน ปtละ 30 คน เนื่องจากติดป�ญหาเรื่องสถานท่ีจัดการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติการไมEเพียงพอ รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KG0Q5AUX 
หรืออ>างอิงท่ี KG0Q5AUX เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2555  

ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ7ายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2555 
พิจารณาแล>วมีมติเห็นชอบ และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให>ความเห็นชอบตEอไป  

  ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.10 แผนการรับนิสิต ประจําป@การศึกษา 2556 – 2560  

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตกําแพงแสน มีนโยบายให>หนEวยงานด>านการจัดการ
เรียนการสอนเตรียมความพร>อมและวางแผนพัฒนาตามศักยภาพของหนEวยงาน ดังนั้นวิทยาเขตกําแพงแสน จึงประสงค&
จะสํารวจข>อมูลการเปPดหลักสูตรใหมE แผนการรับนิสิตใหมE เพ่ือเตรียมความพร>อมด>านกายภาพ สาธารณูปโภค และอ่ืน 
ๆ ดังนั้น จึงขอให>หนEวยงานแจ>งแผนการรับนิสิตใหมE ปtการศึกษา 2557 – 2560 กําหนดสEงภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2555 รายละเอียดสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IW0XNFOI หรืออ>างอิงท่ี 
IW0XNFOI วันท่ี 12 มิถุนายน 2555  นั้น   

สํานักงานเลขานุการ ได>มอบงานนโยบายและแผน ติดตามผลการดําเนินงานจากโครงการจัดต้ังสEวน
งานจัดการศึกษาแล>ว ป�จจุบันสEวนงานจัดการศึกษาได>นําเสนอแผนการรับนิสิต ประจําปtการศึกษา 2557 – 2560 
รายละเอียดสืบค>น ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KA0YL8HT หรืออ>างอิง ท่ี 
KA0YL8HT เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2555 และแผนการรับนิสิต ประจําปtการศึกษา 2556 รายละเอียดสืบค>นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KV0YT97Z หรืออ>างอิงท่ี KV0YT97Z เม่ือวันท่ี 22 
สิงหาคม 2555   

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และให>ปรับ/ทบทวนจํานวนรับนิสิตใหมEตามท่ีหนEวยงานแจ>งในวาระ 4.9 
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4.11 ติดตามแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินผู$บริหารคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําป@ 
2555      

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือ
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 วาระท่ี 4.23 แจ>งผลการประเมินผู>บริหารระดับคณะ เห็นชอบให>ดําเนินการแจ>งผลการ
ประเมินให>บุคลากรทราบ และแจ>งผลการประเมินพร>อมข>อคิดเห็น/ข>อเสนอแนะให>ผู>บริหารทุกทEานทราบเปuนรายบุคคล 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานนําเสนอคณบดี และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยมีประธาน
โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร& นําเสนอแผนพัฒนาปรับปรุง และท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 วาระท่ี 4.7 มีมติเห็นชอบให>ฝ7ายเลขานุการติดตามจากผู>บริหาร
ทุกทEาน เพ่ือจัดสEงแผนการพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินผู>บริหารฯ เพ่ือรายงานท่ีประชุมครั้งตEอไป  นั้น  

ป�จจุบันมีผู>บริหารจัดสEงแผนพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติม 2 ทEาน คือ   

1. หัวหน>าสายวิชาคณิตศาสตร&สถิติและคอมพิวเตอร& รายละเอียดอ>างอิงท่ี K40UELBQ เม่ือวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?K40UELBQ และ 

2. รองคณบดีฝ7ายประกันคุณภาพ รายละเอียดอ>างอิงท่ี KQ0VWY2O เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2555 
หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KQ0VWY2O      

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

รองคณบดีฝ7ายกิจการนิสิต แจ>งวEาได>รายงานแผนพัฒนาปรับปรุงของฝ7ายกิจการนิสิตมาแล>ว อ>างอิงท่ี 
KW0RLAFR วันท่ี 23 สิงหาคม 2555 หรือ  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KW0RLAFR    

  มติท่ีประชุม    เห็นชอบ และมอบฝ7ายเลขานุการติดตามจากผู>บริหารทุกทEานท่ียังมิได>นําเสนอ
แผนพัฒนาปรับปรุง  

4.12 ขอปรับแผนโครงการฯ และปรับใช$เงินรายได$ ประจําป@งบประมาณ 2555  

ด>วย อ.ดร.จุฑาทิพย&  โพธิ์อุบล ผู>ชEวยคณบดีฝ7ายบัณฑิตศึกษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0297 ลง
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 ขอปรับแผนโครงการฯ และปรับใช>เงินรายได> ประจําปtงบประมาณ 2555 โดยแจ>งวEาฝ7าย
บัณฑิตศึกษา ได>รับจัดสรรงบประมาณประจําปt 2555 จํานวน 5 รายการ วงเงิน 630,000 บาท และป�จจุบันดําเนินการ
แล>ว 1 โครงการ อยูEในระหวEางดําเนินการ 1 โครงการ และยังมิได>ดําเนินการ 3 โครงการ จึงมีเงินคงเหลือ 324,900 
บาท รายละเอียดสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JY0ZCNH6 หรืออ>างอิงท่ี 
JY0ZCNH6 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555  นั้น  

จากการประชุมคณะกรรมการฝ7ายบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 
2555 มีมติเห็นชอบให>มีการเสนอปรับแผนโครงการท่ียังมิได>ดําเนินการ วงเงิน 324,900 บาท มาปรับแผนเพ่ือ
ดําเนินการ รวม 4 รายการ ดังนี้  

1. ปรับปรุงห>องปฏิบัติการฯ หลักสูตร วท.ม.(วิทยาการพืช) หรือพฤกษ&เศรษฐกิจเดิม 99,938 บาท  

2. ปรับปรุงห>องปฏิบัติการฯ หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีสิ่งแวดล>อม) 98,975 บาท  

3. ปรับปรุงห>องปฏิบัติการฯ หลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) 98,493.50 บาท  

4. การประชาสัมพันธ&หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  27,493.50 บาท  

