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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 9/2555 

วันจันทร�ท่ี 24 กันยายน 2555  
ณ ห$อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู$มาประชุม  
1. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ�ายบริหาร   ป ร ะ ธ า น

กรรมการ (แทน)    
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ�ายวิชาการ    กรรมการ   
3. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  หัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
4. ผศ.ดร.สิทธิพงศ     รักตะเมธากูล หัวหน,าสายวิชาคณิตศาสตรฯ     กรรมการ 
5. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
6. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู,ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
7. อ.ดร.แตงอ:อน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู,แทนคณาจารย  กรรมการ 
8. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ (อาจารยประจํา) กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู$ไม.มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร     ลาราชการ       

ผู$เข$าร.วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก,วประสิทธิ์  รองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา  
2. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝ�ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. อ.ดร.อุดม ศรีนนท รองคณบดีฝ�ายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ และ 

  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร สุพรรณบุรี   
4. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร ผู,ช:วยคณบดีฝ�ายกิจการพิเศษ  
5. อ.ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล ผู,ช:วยคณบดีฝ�ายบัณฑิตศึกษา  
6. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ ผู,ช:วยคณบดีฝ�ายบริหาร  
7. อ.ดร.ประภา โซDะสลาม ผู,ช:วยคณบดีฝ�ายวิจัย  
8. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี ผู,ช:วยคณบดีฝ�ายกิจการนิสิต 
9. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ:ม หัวหน,าศูนยส:งเสริมการวิจัยและถ:ายทอดเทคโนโลยี  
10. อ.ดร.ปGติ  ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
11. รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร  
12. อ.ดร.ศศิมลฑล ม:วงศรีจันทร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟGสิกส 
13. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา  
14. อ.สุภณิดา พวงผกา แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร 
15. ผศ.วลี สงสุวงค ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  
16. อ.ดร.พงศพันธุ ศรีเมือง ผู,แทนโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
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17. อ.พิชญา ร:มโพธิ์ภักด์ิ แทนประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรม
ภาษา  

18. อ.ดร.ลักษณา กันทะมา รองหัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร  
19. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหน,างานนโยบายและแผน  

เริ่มประชุมเวลา  14.15 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู,ช:วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ลา
ราชการ โดยมอบหมายให,ผู,ช:วยศาสตราจารยวุฒิพงษ  ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ�ายบริหาร เปJนประธานการ
ประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ$งให$ทราบ   
 - 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555   
 ประธานขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร และวิทยาศาสตร ครั้ง ท่ี 9/2555 เม่ือวันจันทร ท่ี 24 กันยายน 2555 เพ่ือรับรอง สืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MJ0XWSU7 อ,างอิงท่ี MJ0XWSU7 เม่ือวันท่ี 
21ตุลาคม 2555 โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับรองโดยแจ,งแก,ไข และไม:แจ,งตอบกลับตาม
กําหนด ท้ังนี้รายละเอียดรายงานการประชุม ฉบับแก,ไขจักนําเสนอในวาระการประชุมครั้งท่ี 10/2555 วัน
จันทรท่ี 29 ตุลาคม 2555 ดังเสนอมาพร,อมนี้       

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  

วาระท่ี  3 เรื่องแจ$งเพ่ือทราบ    

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2555 

ตามท่ีกําหนดให,หน:วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป เพ่ือแจ,งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน:วยงานภายใน/โครงการ 
และฝ�ายต:าง ๆ ประจําเดือนสิงหาคม 2555 (ข,อมูล ณ วันท่ี 17 กันยายน 2555) เอกสารอ,างอิงท่ี LL0ZNJG2 
หรือสืบค,นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LL0ZNJG2  ดังนี้        

ลําดับ 
ท่ี 

หน.วยงาน การนําส.งรายงาน  
ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 

1 ฝ�ายบรหิาร 17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 
2 ฝ�ายวิชาการ  17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 
3 ฝ�ายวิจัย  ยังไม:รายงานผล ยังไม:รายงานผล 30 ส.ค. 55 
4 ฝ�ายบัณฑิตศึกษา  17 ก.ค.55 14 ส.ค.55 10 ก.ย. 55 
5 ฝ�ายกิจการนิสติ  10 ก.ค. 55 1 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 
6 ฝ�ายวางแผนและพัฒนา  10 ก.ค. 55 6 ส.ค. 55 3 ก.ย. 55 
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7 ฝ�ายประกันคุณภาพ 11 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 

8 ฝ�ายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 13 ก.ย. 55 

9 ฝ�ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ไม:มีการดําเนินงาน 22 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 

10 สายวิชาคณติศาสตร  9 ก.ค. 55 8 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 

11 สายวิชาวิทยาศาสตร  13 ก.ค. 55 10 ส.ค. 55 14 ก.ย. 55 

12 สายวิชาศิลปศาสตร 13 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 

13 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 

14 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 17 ก.ค. 55 10 ส.ค. 55 12 ก.ย. 55 

15 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   6 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 

16 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   9 ก.ค.55 8 ส.ค.55 5 ก.ย. 55 

17 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ 13 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 

18 ศูนยส:งเสริมการวิจัยและถ:ายทอดเทคโนโลย ี 10 ก.ค. 55 9 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 

19 สํานักงานเลขานุการ 10 ก.ค. 55 6 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 

20 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 11 ก.ค. 55 6 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 

21 โครงการจัดตั้งส:วนงานจัดการศึกษา 17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 14 ก.ย. 55 

22 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟGสิกส 10 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 

23 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 12 ก.ค. 55 10 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 

24 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 5 ก.ค. 55 10 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 

25 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 13 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 

26 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 17 ก.ค. 55 14 ส.ค. 55 10 ก.ย. 55 

27 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 9 ก.ค. 55 8 ส.ค. 55 5 ก.ย. 55 

รวมหน.วยงานท่ีไม.ส.งรายงาน 2 1 - 

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

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

หน:วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ,าง
หมวดค:าครุภัณฑ เงินงบประมาณ และ เงินรายได, ประจําปm 2555  ดังนี้   

1. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ,างหมวดค:าครุภัณฑ  เงินงบประมาณแผ:นดิน ประจําปm 2555  
ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายละเอียด ดังนี้  

รายการครุภัณฑได,รับจัดสรร  รวม 11 รายการ รวมเปJนเงิน 3,191,200  บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงรายการ และใช,เงินเหลือจ:าย รวม  3  รายการ   
รวมรายการตามแผนและเปลี่ยนแปลงแผน 14 รายการ วงเงิน 3,166,807.72 บาท                    
จัดซ้ือแล,ว ส:งมอบครุภัณฑ และเบิกจ:ายเงินเรียบร,อยแล,ว 14 รายการ เปJนเงิน 
3,166,807.72 บาท 
สรุปการเบิกจ:ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต้ังแต: 1 ตุลาคม 2554 – 24 สิงหาคม 
2555 คิดเปJนร,อยละ 100.00     

2. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ,างหมวดค:าครุภัณฑและสิ่งก:อสร,าง เงินงบประมาณรายได, 
ประจําปm 2555 ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนี้  
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รายการครุภัณฑ  รวม 47 รายการ รวมเปJนเงิน 4,347,750 บาท  
รายการปรับปรุงสิ่งก:อสร,าง รวม 1 รายการ  
รายการเปลี่ยนแผนการใช,เงิน 23 รายการ          
จัดซ้ือแล,ว ส:งมอบครุภัณฑและเบิกจ:าย เรียบร,อยแล,ว 43 รายการ วงเงิน 
2,263,436.10 บาท  
อยู:ระหว:างดําเนินการข้ันตอน จัดซ้ือ รวม 10 รายการ วงเงิน 439,037 บาท    
ยังไม:ได,ดําเนินการ  รวม 7 รายการ  วงเงิน 657,500 บาท                        
สรุปการเบิกจ:ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต้ังแต: 1 ตุลาคม 2554 – 24 สิงหาคม 
2555 คิดเปJนร,อยละ 52.06 ตํ่ากว:าเปpาหมาย    

3. รายงานผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จ,างหมวดค:าครุภัณฑ เงินงบประมาณแผ:นดิน ประจําปm 
2556 โดยกําหนดให,ทุกหน:วยงานท่ีได,รับงบประมาณ จัดส:งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ 
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบฯ โดยมีเง่ือนไขต,องได,รับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ จึงจะก:อหนี้
ผูกพัน นั้น หน:วยพัสดุดําเนินการครบถ,วนทุกรายการแล,ว หากได,รับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานัก
งบประมาณสามารถดําเนินการจัดทําสัญญาได,แล,วเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555)   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

3.3 รับทราบการแก$ไขคะแนนรายวิชาตามแบบ KU 7  

ด,วยอาจารยผู,สอน อาจารยผู,จัดการรายวิชา หัวหน,าสายวิชา/โครงการต:าง ๆ แจ,งขออนุมัติ
แก,ไขคะแนนรายวิชาต:าง ๆ โดยใช,แบบ KU 7 ซ่ึงมิใช:การแก,ไขคะแนน I ในช:วงระยะเวลาหลังจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 23 กรกฎาคม 2555 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และ
เปJนประโยชนต:อนิสิต คณบดีจึงอนุญาตให,นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ผ:าน
ระบบ e-Office เพ่ือให,การปฏิบัติเปJนไปตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 
กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเห็นชอบให,กําหนดแนวทางการแก,ไขคะแนนโดยใช, KU 7 ไว,ดังนี้  

1.  KU 7 ให,ใช,สําหรับการแก,ไขคะแนน “I” เท:านั้น  
2.  สําหรับการแก,ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให,ดําเนินการโดยอาจารยผู,สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก,ไข

คะแนนโดยนําเรียนหัวหน,าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ 
พิจารณาให,ความเห็นชอบตามลําดับ ก:อนนําส:งสํานักทะเบียนและประมวลผล พร,อม KU 7 เพ่ือดําเนินการ
ต:อไป    

 ฝ�ายเลขานุการ จึงขอรวบรวมข,อมูลรายวิชาต:าง ๆ ท่ีเสนอขอแก,ไขคะแนนอ่ืน ๆ ซ่ึงได,นํา
เรียนพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระบบ e-Office ล:วงหน,าเพ่ือความรวดเร็ว และเปJน
ประโยชนต:อนิสิต  และนําเสนอรายงานให,ท่ีประชุมรับทราบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ประจําเดือนนั้น ๆ ดังนั้นจึงขอรายงานในการประชุมครั้งท่ี 9/2555 วันจันทรท่ี 24 กันยายน 2555  จํานวน 1 
รายวิชา และนําเสนอพิจารณา 2 รายวิชา ดังนี้  
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ท่ี อาจารยผู,สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมู: ภาค/ปm
การศึกษา 

