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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 10/2556 

วันจันทร�ท่ี 28 ตุลาคม 2556 
ณ ห&อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู&มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร  กรรมการ  
3. ผศ.นพพร   รัตนช+วง รองคณบดีฝ(ายบริหาร  กรรมการ 
4. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน/าสายวิชาคณิตศาสตรฯ   กรรมการ 
5. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. อ.ดร.ป4ทมา จันทรเจริญสุข หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ   
8. รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ(อาจารยประจํา) กรรมการ  
9. อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ ผู/แทนคณาจารย  กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 
ผู&เข&าร0วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก/วประสิทธิ์ รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.ดร.พจมาลย  พูลมี รองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต 
3. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ+ม หัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี 
4. อ.ดร.ปCติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
5. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
6. อ.ดร.ศศิมลฑล ม+วงศรีจันทร  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟCสิกส  
7. อ.ดร.พงศพันธ  ศรีเมือง  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
8. รศ.ชุติมณฑน บุญมาก  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร  
9. อ.เพ็ญสินี กิจค/า  แทนประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ 
10. อ.ชนมชนก ชิตประเสริฐ แทนประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา  09.40 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

  ผู/ช+วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหน/าท่ีประธาน
การประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ&งเพ่ือทราบ 

1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีรอบป9ท่ี 3   

ประธานแจ/งว+าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู/อํานวยการสถาบัน 
และผู/อํานวยการสํานัก แจ/งขอเชิญประชุมเพ่ือสัมภาษณข/อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของคณบดีหลังจากได/
ดํารงตําแหน+งในการบริหารงานครบรอบปLท่ี 3 ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00  - 12.00 น. ณ ห/องประชุม 6 ชั้น 
2 อาคารสารนิเทศ 50 ปL ดังนั้นจึงเชิญรองคณบดี ผู/ช+วยคณบดีทุกฝ(าย เข/าร+วมประชุมเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน
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ตามวันและเวลาดังกล+าวด/วย ท้ังนี้ประธานมอบรองคณบดีฝ(ายบริหาร และคุณนิศานาถ แก/วมา เลขานุการคณบดี
ประสานงานกับรองคณบดีแต+ละฝ(ายเพ่ือจัดเตรียมข/อมูล ดังนี้  

1.  ผลการดําเนินงานตามข/อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามผลฯ ในรอบปLท่ี 2  

2.  ผลการดําเนินงานในรอบปLท่ี 3  

3.  แผนการดําเนินงานในป4จจุบัน  

หน+วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ จัดรถตู/เปOนพาหนะในการดําเนินงานในเวลา 7.00 น. ณ 
อาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2556  

 ประธานขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร  ครั้ ง ท่ี  9/2556 เ ม่ือวันจันทร ท่ี  30 กันยายน 2556 เ พ่ือรับรองรายละเอียดสืบค/น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V41CHQUY หรืออ/างอิงท่ี V41CHQUY เม่ือวันท่ี 27 
ตุลาคม 2556 และนําเสนอในการประชุมด/วยแล/ว  

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม       

วาระท่ี  3 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2556 
 ตามท่ีกําหนดให/หน+วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ/งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 เนื่องจากงานนโยบายและแผน ยังมิได/ดําเนินการสรุปรายงานผลการดําเนินงานของหน+วยงานภายใน/
โครงการ และฝ(ายต+างๆ ประจําเดือนกันยายน 2556 รายงานเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2556  ดังนี้  
ลําดับ 

ท่ี หน0วยงาน 
การนําส0งรายงาน 

 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 

1 ฝ(ายบรหิาร ไม+มีรายงาน ไม+มีรายงาน ไม+มีรายงาน 

2 ฝ(ายวิชาการ + หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร 15 ส.ค. 56 13 ก.ย. 56 10 ต.ค. 56 

3 ฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ 14 ส.ค. 56 12 ก.ย. 56 ไม+มีรายงาน 

4 ฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ 15 ส.ค. 56 12 ก.ย. 56 ไม+มีรายงาน 

5 ฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 16 ส.ค. 56 ไม+มีรายงาน ไม+มีรายงาน 

6 ฝ(ายกิจการนิสติ  7 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 

7 ฝ(ายวางแผนและพัฒนา 7 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 

8 ฝ(ายประกันคุณภาพ 16 ส.ค. 56 18 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 

9 ฝ(ายบัณฑิตศึกษา  9 ส.ค. 56 12 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 

10 ฝ(ายและวิเทศสัมพันธ  7 ส.ค. 56 12 ก.ย. 56 ไม+มีรายงาน 

11 สายวิชาคณติศาสตร 9 ส.ค. 56 4 ก.ย. 56 9 ต.ค. 56 

12 สายวิชาวิทยาศาสตร 20 ส.ค. 56 20 ก.ย. 56 จะจัดส+งภายหลัง 

13 สายวิชาศิลปศาสตร 13 ส.ค. 56 10 ก.ย. 56 3 ต.ค. 56 

14 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 5 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 10 ต.ค. 56 
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15 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ จะจัดส+งภายหลัง จะจัดส+งภายหลัง จะจัดส+งภายหลัง 

16 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ 16 ส.ค. 56 11 ก.ย. 56 8 ต.ค. 56 

17 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ 6 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 8 ต.ค. 56 

18 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ 19 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 จะจัดส+งภายหลัง 

19 ศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลย ี 9 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 8 ต.ค. 56 

20 สํานักงานเลขานุการ 7 ส.ค. 56 6 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 

21 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 7 ส.ค. 56 4 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 

22 โครงการจัดตั้งส+วนงานจัดการศึกษา 16 ส.ค. 56 25 ก.ย. 56 10 ต.ค. 56 

23 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟCสิกส 16 ส.ค. 56 11 ก.ย. 56 15 ต.ค. 56 

24 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 16 ส.ค. 56 11 ก.ย. 56 11 ต.ค. 56 

25 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 16 ส.ค. 56 11 ก.ย. 56 11 ต.ค. 56 

26 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 19 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 จะจัดส+งภายหลัง 

27 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 15 ส.ค. 56 10 ก.ย. 56 25 ต.ค. 56 

28 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 10 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 4 ต.ค. 56 

รวมหน0วยงานท่ีไม0ส0งรายงาน 2 2 8 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.2 รับทราบผลการจัดซ้ือจัดจ&าง งบลงทุน เงินงบประมาณ ประจําป9 2556 
ด/วยหน+วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จ/าง

รายการครุภัณฑ ประจําปL 2556 เงินงบประมาณ และเงินรายได/ รายละเอียดอ/างอิงท่ี WQ13V6BT เม่ือวันท่ี 22 
ตุลาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WQ13V6BT  ดังนี้  

1. ความก/าวหน/าการจัดซ้ือครุภัณฑงบประมาณแผ+นดิน ประจําปL 2556วงเงินรวม 4,088,700 บาท 
รายละเอียด ดังนี้  

- รายการครุภัณฑท่ีได/รับการจัดสรรจํานวน  12  รายการ 
- รายการครุภัณฑท่ีได/รับการปรับแผนการใช/เงินเหลือจ+ายจํานวน 10  รายการ 

รวมรายการท่ี 1 และ 2 รวมท้ังสิ้น 22 รายการ 
- รายการท่ีได/รับการจัดซ้ือและเบิกจ+ายแล/วท้ังหมด 22 รายการเปOนเงิน 4,087,940.50บาท 
- มีเงินคงเหลือจากการจัดซ้ือครุภัณฑ  22 รายการเปOนเงิน 759.49 บาท 
- สรุป เงินงบประมาณเบิกจ+ายเรียบร/อยแล/ว คิดเปOนร/อยละ 99.98   

2. ความก/าวหน/าการจัดซ้ือครุภัณฑงบประมาณเงินรายได/ ประจําปL 2556 วงเงินรวม 4,428,763 
บาท  

- รายการครุภัณฑท่ีได/รับการจัดสรรจํานวน  46 รายการ 
- ยกเลิกรายการ ป4pมสุญญากาศกําลังสูง  เปOนเงิน 130,000 บาท คิดเปOนร/อยละ 2.94 
- รายการท่ีได/รับการจัดซ้ือและเบิกจ+ายแล/วท้ังหมด 43 รายการ เปOนเงิน 3,380,120.26 บาท 
- อยู+ระหว+างการส+งสินค/า 1 รายการ เปOนเงิน 191,000 บาท คิดเปOนร/อยละ 4.31 
- อยู+ระหว+างรอเรื่องกันเงินเหลื่อมปLในระบบ ERP จํานวน 1 รายการ คิดเปOนเงิน 4.02 