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ7ายการศึกษา ศวท. ในการประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2555 พิจารณาแล>วมีมติเห็นชอบ และขอให>พิจารณาเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา  
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สํานักงานเลขานุการ มอบให>งานนโยบายและแผน ตรวจสอบข>อมูลแผนงบประมาณเบ้ืองต>นแล>ว 
โครงการท่ีอยูEในวงเงิน 324,900 บาท ได>แกE  

1) โครงการสัมมนาดูงานนอกสถานท่ีด>านวิจัยและบัณฑิตศึกษา 60,000 บาท ใช>ไป 6,500 บาท 
คงเหลือ 53,500 บาท  

2) โครงการทุนการศึกษาและทุนเรียนดีระดับบัณฑิตศึกษา 150,000 บาท (งบอุดหนุน) เดิมฝ7าย
วิจัยและบัณฑิตศึกษาขอต้ังงบประมาณ เพ่ือจัดสรรให>แกEนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และทุนยุววิจัย สําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศคณะฯ โดย ศสวท. เปuนหนEวยงานดําเนินการเดิม  

3) โครงการสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติรEวมกับสถาบันตEางประเทศ 
100,000 บาท (งบรายจEายอ่ืน)  

4) โครงการปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท/เอกของคณะฯ 20,000 บาท  

ในสEวนนี้การใช>จEายเงินตามแผนเดิมสําหรับโครงการท่ี 2 ควรให> ศสวท. ตรวจสอบแผนการใช>
จEายเงินสEวนดังกลEาวด>วย  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการปรับแผน
คEาใช>จEายวงเงิน 324,900 บาท และรายการให>ปรับเปลี่ยนจากรายการปรับปรุงสิ่งกEอสร>าง เปuน รายการครุภัณฑ&แทน  

4.13 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการส0งเสริมการวิจัยโดยให$นิสิตมีส0วนร0วม: ห$องปฏิบัติการ
วิจัยรวม โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา   

ด>วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20414/246 ลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ “สEงเสริมการวิจัยโดยให>นิสิตมีสEวนรEวม: ห>องปฏิบัติการวิจัยรวม” โดยแจ>งวEา
โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ประสบป�ญหาขาดแคลนพ้ืนท่ีการทําวิจัยสําหรับนิสิต และคณาจารย& และพิจารณา
ถึงความสําคัญในการทํางานวิจัยโดยให>นิสิตมีสEวนรEวมเพ่ือเผยแพรEงานวิจัยในฐานข>อมูลสากลท่ีเปuนท่ียอมรับหรือ
ฐานข>อมูลท่ี สกอ. ยอมรับ ซ่ึงจะสEงผลดีตEอตัวนิสิตให>มีประสบการณ&การทําวิจัย และสามารถใช>ผลงานวิจัยนั้น
ประกอบการขอตําแหนEงทางวิชาการ และเปuนการสร>างชื่อเสียงให>แกEหนEวยงาน นั้น  

โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา จึงขอเสนอโครงการสEงเสริมการวิจัยโดยให>นิสิตมีสEวนรEวม: 
ห>องปฏิบัติการวิจัยรวม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได>จากคณะฯ วงเงิน 500,000 บาท เปuนคEาครุภัณฑ&และ
สิ่งกEอสร>าง 450,000 บาท และคEาวัสดุ 50,000 บาท  ระยะเวลาดําเนินการต้ังแตEเดือนสิงหาคม 2555 ถึง สิงหาคม 
2558 รายละเอียดสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?K40XH2RN  หรืออ>างอิงท่ี 
K40XH2RN ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555      

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  มอบหัวหน>าศูนย&สEงเสริมการวิจัยและถEายทอดเทคโนโลยี พิจารณา
สนับสนุนโดยใช>งบประมาณรายจEาย ปtงบประมาณ 2556 ซ่ึงเสนอโครงการในสEวนของ Research Unit ไว> ท้ังนี้ให>
กําหนดเกณฑ&และวิธีการท่ีชัดเจน โดยจัดทําเปuนประกาศประชาสัมพันธ&ให>ทุกหนEวยงานภายใน/โครงการทราบ เพ่ือให>
ทุกหนEวยงานขอรับการสนับสนุนได>อยEางเทEาเทียมกัน  
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4.14 ขออนุมัติกําหนดเกณฑ�ในการเบิกจ0ายค0าตอบแทนการสอนเกิน 150 ช่ัวโมง(ข$าราชการ) และ 
180 ช่ัวโมง(พนักงาน)  

ด>วยรองคณบดีฝ7ายวิชาการ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0344 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 ขอเสนอ
วาระการประชุมเพ่ือพิจารณา เรื่อง การรับอาจารย&เพ่ิม จากกรณีท่ีสาขาวิชามีการเบิกคEาสอนเกิน 10 ชั่วโมงตEอสัปดาห& 
(150 ชั่วโมงตEอภาคการศึกษา) สําหรับคEาข>าราชการ ตําแหนEงอาจารย& และเกิน 12 ชั่วโมงตEอสัปดาห& (180 ชั่วโมงตEอ
ภาคการศึกษา) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนEง อาจารย& ตามภาระหน>าท่ีของคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&
ซ่ึงรับผิดชอบการสอนวิชาพ้ืนฐานให>กับคณะตEาง ๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน กอปรกับหนEวยงานระดับคณะ ภายใน
วิทยาเขตฯ มีการเปPดหลักสูตรและรับนิสิตเพ่ิมข้ึนในปtการศึกษา 2555 และมีแนวโน>มท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีกในปtตEอ ๆ ไป 
ขณะท่ีจํานวนอาจารย&ผู>สอนไมEได>เพ่ิมสอดคล>องกับจํานวนนิสิต ทําให>อาจารย&มีภาระงานสอนเพ่ิมมากข้ึน เม่ือพิจารณา
จากการเบิกคEาตอบแทนการสอนเกิน 150 ชั่วโมงตEอภาคการศึกษา(ข>าราชการ)  และ 180 ชั่วโมงตEอภาคการศึกษา 
(พนักงาน) เปuนผลให>อาจารย&ไมEมีเวลาในการผลิตผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย ทําให>มีผลตEอการประกันคุณภาพ  