คะแนน
เดิม 

คะแนน
ใหม: 

เหตุผล อ,างอิงใน
ระบบ 

1 อ.เพ็ญสินี กิจค,า 01355332 Critical Reading and 
Writing in English  

809 2/2554 F 

 

B  

 

ขออนุมัติแก,ไขเกรด 
รายวิชา 01355332 
Critical Reading and 
Writing in English   
ของน.ส.ธยานี กมลศุภ
จินดา นิสิต ศวท. 
โครงการภาษาอังกฤษ 
ภาคพิเศษ รหัส 
5221650185 เน่ืองจาก 
นิสิตเข,าเรียนผิดหมู:เรียน
ดังน้ันจึงขอแจ,งระดับ
คะแนนท่ีได,รับใหม:     

LH0VWA4X  

วันท่ี 13 ก.ย. 
2555   

2 ผศ . เบญจมาศ  
แก,วนุช 

02420111 General Physics I 832 2/2554 F C นายเดชาพล มหจิตรสัต
ยา รหัส 5420550911
นิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร 
กําแพงแสน ขาดสอบ
เน่ืองจากประสบ
อุบัติเหตุ ป�จจบุันและขอ
สอบภายหลังเรียบร,อย
แล,ว จึงขอแก,ไขคะแนน 

LS0J80UH 

วันท่ี 24 ก.ย. 
2555 

ท่ี อาจารยผู,สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมู: ภ า ค / ปm
การศึกษา 

คะแนน
เดิม 

คะแนน
ใหม: 

เหตุผล อ, า ง อิ ง ใ น
ระบบ 

3 อ.ดร.บุษยรินทร 
กองแก,ว 

01134211 หลักการตลาด(Principles 
of Marketing)  

700 1/2553 P S น.ส.ปรัชญาพันธ นนทา 
รหัส 50610740 นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาพืชสวน คณะ
เกษตร ลงทะเบียนเรียน
ประเภท Audit และได,
กรอกคะแนนเปJน P 
ดังน้ันจึงขอแก,ไขให,
ถูกต,อง เปJนระดับ
คะแนน S  

LS0JJXSQ 
วันท่ี 24 ก.ย. 
2555 

ท้ังนี้ อาจารยผู,สอน ได,จัดทําบันทึกเสนอขอแก,ไขระดับคะแนนรายวิชาถึงประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ ส:งส:วนงานจัดการศึกษา ผ:านรองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ โดย
นําเรียนในระบบ   e-Office สืบค,นได,ตามลําดับ ดังนี้  

1. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LH0VWA4X หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QHWCLH0VYQYU.pdf   

2. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LS0J80UH  หรือท่ี  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/JMCDLS0JE05C.pdf  

3. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LS0JJXSQ    หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HGRFLS0JO7GV.pdf   
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  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ และพิจารณา  

มติท่ีประชุม    รับทราบ และเห็นชอบ  

3.4 รับทราบแนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชา Selected Topic (xxxxxx96) 

ด,วยกองกลาง บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/15828 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2555 แจ,ง
เรื่องท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 14/2555 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2555 ได,มีมติอนุมัติแนวปฏิบัติการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Selected Topic (xxxxxx96) ดังนี้ 

1.  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา Selected Topic (xxxxxx96) สามารถลงทะเบียนเรียน
(โดยนับหน:วยกิต) ได,เพียงครั้งเดียวตลอดหลักสูตร และบันทึกในใบรายงานผลการเรียนเปJน xxxxxx96 เรื่อง
เฉพาะทาง (สาขาวิชา) โดยไม:ลงชื่อหัวข,อ (ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 1/2529 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 
2529)  

2.  ควรเปJนรายวิชาท่ีมีหัวข,อน:าสนใจ เปJนเรื่องเฉพาะกิจ เฉพาะกาล ควรมีการประกาศรา
ยะเอียดของหัวข,อท่ีจะเรียนไว,ล:วงหน,าเปJนครั้ง ๆ ไป ในแต:ละภาคการศึกษา  

3.  หัวข,อเรื่องจะแตกต:างกันไปทุกปm ทุกภาคการศึกษา ท่ีเปGดสอนรายวิชานี้ หัวข,อจะไม:ซํ้า
กันและต,องไม:ซํ้ากับหัวข,อท่ีมีอยู:ในรายวิชาต:างๆ ของหลักสูตรอยู:แล,วด,วย ซ่ึงอาจารยผู,สอนจะแตกต:างกันไป  

4.  เปJนรายวิชาท่ีเปGดกว,างไว, สําหรับเติมเต็มสิ่งใหม: ท่ีเปJนประเด็นสําคัญให,ได,เรียน  

5.  หัวข,อหนึ่ง ๆ จะสามารถเปGดได,เพียงครั้งเดียว  

6.  รายวิชาใด ๆ ท่ีมีการระบุชื่อวิชานั้น จะต,องมีวัตถุประสงคและคําอธิบายรายวิชาท่ีชัดเจน
ผ:านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยแล,ว ดังนั้นการกําหนดหัวข,อของรายวิชา Selected Topic (xxxxxx96) 
เรื่องเฉพาะทางไม:สามารถทําได, เนื่องจากไม:มีวัตถุประสงคของรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีชัดเจน เปJน
การเรียนในหัวข,อท่ีน:าสนใจในขณะนั้น และไม:ได,มีการเสนอหัวข,อนั้น ๆ ต:อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
รายละเอียดของหัวข,อก:อนเปGดสอน  

7.  หากประสงคจะให,ระบุหัวข,อท่ีเรียนในรายวิชา Selected Topic (xxxxxx96) เสนอให,
ภาควิชาดําเนินการจัดทําใบรับรองเองได, หากมีการลงทะเบียนเรียนมากกว:า 1 ครั้ง (กรณีเรียนไม:นับหน:วย
กิต)  

8.  การกําหนดจํานวนหน:วยกิตเปJน 1 – 3 นั้น เพ่ือให,เกิดความยืดหยุ:นในการบริหารจัดการ
หลักสูตร รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LI0RM620 
อ,างอิงท่ี LI0RM620 วันท่ี 14 กันยายน 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/OUTWLI0RPBQ1.pdf  และได,แจ,งทุกหน:วยงานภายใน/โครงการ
ทราบและถือปฏิบัติด,วยแล,ว  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
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3.5 การเสนอช่ือผู$สมควรได$รับการเสนอช่ือเปTนพนักงานเล้ียงสัตว�ทดลองดีเด.น รางวัล ที อี 
คิว (T E Q Award) ประจําป= 2556  

ด,วยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห:งชาติ มีหนังสือท่ี วช 0017/ว 6916 ลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2555 แจ,งขอเชิญเสนอชื่อผู,สมควรเข,ารับคัดเลือกเปJนพนักงานเลี้ยงสัตวทดลองดีเด:น รางวัล ที อี คิว 
(T E Q Award) ประจําปm 2556 จํานวน 1 ท:าน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือส:งเสริม สนับสนุนให,พนักงานเลี้ยง
สัตวทดลองตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานในหน,าท่ีพนักงานเลี้ยงสัตวทดลอง และกระตุ,นให,มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน,าท่ีและเพ่ือให,คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช,สัตวของสถาบันและ
ผู,บริหารหน:วยงานตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานเลี้ยงสัตวทดลอง และให,มีการส:งเสริมและพัฒนา
พนักงานเลี้ยงสัตวทดลองในหน:วยงาน ในการนี้ วช. ขอความร:วมมือมอบหมายให,คณะกรรมการกํากับดูแล
การเลี้ยงและใช,สัตวของหน:วยงานฯ ดําเนินการเสนอชื่อผู,สมควรได,รับการคัดเลือกฯ โดยจัดส:งเอกสารทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ไปท่ีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการแห:งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช,สัตวเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร (สลช.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห:งชาติ (วช.) ภายในวันท่ี 11 มีนาคม 2556  
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LH0UW0QK หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/JXEXLH0V9O6U.pdf  อ,างอิงท่ี LH0UW0QK วันท่ี 13 กันยายน 
2555  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

3.6 รับทราบการอนุมัติเปZดรายวิชาใหม. จํานวน 9 รายวิชา วิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ด,วยกองกลางมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/15821 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2555 แจ,งมติท่ี
ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 14/2555 เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2555 ได,มีมติอนุมัติเปGดรายวิชาใหม: 
จํานวน 9 รายวิชา เปJนวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ดังนี้  

1. 02702221 การอ:าน-การเขียนภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง 
2. 02702223 การอ:านเพ่ืองานอุตสาหกรรมบริการ 
3. 02702224 การอ:านและการเขียนเพ่ือแบบสอบมาตรฐาน 
4. 02702225 การฟ�งและการพูดเพ่ือแบบสอบมาตรฐาน 
5. 02402241 ภาษาอังกฤษในสื่อร:วมสมัย 
6. 02702251 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
7. 02702252 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาเซียนศึกษา 
8. 02702253 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอผลงาน 
9. 02702351 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานต,อนรับในธุรกิจการบิน  

รายละเอียดสืบค,นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LB0OTJN9 อ,างอิงที่ 
LB0OTJN9 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2555 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QSVQLB0PDQA3.pdf    
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  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

3.7 การคัดเลือกบุคลากรดีเด.นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําป= 2555 
  ด,วยงานส:งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10106/ว 
14633 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 แจ,งว:ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะดําเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด:นสาย
วิชาการ ประจําปm 2555 เพ่ือให,การดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและวิจัยดําเนินไปอย:างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล,องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น จึงขอให,คณะ/วิทยาเขต 
พิจารณาดําเนินการประชาสัมพันธการคัดเลือกบุคลากรดีเด:นสายวิชาการ ประจําปm 2555 และเสนอชื่อ
บุคลากรดีเด:นสายวิชาการของคณะฯ จัดส:งท่ีกองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปm ภายในวัน
ศุกร ท่ี  26 ตุลาคม 2555 รายละเอียดอ,างอิงท่ี L10NY9II วันท่ี 28 สิงหาคม 2555 หรือสืบค,นได, ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?L10NY9II  หรือท่ี  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/GRJFL10O35KU.pdf     