      -    สรุป เงินรายได/เบิกจ+ายเรียบร/อยแล/ว คิดเปOนร/อยละ 76.32  

3. ความก/าวหน/าในการจัดทําแผนจัดซ้ือครุภัณฑ งบประมาณ ประจําปL 2557 แผนการจัดซ้ือ/จ/าง 
กองคลัง บางเขน เปOนหน+วยดําเนินการ ในส+วนของหน+วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการประสานงานรวบรวมข/อมูลจาก
หน+วยงานภายในท่ีได/รับจัดสรรงบประมาณ จัดส+งคุณลักษณะเฉพาะฯ พร/อมใบเสนอราคา และดําเนินการขออนุมัติ
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จัดซ้ือ/จ/างตามระเบียบฯ จากการประสานงานจะมีการปรับแผนรายการกล/องจุลทรรศน โดยเพ่ิมจํานวนหน+วย ดังนั้น
จึงอยู+ระหว+างรอให/ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ+ายประจําปL 2558 ประกาศใช/ และได/รับอนุมัติเงินประจํางวดเรียบร/อยแล/ว
จึงจะเสนอขออนุมัติ จากมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าด/วยการพัสดุฯ ต+อไป  

4. แผนจัดซ้ือ/จ/าง เงินรายได/ ปLงบประมาณ 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี WV19UMH6 เม่ือวันท่ี 27 
ตุลาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WV19UMH6   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.3 รายงานการประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ป9การศึกษา 2555 

ด/วยรองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ แจ/งว+าฝ(ายประกันคุณภาพนําเสนอข/อมูลรายงานการประเมิน
คุณภาพคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือเผยแพร+ทางเว็บไซตคณะฯ สําหรับผู/บริหารท่ีประสงคจะนําข/อมูลใช/
ประโยชน ขอให/ติดต+อรับเล+ม หรือ CD ได/ท่ี น.ส.กมลธนัสร สามสีเนียม งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ  

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม       รับทราบ  

3.4 สรุปคําขอกําหนดกรอบอัตรากําลังเพ่ิมใหม0 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําป9
งบประมาณ 2558 – 2561 

สืบเนื่องจากสถาบันอุดมศึกษากลุ+มใหม+ 49 สถาบัน ได/เสนอขอแผนอัตรากําลัง ประจําปLงบประมาณ 
2558 - 2561 ถึง สกอ. เพ่ือพิจารณา ดังนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใน
สถาบันการศึกษา ทําหน/าท่ีแทน กพอ. ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2556 เห็นควรกําหนดอัตรา
เพ่ิมใหม+โดยมีเปwาหมายให/ประเทศมีศักยภาพ และเกิดความได/เปรียบในเชิงแข+งขันเพ่ือรองรับการเข/าสู+ประชาคม
อาเซียน และเห็นควรให/กําหนดกรอบอัตรากําลังเพ่ิมใหม+ของสถาบันอุดมศึกษาท้ังระบบ ดังนั้นจึงขอให/มหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาความจําเปOนและความเหมาะสม หากเห็นว+ามีความจําเปOนจะต/องกําหนดกรอบอัตรากําลังเพ่ิมใหม+ โดย
พิจารณาถึงความสอดคล/องกับสภาพความเปOนจริงในป4จจุบัน แนวโน/มการรับนิสิต จํานวนอาจารย จํานวนหลักสูตร 
และตารางสอนท่ีได/รับการรับรองจากศูนยบริการการสอน หรือหน+วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดตารางสอนโดยตรง เพ่ือ
ประกอบการวิเคราะหในการจัดทําแผนเพ่ือขอกรอบอัตรากําลังเพ่ิมใหม+ ประจําปL 2558-2561 รายละเอียดสืบค/นท่ี 

ลําดับ รายการสิ่งก0อสร&าง วงเงินก0อสร&าง ความก&าวหน&าในการดําเนินงาน 
1. โครงการก+อสร/างอาคารศูนยการศึกษา

อุตสาหกรรมบริการนานาชาติ 
438,700,000 บาท  ป4จจุบันอยู+ในระหว+างดําเนินงาน งวดท่ี 2.  

-งานเทคอนกรีตฐานรากอาคาร แล/วเสร็จ  97.22% 
-งานเทคอนกรีตคานคอดิน แล/วเสร็จ  12.92% 
 

2. โครงการก+อสร/างอาคารกิจกรรมนิสิต  13,666,000 บาท  ป4จจุบันอยู+ในระหว+างดําเนินงานงวดท่ี 2 
- ตอกเสาเข/ม ก+อสร/างฐานราก เสาตอม+อ คานคอดิน แล/ว
เสร็จ 100% 
-  ก+อสร/างคานคอดินช้ัน 1 พ้ืนช้ันท่ี 1 บันไดข้ึนช้ันท่ี 1 เสา
รับคานช้ันท่ี2 แล/วเสร็จ 79.50 % 
- ก+อสร/างคานช้ันท่ี 2  พ้ืนช้ันท่ี 2 บันไดข้ึนช้ันท่ี2  เสารับ
คานช้ันท่ี 3 ไม+น/อยกว+า 20% แล/วเสร็จ 1 % 
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http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WD0YHSRK หรืออ/างอิงท่ี WD0YHSRK เม่ือวันท่ี 9 
ตุลาคม 2556   

ในการนี้คณะฯ ได/แจ/งหน+วยงานภายใน/โครงการ เพ่ือพิจารณาจัดทําคําขอกําหนดกรอบอัตรากําลัง
เพ่ิมใหม+ประจําปLงบประมาณ 2558 - 2561 ตามแบบฟอรม โดยมอบงานนโยบายและแผน ประสานงานสรุปรวบรวม
คําขอกรอบอัตรากําลังและนําเสนอกองแผนงานเรียบร/อยแล/ว ดังนั้นจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ รายละเอียดสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WV10QTNB หรืออ/างอิงท่ี WV10QTNB เม่ือวันท่ี 27 
ตุลาคม 2556  โดยรวมขอกําหนดกรอบอัตราเพ่ิมท้ังสิ้น 61 อัตรา 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ติดตามความก&าวหน&าในการจัดทําแผนดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ 4 ป9 

สืบเนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีคําสั่งท่ี 385/2556 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 
แต+งต้ังคณะทํางานจัดทําร+างนโยบายพัฒนาคณะฯ (ระยะ 4 ปL ระหว+างวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 – 20 พฤษภาคม 
2561) โดยมี อ.ดร.แตงอ+อน  พรหมมิ ผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปOนประธานคณะทํางาน และให/
คณะทํางานมีหน/าท่ีกําหนดรูปแบบ วิธีการ และดําเนินการจัดทําร+างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ให/แล/วเสร็จภายในวันท่ี 
24 มิถุนายน 2556 เพ่ือนําเสนอคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ท้ังนี้การดําเนินการจัดทํานโยบาย
การพัฒนาคณะฯ ได/ผ+านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะทํางานจัดทําร+างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 8/2556 คราวประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบเรียบร/อยแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี VD0OAVAC 
เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VD0OAVAC    

ในการนี้กองแผนงานได/ติดตามการจัดทําแผนดําเนินงาน 4 ปL ตามนโยบายท่ีได/รับอนุมัติดังกล+าว 
เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต+อไป จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2556 มอบให/ อ.ดร.แตงอ+อน  พรหมมิ ผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ ประธาน
คณะทํางานจัดทําร+างนโยบายพัฒนาคณะฯ ดําเนินการจัดทําแผนฯ โดยประสานงานกับกองแผนงาน บางเขน  

ดังนั้น เพ่ือให/การดําเนินการเปOนไปด/วยความเรียบร/อย และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพ่ือให/ความเห็นชอบจึงขอติดตามความก/าวหน/าในการดําเนินงาน  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให/ อ.ดร.แตงอ+อน  พรหมมิ ประธานคณะทํางานจัดทําร+างนโยบายพัฒนา
คณะฯ ประสานงานคณะทํางานเพ่ือดําเนินการให/แล/วเสร็จและนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้ง
ท่ี 11/2556 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556  