ดังนั้น ฝ7ายวิชาการจึงขอเสนอให>คณะฯ พิจารณากําหนดเกณฑ&ในการเบิกคEาตอบแทนการสอนเกิน 
เพ่ือนําเงินรายได>ในสEวนท่ีสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชาท่ีมีการเบิกจEายคEาตอบแทนดังกลEาว มาจ>างพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได>แทน ท้ังนี้เพ่ือแบEงเบาภาระงานสอน และชEวยให>อาจารย&ได>มีเวลาผลิตผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัย เพ่ือความก>าวหน>าในสายงานอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ รายละเอียดอ>างอิงท่ี KJ0URUC6  เม่ือวันท่ี 10 
สิงหาคม 2555 หรือสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KJ0URUC6  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให>แตEงต้ังคณะทํางานพิจารณาวิเคราะห&ข>อมูลเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ& 
วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม ดังนี้  

1.  รองคณบดีฝ7ายวิชาการ    ประธานกรรมการ  
2.  ผู>ชEวยคณบดีฝ7ายบัณฑิตศึกษา   กรรมการ  
3.  หัวหน>าสายวิชา/โครงการจัดต้ังทุกทEาน กรรมการ  
4.  ผู>ชEวยคณบดีฝ7ายการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ    

4.15 การรับบริจาคพระพุทธรูป หน$าตัก 89 นิ้วเพ่ือประดิษฐาน ณ บริเวณคณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�  

ด>วยวEา ท่ีร>อยตรีภู มิ พัฒน&  ธนัชญาอิศม& เดช ตําแหนE งอาจารย&  สั ง กัดโรง เรียนสาธิตแหE ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตกําแพงแสน ได>สร>างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน>าตัก 89 นิ้ว ด>วยจิตศรัทรา 
และได>ทําพิธีเบิกเนตร โดยหลวงปู7แผ>ว ในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2555 ฉลองปtพุทธชยันตรี 2600 ปtพุทธกาล 
ป�จจุบันประดิษฐานไว>ท่ีหน>าหอพักนิสิตหญิงเปuนการชั่วคราว แจ>งความประสงค&ขอบริจาคให>คณะศิลปศาสตร&และ
วิทยาศาสตร&   

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
1.  ให>รับมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน>าตัก 89 นิ้ว มาประดิษฐาน ณ คณะศิลปศาสตร&

และวิทยาศาสตร& 
2.  มอบรองคณบดีฝ7ายบริหาร และรองคณบดีฝ7ายกิจการนิสิต พิจารณาเสนอสถานท่ีประดิษฐานท่ี

เหมาะสม เพ่ือรายงานให>ท่ีประชุมทราบ 
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4.16 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงช่ือปริญญาสําหรับหลักสูตรใหม0     

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร& ขออนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2555 – 2559 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยกําหนดรับนิสิตต้ังแตE ปtการศึกษา 2556 จํานวนรับนิสิตใหมE 80 คน/ปt
การศึกษา โดยได>รับอนุมัติบรรจุแผนฯ จากท่ีประชุมคณบดี และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ในการ
ประชุมครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2555 แล>ว โดยโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร& ได>พัฒนาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิตเสร็จเรียบร>อยแล>ว ป�จจุบันนําเสนอวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& เพ่ือพิจารณาและอยูE
ในกระบวนการวิเคราะห&หลักสูตร นั้น  

เนื่องจากโครงการฯ ได>ประสานงานเบ้ืองต>นกับคณะกรรมการวิเคราะห&หลักสูตรฯ แล>วทราบวEาชื่อ
หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต ยังไมEมีกําหนดไว>ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& พ.ศ. 2541 กอปรกับ
กระบวนการพิจารณาเสนอแก>ไข พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&ฯ อาจใช>ระยะเวลานาน (1 – 2 ปt) ดังนั้นโครงการ
จัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร& พิจารณาแล>วเห็นวEาตามความพร>อมของโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร& ป�จจุบันมี
คณาจารย&พร>อมในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร& หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ จึงเห็นสมควรขอปรับใช>ชื่อปริญญาท่ีมีอยูE
ใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงเสนอขอพิจารณา ดังนี้  

1.  ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรท่ีได>รับอนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555 – 
2559 ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2555 จาก
เดิมหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เปuน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  

2.  ขอเปลี่ยนชื่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหมE พ.ศ. 2556 เปuน หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ) หลักสูตรใหมE พ.ศ. 2556 ซ่ึงปรับปรุงแก>ไขรายละเอียด
หลักสูตรให>สอดคล>องกับชื่อปริญญา เพ่ือให>สามารถดําเนินการเปPดสอนหลักสูตร ได>ทันตามแผนการรับนิสิตต้ังแตEภาค
ต>น ปtการศึกษา 2556  

รายละเอียดสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KX0XR7ZG  
หรืออ>างอิงท่ี KX0XR7ZG เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2555     

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.17 การแต0งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  

ด>วยกองการเจ>าหน>าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/3804 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2555 แจ>งขอให>
คณะดําเนินการเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย รายละเอียดอ>างอิงท่ี KU0P3JEH เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KU0P3JEH  ซ่ึงตามองค&ประกอบคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ประกอบด>วย   

1.  คณบดีหรือผู>อํานวยการเจ>าสังกัด  ประธานกรรมการ  
2.  หัวหน>าภาควิชาหรือเทียบเทEา กรรมการ 
3.  กรรมการท่ีคณะกรรมการประจําคณะ กรรมการ   
     หรือสถาบันหรือสํานัก คัดเลือก 1 ทEาน 
4.  บุคลากร เลขานุการ   
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 ท้ังนี้ คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ได>รับอนุมัติให>บรรจุนายพงศ&ระวี  นิ่มน>อย และนายศรัณย&  
พรหมสาย ซ่ึงเปuนนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอาจารย& (สกอ.) เปuนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนEง อาจารย& สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ดังนั้นจึงขอให>พิจารณาเสนอชื่อกรรมการประเมินฯ ลําดับท่ี 3 และแจ>งยืนยันวันมา
ปฏิบัติงาน เพ่ือจัดสEงกองการเจ>าหน>าท่ี ภายในวันท่ี 27 สิงหาคม 2555 ดังนั้น ประธานจึงขอเสนอชื่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมอบให>คณบดี พิจารณาเสนอชื่อผู>
ประสานงานสาขาวิชา หรือผู>แทนคณาจารย&ในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปuนกรรมการลําดับท่ี 3 และยืนยันวัน
ปฏิบัติราชการ ดังนี้      

1. คณบดีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&     ประธานกรรมการ    
2. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา   กรรมการลําดับท่ี 2  
3. ผู>แทนคณาจารย&ในคณะกรรมการประจําคณะฯ  กรรมการลําดับท่ี 3 
4. บุคลากร (น.ส.วิไล  แจ>งบุญ) เลขานุการ   

 โดยเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตEวันท่ีรายงานตัวจบการศึกษา และปฏิบัติงาน   

  อนึ่ง การสรรหาผู>แทนคณาจารย&ในคณะกรรมการประจําคณะฯ ดําเนินการสรรหาเสร็จเรียบร>อย
แล>ว และรายงานผลการสรรหาให>คณบดีทราบ โดยผู>ได>รับคะแนนสูงสุด คือ ดร.แตงอEอน พรหมมิ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนEงอาจารย& สังกัดสาขาวิชาสัตววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร& และเสนอคณะฯ พิจารณาแตEงต้ังเม่ือ
วันท่ี 24 สิงหาคม 2555  

  ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและมอบหนEวยการเจ>าหน>าท่ี สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการตEอไป  

4.18 ประกาศหลักเกณฑ�การให$ทุนสนับสนุนวิจัย ป@งบประมาณ 2556  

ด>วยหัวหน>าศูนย&สEงเสริมการวิจัยและถEายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20406/088 
ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 แจ>งขอประกาศหลักเกณฑ&การให>ทุนสนับสนุนทุนวิจัย ประจําปtงบประมาณ 2556 โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานศูนย&สEงเสริมการวิจัยและถEายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) ครั้งท่ี 6/2555 เม่ือ
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2555 ท้ังนี้รEาง ประกาศฯ มีข>อแตกตEางจากประกาศทุนสนับสนุนปtงบประมาณ 2555 ดังนี้ 

1. ทุนบัณฑิตศึกษา เพ่ิมการสนับสนุนจาก "ทุนละไมEเกิน 10,000 บาท" เปuน "ทุนละไมEเกิน 15,000 
บาท" 

2. ทุนจุดประกายนักวิจัยหน>าใหมEนั้น ไมEกําหนดคุณสมบัติอายุราชการของบุคลากร  

รายละเอียดสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KV1AXVV2   
หรืออ>างอิงท่ี KV1AXVV2 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยให>หัวหน>าศูนย&สEงเสริมการวิจัยและถEายทอดเทคโนโลยี ปรับแก>ไข
ประกาศ ประจําปtงบประมาณ 2556 ดังนี้  

1.  ระบุเพ่ิมเติมให>ชัดเจนในกรณีท่ีไมEปฏิบัติตามหลักเกณฑ&/เง่ือนไขท่ีกําหนดจะต>องคืนเงินทุน
สนับสนุนการวิจัย 

2.  เพ่ิมเง่ือนไขให>มีการตีพิมพ&ผลงานวิจัย กรณีท่ีไมEสามารถดําเนินการได>ตามกําหนดให>สามารถขอ
อนุมัติขยายเวลาได>ตามความเหมาะสม   
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4.19 แผนปฏิบัติราชการ ประจําป@ 2555-2558 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   

ตามท่ีรองคณบดีฝ7ายวางแผนและพัฒนา แจ>งให>ผู>บริหารทุกฝ7าย หัวหน>าหนEวยงานภายใน/โครงการ
จัดต้ังดําเนินการทบทวน และ/หรือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปt 2555 – 2558 โดยมอบให>งานนโยบายและแผน
รวบรวมสรุปให>เปuนไปตามแบบฟอร&มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และนําเสนอวาระ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ประจําปt 
2555 – 2558 คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& เพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
8/2555  รายละเอียดสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KT0MO9I0 หรืออ>างอิงท่ี
KT0MO9I0 วันท่ี 20 สิงหาคม 2555 โดยนําเสนอดังนี้  

1.  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปt 2555-2558 คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& เนื่องจากมีผู>สEงวัน
สุดท>ายเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 จึงยังรวบรวมไมEแล>วเสร็จ เม่ือเจ>าหน>าท่ีดําเนินการเรียบร>อยแล>วจะแจ>งเวียนทาง 
e-office กEอน และนําเสนอท่ีประชุม  

2. แผนกลยุทธ&ของคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ฉบับปรับปรุง (หลังจากเปลี่ยนแปลงตัวบEงชี้
แล>ว) เม่ือได>รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ แล>ว จะจัดทําเปuนรูปเลEมแจ>งให>บุคลากรทุก
ทEานทราบ โดยมีเนื้อหาเปuน 3 ตอน ดังนี้ 

-ตอนท่ี 1 แผนกลยุทธ&ของคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ฉบับปรับปรุง 
-ตอนท่ี 2 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปt 2555-2558  คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&   
-ตอนท่ี 3 แผนปฏิบัติราชการประจําปt  2555-2558  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&   

งานนโยบายและแผน ได>รับมอบหมายให>ประสานงานและรวบรวมข>อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปt พ.ศ.2555-2558 และได>ดําเนินการรวบรวมข>อมูลเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปt (2555-2558) ของ
คณะฯ ภาพรวม ผนวกกับแผนฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&เสร็จเรียบร>อยแล>ว จึงได>นําเรียนรองคณบดีฝ7ายวางแผน
และพัฒนา เพ่ือใช>เอกสารนี้แทนฉบับเดิม เนื่องจากฉบับแรกท่ีนําเสนอ ซ่ึงมีข>อมูลผิดพลาดท้ังตัวบEงชี้และตัวเลข
งบประมาณ และเนื่องจากได>จัดทําในภาพรวมท้ังของคณะ และ มก. สําหรับแผนท่ีจะสEงให>มหาวิทยาลัย นั้นจะไมEรวม
ของ ศวท. นั้น จะต>องปรับเปลี่ยนใหมE และจัดทําโดยรวมข>อมูลในแตEละกลยุทธ& และโครงการตEาง ๆ ท่ีคณะฯ มีข>อมูล
รEวมกับของมหาวิทยาลัยเพ่ือให>เปuนไปตามแบบฟอร&มท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