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ โดยมอบรองคณบดีฝ�ายวิชาการ และรองคณบดีฝ�ายบริหาร 
พิจารณาดําเนินการต:อไป   

3.8 การคัดเลือกบุคลากรดีเด.นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช.วยวิชาการ ประจําป= 
2555 
ด,วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/ว 1030 ลงวันท่ี 14 

กันยายน 2555 แจ,งว:ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีนโยบายยกย:องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนและช:วยวิชาการ ซ่ึงเปJนคนดี มีความรู, ความสามารถ เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณ ประจําปm 2555  ในการนี้จึงขอให,คณะฯ ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด:นสายวิชาการและสาย
สนับสนุนและช:วยวิชาการ ประจําปm 2555 โดยกลุ:มสายวิชาการ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด:น เปJน 5 ด,าน 
ได,แก: ด,านการเรียนการสอน ด,านการบริการวิชาการ ด,านการวิจัย ด,านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด,าน
การมีส:วนร:วมในกิจการนิสิต สําหรับสายสนับสนุนและช:วยวิชาการ แบ:งเปJน 6 ด,าน ได,แก: ด,านสนับสนุนการ
เรียนการสอน ด,านการบริการวิชาการ ด,านการวิจัย ด,านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด,านการมีส:วนร:วมใน
กิจการนิสิต และด,านการบริหารและธุรการ รายละเอียดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LI0VFMH8 อ,างอิงท่ี LI0VFMH8 วันท่ี 14 
กันยายน 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RVNNLI0VLPI8.pdf  กําหนดเสนอชื่อ
บุคลากรดีเด:นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช:วยวิชาการ ประจําปm 2555 ตามแบบฟอรม ภายในวันท่ี 15 
ตุลาคม 2555 นั้น  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ โดยมอบรองคณบดีฝ�ายวิชาการ และรองคณบดีฝ�ายบริหาร 
พิจารณาดําเนินการต:อไป  
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3.9 โครงการรางวัลคุณภาพสําหรับหน.วยงานภายใน ประจําป= 2554  
  ตามท่ีฝ�ายประกันคุณภาพ ได,จัดโครงการรางวัลคุณภาพสําหรับหน:วยงานภายใน โดยมี
รางวัล 3 ประเภท คือ  
  1) รางวัลภาพรวมองคประกอบ  
  2) รางวัลรายองคประกอบ และ  
  3) รางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี  
โดยมีผู,ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท:าน พิจารณาให,คะแนนผลงาน ซ่ึงสรุปผลการพิจารณาจากผลงานผู,เสนอรับ
รางวัลเรียบร,อยแล,ว จึงขอแจ,งรายงานผล ดังนี้ 

1) รางวัลภาพรวมองค�ประกอบ  ผลการพิจารณาหน.วยงานท่ีได$รับรางวัล  ดังนี้  
- รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัลจํานวน 4,000 บาท) หน:วยงานท่ีได,รับรางวัล คือ 

สํานักงานเลขานุการ 
- รางวัลรองชนะเลิศ (เงินรางวัลจํานวน 2,500 บาท) หน:วยงานท่ีได,รับรางวัล คือ 

โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  
- รางวัลชมเชย  (เงินรางวัลจํานวน 1,000 บาท) หน:วยงานท่ีได,รับรางวัล คือ โครงการ

จัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา  
2) รางวัลรายองค�ประกอบ  ผลการพิจารณาหน.วยงานท่ีได$รับรางวัล  ดังนี้  

- รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัลจํานวน 4,000 บาท) หน:วยงานท่ีได,รับรางวัล คือ 
โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

- รางวัลรองชนะเลิศ (เงินรางวัลจํานวน 2,500 บาท) หน:วยงานท่ีได,รับรางวัล คือ 
โครงการจัดต้ังสายวิชาคณิตศาสตร  

3) รางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี  ผลการพิจารณาหน.วยงานท่ีได$รับรางวัล  ดังนี้  
- รางวัลชนะเลิศ  (เงินรางวัลจํานวน 4,000 บาท) หน:วยงานท่ีได,รับรางวัล คือ 

สาขาวิชาภาษาจีน โครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ (เงินรางวัลจํานวน 2,500 บาท) หน:วยงานท่ีได,รับรางวัล คือ 

สํานักงานเลขานุการ          
- รางวัลชมเชย  (เงินรางวัลจํานวน 1,000 บาท) หน:วยงานท่ีได,รับรางวัล คือ โครงการ

จัดต้ังสายวิชาเคมี 
           ท้ังนี้ฝ�ายประกันคุณภาพได,มีบันทึกแจ,งหน:วยงาน และเนื่องจากหน:วยการเงินเร:งให,ปGด
โครงการ จึงเสนออนุมัติโครงการ และมอบเงินรางวัลให,แก:หน:วยงานท่ีได,รับรางวัลเรียบร,อยแล,ว  และจะ
ดําเนินการจัดทําเกียรติบัตร โดยเรียนเชิญคณบดีมอบให,แก:หน:วยงานท่ีได,รับรางวัลในงานเทา-เงินสัมพันธ เพ่ือ
เปJนขวัญและกําลังใจแก:หน:วยงานภายใน/โครงการ ท่ีได,รับรางวัล รายละเอียดอ,างอิงท่ี LO0O3PNM วันท่ี 20 
กันยายน 2555 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LO0O3PNM   

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
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วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 การแต.งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  

ด,วยกองการเจ,าหน,าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/4261 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2555 
แจ,งขอให,คณะดําเนินการเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย รายละเอียดอ,างอิงท่ี LO0ZOX81 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 
2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LO0ZOX81 ซ่ึงตามองคประกอบ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ประกอบด,วย   

1.  คณบดีหรือผู,อํานวยการเจ,าสังกัด  ประธานกรรมการ  
2.  หัวหน,าภาควิชาหรือเทียบเท:า กรรมการ 
3.  กรรมการท่ีคณะกรรมการประจําคณะ กรรมการ   
4.  บุคลากร เลขานุการ   
     หรือสถาบันหรือสํานัก คัดเลือก 1 ท:าน 

 ท้ังนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,รับอนุมัติให,บรรจุนายอังคาร ต้ังฤทัยวาณิชย 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน:ง อาจารย สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร และนางสาวกนิษฐา 
ต้ังไทยขวัญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน:ง อาจารย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร ดังนั้นจึงขอให,
พิจารณาเสนอชื่อกรรมการประเมินฯ ลําดับท่ี 3 และแจ,งยืนยันวันมาปฏิบัติงาน เพ่ือจัดส:งกองการเจ,าหน,าท่ี 
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2555 เพ่ือจักได,ดําเนินการออกคําสั่งจ,างต:อไป ท้ังนี้กรณีท่ีบุคคลดังกล:าวข,างต,นเดิม
มีสถานภาพเปJนพนักงานเงินรายได,มาก:อนและได,รับการจ,างเปJนพนักงานมหาวิทยาลัยใหม:ในตําแหน:งและ
สังกัดเดิม โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานต:อเนื่องกัน ซ่ึงบุคคลดังกล:าวได,ผ:านการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ตําแหน:งและสังกัดเดิมแล,ว ขอให,หน:วยงานต,นสังกัดจัดส:งหลักฐานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ
บุคคลดังกล:าวเพ่ือยกเว,นการทดลองปฏิบัติงานแนบมาด,วย  

 ดังนั้น ประธานจึงขอเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมอบให,คณบดี พิจารณาเสนอชื่อผู,ประสานงานสาขาวิชา หรือผู,แทน
คณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปJนกรรมการลําดับท่ี 3 และยืนยันวันปฏิบัติราชการ นายอังคาร ต้ัง
ฤทัยวาณิชย และนางสาวกนิษฐา ต้ังไทยขวัญ ดังนี้   

 นายอังคาร  ตั้งฤทัยวาณิชย�  เริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแต:วันท่ี 11 กันยายน 2555 
1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ     
2. หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร   กรรมการลําดับท่ี 2  
3. ผู,ประสานงานสาขาวิชาภาษาจีน กรรมการลําดับท่ี 3 
4. บุคลากร (น.ส.วิไล  แจ,งบุญ) เลขานุการ   
นางสาวกนิษฐา  ตั้งไทยขวัญ เริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแต:วันท่ี 11 กันยายน 2555 
1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ     
2. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร  

(รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก)    กรรมการลําดับท่ี 2  
3. ผู,แทนคณาจารยฯ (อ.ดร.แตงอ:อน  พรหมมิ)  กรรมการลําดับท่ี 3 
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4. บุคลากร (น.ส.วิไล  แจ,งบุญ) เลขานุการ   

 อนึ่ง การแต:งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานนางสาวกนิษฐา ต้ัง
ไทยขวัญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน:ง อาจารย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร เดิมดํารง
ตําแหน:งอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได, สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร เห็นควรมอบ
หน:วยการเจ,าหน,าท่ีจัดส:งหลักฐานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคคลดังกล:าวหากอยู:ในข:าย
ยกเว,นการทดลองปฏิบัติงาน      

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.2 ขอให$เร.งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ด,วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/ว 1010 ลงวันท่ี 10 
กันยายน 2555 แจ,งขอให,เร:งดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือให,หลักสูตรท่ีอยู:ใน
ข:ายปรับปรุงทุกหลักสูตร ผ:านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตามกระบวนการพิจารณาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และเพ่ือความรวดเร็วในการตรวจสอบแก,ไข จึงขอให,ผู,รับผิดชอบหลักสูตรตรวจทาน
รายละเอียดการแก,ไขหลักสูตร เอกสารประกอบ และแผ:นบันทึกข,อมูลให,ถูกต,องครบถ,วนก:อนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยให,แล,วเสร็จภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 กรณีไม:สามารถดําเนินการได,ทันตามกําหนด สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล บัณฑิตวิทยาลัย จะไม:สามารถประกาศเปGดรับนิสิตในปmการศึกษา 2556 ได,จนกว:าจะ
ได, รั บอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร เ รี ยบร, อยแล, ว เท: านั้ น  ร ายละ เ อียดสืบค, น ท่ี 
http://1 5 8 . 1 0 8 . 1 9 4 . 6 : 5 1 4 0 / scripts/foxweb.exe/oa_qa?LH0NPZUE ห รื อ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/BZJCLH0O2JNK.pdf อ,างอิงท่ี LH0NPZUE วันท่ี 13 กันยายน 
2555  กอปรกับคณะฯ ได,รับเรื่องแจ,งโดยตรงจากกองบริการการศึกษา บางเขน เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2555 
หรืออ,างอิงท่ี L90NK5PM  นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ได,ประสานงานตรวจสอบแล,ว คณะฯ มีหลักสูตรท่ีอยู:ในข:ายต,อง
ดําเนินการ คือ หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ซ่ึงได,ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรนําเสนอมหาวิทยาลัย
ฯ เพ่ือวิเคราะหตรวจสอบโดยส:งกลับมาเพ่ือแก,ไขเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 ป�จจุบันประธานหลักสูตรฯ ยัง
ไม:ได,เรื่องส:งกลับคืน และกรณีท่ีส:งเรื่องกลับคืนล:าช,ากว:า 90 วัน จะต,องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาใหม: ดังนั้นจึงได,ประสานงานติดตามจากสายวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือขอให,ประธานหลักสูตร วท.บ.
(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ดําเนินการจัดส:งเอกสารท่ีแก,ไขตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. เพ่ือ
นําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 และสามารถนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ได,ทันภายใน
วันท่ี 15 ตุลาคม 2555 