4.2 (ร0าง) ผู&รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน และรับผิดชอบข&อมูล ตามองค�ประกอบ/ตัวบ0งช้ี 
ในการจัดทํา SAR คณะ ป9การศึกษา 2556 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีมติเห็นชอบให/ฝ(าย
ประกันคุณภาพจัดทํา (ร+าง) ผู/รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน และรับผิดชอบข/อมูลตามองคประกอบ/ตัวบ+งชี้  
เพ่ือให/การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปLการศึกษา 
2556 มีความสมบูรณยิ่งข้ึน รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ จึงขอเสนอ (ร+าง) ผู/รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน 
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และรับผิดชอบข/อมูล ตามองคประกอบ/ตัวบ+งชี้ มาเพ่ือพิจารณา รายละเอียดอ/างอิงท่ี WM0KTBME เม่ือวันท่ี 22 
ตุลาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WM0KTBME ดังนี้  

เนื่องจากผู/บริหารคณะฯ จะครบวาระในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงเปOนช+วงเวลาในการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/เทียบเท+า และระดับคณะฯ ดังนั้นจึงจําเปOนต/องกําหนดผู/รับผิดชอบ
รายงานผลการดําเนินงาน และรับผิดชอบข/อมูลตามองคประกอบ/ตัวบ+งชี้ในการจัดทํา SAR ปLการศึกษา 2556 ให/แล/ว
เสร็จก+อนเดือนพฤษภาคม 2557 ท้ังนี้ผู/รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน มอบหมายให/รองคณบดี ผู/ช+วยคณบดีดูแล 
กํากับ และติดตามเพ่ือสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบท่ีรับผิดชอบ และผู/รับผิดชอบข/อมูลให/พิจารณา
ตัวบ+งชี้ท่ีรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการจัดทํา รวบรวมข/อมูลรายงานให/รองคณบดี ผู/ช+วยคณบดีเปOนรายเดือน/รายไตรมาส    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยกํานดผู/รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน และรับผิดชอบข/อมูล 
ตามองคประกอบ/ตัวบ+งชี้ ในการจัดทํา SAR คณะ ปLการศึกษา 2556 ตามร+างฯ ท่ีรองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ
นําเสนอ โดยดําเนินการให/แล/วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557 ก+อนสิ้นสุดวาระคณบดี และให/ปรับแก/ไข ดังนี้  

องคประกอบท่ี 7  ข/อ 7.2  ให/ปรับแก/ไขเปOน 2 ด/าน และมอบหมายผู/รับผิดชอบ  ดังนี้  
7.2.1  ด/านการผลิตบัณฑิต    
 ผู/รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน  รองคณบดีฝ(ายวิชาการ  
 ผู/รับผิดชอบข/อมูล   คุณสิรินญา  เจริญศักด์ิ  
7.2.2  ด/านการผลิตการวิจัย    
 ผู/รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน  รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 ผู/รับผิดชอบข/อมูล   คุณพิชญากร  พิมพา   

4.3 (ร0าง) แผนพัฒนาปรับปรุงตามข&อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดให/คณะฯ จัดส+งแผนพัฒนาปรับปรุงตามข/อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ (สปค.01) ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 บัดนี้ฝ(ายประกันคุณภาพ ได/รวบรวมและ
จัดทํา (ร+าง) แผนพัฒนาปรับปรุงตามข/อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ (สปค.01) เพ่ือให/ผู/บริหาร และท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตรวจสอบและให/ความเห็นเพ่ือความสมบูรณของแผนงาน เพ่ือนําเสนอ
แผนให/มหาวิทยาลัยฯ ได/ตามกําหนด รายละเอียดอ/างอิงท่ี WT0VR715 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WT0VR715  ดังนี้  

เนื่องจากร+างแผนพัฒนาปรับปรุงตามข/อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ยังขาด
ข/อมูลของรองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ และแผนพัฒนาปรับปรุงตามท่ีเสนอฯ ควรดําเนินการให/แล/วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2557   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามร+างแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ดังกล+าว โดยขอให/ติดตามข/อมูลเพ่ิมเติมจาก
รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ และให/ปรับแก/ไข  ดังนี้  

องคประกอบท่ี 2  ปรับแก/ไขในส+วนท่ีตัวอักษรสีแดง จากเดิม “จัดหาทุนของคณะ เพ่ือส�งเสริม
การศึกษาต�อระดับปริญญาเอก”  และ “พัฒนาบุคลากรในด&านคุณวุฒิและตําแหน�งทางวิชาการ โดยกองทุนพัฒนาคณะ 
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรโดยส�งเสริมและสนับสนุนให&บุคลากร ศึกษาต�อระดับปริญญาเอก ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ”  เปOน “จัดสรรงบประมาณเงินรายได&ของคณะ เพ่ือส�งเสริมการศึกษาต�อระดับปริญญาเอก”  และ “พัฒนา
บุคลากรสายวิชาการในด&านคุณวุฒิ โดยการสนับสนุนให&ศึกษาต�อระดับปริญญาเอก”    
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4.4 รายงานผลการดําเนินงานข้ันต&นของคณะกรรมการพัฒนางานห&องสมุด ศวท. 

ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ี 727/2556 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2556 แต+งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนางานห/องสมุดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ชุดใหม+) โดยมี อ.ดร.ป4ทมา จันทรเจริญสุข เปOน
ประธานคณะกรรมการ รายละเอียดอ/างอิงท่ี VJ0Y3ZYU เ ม่ือวันท่ี  9 กันยายน 2556 หรือสืบค/น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VJ0Y3ZYU  และมีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ 
แล/ว 2 ครั้ง เม่ือวันท่ี 3 และ 17 ตุลาคม 2556 นั้น 

ดังนั้นประธานคณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการดําเนินงานข้ันต/น จากท่ีได/มอบหมายให/
บรรณารักษห/องสมุดสํารวจทรัพยากรห/องสมุด พบว+ามีคณาจารยหลายท+านยืมหนังสือห/องสมุดแล/วไม+นํามาคืน เปOน
ระยะเวลานานกว+า 6 เดือน และเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับให/บริการมีจํานวน 13 เครื่อง เปOนเครื่องสําหรับการทํางาน
ของบรรณารักษ 2 เครื่อง ใช/ในการสืบค/น 5 เครื่อง และเครื่องชํารุดใช/งานไม+ได/ จํานวน 6 เครื่อง และจากผลการ
สํารวจโดยเฉลี่ยมีผู/ใช/บริการห/องสมุด วันละประมาณ 150 คน เฉลี่ย 5 เครื่อง : 150 คน เท+ากับ 1 เครื่อง : 30 คน 
ดังนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาห/องสมุดพิจารณาแล/ว มีข/อคิดเห็นเพ่ือพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติ รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WM0P1BML  หรืออ/างอิงท่ี WM0P1BML เม่ือ
วันท่ี 18 ตุลาคม 2556 โดยสรุป ดังนี้  

1. อาจารยและเจ/าหน/าท่ี ของคณะฯ ทุกคนต/องปฏิบัติตามระเบียบการยืม-คืนหนังสือห/องสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอย+างเคร+งครัด หากไม+ปฏิบัติตามระเบียบฯ เช+น ไม+ส+งคืนหนังสือ ไม+ชําระค+าปรับเม่ือหนังสือ
เกินกําหนด ละเลยต+อการแจ/งเตือนของบรรณารักษ เปOนต/น ให/มีผลต+อการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  

2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาคณะฯ (บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ) ปLละ 
50,000 บาท และโครงการภาคพิเศษทุกโครงการ ปLละ 50,000 บาท/โครงการ เพ่ือใช/เปOนงบอุดหนุนการพัฒนา
ห/องสมุดคณะฯ งบลงทุนเพ่ือใช/ในการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 5 เครื่อง และจัดซ้ือหนังสือ ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
เข/าห/องสมุด โดยงบอุดหนุนเพ่ือพัฒนาห/องสมุด ขอให/เปOนงบต+อเนื่อง โดยเริ่มต้ังแต+ปLงบประมาณ 2557 เปOนต/นไป 
กรณีท่ีไม+สามารถสนับสนุนในปLงบประมาณ 2557 ก็ขอให/พิจารณาสมทบในปLงบประมาณถัดไป  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา       