อนึ่ง แผนปฏิบัติราชการ ประจําปt 2555 – 2558 ฉบับนี้มีความแตกตEางจากฉบับเดิม จึงขอเสนอให>
พิจารณา  ดังนี้    

1. ตัวชี้วัดท่ี 12-14 เปuนตัวชี้วัดของคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& (ศวท.) ท่ีเพ่ิมใหมE   
2. ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 1 ตัวชี้วัดข>อ 1 ของ มก. และข>อ 1 ของ ศวท.เปuนตัวชี้วัดเดียวกัน ควร

ปรับคEาเปxาหมายตามตัวชี้วัด ศวท.    
3. ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 1 ตัวชี้วัดข>อ 2 ของ มก. กับตัวชี้วัดข>อ 14 ของ ศวท. ควรพิจารณารวมกัน  
4. ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 5-8 เปuนของ ศวท. และตัวชี้วัดท่ี 1 และ 2 ของ มก. ควร

พิจารณาวEาจะปรับเปลี่ยน/รวม/เพ่ิม/คงไว>ตามเดิม   
5. ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 3 และ ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 4 ของ ศวท. ไมEมีตัวชี้วัด ควรใช>ตัวชี้วัดและ

เพ่ิมคEาเปxาหมายตามตัวชี้วัดของ มก. หรือพิจารณาคEาเปxาหมายของ ศวท. ตามความเหมาะสม    
6. ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 5 ตัวชี้วัดท่ี 4  ของ มก.และ ตัวชี้วัดท่ี 10 ของ ศวท. ขอให>พิจารณาความ

เหมาะสมวEาควรมีท้ัง 2 ตัวชี้วัดหรือไมE หรือพิจารณาเลือกตามความเหมาะสม   
รายละเอียดสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KZ0K8XY0 

หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/AOUSKZ0LX8CK.xlsx อ>างอิงท่ี KZ0K8XY0 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 
2555        
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ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   
1.  ให>ปรับแก>ไขแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้  

1.1  ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู>และมีคุณธรรม (มก.)  
หน0วย 
งาน 

ตัวชี้วดัประเด็นยุทธศาสตร� 
เปTาหมาย (ป@ พ.ศ.) 

 มติทีป่ระชมุ  
2555 2556 2557 2558 

มก. 1. ร>อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได>งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปt  

82.00 85.00 90.00 90.00 เน่ืองจากเปuนตัวช้ีวัดตัวเดียวกัน จึงใช>ตัวช้ีวัดของ 
มก.แตEคEาเปxาหมาย ศวท.เปuนผู>กําหนด 

ศวท. 1. ร>อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได>งานทําใน 1 ปt 82.00 85.00 90.00 90.00 
มก. 2. ร>อยละความพึงพอใจของผู>ใช>บัณฑิตท่ีมีตEอบัณฑิต  80.00 80.00 80.00 80.00 ข$อพิจารณา ตัวช้ีวัดข>อ 2 ของ มก. กับตัวช้ีวัดข>อ 

14 ของ ศวท. ควรพิจารณารวมกัน 
มติที่ประชุม   
ให>คงตัวช้ีวัดไว>ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด และเพิ่มตัวช้ีวัดของ  

หน0วย 
งาน 

ตัวชี้วดัประเด็นยุทธศาสตร� 
เปTาหมาย (ป@ พ.ศ.) 

 มติทีป่ระชมุ  
2555 2556 2557 2558 

      ศวท. ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปt (2555-2558) ใน
แผนของ มก. 

ศวท. 14. ระดับความพึงพอใจของผู>ใช>บัณฑิต 3.70 3.80 3.90 3.90  

1.2  ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 2  การสร>างความเข>มแข็งด>านการวิจัย (มก.) 
หน0วย 
งาน 

ตัวชี้วดัประเด็นยุทธศาสตร� 
เปTาหมาย (ป@ พ.ศ.) 

 มติทีป่ระชมุ  
2555 2556 2557 2558 

มก. 1. จํานวนผลงานวจิัยหรืองานสร>างสรรค& ท่ีตีพิมพ&
เผยแพรEในระดับชาติและนานาชาติ 

10 15 20 25 ข>อพิจารณา  ตัวช้ีวัดท่ี 4  ของ มก.และ ตัวช้ีวัดท่ี 10 
ของ ศวท. ขอให>พิจารณาความเหมาะสมวEาควรมีทั้ง 2 
ตัวช้ีวัดหรือไมE หรือพิจารณาเลือกตามความเหมาะสม 
มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ ดังน้ี 
1. ใช>ตัวช้ีวัดท่ี 1 ของ มก. และปรับคEาเปxาหมายเปuน
ของ ศวท. สEวนตัวช้ีวัดท่ี 5 ของ ศวท. ให>คงไว>ที่ ศวท.
แตEจะไมEปรากฏในแผนปฏบิัติราชการ 4 ปt พ.ศ.2555-
2558 ของ มก. 
 2. คงตัวช้ีวัดท้ัง 2 ตัวช้ีวัด (ข>อ 6 – 7 ศวท.) ไว> และ
ปรับคEาเปxาหมายท่ีสามารถดําเนินการได> และเพิ่มเติม
ไว>แผนปฏิบัติราชการ 4 ปt (2555-2558) มก. 