อนึ่ง อ.ดร.แตงอ:อน พรหมมิ  ประธานคณะกรรมการหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 
แจ,งว:าเอกสารการแก,ไขปรับปรุงฯ สามารถนําเสนอคณะฯ เพ่ือนําเสนอวิทยาเขตฯ ได,ทันภายในวันท่ี 1 
ตุลาคม 2555       

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   
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4.3 สถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป หน$าตัก 89 นิ้ว คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2555 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2555 
มอบให,ฝ�ายกิจการนิสิต และฝ�ายบริหาร พิจารณาเสนอสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป หน,าตัก 89 นิ้ว ท่ี
เหมาะสม เพ่ือรายงานให,ท่ีประชุมทราบ ดังนั้นฝ�ายกิจการนิสิต จึงมอบให,สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร พิจารณาและได,นําเสนอความเห็นตามหนังสือท่ี ส.ศวท. 055.010/001 ลงวันท่ี 21 กันยายน 
2555 รายละเอียดอ,างอิงท่ี  LP0XCTJI  วัน ท่ี 21 กันยายน 2555 หรือสืบค,น ท่ี 
http://1 5 8 . 1 0 8 . 1 9 4 . 6 : 5 1 4 0 / scripts/foxweb.exe/oa_qa?LP0XCTJI ห รื อ ท่ี
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HQQOLP0XFTBA.pdf  โดยนําเสนอสถานท่ีประดิษฐานท่ีบริเวณ
สนามหญ,าเชิงสะพานข,ามคลองหน,าคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ฝ��งอาคาร 9 ซ่ึงป�จจุบันมีซุ,มเรือนไทย
วางอยู: เปJนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เนื่องจากเปJนจุดท่ีมีผู,สัญจรผ:านเข,า – ออก และสะดวกในการสักการบูชา สง:า
งามก:อให,เกิดความ  ศรัทธา และเปJนสวัสดิมงคลแก:นิสิต และผู,สัญจรท่ัวไป สําหรับค:าใช,จ:ายในการก:อสร,าง
ฐาน อาจารยภูมิพัฒน ธนัชญาอิศมเดช จะเปJนผู,รับผิดชอบ   

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.4 ขออนุมัติปรับแผนการรับนิสิตใหม.หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร�ประยุกต�) ป=การศึกษา 
2556 

ด,วยสายวิชาคณิตศาสตร มีบันทึกด:วนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.20403/193 ลงวันท่ี 11 กันยายน 
2555 โดยแจ,งขออนุมัติปรับแผนการรับนิสิตใหม:หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต) จากเดิมปmละ 30 คน 
เปJน 60 คน เริ่มต้ังแต:ปmการศึกษา 2556 เปJนต,นไป นั้น  

เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการฝ�ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการ
ประชุมครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2555 พิจารณาแล,วมีมติให,สายวิชาคณิตศาสตร สอบถาม
ความเห็นจากหน:วยงานท่ีเก่ียวข,องพิจารณาให,ความเห็นชอบด,านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ
ก:อน ดังนั้นสายวิชาคณิตศาสตร ได,ดําเนินการประสานงานสอบถามจากสายวิชาวิทยาศาสตร โครงการจัดต้ัง
สายวิชาเคมี ฟGสิกส และคอมพิวเตอรแล,ว ได,รับการยืนยันว:าสามารถให,บริการได, โดยปรับแผนการเรียน
บางส:วน รายละเ อียดอ,างอิง ท่ี  LO0TDBH8 วัน ท่ี  20 กันยายน 2555 หรือสืบค,น ท่ี 
http://1 5 8 . 1 0 8 . 1 9 4 . 6 : 5 1 4 0 / scripts/foxweb.exe/oa_qa?LO0TDBH8 ห รื อ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZUPCLO0THJYT.pdf  และได,นําเสนอคณะกรรมการฝ�าย
การศึกษา คณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2555 แล,วมีมติเห็นชอบให,
ปรับแผนการรับนิสิตใหม: จากเดิม 30 คนต:อปm เปJน 60 คนต:อปm ต้ังแต:ปmการศึกษา 2556 เปJนต,นไป  และให,
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบเพ่ือดําเนินการต:อไป   

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   
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4.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ป=การศึกษา 
2554 

ด,วยรองคณบดีฝ�ายประกันคุณภาพ ขอแจ,งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้  

1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ:งชี้ของสกอ. คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ปmการศึกษา 2553 และ 2554 

องค�ประกอบ / ตัวบ.งชี้ 
ผลการประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) 

2553 2554 
องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ(1 ตัวบ.งชี้) 3.00(พอใช$) 4.00(ดี) 
สกอ.1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3.00(พอใช,) 4.00 (ดี) 

องค�ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ (8 ตัวบ.งชี้) 3.86 (ดี) 4.27 (ดี) 
สกอ.2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 4.00  (ดี) 4.00 (ดี) 
สกอ.2.2 อาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 4.20 (ดี) 4.22 (ดี) 

สกอ.2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหน:งทางวิชาการ 1.70 (ต,องปรับปรุง) 
1.91(ต,อง
ปรับปรุง) 

สกอ.2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 4.00 (ดี) 5.00 (ดีมาก) 
สกอ.2.5 ห,องสมุดอุปกรณการศึกษา และสภาพแวดล,อมการเรียนรู, 3.00 (พอใช,) 5.00 (ดีมาก) 
สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 3.00 (พอใช,) 4.00 (ดี) 

สกอ.2.7 
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 

สกอ.2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร,างคุณธรรมท่ีจัดให,กับนิสิต 4.00 (ดี) 5.00 (ดีมาก) 
องค�ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต (2ตัวบ.งชี้) 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 
สกอ.3.1 ระบบและกลไกการให,คาํปรึกษาและบริการด,านข,อมูลข:าวสาร 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 
สกอ.3.2 ระบบและกลไกการส:งเสริมกิจกรรมนิสติ 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 

องค�ประกอบท่ี 4  การวิจัย (3 ตัวบ.งชี้) 4.00 (ดี) 3.94 (ดี) 
สกอ.4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร,างสรรค 3.00 (พอใช,) 3.00 (พอใช,) 

สกอ.4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู,จากงานวิจัยหรืองานสร,างสรรค 4.00 (ดี)  5.00 (ดีมาก) 
สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร,างสรรคต:อจํานวนอาจารยประจํา  5.00 (ดีมาก) 3.84 (ดี) 

องค�ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก.สังคม (2 ตัวบ.งชี้) 2.00 (ต$องปรับปรุง) 4.00 (ดี) 
สกอ.5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก:สังคม 2.00 (ต,องปรับปรุง) 4.00 (ดี) 
สกอ.5.2 กระบวนการบริการวิชาการให,เกิดประโยชนต:อสังคม 2.00 (ต,องปรับปรุง) 4.00 (ดี) 

องค�ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ.งชี้) 4.00 (ดี) 4.00 (ดี) 
สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 (ดี) 4.00 (ดี) 

องค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ (4 ตัวบ.งชี้) 4.00 (ดี) 4.25 (ดี) 
สกอ.7.1 ภาวะผู,นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู,บรหิารทุกระดับของคณะ 3.00 (พอใช,) 4.00 (ดี) 
สกอ.7.2 การพัฒนาสถาบันสู:สถาบันเรียนรู, 4.00 (ดี) 5.00 (ดีมาก) 
สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 4.00 (ดี) 4.00 (ดี) 
สกอ.7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 4.00 (ดี) 4.00 (ดี) 

องค�ประกอบท่ี 8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (1ตัวบ.งชี้) 4.00 (ดี) 3.00 (พอใช$) 
สกอ.8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 (ดี) 3.00 (พอใช,) 
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หมายเหต ุตัวบ:งช้ี สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร,างสรรคต:อจํานวนอาจารยประจาํ กลุ:มสังคมศาสตรฯ ได, 5 คะแนน   

2.  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามตัวบ:งชี้ของสมศ. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ปm
การศึกษา  2553 และ 2554  

  

องค�ประกอบท่ี9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1ตัวบ.งชี้) 4.00 (ดี) 4.00 (ดี) 
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4.00 (ดี) 4.00 (ดี) 

รวม 23 ตัวบ.งชี้ 3.69 (ดี) 4.17 (ดี) 

องค�ประกอบ / ตัวบ.งชี ้
ผลการประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) 

2553 2554 
องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ   

- 
องค�ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ (5ตัวบ.งชี้) 3.66 (ดี) 4.28 (ดี) 

สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได,งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปm  4.51 (ดีมาก) 4.92 (ดีมาก)  

สมศ.2 
คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห:งชาติ  

3.86 (ดี) 3.94 (ดี) 

สมศ.3 
ผลงานของผู,สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท่ีได,รับการตีพิมพหรอื
เผยแพร: 

3.11 (พอใช,) 5.00 (ดีมาก) 

สมศ.4 
ผลงานของผู,สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีได,รับการตีพิมพหรือ
เผยแพร: 

ไม:ประเมิน เน่ืองจากไม:มผีู,สําเรจ็การศึกษา 

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย 3.15 (พอใช,) 3.28 (พอใช,) 
องค�ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต    

- 

องค�ประกอบท่ี 4  การวิจัย  (3 ตัวบ.งชี้) 3.51 (ดี) 
1.67 (ต$อง
ปรับปรุง) 

สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร,างสรรคท่ีได,รบัการตีพิมพหรือเผยแพร: 5.00 (ดีมาก) 3.82 (ดี) 

สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร,างสรรคท่ีนําไปใช,ประโยชน  
0.91 

(ต,องปรับปรุง
เร:งด:วน) 

0.51 
(ต,องปรับปรุงเร:งด:วน) 

สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีได,รับการรับรองคุณภาพ   
4.62 

(ดีมาก) 
0.68 

(ต,องปรับปรุงเร:งด:วน) 
องค�ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก.สังคม (2 ตัวบ.งชี้) 3.88 (ดี) 5.00 (ดีมาก) 

สมศ.8 
ผลการนําความรู,และประสบการณจากการให,บริการวิชาการมาใช,ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรอืการวิจัย 

3.76 (ดี) 5.00 (ดีมาก) 

สมศ.9 ผลการเรยีนรู,และเสรมิสร,างความเข,มแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 4.00 (ดี)  5.00(ดีมาก) 
องค�ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (2ตัวบ.งชี้) 4.50 (ดี) 4.50 (ดี) 
สมศ.10 การส:งเสริมและสนับสนุนด,านศิลปะและวัฒนธรรม 4.00(ดี) 4.00 (ดี) 
สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 (ดีมาก) 5.00 (ดีมาก) 

องค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ(1 ตัวบ.งชี้) 3.57 (ดี) 3.49 (พอใช$) 
สมศ.13 การปฏิบัตติามบทบาทหน,าท่ีของผู,บริหารสถาบัน  3.57 (ดี)  3.49 (พอใช,) 

องค�ประกอบท่ี8ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (1ตัวบ.งชี้)   
- 
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หมายเหต ุตัวบ:งช้ี สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร,างสรรคที่ได,รับการตีพิมพหรือเผยแพร: กลุ:มวิทยาศาสตรฯ ได, 5 คะแนน  

องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 ไม:มี 
จุดท่ีควรพัฒนาและข$อเสนอแนะ 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
          1.  มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตํ่ากว:าท่ีกําหนดไว,ในแผนถึงร,อยละ 40  
          2.  มีผลการดําเนินงานท่ีไม:สามารถบรรลุเปpาหมายตามตัวบ:งชี้ของแผนกลยุทธถึงร,อยละ 35 
          ข$อเสนอแนะ  
 ผู,บริหารคณะควรให,ความสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือนํามา
ทบทวนและปรับปรุงพร,อมท้ังมีระบบและกลไกในการผลักดันให,สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมได,ใกล,เคียง
และบรรลุผลตามตัวบ:งชี้ท่ีกําหนดไว,ในแผน 

องค�ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
          จุดแข็ง 
คณะฯมีความหลากหลายของหลักสูตรท้ังสายวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรซ่ึงทําให,คณะสามารถพัฒนาหรือ
สร,างหลักสูตรท่ีเปJนบูรณาการได,  
จุดท่ีควรพัฒนาและข$อเสนอแนะ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1.     แนวทางการปฏิบัติของระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร    
 2.     จํานวนคณาจารยท่ีมีตําแหน:งทางวิชาการตํ่ากว:าเกณฑ  
 3.     ระบบและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู, ห,องเรียน ห,องปฏิบัติการ ห,องพัก ระบบไฟ ระบบ
อินเตอรเน็ต และสิ่งอํานวยความสะดวกบางจุด ยังไม:เพียงพอกับจํานวนนิสิต (จากการสัมภาษณ) (ข,อมูลจาก
นิสิตและอาจารย) 
 4.     ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะด,านการวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน 
 5.  จํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน,นการวิจัยมีน,อย และผลงานตีพิมพน,อย 

ข$อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. ควรศึกษาและทบทวนบทบาทหน,าท่ีของอาจารยประจําหลักสูตร และข,อกําหนดการดําเนินของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห:งชาติ และผลักดันให,มีการปฏิบัติไปทิศทางเดียวกัน และให,ถือปฏิบัติ
ท่ัวถึงทุกหลักสูตร  
 2.  ควรมีระบบและกลไกในการกระตุ,นและเร:งในการขอตําแหน:งทางวิชาการ เช:น ระบบการให,การ
สนับสนุนการไปเสนอผลงาน ปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนในการขอทุนสนับสนุนไปเสนอผลงาน หรือ ควรใช,
วงจร PDCA มาทบทวนระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย เพ่ือสร,างสร,างจูงใจและผลักดันให,อาจารยขอ
ตําแหน:งทางวิชาการ  

องค�ประกอบท่ี9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1ตัวบ.งชี้)   
สมศ.15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต,นสังกัด 3.69 (ดี) 4.17 (ดี) 

รวม 14 ตัวบ.งชี้ 3.51 (ดี) 3.43 (พอใช$) 
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 3.  ควรมีการวิเคราะหด,วยข,อมูลเชิงประจักษ ในการวิเคราะหหาภาระงานท่ีแท,จริง และวิเคราะหหา
ต,นเหตุของป�ญหา เช:น ถ,าเกิดจากภาระงานท่ีมาจากงานสอนวิชาพ้ืนฐาน คณะฯต,องหากลยุทธในการ
แก,ป�ญหาดังกล:าว 
 4.  ควรให,ความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการเรียนรู, ห,องเรียน ห,องปฏิบัติการ 
ห,องพัก ระบบไฟ ระบบอินเตอรเน็ต และสิ่งอํานวยความสะดวกบางจุด ให,เพียงพอกับจํานวนนิสิต 
 5.  ควรมีการให,ความรู,และส:งเสริมการวิจัยท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน  เช:น จัดทําเอกสารโดยใช, 
Mind map เปJนต,น หรือ ควรมีการวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะหผลการเรียน เพ่ือหารายวิชาท่ีต,องทําวิจัยใน
ชั้นเรียน และนําผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน/ วิธีการสอนในรายวิชาท่ีอาจารยรับผิดชอบ 

6.  ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตควรเพ่ิมคุณลักษณะของ
บัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก โดยเฉพาะด,านการวิจัยท่ีจะส:งผลต:อผลงานตีพิมพและควรมีกลไกในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผลงานตีพิมพให,เปJนไปตามวิสัยทัศนของคณะ 

องค�ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 จุดแข็ง 
 1.   มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมทุกด,าน และมีการนําผลประเมิน
คุณภาพการให,บริการมาพัฒนาให,ตอบสนองความต,องการของนิสิต 
 2.   มีการให,ความรู,และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก:นิสิต และส:งเสริมให,นิสิตสร,าง
เครือข:ายพัฒนาคุณภาพระหว:างคณะและมหาวิทยาลัยอ่ืน  โดยมีกิจกรรมร:วมกัน 
 3.   มีระบบการให,คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีท่ีชัดเจนเปJนรูปธรรม เช:น  มีโครงการนิสิตพบ
อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีจัดปmการศึกษาละ 2 ครั้ง  และโครงการนิสิตพบอาจารยในหลักสูตร ท่ีจัดปmการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

จุดท่ีควรพัฒนาและข$อเสนอแนะ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ยังไม:มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู,และประสบการณแก:ศิษยเก:าโดยตรง 
 ข$อเสนอแนะ 
 ควรผลักดันให,เกิดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู,และประสบการณแก:ศิษยเก:า โดยคํานึงถึงช:วงเวลาและ
หัวข,อท่ีตรงกับความต,องการของศิษยเก:า รวมท้ังมีช:องทางในการติดต:อสื่อสารและประชาสัมพันธให,ศิษยเก:า
รับทราบและเข,าร:วมโครงการ 

องค�ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 จุดแข็ง  
 1. มีคณะกรรมการกํากับดูแลงานด,านการวิจัย การจัดสรรทุนวิจัยและรางวัลต:างๆ รวมถึงพิจารณา
เกณฑการให,ทุนสนับสนุนงานวิจัย และรางวัลต:างๆ 
 2.  มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส:งเสริมกิจกรรมด,านการวิจัยให,กับบุคลากรภายในคณะ 
 3.  มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร:อย:างต:อเนื่อง 
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จุดท่ีควรพัฒนาและข$อเสนอแนะ 
จุดท่ีควรพัฒนา  
          1.  คณะมีการติดตามผลการดําเนินงานด,านการวิจัย แต:ไม:มีการประเมินผลสําเร็จของการให,ทุนวิจัย     
การส:งผลงานวิจัยทันตามกําหนด การประเมินคุณภาพผลการวิจัยจากประเภทการตีพิมพ  
          2.  ขาดการประเมินถึงความเพียงพอของทรัพยากรท่ีสนับสนุนงานวิจัย 
 ข$อเสนอแนะ 
          1.  คณะควรวางระบบและกลไกให,มีการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานด,านการวิจัย โดยให,
ครอบคลุมถึงการประเมินความเพียงพอของทุนวิจัย  การส:งผลงานวิจัยตามกําหนด  ประเมินคุณภาพงานวิจัย
จากประเภทของการตีพิมพงานวิจัย ตลอดจนประเมินความเพียงพอของทรัพยากรท่ีสนับสนุนนักวิจัย เพ่ือนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให,ดีข้ึน 
 2.  คณะควรสนับสนุนให,มีการทําวิจัยเปJนทีมท่ีประกอบด,วยนักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยรุ:นใหม: เพ่ือให,
มีการถ:ายทอดประสบการณจากนักวิจัยอาวุโสสู:นักวิจัยรุ:นใหม: 

องค�ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก.สังคม 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
          จุดแข็ง  
           1. มีโครงการบริการวิชาการท่ีต:อเนื่องและมีการวิเคราะหผลกระทบท่ีเปJนประโยชนต:อชุมชน เช:น 
โครงการ 3 in 1 มีการดําเนินงานต:อเนื่องเปJนปmท่ี 2 

จุดท่ีควรพัฒนาและข$อเสนอแนะ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1.  แผนงานบริการวิชาการแก:สังคมยังไม:ชัดเจน 
 2.  การบริการวิชาการท่ีมีผลกระทบต:อสังคมท่ีชัดเจนยังมีน,อย 
 ข$อเสนอแนะ 
 1.   ควรจัดทําแผนงานบริการวิชาการแก:สังคมให,ชัดเจน โดยกําหนดให,มีท้ังโครงการบริการวิชาการท่ี 
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และโครงการท่ีมีผลกระทบต:อสังคม  
 2.   ควรเพ่ิมโครงการบริการวิชาการท่ีมีประโยชนหรือมีผลกระทบต:อชุมชนท่ีชัดเจน 