ท่ีประชุมพิจารณาและอภิปรายกรณีท่ีอาจารย เจ/าหน/าท่ีของคณะฯ ไม+ปฏิบัติตามระเบียบการยืม-
คืนหนังสือห/องสมุดฯ และการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาห/องสมุดคณะฯ ในประเด็นต+าง ๆ พอสมควร
และเห็นชอบให/ดําเนินการ ดังนี้     

มติท่ีประชุม   
1. ให/กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติกรณีอาจารย หรือเจ/าหน/าท่ีของคณะฯ ไม+ปฏิบัติตามระเบียบการ

ยืม-คืนหนังสือห/องสมุดฯ ให/ดําเนินการ ดังนี้  
1.1 มอบบรรณารักษติดตามให/ส+งคืนหนังสือ อย+างน/อย 2 ครั้ง เปOนลายลักษณอักษร 
1.2 กรณีดําเนินการตามข/อ 1.1 แล/วยังไม+ได/ผล ให/บันทึกรายงานเสนอคณบดี เพ่ือแจ/งหัวหน/า

หน+วยงานต/นสังกัดทราบและพิจารณา โดยให/มีผลต+อการพิจารณาประเมินผลคะแนน
บําเหน็จความชอบประจําปL สัดส+วนของต/นสังกัดร/อยละ 60 และสัดส+วนของคณบดีร/อย
ละ 40 เกณฑการปรับลดคะแนนให/คณบดี และหัวหน/าหน+วยต/นสังกัดพิจารณาร+วมกัน 

2. มอบคณะกรรมการพัฒนางานห/องสมุดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรฯ พิจารณาจัดทํา
แผนพัฒนาห/องสมุดระยะ 3 –5 ปL และแผนพัฒนาฯ เร+งด+วน เพ่ือพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ประจําปL 2558  

3. ให/ชะลอการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาคณะฯ (บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ) และ
โครงการภาคพิเศษไว/ก+อน  
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4. มอบรองคณบดีฝ(ายบริหารนําประเด็นการขอรับเงินอุดหนุนฯ ไปพิจารณาเพ่ิมเติมเรื่องการ
พิจารณาสัดส+วนการจัดสรรเงินงบประมาณรายได/ให/หน+วยงานภายใน    

4.5 ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ�การให&รางวัลตีพิมพ�เผยแพร0 การใช&ประโยชน� การจดอนุสิทธิบัตร 
และสิทธิบัตร ประจําป9งบประมาณ 2557 

ด/วยหัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20406/117 
ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2556 เสนอพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑการให/รางวัลตีพิมพเผยแพร+ การใช/
ประโยชน การจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร ประจําปLงบประมาณ 2557 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายส+งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย ศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 พิจารณา
แล/วมีมติเห็นชอบให/กําหนดหลักเกณฑการให/รางวัลตีพิมพเผยแพร+ การใช/ประโยชน การจดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร 
ประจําปLงบประมาณ 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี WL0Y7JL5 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WL0Y7JL5  ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบ เพ่ือดําเนินการจัดทําประกาศคณะฯ ต+อไป  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.6 ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ�การให&ทุนสนับสนุนการส0งผลงานเพ่ือตีพิมพ� ประจําป9งบประมาณ 
2557 

ด/วยหัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20406/116 
ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2556 เสนอพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑการให/ทุนสนับสนุนการส+งผลงานเพ่ือ
ตีพิมพ ประจําปLงบประมาณ 2557 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายส+งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ศูนยส+งเสริมการวิจัย
และถ+ายทอดเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบให/กําหนดหลักเกณฑ
การให/ทุนสนับสนุนการส+งผลงานเพ่ือตีพิมพฯ รายละเอียดอ/างอิงท่ี WL0Y1JNA เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2556 หรือสืบค/น
ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WL0Y1JNA ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบ เพ่ือดําเนินการจัดทําประกาศคณะฯ ต+อไป  

ท้ังนี้จากการเวียนในระบบ AMS-e Office กรรมการพิจารณาเสนอความเห็นว+าควรระบุคุณสมบัติ 
เพ่ิมเติม “ต&องไม0เปKนผลงานท่ีได&รับรางวัลผลงานตีพิมพ�เผยแพร0มาแล&ว” เนื่องจากในแบบฟอรมมีการระบุไว/ ท้ังนี้
ควรระบุไว/ในการขอรางวัลผลงานตีพิมพเผยแพร+ตามวาระท่ี 4.5 ว+าต/องไม+เปOนผลงานท่ีได/รับทุนสนับสนุนการส+งผลงาน
ตีพิมพแล/ว เนื่องจากกระบวนการขอส+งผลงานตีพิมพ เกิดก+อนการขอรับรางวัลผลงานตีพิมพเผยแพร+  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยให/แก/ไขตามความเห็นท่ีประชุมข/างต/น    

4.7 การรับนิสิตย&ายคณะ (น.ส.ฟาลิดา อังกุโร) 

ด/วย น.ส.ฟาลิดา อังกุโร รหัส 5520601992 นิสิตชั้นปLท่ี 2 สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ยื่นคําร/องขอย/ายคณะ/สาขาวิชาเอก เพ่ือเข/าศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ภาคปกติ โดยผ+านความเห็นชอบจากผู/ปกครอง อาจารยท่ีปรึกษา หัวหน/าภาควิชาครุศึกษา คณบดีคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนาศาสตรเรียบร/อยแล/ว   

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ พิจารณาคําร/องดังกล+าวแล/ว
มีมติเห็นชอบให/รับ น.ส.ฟาลิดา อังกุโร เข/าศึกษาในดังกล+าวได/ต้ังแต+ภาคปลาย ปLการศึกษา 2556 สําหรับรายวิชาท่ีขอ
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เทียบโอนให/เปOนไปตามระเบียบฯ  รายละเอียดอ/างอิงท่ี WF0XHI8D เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WF0XHI8D   

 การขออนุมัติดังกล+าวเปOนไปตามข/อบังคับว+าด/วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พุทธศักราช 2548 ข/อ 16 การย/ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ซ่ึงผ+านความเห็นชอบจากภาควิชา คณบดีต/น
สังกัด และอยู+ในดุลยพินิจของภาควิชา คณบดีต/นสังกัดท่ีจะรับย/าย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.8 การประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน0งผู&ช0วยศาสตราจารย� (อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ0ม) 

เนื่องจาก อ.ดร.วรางคณา  จิตตชุ+ม พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน+ง อาจารย 
สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/รับอนุมัติบรรจุเข/ารับราชการ ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ต้ังแต+วันท่ี 12 เมษายน 2544 โดยมีอายุราชการ 12 ปL 6 เดือน 10 วัน เสนอขอประเมินผลการสอนในการ
ขอตําแหน+งทางวิชาการ ตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 
01403365 เคมีพอลิเมอร 1 (Polymer Chemistry I)  ภาคปลาย ปLการศึกษา 2556 และจัดส+งเอกสารประกอบ ด/วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  
2. แบบประวัติส+วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    
3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01403365 เคมีพอลิเมอร 1 (Polymer Chemistry I)      
4. ประมวลการสอน วิชา 01403365 เคมีพอลิเมอร 1 (Polymer Chemistry I) ภาคปลาย ปL

การศึกษา 2556  

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ได/ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน
เรียบร/อยแล/ว และสํานักงานเลขานุการ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 และจากการตรวจสอบ มีเอกสารครบถ/วน 
รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WQ0YZQB3 อ/างอิงท่ี WQ0YZQB3 วันท่ี 
22 ตุลาคม 2556  

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ/งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว/ตามข/อ 4.2 หน+วยงานจะต/องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปL 255x จะต/องเสนอเรื่องส+งถึงกองการเจ/าหน/าท่ี บางเขน ก+อนวันท่ี 
1 ตุลาคม 255x       

ดังนั้น เพ่ือให/การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย 
และเปOนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให/คณะกรรมการประจํา
คณะฯ มีหน/าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน/าภาควิชาหรือเทียบเท+า เปOนประธาน
อนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทางวิชาการ จํานวน 2 ท+าน 
โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต+งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอต+อคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน+งทางวิชาการอนุมัติแต+งต้ังต+อไป พร/อมนี้ได/แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทาง
วิ ช า ก า ร  สื บ ค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ ห รื อ อ/ า ง อิ ง ท่ี 
FW0Z9BXZ     