ศวท. 5. จํานวนบทความจากผลงานวจิัยได>รับการตีพิมพ&
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข>อมูลสากล ISI  

15 18 20 20 

มก. 2. จํานวนผลงานวจิัย/นวัตกรรมท่ีได>รับการจด
ทะเบียนทรัพย&สินทางป�ญญาหรืออนุสิทธิบัตร 

 -  - 1 1 

 คEาเปxาหมายเดิม 1 2 3 4 
ศวท. 
ใหมE 

6. จํานวนผลงานวจิัยท่ียื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

1 1 1 1 

ศวท. 
เดิม  

จํานวนผลงานวจิัยท่ียื่นขอจดหรือได$รับการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธบิัตร   

1 1 1 1 

ศวท. 7. จํานวนผลงานวจิัยท่ีได>รับการอ>างอิงในระดับ
นานาชาติ 

35 40 45 45 

ศวท. 8. ร>อยละของงานวจิัยท่ีนาํไปใช>ประโยชน&โดย
องค&กรภายนอกตEออาจารย&ประจาํ 

4 6 8 8 

1.3 ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 3 การถEายทอดองค&ความรู>เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม (มก.)  
หน0วย 
งาน 

ตัวชี้วดัประเด็นยุทธศาสตร� 
เปTาหมาย (ป@ พ.ศ.) 

 มติทีป่ระชมุ  
2555 2556 2557 2558 

มก. 1.จํานวนโครงการบริการวิชาการแกEสังคม 5 8 10 12 ข>อพิจารณา คณะฯ ไมEมีตัวช้ีวัดเกีย่วกับการบริการ
วิชาการ มีแตEของ มก. โดยงานนโยบายฯได>กําหนดคEา
เปxาหมาย จึงขอให>พิจารณาคEาเปxาหมาย     
มติที่ประชุม  
1. ให>เพิ่มเติมตัวช้ีวัดท่ี 4 และกําหนดคEาเปxาหมายใหมE
เพื่อให>สอดคล>องกับตัวบEงช้ีของการประกันคุณภาพ  
2. ให>ปรับแก>คEาเปxาหมายตัวช้ีวัด มก. ท่ี 1 และ 3 ใหมE   

  คEาเปxาหมายเดิม 2 4 6 8 
มก. 2. จํานวนผู>เข>ารับบริการ (คน) 150 200 250 300 
มก. 3. ร>อยละความพึงพอใจของผู>รับบริการ 75 75 80 80 
  คEาเปxาหมายเดิม 80 85 90 95 

ศวท. 4. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 

2 2 3 3 
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1.4 ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและดํารงไว>ซึ่งเอกลักษณ&ความเปuนไทย  (มก.) 
หน0วย 
งาน 

ตัวชี้วดัประเด็นยุทธศาสตร� 
เปTาหมาย (ป@ พ.ศ.) 

 มติทีป่ระชมุ  
2555 2556 2557 2558 

มก. 1.จํานวนโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 5 8 10 12 ข>อพิจารณา คณะฯ ไมEมีตัวช้ีวัดเกีย่วกับการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม มีแตEของ มก. โดยงานนโยบายฯได>
กําหนดคEาเปxาหมาย จึงขอให>พิจารณาความเหมาะสม   

มก. 2. จํานวนผู>เข>าโครงการศิลปวัฒนธรรม 150 200 250 300 
ศวท. 3. ร>อยละความพึงพอใจของผู>เข>ารEวมโครงการ 75 75 80 80 
ศวท. 4. จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี

บูรณาการกับการเรียนการสอน 
2 2 3 3 มติที่ประชุม   

ให>เพิ่มเติมตัวช้ีวัดท่ี 3และ 4 และให>กําหนดคEา
เปxาหมาย เพื่อให>สอดคล>องกับตัวบEงช้ีของการประกัน
คุณภาพ  

1.5 ประเด็นยุทธศาสตร&ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธภาพ (มก.)  
หน0วย 
งาน 

ตัวชี้วดัประเด็นยุทธศาสตร� 
เปTาหมาย (ป@ พ.ศ.) 

 มติทีป่ระชมุ  
2555 2556 2557 2558 

มก. 1. ระดับความสําเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (คะแนนเต็ม 5) 

3.51 3.70 3.90 4.00 ข>อพิจารณา ตัวช้ีวัดท่ี 4 มก. และตัวช้ีวดั 10 ศวท.ควร
มีทั้ง 2 ตัวช้ีวัดหรือไมE หรือเลือกกาํหนดตัวใดตัวหน่ึง 
มติที่ประชุม    
1. ตัวช้ีวัดท่ี 4 มก. ไมEกําหนดคEาเปxาหมาย สEวนตัวช้ีวัด
ท่ี 10 ศวท. ให>คงไว>ตามเดิม และเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปt ฯ ของ มก.  

 คEาเปxาหมายเดิม 3.51 3.70 3.90 4.51 
มก. 2. ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย&

และบุคลากรสายสนับสนุน (คะแนนเต็ม 5) 
3.51 3.70 3.90 4.00 

 คEาเปxาหมายเดิม 3.51 3.70 3.90 4.51 
มก. 3. ร>อยละของการปฏิบัติตามบทบาทหน>าท่ีของ

ผู>บริหารสถาบัน  
75 75 80 80 2. ให>ปรับคEาเปxาหมายตัวช้ีวัด มก. ท่ี 1 – 3 และ 6 - 7 

ใหมE  
3. ให>ปรับเปล่ียนตัวช้ีวัดท่ี 11 ศวท. จากเดิมร�อยละ
ของผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามท่ี
คาดหวัง เปuนตัวช้ีวัดใหมE ร�อยละของตําแหน งท่ีมีการ
กําหนดสมรรถนะตามท่ีคาดหวัง (ศวท.) เพื่อความ
ชัดเจนในการดําเนินงานท่ีปฏิบัติได>จริง  
 

 คEาเปxาหมายเดิม 75 80 85 95 
มก. 4. ระดับความสําเร็จของผลการบริหารสถาบันให>

เกิดอัตลักษณ& (คะแนนเต็ม 5) 
 -  -  -  - 

 คEาเปxาหมายเดิม 3.51 3.65 3.75 3.85 
มก. 5. ระดับความสําเร็จของผลการพัฒนาตามจุดเน>น

และจุดเดEนท่ีสEงผลสะท>อนเปuนเอกลักษณ&ของ
สถาบัน (คะแนนเต็ม 5) 

 -  -  -  - 

มก. 6. ร>อยละของอัตราการเบิกจEายเงินงบประมาณตาม
แผน 

60 65 75 75 

 คEาเปxาหมายเดิม 75 80 85 95 
มก. 7. ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ (คะแนนเต็ม 5) 
3.51 3.51 3.51 3.51 

 คEาเปxาหมายเดิม 3.51 3.65 3.75 3.85 
ศวท. 8 . ร>อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

กลยุทธ&   
82 84 85 85 

ศวท. 9. ระดับความพึงพอใจของผู>รับบริการ (ศวท.) 3.60 3.70 3.80 3.80 
ศวท. 10. ระดับความพึงพอใจตEอการบริหารงานของ

คณบดี (ศวท.) 
3.51 3.60 3.70 3.70 

ศวท. 11.  ร>อยละของตําแหนEงท่ีมีการกําหนดสมรรถนะ
ตามท่ีคาดหวัง (ศวท.)  