องค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1.   ผู,บริหารมีวิสัยทัศนและภาวะผู,นํา ใช,หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโดยเปGดโอกาสให,
บุคลากรมีส:วนร:วมในการบริหารจัดการ 
 2.   มีการจัดนําโครงการและกิจกรรมการจัดการความรู,(KM)ท่ีหลากหลายและสอดคล,องกับแผนกล
ยุทธของคณะ 

จุดท่ีควรพัฒนาและข$อเสนอแนะ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1.   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจยังขาดความสมบูรณและฐานข,อมูลไม:ครบถ,วน  
 2.   ขาดการทําผลการประเมินความพึงพอใจของผู,ใช,ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง 
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ข$อเสนอแนะ 
 1.   ควรเร:งรัดในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานข,อมูล เพ่ือให,ผู,บริหารสามารถนํามาใช,
ประโยชนในการบริหารและตัดสินใจได,อย:างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.   ควรให,ความสําคัญในการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู,ใช,ระบบสารสนเทศมาใช,
ประโยชนในการปรับปรุงให,ตรงกับความต,องการของผู,ใช, 
 3.   คณะควรปรับปรุงแผนภูมิโครงสร,างการบริหารงานให,มีความชัดเจน สามารถแสดงถึงระดับสาย
การบังคับบัญชา 

องค�ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 จุดแข็ง 
 1.  มีแหล:งงบประมาณจากเงินค:าธรรมเนียมการศึกษา และแหล:งเงินท่ีได,รับสนับสนุนจากโครงการ
ภาคพิเศษ และมหาวิทยาลัย เนื่องจากเปJนหน:วยงานท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปด,านภาษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร 
 2.  มีการแสวงหางบประมาณจากแหล:งอ่ืน โดยจัดทําโครงการเงินกู,จาก สอ.มก. เพ่ือพัฒนาด,าน
กายภาพ เช:น การปรับปรุงอาคาร การก:อสร,างอาคารการเรียนการสอนเพ่ิมเติม และมีศักยภาพในการชําระ
หนี้คืน 
จุดท่ีควรพัฒนาและข$อเสนอแนะ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ขาดแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสมบูรณและสอดคล,องกับแผนกลยุทธของคณะ 
 2. ขาดการวิเคราะหงบการเงินและจัดทําค:าใช,จ:ายต:อหัวของนิสิตและค:าใช,จ:ายในกิจกรรมท่ีสําคัญๆ 
 ข$อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินให,สมบูรณและสอดคล,องกับแผนกลยุทธของคณะ 
 2. ควรให,ความสําคัญในการวิเคราะหค:าใช,จ:ายต:อหัวนิสิตและค:าใช,จ:ายในกิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ  เพ่ือนํา
ผลมาใช,ประโยชนในการบริหารจัดการด,านค:าใช,จ:ายให,มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

องค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 ไม:มี 
จุดท่ีควรพัฒนาและข$อเสนอแนะ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานให,มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน ยังไม:สามารถทําได,
ครบถ,วน 
 ข$อเสนอแนะ 
 คณะฯ ควรจัดลําดับความสําคัญของงานท่ีควรได,รับการปรับปรุงก:อน-หลัง และมีการมอบหมายให,มี
ผู,รับผิดชอบท่ีชัดเจนในแต:ละงาน 

 รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LL0IBL6K หรือ
อ,างอิงท่ี LL0IBL6K  วันท่ี 20 กันยายน 2555   
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  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นต:าง ๆ อาทิ ผู,รับผิดชอบจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองในแต:ละองคประกอบ การจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู,ระหว:างกลุ:มหน:วยงาน การพัฒนา
หน:วยงานเพ่ือรักษาระดับผลการประเมินองคประกอบท่ีอยู:ในระดับดีมาก และพัฒนาองคประกอบท่ีมีผลการ
ประเมินไม:ถึงระดับดี หรือดีมาก รวมถึงผลการประเมินในภาพรวมท่ีอยู:ในลําดับน,อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
หน:วยงานอ่ืนในวิทยาเขตกําแพงแสน การปรับปรุงพัฒนาจุดท่ีควรพัฒนา และข,อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ เปJนต,น      

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ดังนี้  

  1. มอบผู,บริหารท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงคณบดีได,มอบหมายให,รับผิดชอบองคประกอบ 1 – 9 ไว,
แล,วนําข,อมูลจุดท่ีควรพัฒนา และข,อเสนอแนะไปพิจารณาเพ่ือนําเสนอในการประชุม และจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง สปค.01   

  2. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปmการศึกษา 2555 ฉบับประจําปm 2556 มอบให,รอง
คณบดี ผู,ช:วยคณบดี ท่ีรับผิดชอบเปJนผู,เขียนสรุปรายงานผลในแต:ละองคประกอบแทนคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ    

4.6 พิจารณาร.างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง กําหนดอัตราคาจ$างข้ันต่ํา-ข้ันสูง 
พนักงานมหาวิทยาลัย  

ด,วยกองการเจ,าหน,าท่ี มีบันทึกด:วนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10103/ว 4307 ลงวันท่ี 19 กันยายน 
2555 แจ,งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 
13/2555 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2555 ได,มอบให,กองการเจ,าหน,าท่ีแจ,งเวียนหน:วยงานพิจารณาให,ความเห็น
ต:อร:างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราค:าจ,างข้ันตํ่า-ข้ันสูง พนักงานมหาวิทยาลัย โดย
ให,นําเสนอคณะกรรมการประจําหน:วยงานพิจารณาด,วย หากมีข,อเสนอแนะหรือเห็นควรแก,ไขเพ่ิมเติม ขอให,
แ จ, ง ภ า ย ใ น วั น ท่ี  2 8  กั น ย า ย น  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?LP0TY244  หรืออ,างอิงท่ี LP0TY244  21 
กันยายน 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SYFHLP0UBQJ4.pdf  รายละเอียดดัง
แนบ  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมพิจารณาร:างประกาศในประเด็นอัตราค:าจ,างข้ันตํ่า-ข้ันสูงเปรียบเทียบกับอัตรา
ข,าราชการซ่ึงอยู:ในระบบแท:งแล,วใกล,เคียงกัน โดยพิจารณารายละเอียดต:าง ๆ มีความเห็นว:าร:างประกาศ
ดังกล:าวเหมาะสมดีแล,ว ไม:พิจารณาแก,ไข   

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และกรณีท่ีมีบุคลากรเสนอความเห็นเพ่ิมเติมขอให,แจ,งภายใน 
28 กันยายน 2555 เพ่ือจักแจ,งกองการเจ,าหน,าท่ีต:อไป 

4.7 ของบประมาณในการสนับสนุนการเสนอผลงานต.างประเทศ ประจําป= 2557 เพ่ิมเติม  

ด,วยหัวหน,าศูนยส:งเสริมการวิจัยและถ:ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) เสนอขออนุมัติ
งบประมาณในการสนับสนุนเสนอผลงานต:างประเทศ ประจําปmงบประมาณ 2557 เพ่ิมเติม โดยแจ,งว:า ศสวท. 
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รับผิดชอบจัดทําหลักเกณฑและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเสนอผลงานต:างประเทศ และจากผลการ
จัดสรรงบประมาณ ประจําปm 2556 (เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2555) มีผู,เสนอขอรับการสนับสนุน 12 ท:าน รวม
เปJนเงิน 558,595.93 บาท  

   ดังนั้น จึงเสนอประเด็นพิจารณาว:ามีความเปJนไปได,หรือไม:ท่ีคณะจะสนับสนุนเงินในหมวดนี้
เพ่ิมข้ึน เพราะการเดินทางไปเสนอผลงานต:างประเทศนั้น นอกจากจะเปJนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
แล,ว จากหลักเกณฑการจัดสรรท่ีกําหนดยังก:อให,เกิดผลงานท่ีคณะสามารถนํามาเปJนผลงานประจําปmด,านการ
วิจัยได,  

อนึ่งจํานวนเงินท่ีสนับสนุน 300,000 บาท นั้น คิดเปJนจํานวนเงินเพียง 0.09 เปอรเซ็นตของ
เงินรายได,คณะ (ถ,าเทียบวงเงินท่ีได,รับจัดสรร ประจําปm 2556 ประมาณ 2,000,000 บาท ท่ี ศสวท. ได,รับการ
จัดสรรงบประมาณจากคณะฯ สัดส:วนร,อยละ 6 ของเงินรายได,คณะฯ) กอปรกับจํานวนบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน จึงมี
ความจําเปJนอย:างยิ่งท่ีคณะฯ ควรเพ่ิมการสนับสนุนให,สอดคล,องกับการเติบโตของคณะฯ นอกจากนี้ยังเปJน
การสนับสนุน ส:งเสริมการเปJนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอีกทางหนึ่งด,วย รายละเอียด
อ, า ง อิ ง ท่ี  LN1CXUOQ เ ม่ื อ วั น ท่ี  19 กั น ย า ย น  2 5 5 5  ห รื อ สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LN1CXUOQ  

  หัวหน,าศูนยส:งเริมการวิจัยและถ:ายทอดเทคโนโลยี แจ,งเพ่ิมเติมว:าการนําเสนอพิจารณาครั้ง
นี้ มิได,ประสงคจะของบประมาณสนับสนุนเพ่ิมสําหรับปmงบประมาณ พ.ศ. 2556 แต:เสนอให,คณะฯ พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณสําหรับปmงบประมาณ 2557 จากเดิมร,อยละ 6 ให,สัดส:วนร,อยละในอัตราท่ีสูงข้ึน 

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นต:าง ๆ อาทิ การสนับสนุนงบประมาณประจําปm
ของ ศสวท. ซ่ึงเปJนงบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณท่ีเปJนประโยชนและ
สามารถกระตุ,นให,เกิดการพัฒนางาน ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ได,อย:างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ศสวท. ควรพิจารณาดําเนินการในเชิงรุก และเปJนหน:วยงานภายในท่ีทําหน,าท่ีหา
รายได, โดยมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ในลักษณะหน:วยงานท่ีสร,างผลกําไร (Profit Center) มิใช:
หน:วยต,นทุน (Cost Center) แต:เพียงอย:างเดียว เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด,านการพ่ึงพา
ตนเอง    