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให/พิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการตามองคประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร  ประธานอนุกรรมการ  
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2. รศ.ดร.จงรักษ  แก/วประสิทธิ์  อนุกรรมการ  
3. ผศ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล  อนุกรรมการ       

4.9 การประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน0งผู&ช0วยศาสตราจารย� (อ.พัชรา จตุรโกมล) 

เนื่องจาก อ. พัชรา จตุรโกมล พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/รับอนุมัติบรรจุเข/ารับราชการ ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ต้ังแต+วันท่ี 16 มิถุนายน 2551 โดยมีอายุราชการ 5 ปL 4 เดือน 7 วัน เสนอขอประเมินผลการสอนในการ
ขอตําแหน+งทางวิชาการในตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  โดยเสนอขอประเมินผลการสอน
ในรายวิชา 01458271 ขอบข+ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร (Scope and Theories of Public 
Administration)  ภาคปลาย ปLการศึกษา 2556 และจัดส+งเอกสารประกอบ ด/วย    

1. แบบประวัติส+วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    
2. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01458271 ขอบข+ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร         
3. ประมวลการสอน รายวิชา 01458271 ขอบข+ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร ภาคต/น 

และภาคปลาย ปLการศึกษา 2556  

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร ได/ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสาร
ผลงานเรียบร/อยแล/ว และสํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2556 และจากการตรวจสอบพบว+า 
เอกสารแบบเสนอขอประเมินการสอน (แบบท่ี 1) ยังมิได/แนบมาเห็นควรให/จัดส+งเพ่ิมเติม รายละเอียดอ/างอิงท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WP0XE0M8 หรือท่ี WP0XE0M8 เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 
2556      

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ/งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว/ตามข/อ 4.2 หน+วยงานจะต/องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปL 255x จะต/องเสนอเรื่องส+งถึงกองการเจ/าหน/าท่ี บางเขน ก+อนวันท่ี 
1 ตุลาคม 255x       

ดังนั้น เพ่ือให/การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด/วยความ
เรียบร/อย และเปOนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให/
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน/าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน/าภาควิชาหรือ
เทียบเท+า เปOนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทาง
วิชาการ จํานวน 2 ท+าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต+งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ต+อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการอนุมัติแต+งต้ังต+อไป พร/อมนี้ได/แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการ
สอน ตํ าแหน+ งท า ง วิ ช า ก า ร  คณะ ศิ ล ปศาส ต ร แ ล ะ วิ ท ย าศาส ต ร  อ/ า ง อิ ง ท่ี  FW0Z9BXZ ห รื อสื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให/พิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการตามองคประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร   ประธานอนุกรรมการ  
2. รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข  อนุกรรมการ  
3. ผศ.วลี  สงสุวงค   อนุกรรมการ       

4.10 การประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน0งผู&ช0วยศาสตราจารย� (อ.ทนุวงศ� จักษุพา) 

เนื่องจาก อ.ดร.ทนุวงศ จักษุพา ข/าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/รับอนุมัติย/ายมาดํารงตําแหน+งอาจารย ณ 
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วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต+วันท่ี 5 มกราคม 2548 โดยมีอายุราชการในตําแหน+งอาจารย 8 ปL 9 เดือน เสนอขอ
ประเมินผลการสอนในการขอตําแหน+งทางวิชาการ ตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอร โดยเสนอขอ
ประเมินผลการสอนในรายวิชา 02739424 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and 
Design) ภาคปลาย ปLการศึกษา 2556 และจัดส+งเอกสารประกอบ ด/วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  
2. แบบประวัติส+วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    
3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 02739424 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ (Object 

Oriented Analysis and Design)        
4. ประมวลการสอน วิชา 02739424 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented 

Analysis and Design) ภาคปลาย ปLการศึกษา 2555   

ท้ังนี้หัวหน/าสายวิชาคณิตศาสตรฯ ได/ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงานเรียบร/อยแล/ว 
และสํานักงานเลขานุการ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 และจากการตรวจสอบ มีเอกสารครบถ/วน รายละเอียด 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WF0WILGF อ/างอิงท่ี WF0WILGF วันท่ี 11 ตุลาคม 
2556  

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ/งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว/ตามข/อ 4.2 หน+วยงานจะต/องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปL 255x จะต/องเสนอเรื่องส+งถึงกองการเจ/าหน/าท่ี บางเขน ก+อนวันท่ี 
1 ตุลาคม 255x       

ดังนั้น เพ่ือให/การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย 
และเปOนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให/คณะกรรมการประจํา
คณะฯ มีหน/าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน/าภาควิชาหรือเทียบเท+า เปOนประธาน
อนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทางวิชาการ จํานวน 2 ท+าน 
โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต+งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอต+อคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน+งทางวิชาการอนุมัติแต+งต้ังต+อไป พร/อมนี้ได/แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทาง
วิ ช า ก า ร  สื บ ค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ ห รื อ อ/ า ง อิ ง ท่ี 
FW0Z9BXZ     

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให/พิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการตามองคประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน/าสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  ประธานอนุกรรมการ  
2. รศ.ชุติมนฑณ   บุญมาก     อนุกรรมการ  
3. รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย    อนุกรรมการ       

4.11 ขออนุมัติเปMดรายวิชาใหม0 02738434 ชีววิทยาอุณหภาพเบ้ืองต&นของสัตว�ขาข&อและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Introductory arthropod thermal biology and climate 
change) 

ด/วย อ.ดร.จิรนันท  ปCยะพงษกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาสัตววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร มี
บันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0764 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2556 ขออนุมัติเปCดรายวิชาใหม+ หมวดวิชาเฉพาะหลักสูตร วท.บ.
(วิทยาศาสตรชีวภาพ) สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ วิชาเฉพาะเลือก รหัสวิชา 02738434 รายวิชา ชีววิทยาอุณหภาพ
เบ้ืองต/นของสัตวขาข/อและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Introductory arthropod thermal biology and 
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climate change) เพ่ือเปOนทางเลือกให/แก+นิสิตท่ีมีความสนใจศึกษา และวิจัย พร/อมนี้ได/แนบรายละเอียดแบบเสนอ
ขอเปCดรายวิชาใหม+ (วช.มก.1-1) ประมวลการสอน และแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู/
สู+รายวิชา มาด/วยแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี WS0YEIAB เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2556   

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา ครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 พิจารณาแล/ว
มีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปCดรายวิชา 02738434 โดยให/แก/ไขรายละเอียดในแบบฟอรม วช.มก.1-1 และประมวลการ
สอนก+อนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต+อไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี WS0YEIAB เม่ือวันท่ี 24 
ตุลาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WS0YEIAB  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.12 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการ  

ด/วยคณาจารย โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา จํานวน 12 คน 
เสนอขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชาต+าง ๆ จํานวน 12 รายวิชา ประกอบด/วย  

4.12.1 รายวิชา 03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ  

ด/วย อ.เขวิกา สุขเอ่ียม พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ตําแหน+ง อาจารย สังกัดโครงการ
จัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0768  ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 
เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ รายวิชา 03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ จํานวน 3 
หน+วยกิต สัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ต้ังแต+ภาคปลาย ปLการศึกษา 2556 เปOนต/นไป 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V9100JZ3 หรืออ/างอิงท่ี 
V9100JZ3 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556  

4.12.2 รายวิชา 03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท0องเท่ียว 
(Service Quality Management in Hotel and Tourism Business) 

ด/วย อ.เมทินี  วงศธราวัฒน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0778 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ รายวิชา 03763324 การจัดการคุณภาพบริการใน
ธุรกิจโรงแรมและท+องเท่ียว (Service Quality Management in Hotel and Tourism Business) จํานวน 3 หน+วย
กิต ดําเนินการสัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ต้ังแต+ภาคปลาย ปLการศึกษา 2556 เปOนต/น
ไป รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90ZYQW8 หรืออ/างอิงท่ี 
V90ZYQW8 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556  

4.12.3 รายวิชา 03758111 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 

ด/วย อ.กฤษณ  เลี้ยงพันธุ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0777  ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ รายวิชา 03758111 หลักการตลาด (Principles 
of Marketing) จํานวน 3 หน+วยกิต ดําเนินการสัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ต้ังแต+ภาค
ปลาย ปLการศึกษา 2556 เปOนต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี V90ZXNDH เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90ZXNDH    
  