 - 30 35 35 

 ตัวชี้วดั เดิม ร$อยละของผลการประเมนิสมรรถนะ
ของบุคลากรตามที่คาดหวัง 

    

มก. 1. ระดับความสําเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (คะแนนเต็ม 5) 

3.51 3.70 3.90 4.00 

2.  นําเสนอแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ& ตอนท่ี 1 – 3 ท่ีปรับเรียบร>อยแล>วตามข>อ 1 แจ>ง
ผู>บริหาร และบุคลากรทุกทEานทราบเพ่ือใช>ประโยชน& และเปuนข>อมูลในการปฏิบัติงานให>เปuนไปตามเปxาหมายของคณะ 
และมหาวิทยาลัย    
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4.20 ผลการดําเนินงานตามแผน รอบ 10 เดือน  
สืบเนื่องจากบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/809 ลงวันท่ี  5 กรกฎาคม 2555 โดยกองแผนงานขอให>คณะ

ศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนEวยงาน ประจําปtงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ซ่ึงได>รวบรวมไว>ในแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& และเนื่องจากใกล>ถึงระยะเวลาสิ้นสุด
ปtงบประมาณ พ.ศ.2555 แล>ว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให>รายงานจัดทํารายงานความก>าวหน>าการดําเนินงานตามแผนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในรอบ 9 เดือน ของปtงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554- มิถุนายน 2555) เพ่ือ
ใช>ประกอบการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต>นทุนตEอหนEวยผลผลิต ปtงบประมาณ พ.ศ. 2555  
โดยกําหนดให>จัดสEงข>อมูลตามแบบฟอร&มภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 และฝ7ายวางแผนและพัฒนา ได>มอบให>งาน
นโยบายและแผน (คุณสินาพร เจริญศักด์ิ) ประสานงานตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือรายงานข>อมูลผล
การดําเนินงานเปuนประจําทุกเดือน นั้น  

ดังนั้นฝ7ายวางแผนและพัฒนาจึงขอสรุปผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 10 เดือน เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานของรองคณบดี ผู>ชEวยคณบดีทุกฝ7าย และหัวหน>าหนEวยงานภายใน/โครงการจัดต้ัง รายละเอียดอ>างอิงท่ี 
KV12GPJ9 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 หรือสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KV12GPJ9 
ท่ีสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OJBRKV12L0E4.xlsx  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ โดยมอบฝ7ายวางแผนและพัฒนา ดําเนินการ ดังนี้  
1. ปรับปรุงระบบและกลไกการติดตาม โดยให>มีการตรวจสอบ (Cross Check) ทุก 3 เดือน  
2. รายงานสรุปผลโครงการ เปxาหมาย ท่ีมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานเพ่ือรายงานประจําปt 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปt  
3. ให>หนEวยงานรายงานผลการดําเนินงานโครงการ และการขออนุมัติเบิกจEายเงินโครงการแยกจาก

กัน โดยขอให>หัวหน>าหนEวยงานภายใน/โครงการ แจ>งบุคลากรในสังกัดทราบ เพ่ือถือปฏิบัติด>วย  

4.21 การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ป@งบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือทดแทนข$าราชการ
เกษียณอายุปกติเกษียณอายุก0อนกําหนด และอัตราว0างโดยเหตุอ่ืน ป@งบประมาณ พ.ศ.2555  

ตามท่ีกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 927 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 แจ>งการจัดสรร
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปtงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือทดแทนข>าราชการเกษียณอายุปกติเกษียณอายุกEอนกําหนด 
และอัตราวEางโดยเหตุอ่ืน ปtงบประมาณ พ.ศ.2555 คืนให>คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& จํานวน 2 อัตรา (อัตรา
เกษียณอายุตามปกติ) สายวิชาการ เลขท่ี 2739 และ 3498 ซ่ึงเปuนอัตราเดิมของ ผศ.เบญจมาศ  แก>วนุช (สาขาวิชา
ฟPสิกส&) และ ผศ.ประไพศรี  วิเศษสุขพงศ& (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  โดยอัตราท่ีจัดสรรคืนให>เปuนสEวนกลางของ
หนEวยงาน เพ่ือนําไปบริหารจัดการตามความจําเปuนเรEงดEวนของหนEวยงาน โดยตําแหนEงสายวิชาการขอให>พิจารณาการ
บรรจุวุฒิปริญญาเอกเปuนอันดับแรก และหากต>องการเปลี่ยนแปลงตําแหนEงจักต>องนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังฯ พิจารณาอนุมัติกEอนดําเนินการ รายละเอียดอ>างอิงท่ี K90XDWJT  เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?K90XDWJT  

นอกจากอัตราเกษียณอายุราชการ 2 อัตราท่ีได>รับจัดสรรทดแทนแล>ว ยังคงมีอัตราเดิมสายวิชาการ 
จํานวน 1 อัตรา ซ่ึงเปuนอัตราเดิมของ อ.ดร.กฤตชญา อิสกุล สาขาวิชาพฤกษศาสตร& ซ่ึงลาออกจากราชการต้ังแตEวันท่ี  
1 ตุลาคม 2555 โดยเปuนอัตราท่ีได>รับจัดสรรตามนโยบายบรรจุบุคคลผู>มีคุณวุฒิปริญญาเอก อ>างอิงท่ี KG0TTRLF เม่ือ
วันท่ี 7 สิงหาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KG0TTRLF  
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ดังนั้น คณะฯ จึงมีอัตราวEางสายวิชา จํานวน 3 อัตรา เพ่ือพิจารณาจัดสรรให>หนEวยงานภายใน/
โครงการท่ีมีความจําเปuนเรEงดEวน โดยได>แจ>งหนEวยงานภายใน/โครงการตEาง ๆ ทราบ เพ่ือแจ>งความประสงค&พร>อมข>อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรร โดยสรุปมีหนEวยงานท่ีแจ>งความประสงค&ขอรับการจัดสรร ดังนี้  