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบให, ศสวท. จัดทําและนําเสนอข,อมูลรายรับ – รายจ:าย และผลการ
ดําเนินงาน ของ ศสวท. เชิงเปรียบเทียบย,อนหลังมาเพ่ือประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต:อไป   

4.8 การชดใช$ทุนคืนของนิสิตท่ีไม.สําเร็จการศึกษา หลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร) 

ด,วยศาสตราจารย  ดร .สุนทรี   ยิ่ งชัชวาล แจ,งว:า ศูนย เทคโนโลยีชี วภาพเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20801/973 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2555 ติดตามการใช,ทุนคืน
ของนิสิตท่ีไม:สําเร็จการศึกษา โดยแจ,งว:า อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน ข,าราชการสังกัดสาขาวิชาชีวเคมี สายวิชา
วิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปJนผู,รับทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร ได,รับทุนสนับสนุนเปJนค:าใช,จ:ายในการลงทะเบียนเรียน และค:าวัสดุงานวิจัย ภายใต,การสนับสนุนของ
โครงการบัณฑิตศึกษาและวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ต้ังแต:ภาคต,น ปmการศึกษา 2549 โดยมี



21 

 

ข,อกําหนดว:านิสิตท่ีได,รับการสนับสนุนจากศูนยฯ ต,องส:งรายงานผลการศึกษา และนําเสนอหรือตีพิมพผลงาน
ทางวิชาการในวาระต:าง ๆ ให,กับศูนยฯ ตามเกณฑท่ีศูนยฯ กําหนด แต:เนื่องจาก อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน ได,ถูก
คัดชื่อออกจากการเปJนนิสิต เนื่องจากไม:ลงทะเบียนตามกําหนดในภาคต,น ปmการศึกษา 2554 ในการนี้ศูนยฯ 
จึงต,องติดตามการใช,ทุนคืนจากนิสิตท่ีไม:สําเร็จการศึกษา และ/หรือไม:อ,างอิงถึงแหล:งทุนในการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ (Double address) ซ่ึงจะต,องใช,เงินทุนคืนตามท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ:นดิน (สตง.) ได,วินิจฉัย 
โดยมีรายละเอียดค:าใช,จ:ายในการลงทะเบียนเรียน 65,100  บาท ท้ังนี้ศูนยขอให,แจ,งให,ผู,รับทุนทราบ และ
ติ ด ต า ม ค ว า ม ก, า ว ห น, า เ พ่ื อ ร า ย ง า น ใ ห, ศู น ย ฯ  ท ร า บ  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท่ี 
http://1 5 8 . 1 0 8 . 1 9 4 . 6 : 5 1 4 0 / scripts/foxweb.exe/oa_qa?LG0YRK08 ห รื อ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PNYFLG0YTZHZ.pdf อ,างอิงท่ี LG0YRK08  12 กันยายน 2555   

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบให,แจ,ง อ.ชัยวัฒน  วามวรรัตน ทราบกรณีการชดใช,ทุนตาม
จํานวนดังกล:าว ท้ังนี้กรณีท่ีต,องการความช:วยเหลือจากคณะฯ ให,แจ,งข,อมูลสาเหตุท่ีไม:จบการศึกษา พร,อม
รายละเอียดท่ีประสงคจะขอความช:วยเหลือเพ่ือพิจารณาต:อไป  

4.9 แจ$งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป=งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ตารางการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต.อ มก. ประจําป=งบประมาณ 2552-
2554  

ด,วยสํานักงาน ก.พ.ร. มก. มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10101/910 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2555 แจ,ง
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต:อ มก. ประจําปmงบประมาณ 2552-2554 อ,างอิงท่ี 
LF0NEDUO วั น ท่ี  1 1  กั น ย า ย น  2 5 5 5  สื บ ค, น ท่ี 
http://1 5 8 . 1 0 8 . 1 9 4 . 6 : 5 1 4 0 / scripts/foxweb.exe/oa_qa?LF0NEDUO แ ล ะ บั น ทึ ก ท่ี  ศ ธ 
0513.10101/918 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2555 แจ,งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปm
งบประมาณ พ.ศ. 2554 สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LE0S66XB 
หรืออ,างอิงท่ี LE0S66XB เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2555 รายละเอียดแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   รับทราบ และเห็นชอบให,รองคณบดีฝ�ายวิชาการ ฝ�ายกิจการนิสิต ฝ�าย
บริหารพิจารณาปรับปรุงงานบริการนิสิต ในส:วนท่ีเก่ียวข,องเพ่ือรักษามาตรฐาน และปรับปรุงการให,บริการ
ตามความต,องการของผู,ใช,บริการให,เปJนท่ีพึงพอใจ และตามประเด็นข,อเสนอแนะของนิสิตท่ีนิสิตคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตรประเมินไว,ตามความเหมาะสม    

4.10 ขออนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555 – 2559) จํานวน 3 
หลักสูตร 

ด,วยโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20417/0390 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2555 เสนอขออนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ.2555 – 2559) หลักสูตรใหม: จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)  

2. หลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการการเดินทางและท:องเท่ียว) 
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3. หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบิน)  

รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LL0PBVE7 อ,างอิงท่ี LL0PBVE7 
วันท่ี 17 กันยายน 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PIEVLL0PE0WK.pdf  ท้ังนี้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการฝ�ายการศึกษา คณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2555 
พิจารณาแล,วมีมติเห็นชอบการบรรจุแผนหลักสูตรดังกล:าว และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
ต:อไป   

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบให,เสนอขอบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.
2555 – 2559) หลักสูตรใหม: จํานวน 3 หลักสูตร โดยปรับแก,ไขข,อมูลให,ถูกต,องตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนดก:อนนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสนและมหาวิทยาลัยฯ ต:อไป    

4.11 ขออนุมัติเปล่ียนช่ือหน.วยงานภายในคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

สืบเนื่องจากการประชุมเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2555 รองอธิการบดีฝ�ายวิจัย และ
ผู,อํานวยการกองแผนงาน เชิญประชุมชี้แจงเรื่องการปรับโครงสร,างหน:วยงานภายในคณะฯ โดยเสนอให,ปรับ
ชื่อจากเดิมสายวิชา เปJนภาควิชา ดังนั้นโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  จึงมี
บันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0404 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2555 เพ่ือเสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหน:วยงานภายใน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จากเดิมใช,ชื่อโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรม
ภาษา เปJนชื่อโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา รายละเอียดสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LR0UDH14หรืออ,างอิงท่ี LR0UDH14 เม่ือวันท่ี 
23 กันยายน 2555   

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบให,ปรับแก,ไขชื่อโครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา (สอบน.) เปJนโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.)   

4.12 การปรับโครงสร$างหน.วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ด,วยรองอธิการบดีฝ�ายวิจัย และผู,อํานวยการกองแผนงาน ได,เชิญประชุมชี้แจงเรื่องการปรับ
โครงสร,างหน:วยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2555 โดยสรุปข,อมูลเพ่ือ
รายงานท่ีประชุมทราบ และพิจารณา ดังนี้  

1. ควรปรับเปลี่ยนชื่อจากสายวิชา เปJน ภาควิชา (Department)   

2. ควรมีการรวมกลุ:มงานท่ีเหมือนกันเพ่ือมิให,ซํ้าซ,อน การปรับโครงสร,างจําเปJนต,อง
กระจายหน:วยงานย:อยหรือไม: ท้ังนี้ไม:ควรกระจายหน:วยงานมากเกินไป เนื่องจากอาจมี
ผลกระทบกับรหัสรายวิชา การเพ่ิมอัตรากําลัง เปJนต,น  

3. กรณีท่ียืนยันโครงสร,างท่ีกระจายสาขาวิชาย:อย ขอให, forecast ด,วยว:าสาขาวิชาหรือ
หลักสูตรท่ีจะดําเนินการจะตอบสนองความต,องการของตลาดแรงงานได, บัณฑิตจบแล,ว
มีงานทํา   
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4. ควรมีจุดเด:น หรือจุดเน,นตามนโยบายเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ได,แก:  
4.1 การพ่ึงพาตนเอง ลดรายจ:าย เพ่ิมรายได,  
4.2 ความร:วมมือทางวิชาการ เพ่ิมเครือข:ายและงบประมาณ  
4.3 การพัฒนาสู:สากล โดยเฉพาะอาเซียน  

5. ข,อสังเกต ท่ีนําเสนอ 

5.1 มีการแบ:งส:วนราชการภายในย:อย งานบริหารและธุรการทุกสายวิชา ซ่ึงควรรวม
ไว,ท่ีสํานักงานเลขานุการ เหมือนกับคณะอ่ืน ๆ  

5.2 ความเหมือนของศาสตรท่ีจะทําให,เกิด flexibility  

5.3 มีหน:วยงานท่ีเปJน Profit Center  

5.4 จะมีโครงสร,างใดท่ีปรับยกฐานะในอนาคต เนื่องจากมีความแตกต:างและ
หลากหลายสาขาวิชาภายใน 5 ปmข,างหน,า ท้ังนี้ คณบดีนําเสนอความคิดเห็น ซ่ึงยังมิได,ผ:านมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ หรือการประชาพิจารณบุคลากรในสังกัด โดยแจ,งว:าคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ควรแยกหน:วยงานเพ่ือยกฐานะเปJนหน:วยงานระดับคณะ รวม 4 คณะ ดังนี้  

5.4.1 คณะอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
5.4.2 คณะศิลปศาสตรและเทคโนโลยีการจัดการ สุพรรณบุรี  
5.4.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5.4.4 คณะศิลปศาสตร กําแพงแสน  

5.5 การปรับเปJนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โครงสร,างท่ีมีอยู:จะรองรับได,อย:างไร   

6. ขอให,ปรับโครงสร,างโดยพิจารณาในภาพรวม ปรับให,เปJนป�จจุบัน โครงสร,างหน:วยงาน 
ไม:ควรกระจายภายใน และขอข,อมูลเพ่ิมเติมตามแบบฟอรมท่ีกองแผนงานนําเสนอ รวมท้ังระบุจุดเด:น-จุดเน,น 
ผลดี-ผลกระทบเชิงเปรียบเทียบกรณีโครงสร,างเดิม และโครงสร,างใหม: (งานนโยบายและแผน จะจัดส:ง
แบบฟอรมให,ทุกหน:วยงาน/โครงการ)   