 13

4.12.4 รายวิชา 03763253 การจัดการงานแม0บ&าน 

ด/วย อ.หงสกุล เมสนุกูล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0776 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ รายวิชา 03763253 การจัดการงานแม+บ/าน 
(Housekeeping Management) จํานวน 3 หน+วยกิต ดําเนินการสัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาค
การศึกษา ต้ังแต+ภาคปลาย ปLการศึกษา 2556 เปOนต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี V90ZW40V เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 
2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90ZW40V     

4.12.5 รายวิชา 03763111 ธุรกิจการท0องเท่ียว 

ด/วย อ.อิสระพงษ พลธานี พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0775 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ รายวิชา 03763111 ธุรกิจการท+องเท่ียว 
(Tourism Business) จํานวน 3 หน+วยกิต ดําเนินการสัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา 
ต้ังแต+ภาคปลาย ปLการศึกษา 2556 เปOนต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี V90ZULT1 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 หรือ
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90ZULT1  

4.12.6 รายวิชา 03763212 พฤติกรรมนักท0องเท่ียว 

ด/วย อ.อภิญญา  สุพิชญ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0774 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ รายวิชา 03763212 พฤติกรรมนักท+องเท่ียว 
จํานวน 3 หน+วยกิต ดําเนินการสัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ต้ังแต+ภาคปลาย ปL
การศึกษา 2556 เปOนต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี V90ZSNQG เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90ZSNQG    

4.12.7 รายวิชา 03763323 การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท0องเท่ียว 

ด/วย อ.พิชญา ร+มโพธิ์ภักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+ง อาจารย สังกัดโครงการจัดต้ัง
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0773 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 เสนอ
ขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ รายวิชา 03763323 การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท+องเท่ียว 
จํานวน 3 หน+วยกิต ดําเนินการสัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ต้ังแต+ภาคปลาย ปL
การศึกษา 2556 เปOนต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี V90ZQUBF เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90ZQUBF     

4.12.8 รายวิชา 03763213 ระบบการขนส0งในการท0องเท่ียว 

ด/วย อ.จันทรเมธา  ศรีรักษา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0772 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ 03763213 ระบบการขนส+งในการท+องเท่ียว 
จํานวน 3 หน+วยกิต ดําเนินการสัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ต้ังแต+ภาคปลาย ปL
การศึกษา 2556 เปOนต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี V90ZP1RN เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90ZP1RN   
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4.12.9 รายวิชา 03763342 มัคคุเทศก� (Tour Guide) 

ด/วย อ.นุจนาถ นรินทร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ตําแหน+ง อาจารย สังกัดโครงการ
จัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0770 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 
เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ 03763342 มัคคุเทศก (Tour Guide) จํานวน 3 หน+วยกิต 
ดําเนินการสัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ต้ังแต+ภาคปลาย ปLการศึกษา 2556 เปOนต/นไป 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90ZBPUB หรืออ/างอิงท่ี 
V90ZBPUB  เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556   

4.12.10 รายวิชา 03760272 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรมและท0องเท่ียว 

ด/วย อ.ณภัทร  สําราญราษฏร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0771 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ 03760272 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรม
และท+องเท่ียว (Accounting for Hotel and Tourism Business Management) จํานวน 3 หน+วยกิต ดําเนินการ
สัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ต้ังแต+ภาคปลาย ปLการศึกษา 2556 เปOนต/นไป รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90ZD9L9 หรืออ/างอิงท่ี V90ZD9L9 เม่ือวันท่ี 
30 สิงหาคม 2556   

4.12.11 รายวิชา 03757111 ธุรกิจเบ้ืองต&น 

ด/วย อ.สรวีย  เนตรโพธิ์แก/ว พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0769 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ 03757111 ธุรกิจเบ้ืองต/น (Introduction to 
Business) จํานวน 3 หน+วยกิต ดําเนินการสัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ต้ังแต+ภาคปลาย 
ปLการศึกษา 2556 เปOนต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี V90Z71JP เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90Z71JP    

4.12.12 รายวิชา 03757112 องค�การและการจัดการ 

ด/วย อ.ชุติมา  นุตยะสกุล พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0767 ลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ 03757112 องคการและการจัดการ 
(Organization and Management) จํานวน 3 หน+วยกิต ดําเนินการสัดส+วนความรับผิดชอบ 100% ระยะเวลา 3 ภาค
การศึกษา ต้ังแต+ภาคปลาย ปLการศึกษา 2556 เปOนต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี V90Z0VZL เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 
2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90Z0VZL  

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา ครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2556 พิจารณา
แล/วมีมติเห็นชอบเสนออนุมัติดําเนินงาน โดยคิดภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานข้ัน
ตํ่าในฐานะอาจารยผู/สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบฝ(ายวิชาการดําเนินการต+อไป  
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4.13 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 02731221 พีชคณิตเชิงเส&น (Linear algebra) 
ด/วย อ.ดร.พรพิศ  ยิ้มประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+ง อาจารย สังกัดสายวิชาคณิตศาสตรฯ 

มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20403/218  ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ 
รายวิชา 02731221 พีชคณิตเชิงเส/น (Linear algebra) รายละเอียด ดังนี้  

1. รายวิชา 02731221 พีชคณิตเชิงเส/น (Linear algebra) จํานวน 3 หน+วยกิต  

2. สัดส+วนความรับผิดชอบ   100%  

3. ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (1 ตุลาคม 2556  ถึง 31 มีนาคม 2557)    

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา ครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 พิจารณา
แล/วมีมติเห็นชอบเสนออนุมัติดําเนินงาน โดยคิดภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานข้ัน
ตํ่าในฐานะอาจารยผู/สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดอ/างอิงท่ี WS0YAOUU เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2556 
หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WS0YAOUU  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบฝ(ายวิชาการดําเนินการต+อไป  

4.14 ขอแก&ไขคะแนน โดยใช& KU 7 

4.14.1 รายวิชา 01402311 Biochemistry I   

ด/วย อ.ดร.พริมา  พิริยางกูร อาจารยผู/ จัดการรายวิชา 01402311 ชีว เคมี 1 
Biochemistry I ภาคต/น ปLการศึกษา 2556 โดยรายงานคะแนนตามระบบออนไลน เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 แล/ว 
แต+เม่ือทวนสอบพบว+ามีข/อผิดพลาดในรายงานผลคะแนนของ น.ส.พรทิพย ป4ทมธานินท รหัส 5520104174 เนื่องจาก
ไม+ได/รวมคะแนนสอบกลางภาค ดังนั้นจึงขอแก/ไขคะแนนตามแบบ KU7 จากคะแนนเดิม F เปOนคะแนน D รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WP0Y07HR หรืออ/างอิงท่ี WP0Y07HR เม่ือ
วันท่ี 21 ตุลาคม 2556  

4.14.2 รายวิชา 01355352 English for Tourism 

ด/วย อ.พิมพชนก พิทักษชัยยะบุตร อาจารยพิเศษรายวิชา 01355352 English for 
Tourism ภาคปลาย ปLการศึกษา 2555  เนื่องจากได/รับแจ/งจากนายณัฐเดช พ่ึงธรรมสุจริต รหัส 5321650161 ว+า
ลงทะเบียนผิดรายวิชา โดยลงทะเบียนรายวิชา 01355361 English for Tourism I ทําให/นิสิตได/รับคะแนน N  และอยู+
ในระหว+างการขออนุมัติแก/ไขการลงทะเบียนให/ถูกต/อง และเม่ือแก/ไขการลงทะเบียนถูกต/องแล/ว จึงขอแก/ไขคะแนนตาม
แบบ KU7 จากคะแนนเดิม N เปOนคะแนน C+  และรับรองว+านิสิตเข/าเรียนรายวิชา 01355352 และผ+านการสอบแล/ว 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WP0XOM5H หรืออ/างอิงท่ี 
WP0XOM5H เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2556  

4.14.3 รายวิชา 01424281 Introduction to Biotoxicology 

ด/วย อ.ดร.เครือมาศ  สมัครการ อาจารยผู/จัดการรายวิชา 01424281 Introduction to 
Biotoxicology ภาคต/น ปLการศึกษา 2556 โดยมีนิสิตลงทะเบียนเรียน รวม 18 คน รายงานคะแนนตามระบบออนไลน 
แล/วพบว+ามีข/อผิดพลาดในการรวมคะแนน และลงคะแนน ท้ัง 18 คน ดังนั้นจึงขอแก/ไขคะแนนตามแบบ KU7 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WL0XJBWY หรืออ/างอิงท่ี 
WL0XJBWY เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2556   
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4.14.4 รายวิชา 01424112 Laboratory in Biology  