1.  โครงการจัดต้ังสายวิชาฟPสิกส&     
2.  โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ 
3.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร&  
4.  สาขาวิชาพฤกษศาสตร& สายวิชาวิทยาศาสตร& อ>างอิงท่ี KU10J02Z วันท่ี 21 สิงหาคม 2555 

หรือสืบค>น ท่ี  http://158 .108.194.6 :5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KU10J02Z หรือสืบค>น ท่ี  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HRUXKU10QPT9.doc        

สํานักงานเลขานุการ มอบให>งานนโยบายและแผนสรุปข>อมูลตามเกณฑ&การพิจารณาจัดสรรท่ี
คณะกรรมการประจําคณะฯ รายละเอียดโดยสรุปอ>างอิงท่ี KZ0XL4IU เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QUQUKZ0XNUB8.xls    

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมพิจารณา   
ท่ีประชุมพิจารณาข>อมูลโดยสรุป และเหตุผลความจําเปuนแล>ว มีมติให>มีการลงคะแนนเฉพาะ

กรรมการประจําคณะฯ ผลสรุปการลงคะแนนมีมติ ดังนี้     

มติท่ีประชุม    เห็นชอบให>จัดสรรอัตรา จํานวน 3 อัตราให>หนEวยงาน ดังนี้  
1.  อัตราทดแทนตําแหนEงเลขท่ี 2739 อัตราเดิมของ ผศ.เบญจมาศ  แก>วนุช คืนให>โครงการจัดต้ัง

สายวิชาฟPสิกส&  
2.  อัตราเดิมของ อ.ดร.กฤตชญา อิสกุล คืนให>สายวิชาวิทยาศาสตร& สาขาวิชาพฤกษศาสตร&เพ่ือ

บรรจุผู>มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
3.  อัตราทดแทนตําแหนEงเลขท่ี 3498 อัตราเดิมของ ผศ.ประไพศรี วิเศษสุขพงศ& คืนให>สายวิชาศิลป

ศาสตร& สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
4.  ให>ปฏิบัติตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยฯ โดยพิจารณาบรรจุผู>มีคุณวุฒิปริญญาเอกกEอนสําหรับ

อัตราทดแทนผู>เกษียณอายุราชการ   

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมิถุนายน 2555  

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ขอรายงานสถานภาพการเงิน 
งบประมาณเงินรายได> ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 อ>างอิงท่ี KV0OP4H4 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 หนEวย
การ เ งิน  ง านคลั งและพัส ดุ  สํ านั กงาน เลขานุ การ  รายงาน เ ม่ือวัน ท่ี  25  สิ งหาคม 2555 หรื อสื บค> น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KV0OP4H4 หรือท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/YWEJKY0WS3TW.xls  ดังนี้   

1. เงินรายได>คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&   ประกอบด>วย  
1.1 งบรายรับ - รายจEาย, งบดุล คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 
1.2 รายงานการรับ - จEายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย&ต>นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจEาย, งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 
1.5 งบรายรับ - รายจEาย, งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 
1.6 งบรายรับ - รายจEาย, งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 
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1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนท่ีได>รับการโอนเข>าบัญชี แตEยังไมEได>จัดทําเช็คแจ>งจEาย 
1.7.2 รายงานเช็คค>างจEายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได>คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& 
1.7.4 งบพิสูจน&ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได>คณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร&  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

2. รายงานผลการใช>จEายเงินงบประมาณแผEนดิน ประจําปt 2555 หมวดคEาตอบแทนใช>สอยและวัสดุ 
รายละเอียดสืบค>นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JY0Y3OMJ อ>างอิงท่ี JY0Y3OMJ  
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VBMIJY0Y60FW.xls    

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม      รับทราบ  

5.2 รายงานการใช$สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกรกฎาคม 2555    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ติดต้ังมิเตอร&ไฟฟxาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตEเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& และต>องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคEาใช>จEายสาธารณูปโภค ร>อยละ 5 ตEอปt และป�จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช>พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปt 2555 เพ่ือลดคEาไฟฟxาและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยูEในระหวEางกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข>อมูลการใช>สาธารณูปโภค ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 
รายละเอียดนําเสนอรายงาน สืบค>นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?KV0OP4H4   
และท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/EJFZKX0ZSKN9.xls หรืออ>างอิง KV0OP4H4 เม่ือวันท่ี 22 
สิงหาคม 2555   

1. สรุปรายงานการใช>คEาสาธารณูปโภค ประจําเดือนมิถุนายน 2555  
2. การใช>สาธารณูปโภค (ไฟฟxา ประปา และโทรศัพท&) ประจําเดือนมิถุนายน 2555 จําแนกตาม

มิเตอร& และคEาใช>จEาย   
3. รายงานสถิติการใช>น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกรกฎาคม 2555 จําแนกตามปริมาณและคEาใช>จEาย  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมทราบ     
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555  

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

เพ่ือให>การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได>ลEวงหน>า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร&และวิทยาศาสตร& ครั้งท่ี 9/2555 ประจําเดือนกันยายน 2555 วันจันทร&ท่ี 24 
กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร>อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 12 กันยายน 2555 และ
จัดสEงระเบียบวาระการประชุมให>คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 19 กันยายน 2555     
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อนึ่ง วันจันทร&ท่ี 24 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร& วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดจัด
งานมุทิตาจิต ขอบคุณผู>เกษียณอายุราชการ ปtงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้ังแตEเวลา 10.00 – 13.00 น. จึงขอเลื่อนเวลา
การประชุมจากเดิมเปuนเวลา 14.00 น.  

ประธานจึงขอเสนอให>ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.25 น.  

 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู>บันทึกรายงานการประชุม     