7. กําหนดส:งข,อมูลภายในเดือนกันยายน 2555 หรือเดือนตุลาคม 2555 โดยนําเสนอผ:าน
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ก:อนนําเสนอมหาวิทยาลัย  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   รับทราบ และเห็นชอบให,ทุกหน:วยงานพิจารณาจัดส:งข,อมูลเพ่ิมเติมใหม:
ตามความต,องการของกองแผนงาน โดยมอบงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ประสานงานสรุปและ
นําเสนอภายในเดือนตุลาคม 2555  

4.13 ขออนุมัติประเมินผลการสอน อ.ดร.เอกชัย สุนทรศิลสังวร   

เนื่องจาก อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศฺลสังวร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน:ง 
อาจารย สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ได,รับอนุมัติบรรจุเข,ารับราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต:วันท่ี 10 สิงหาคม 2553 เสนอ
ขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหน:งทางวิชาการในตําแหน:งผู,ช:วยศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร 
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โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01417242 สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองต,น (Introductory to 
Differential Equation) ในภาคปลาย ปmการศึกษา 2555 และจัดส:งเอกสารประกอบ ด,วย    

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01417242 สมการเชิ งอนุ พันธ เ บ้ืองต,น 
(Introductory to Differential Equation)  

2. แผนการสอนรายวิชา 01417242 สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองต,น (Introductory to 
Differential Equation)  ภาคปลาย ปmการศึกษา 2555       

ท้ังนี้หัวหน,าสายวิชาคณิตศาสตรฯ ได,ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน
เรียบร,อยแล,ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับเรื่องเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 
2555 และจากการตรวจเอกสาร อ.ดร.เอกชัย สุนทรศิลสังวร ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ คณะศิลปศาสตรฯ พบว:าไม:มีแบบท่ี 1 และแบบท่ี 4 ได,แก:  

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  ไม:มีเอกสารแบบท่ี 1    

2. แบบประวัติส:วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4) จัดส:งเอกสารเปJนแบบ ก.พ.อ. 03    

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ,งกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว,ตามข,อ 4.2 หน:วยงานจะต,องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอน
ตามกรอบเวลา ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปm 2555 จะต,องเสนอเรื่องส:งถึงกองการ
เจ,าหน,าท่ี บางเขน ก:อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2555    

ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด,วย
ความเรียบร,อย และเปJนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึง
กําหนดให,คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน,าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
(หัวหน,าภาควิชาหรือเทียบเท:า เปJนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหน:งทางวิชาการ จํานวน 2 ท:าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต:งต้ังตามรายชื่อท่ี
คณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอต:อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน:งทางวิชาการอนุมัติแต:งต้ัง
ต:อไป พร,อมนี้ได,แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน:งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตรและ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร  อ, า ง อิ ง ท่ี  FW0Z9BXZ ห รื อ สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแต:งต้ังคณะกรรมการฯ ตามองคประกอบ ดังนี้  

1. หัวหน,าสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ประธานกรรมการ 

2. รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ    กรรมการ 

3. ผศ.ชานันก สุดสุข     กรรมการ     
  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยขอให, อ.ดร.เอกชัย สุนทรศิลสังวร จัดส:ง/แก,ไขเอกสาร
เพ่ิมเติม 2 ชุด ตามความเห็นของประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรให,เรียบร,อยก:อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต:อไป    
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4.14 ขออนุมัติประเมินผลการสอน อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ   

เนื่องจาก อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน:ง 
อาจารย สังกัดสาขาวิชาชีววทิยา สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,รับอนุมัติบรรจุ
เข,ารับราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต:วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2550 เสนอขอประเมินผลการสอนในการ
ขอตําแหน:งทางวิชาการในตําแหน:งผู,ช:วยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดล,อม โดย
เสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 02741512 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ในภาคปลาย ปm
การศึกษา 2555 และจัดส:งเอกสารประกอบ ด,วย    

1. แบบประวัติส:วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 02741512 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)  

3. แผนการสอน 02741512 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ภาคปลาย ปmการศึกษา 
2555 

ท้ังนี้หัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร ได,ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน
เรียบร,อยแล,ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับเรื่องเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 
2555 และจากการตรวจสอบไม:มีเอกสารแบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)     

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ,งกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว,ตามข,อ 4.2 หน:วยงานจะต,องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอน
ตามกรอบเวลา ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปm 2555 จะต,องเสนอเรื่องส:งถึงกองการ
เจ,าหน,าท่ี บางเขน ก:อนวันท่ี 1 ตุลาคม       

ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด,วย
ความเรียบร,อย และเปJนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึง
กําหนดให,คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน,าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
(หัวหน,าภาควิชาหรือเทียบเท:า เปJนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหน:งทางวิชาการ จํานวน 2 ท:าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต:งต้ังตามรายชื่อท่ี
คณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอต:อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน:งทางวิชาการอนุมัติแต:งต้ัง
ต:อไป พร,อมนี้ได,แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน:งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตรและ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร  อ, า ง อิ ง ท่ี  FW0Z9BXZ ห รื อ สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ    

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแต:งต้ังคณะกรรมการตามองคประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ  
2. ผศ.ศิรประภา  เปรมเจริญ  กรรมการ  
3. ผศ.ฐิติยา    แซ:ป�ง   กรรมการ       

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยขอให, อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ จัดส:งเอกสารเพ่ิมเติม/
แก,ไขข,อมูลรหัสรายชื่อวิชาให,ถูกต,อง ครบถ,วนก:อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต:อไป    
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4.15 ติดตามความก$าวหน$าการกําหนดเกณฑ�ในการเบิกจ.ายค.าตอบแทนการสอนเกิน 150 
ช่ัวโมง(ข$าราชการ) และ 180 ช่ัวโมง(พนักงาน)    

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 
8/2555 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2555 พิจารณา เรื่อง การกําหนดเกณฑในการเบิกค:าตอบแทนการสอนเกิน 
เพ่ือนําเงินรายได,ในส:วนท่ีสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา ใช,สําหรับการเบิกจ:ายค:าตอบแทนดังกล:าว มาจ,าง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได,ทดแทน สามารถแบ:งเบาภาระงานสอน ช:วยให,อาจารยได,มีเวลาผลิตผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัย เพ่ือความก,าวหน,าในสายงานอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ และท่ีประชุมพิจารณา
แล,วมีมติเห็นชอบให,แต:งต้ังคณะทํางานพิจารณาวิเคราะหข,อมูลเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติท่ี
เหมาะสม โดยมี รองคณบดีฝ�ายวิชาการ เปJนประธาน ผู,ช:วยคณบดีฝ�ายบัณฑิตศึกษา หัวหน,าสายวิชา/
ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาทุกท:าน เปJนกรรมการ และผู,ช:วยคณบดีฝ�ายบริการการศึกษา เปJนกรรมการ
และเลขานุการ นั้น 

เพ่ือติดตามความก,าวหน,าในการดําเนินงาน ตามภาระหน,าท่ีหนึ่งของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ รองคณบดีฝ�ายวิชาการ จึงขอแจ,งรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการท่ีได,รับการแต:งต้ังว:าอยู:
ในระหว:างการประสานงานเพ่ือนัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากําหนดหลักเกณฑดังกล:าว     

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555  

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังไม:จัดส:งรายงาน
สถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายได, ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 และรายงานผลการใช,จ:ายเงิน
งบประมาณแผ:นดิน ประจําปm 2555 หมวดค:าตอบแทนใช,สอยและวัสดุ โดยจะขอรายงานในเดือนตุลาคม 2555       

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ        

5.2 รายงานการใช$สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟpาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร  
3 –4 ต้ังแต:เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต,องปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน และลดค:าใช,จ:ายสาธารณูปโภค ร,อยละ 5 ต:อปm และป�จจุบัน
คณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช,พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัด
เพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ ประจําปm 2555 เพ่ือลดค:าไฟฟpาและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู:ใน
ระหว:างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     

หน:วยอาคารสถานท่ี งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ ยังไม:จัดส:งรายงานสถิติ
ข,อมูลการใช,สาธารณูปโภค ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ดังนั้นจะติดตามและนําเสนอรายงานในเดือน
ถัดไปแทน   
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ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2555  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท,ายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือให,การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได,ล:วงหน,า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2555 ประจําเดือนตุลาคม 2555 วันจันทร
ท่ี 29 ตุลาคม 2555 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร,อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 17 ตุลาคม 
2555 และจัดส:งระเบียบวาระการประชุมให,คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 24 ตุลาคม 2555         

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

5.4 โครงการบริการวิชาการแก.กลุ.มเด็กด$อยโอกาส  

รองคณบดีฝ�ายวิชาการ แจ,งว:าคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,รับการประสานงาน
มอบหมายให,สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการด,านคอมพิวเตอรแก:กลุ:มด,อยโอกาสทางการศึกษา 
จํานวน 2 รุ:น  

รุ:นท่ี 1 กลุ:มเด็กด,อยโอกาส จํานวนประมาณ 170 คน ระหว:างวันท่ี 7 – 11 ตุลาคม 2555   

รุ:นท่ี 2 กลุ:มเด็กพิการทางร:างกาย จํานวนประมาณ 170 คน ระหว:างวันท่ี 13 – 17 
ตุลาคม 2555  

ดังนั้น จึงขอแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ และประชาสัมพันธให,บุคลากรในสังกัดทราบด,วย  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.5 เชิญร.วมงานเกษียณอายุราชการ  

ด,วยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดงาน “สามอนงค ลั้ลลา อําลา ศวท.” เพ่ือแสดง
มุทิตาจิตและขอบคุณบุคลากรซ่ึงเกษียณอายุราชการ ประจําปm 2555 ในวันศุกรท่ี 28 กันยายน 2555 เวลา 
18.00 – 22.00 น. ณ ห,องคอนเวนชั่น อาคารศูนยมหาวิทยาลัย กําแพงแสน จํานวน 3 ท:าน ดังนี้  

1.  ผศ.เบญจมาศ  แก,วนุช สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาฟGสิกส  

2.  ผศ.ประไพศรี   วิเศษสุขพงศ  สังกัดสายวิชาศิลปศาสตร 

3.  นางช,อย  มณีเนตร   สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาฟGสิกส  

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู,บริหารทุกท:านให,เกียรติร:วมงานดังกล:าว โดยขอความร:วมมือแต:งกาย
ตามtheme งาน “floral and blue”  
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ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ    

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.  

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู,บันทึกรายงานการประชุม     

 

 