ด/วย อ.ดร.รัชพล พะวงรัตน อาจารยผู/จัดการรายวิชา 01424112 Laboratory in 
Biology ภาคปลาย ปLการศึกษา 2553 ของ น.ส.จิรภา  ทองศรี นิสิตคณะเกษตร รหัส 5320104740 ซ่ึงลงทะเบียนผิด
ประเภทจากCredit เปOน Audit ทําให/ได/คะแนน P เม่ือนิสิตขอแก/ไขประเภทการลงทะเบียน ดังนั้นจึงขอแก/ไขคะแนน
ตามแบบ KU7 จาก P เปOน C รายละเอียดอ/างอิงท่ี WF0XTS8O เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WF0XTS8O   

4.14.5 รายวิชา 01417167 Engineering Mathematics I 

ด/วย อาจารย ดร.ศศิธร อุดปCน อาจารยผู/สอนรายวิชา 01417167 Engineering 
Mathematics I ภาคต/น ปLการศึกษา 2556 โดยมีนิสิตลงทะเบียนเรียน รวม 11 คน รายงานคะแนนตามระบบ
ออนไลน แล/วพบว+ามีข/อผิดพลาดในการกรอกคะแนน และรวมคะแนน ท้ัง 11 คน ดังนั้นจึงขอแก/ไขคะแนนตามแบบ 
KU7 รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WS0XW50R หรืออ/างอิงท่ี 
WS0XW50R เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2556   

4.14.6 รายวิชา 01355252 Business English Writing 

ด/วยประธานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  แจ/ง
ขออนุมัติแก/ไขระดับคะแนนตามแบบ KU7 ภาคปลาย ปLการศึกษา 2555 ของ น.ส.ศรัญญา ศรีวิเชียร รายวิชา 
01355252 Business English Writing หมู+ 809 ซ่ึงมีอาจารยโธมัส พารคิสัน เปOนอาจารยผู/สอน เนื่องจากนิสิตส+ง
รายงานทาง e-mail ถึงอาจารยผู/สอนผิด account ทําให/รายงานท่ีอาจารยได/รับไม+ครบถ/วน เม่ือนิสิตยื่นคําร/องขอ
ตรวจสอบผลการเรียน ทําให/พบข/อผิดพลาด และป4จจุบันนิสิตได/ส+งรายงานและอาจารยผู/สอนได/ตรวจสอบเรียบร/อย
แล/ว จึงขอแก/ไขคะแนนจากเดิม D+  เปOน A  รายละเอียดอ/างอิงท่ี WF0XZTOT เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 หรือสืบค/น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WF0XZTOT   

4.14.7 รายวิชา 01355231 English Writing 

ด/วยประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ แจ/งขออนุมัติแก/ไขระดับคะแนนตาม
แบบ KU7 ภาคต/น ปLการศึกษา 2556 ของ น.ส.ราชาวดี  ใสสะอาด รายวิชา 01355231 English Writing หมู+ 809 ซ่ึง
มีอาจารย ดร.สุพัตรา สุชาฤทธิ์รักษ เปOนอาจารยพิเศษรับผิดชอบตรวจงานเขียน Comparison-contrast essay ของ
นิสิตทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียน หมู+ 809 และ 810 สัดส+วนคะแนน 15% เนื่องจากอาจารยตรวจสอบพบว+ามิได/กรอก
คะแนนส+วนดังกล+าวให/นิสิต ทําให/การรวมคะแนนไม+ครบถ/วน ดังนั้นจึงขอแก/ไขคะแนนจากเดิม D+  เปOน C+   
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WW0OIHAW หรืออ/างอิงท่ี 
WW0OIHAW เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556  

อนึ่งการแก/ไขคะแนนตามแบบ KU7 ยกเว/นการแก/ไขคะแนน I ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 
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/ไขคะแนนโดย
นําเรียนหัวหน/าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ(ายวิชาการ พิจารณาให/ความเห็นชอบ
ตามลําดับ ก+อนนําส+งสํานักทะเบียนและประมวลผล พร/อม KU 7 เพ่ือดําเนินการต+อไป 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  
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4.15 ขอเสนอช่ือผู&ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเพ่ิมเติมของหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา)  

ด/วยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20414/306 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอเสนอชื่อผู/ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเพ่ิมเติม โดย
ขอเสนอชื่อ ดร.พีรดา พรหมมีเนตร คุณวุฒิ Ph.D.(Plant Molecular Biology) ตําแหน+ง นักวิจัย สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ 
Comparative Genome of Cyanobacteria และ Photosysthesis of Cyanobacteria and algae สังกัด สถาบัน
พัฒนาและฝ�กอบรมโรงงานต/นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล/าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยผ+านการ
พิจารณาจากสายวิชา และรองคณบดีฝ(ายบัณฑิตศึกษาฯ เรียบร/อยแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี WF0YAQH0 เม่ือวันท่ี 11 
ตุลาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WF0YAQH0  

อนึ่ง การเสนอชื่อแต+งต้ังผู/ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ต/องผ+านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ และนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต+งต้ังต+อไป  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.16 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ประจําป9งบประมาณ 2556 

รองคณบดีฝ(ายบริหาร ซ่ึงได/รับมอบหมายจากคณบดีให/ติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปL 2556 ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีข/อแนะนําให/เพ่ิมเติมแผนบริหารความเสี่ยงด/านความปลอดภัยใน
ทรัพยสิน อุบัติภัยต+าง ๆ และด/านการเรียนการสอนนอกเหนือจากการประชาสัมพันธหลักสูตร และให/มีการติดตามผล
การบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดให/ผู/รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานให/คณบดีทราบทุก 3 เดือน     
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4.17 แผนบริหารความเส่ียงของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําป9งบประมาณ 2557 

ด/วยรองคณบดีฝ(ายบริหาร นําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยดําเนินการตามข/อเสนอแนะแต+ยังขาดด/านการเรียนการสอน ดังนั้นจึงขอให/ปรับ
หรือทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจําปL  2557 เ พ่ือให/ครอบคลุมทุกภารกิจ รายละเอียดสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WV0ONIRE หรืออ/างอิงท่ี WV0ONIRE เม่ือวันท่ี 27 
ตุลาคม 2556  

เนื่องจากแผนความเสี่ยงของหน+วยงาน กําหนดส+งมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันท่ี 21 ตุลาคม 2556  
ดังนั้น ฝ(ายบริหารได/รวบรวมและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปL 2557 รายละเอียดตามอ/างอิง ท้ังนี้ได/แจ/งให/
ผู/เก่ียวข/องทราบผ+านระบบ e-Office ในกรณีมีข/อเสนอแนะเพ่ือแก/ไข/ปรับปรุง ขอให/แจ/งฝ(ายบริหาร เพ่ือรวบรวมและ
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาก+อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต+อไป 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยขอให/ดําเนินการตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระ
ท่ี 4.16 ด/วย     

4.18 การจัดทํา MOU ระหว0างหน0วยงานภายใน มก. และเง่ือนไขการลดหย0อน หรือยกเว&น
ค0าธรรมเนียมการใช&เครื่องมือให&แก0หน0วยงานท่ีมี MOU ร0วมกัน  

ด/วยรองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอเสนอวาระพิจารณาในประเด็น ดังนี้  

1. การทํา MOU ระหว+างหน+วยงานภายใน มก. สามารถดําเนินการได/ และถูกต/องตามระเบียบ มก. 
หรือไม+  

2. หน+วยงานท่ีทํา MOU กับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สามารถขอลดหย+อน หรือยกเว/น 
ค+าธรรมเนียมการใช/เครื่องมือท่ีคณะฯ ดูแล ได/หรือไม+ และในทางกลับกัน ถ/าคณะฯ  สามารถลดหย+อน หรือยกเว/น
ค+าธรรมเนียมการใช/บริการได/ หน+วยงานท่ี MOU. ด/วย ก็จะให/ความร+วมมือในแนวทางเดียวกัน 

ท้ังนี้รองคณบดีฝ(ายวิจัย และบริการวิชาการ ยังมิได/จัดส+งเอกสารประกอบการเสนอวาระ 
รายละเอียดสืบค/น ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WB0SOISH หรืออ/างอิง ท่ี 
WB0SOISH เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบให/ชะลอวาระดังกล+าวไว/ก+อน เนื่องจากรองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการ
วิชาการ ผู/เสนอวาระมิได/เข/าร+วมประชุม  

4.19 โครงการความร0วมมือด&านการวิจัยและบริการวิชาการกับสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  

ตามท่ี รศ.ปริทรรศน  นฤทุม เสนอประเด็นความร+วมมือด/านการวิจัยและบริการวิชาการร+วมกับฝ(าย
ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน โดยแจ/งว+าหากคณะฯ และหน+วยงาน
ภายใน/โครงการ ประสงคจะดําเนินการ รศ.ปริทรรศน  นฤทุม ยินดีจะประสานงานโครงการดังกล+าวให/  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายเรื่องความร+วมมือด/านต+าง ๆ กับสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ 
กําแพงแสน ท่ีดําเนินการอยู+แล/ว อาทิ การให/ความร+วมมือด/านการศึกษา โดยมีบุคลากรรับเชิญเปOนอาจารยพิเศษ การ
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รับฝ�กงานให/แก+นิสิตในหลักสูตรต+าง ๆ เช+น วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) วท.บ.(จุลชีววิทยา) การรับเปOนอาจารยท่ี
ปรึกษาป4ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ สําหรับความร+วมมือในด/านการวิจัย และอ่ืน ๆ เปOนต/น     

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบฝ(ายวิชาการ และฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ ประสานงานกับ  
รศ.ปริทรรศน  นฤทุม ผู/ทรงคุณวุฒิเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานต+อไป  

4.20 รายงานผลการประชุมการบูรณาการหน0วยงานด&านวิทยาศาสตร� (4 คณะ 4 วิทยาเขต)  

จากการประชุมการบูรณาการหน+วยงานด/านวิทยาศาสตร ประกอบด/วยคณะวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร ศรีราชา คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร และคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร เม่ือวันท่ี 24 – 25 ตุลาคม 2556 โดยแบ+งกลุ+มบูรณาการเปOน 4 กลุ+ม ประกอบด/วย  

1. กลุ+มวิจัยและบริการวิชาการ  

2. กลุ+มการศึกษา  

3. กลุ+มการพัฒนานิสิต  

4. กลุ+มบริหารจัดการ  

การประชุมกลุ+มได/มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ และจัดทําแผนกลยุทธ กิจกรรม/โครงการดําเนินงาน 
กําหนด KPI  และอ่ืน ๆ โดนนําเสนอให/ท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 ทราบชั้นหนึ่งแล/ว ท้ังนี้คณะวิทยาศาสตร 
จักนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานให/มหาวิทยาลัยฯ ทราบตามกําหนดภายใน 2 เดือน ซ่ึงครบกําหนดในวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2556  

ดังนั้น คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขอนําเสนอแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของการ 
บูรณาการหน+วยงานด/านวิทยาศาสตร ให/ท่ีประชุมทราบ และพิจารณาประสานงานดําเนินการในส+วนท่ีเก่ียวข/องต+อไป 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WW0XOXC8 หรืออ/างอิงท่ี 
WW0XOXC8 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบผู/บริหาร หน.หน+วยงานภายใน/โครงการด/านวิทยาศาสตร ใช/เปOน
ข/อมูลในการดําเนินงานต+อไป  
วาระท่ี 5  วาระคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําป9 2557  

รองคณบดีฝ(ายวิชาการ นําเสนอประเด็นเก่ียวกับการเพ่ิมศักยภาพนิสิต เนื่องจากคณะฯ ได/ดําเนินการจัด
สอบวัดความรู/พ้ืนฐานด/านคณิตศาสตร  เคมี ฟCสิกส และรายงานผลการสอบให/คณะฯ ต/นสังกัดนิสิต ณ วิทยาเขต
กําแพงแสนทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการต+อไป นั้น   

สําหรับผลการสอบของนิสิตสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รองคณบดีฝ(ายวิชาการ และหัวหน/า
สายวิชาคณิตศาสตร ได/เสนอพิจารณาเพ่ือจัดทําโครงการต+อเนื่องเม่ือทราบผลการสอบวัดความรู/พ้ืนฐานแล/ว การ
ดําเนินการจะอยู+ในความรับผิดชอบของคณะฯ หรือหน+วยงาน/โครงการท่ีรับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากต/องดําเนินการ
ในส+วนของแผน และงบประมาณ ท้ังนี้ท่ีประชุมพิจารณาเห็นสมควรให/มีการดําเนินการต+อเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต 
โดยจัดทําโครงการต+าง ๆ อาทิ โครงการปรับความรู/พ้ืนฐาน โครงการสอนเสริม  โครงการพ่ีสอนน/อง  เปOนต/น      

จากประเด็นดังกล+าวท่ีประชุมแจ/งว+าโครงการ/หลักสูตร ได/รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
คณะฯ บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตจัดสรรให/แต+ละหลักสูตรอยู+เดิมแล/ว อาจนํางบประมาณส+วนดังกล+าวมาดําเนินการได/ 
โดยอาจจัดสรรให/เปOนทุนแก+นิสิตท่ีมีผลการเรียนดีในวิชาพ้ืนฐานรายวิชาเคมี คณิตศาสตร ฟCสิกส เปOนผู/สอนน/อง และรับ
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ค+าตอบแทนเปOนทุนการศึกษา นอกจากนี้ท่ีประชุมเห็นสมควรดําเนินการในภาพรวมคณะฯ โดยมอบรองคณบดีฝ(าย
วิชาการ เปOนผู/รับผิดชอบ และบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยงด/านการเรียนการสอน  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

1.  มอบรองคณบดีฝ(ายวิชาการ ดําเนินการจัดทําโครงการปรับพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนิสิตคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตรในภาพรวม โดยแต+งต้ังคณะทํางาน ประกอบด/วย ประธานหลักสูตร หัวหน/าสายวิชา/โครงการ
ท่ีเก่ียวข/องทุกท+านเปOนกรรมการ เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ  

2.  มอบรองคณบดีฝ(ายบริหาร พิจารณาในประเด็นด/านกายภาพเพ่ือสนับสนุนโครงการ เช+น ห/องบรรยาย
สําหรับโครงการพ่ีสอนน/อง หรืออ่ืน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต+อบรรยากาศการเรียนการสอน  

3.  มอบรองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิตพิจารณารูปแบบการสนับสนุนทุนการศึกษาแก+นิสิตท่ีเปOนผู/ช+วยสอน 
(TA)  

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 รายงานการเงินประจําเดือน และรายงานระบบ ERP 

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอการจัดส+งรายงานสถานภาพการเงินในการประชุมครั้งต+อไป  
ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

6.2 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟwาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต+เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต/องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค+าใช/จ+ายสาธารณูปโภค ร/อยละ 5 ต+อปL และป4จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช/พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปL 2555 เพ่ือลดค+าไฟฟwาและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู+ในระหว+างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น    

 หน+วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานสถิติข/อมูลการใช/สาธารณูปโภค(ค+าไฟฟwา ค+า
โทรศัพท ค+าน้ํามันเชื้อเพลิง) ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2556 รายละเอียดอ/างอิงท่ี WM0KTBME วันท่ี 22 ตุลาคม 
2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WM0KTBME   

อนึ่ง ตามมาตรการเรื่องการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเปOนมาตรการและตัวชี้วัดของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการดําเนินการแต+งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ(ายบริหาร เปOนประธานกรรมการ และหัวหน/าหน+วยอาคารสถานท่ี เปOนกรรมการและ
เลขานุการ ป4จจุบันอยู+ในระหว+างการดําเนินการโดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให/ท่ีประชุมทราบในโอกาสต+อไป     

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

6.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2556 

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท/ายของทุกเดือน นั้น  

เพ่ือให/การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได/ล+วงหน/า จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11/2556 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 ในวันจันทรท่ี 
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25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร/อมรายละเอียดภายในวันศุกรท่ี 15 
พฤศจิกายน 2556 และจัดส+งระเบียบวาระการประชุมให/คณะกรรมการฯ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤศจิกายน 2556  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา 12.25 น.  

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู/บันทึกรายงานการประชุม   

 


