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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 12/2556 

วันจันทร�ท่ี 23 ธันวาคม 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&าร1วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก/วประสิทธิ์ รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.ดร.พจมาลย  พูลมี รองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต 
3. อ.ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล ผู/ช+วยคณบดีฝ(ายวิชาการ  
4. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ+ม หัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี 
5. อ.ดร.ปDติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
6. อ.ดร.ศศิมลฑล ม+วงศรีจันทร  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟDสิกส  
7. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
8. ผศ.วลี  สงสุวงค  แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
9. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

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

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ&งเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องแจ&งจากรองคณบดีฝ8ายบริหาร  

รองคณบดีฝ(ายบริหารแจ/งเรื่องการจัดหารายได/ของคณะกรรมการสวัสดิการ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ในช+วงงานเกษตรกําแพงแสน ระหว+างวันท่ี 1 – 10 ธันวาคม 2556 โดยสรุป ดังนี้  

รายรับ       250,206 บาท 

1.  รายได/จากค+าเช+าพ้ืนท่ีตลาดนัดงานเกษตรกําแพงแสน   209,000 บาท 

2.  รายรับจากการให/บริการห/องสุขา     41,206 บาท 
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รายจ1าย        55,437 บาท 

1.  ค+าใช/จ+ายในการจัดเตรียมพ้ืนท่ีตลาดนัดเกษตรกําแพงแสน  32,755 บาท   

2.  ค+าใช/จ+ายในการให/บริการห/องสุขา      22,682 บาท 

รายได&สุทธิ                194,769 บาท  

ท้ังนี้คณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ สนับสนุนกิจกรรมการจัดงานเทาเงินสัมพันธ ในวันท่ี 26 ธันวาคม 
2556 และค+าใช/จ+ายในการจัดเตรียมกระเช/าอวยพรปLใหม+แก+ผู/บริหารมหาวิทยาลัย สํานักงบประมาณ ผู/บริหารหน+วยงาน
ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน และผู/มีอุปการคุณ รวมเปMนเงิน 90,000 บาท    

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 เรื่องแจ&งจากหัวหน&าศูนย�ส1งเสริมการวิจัยและถ1ายทอดเทคโนโลยี   

อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ+ม หัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี แจ/งประชาสัมพันธเรื่อง 
ดังนี้  

1.  ความร+วมมือด/านงานวิจัยและบริการวิชาการระหว+างสถาบันฯ จากเดิมมี 8 สถาบัน และจากการ
ประชุมในป4จจุบัน ขยายเพ่ิมเปMน 10 สถาบัน ซ่ึงความก/าวหน/าของโครงการความร+วมมือฯ โดยสรุปจะมีการจัดประชุม
วิชาการในวันท่ี 21 มีนาคม 2557 โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ความร+วมมือท่ี ศสวท. ดําเนินการคือการประสานงาน 
ให/ความร+วมมือในการจัดทําเว็บไซต สําหรับรายละเอียดจะรายงานให/ทราบในโอกาสต+อไป   

2.  สืบเนื่องจากกิจกรรมบูรณาการการทํางาน 4 หน+วยงาน 4 วิทยาเขต ศสวท. ประสานงานกิจกรรม
ต+อเนื่องกับคณะวิทยาศาสตร 3 วิทยาเขตฯ จึงขอแจ/งรายงานโครงการ/กิจกรรมท่ีได/รับการประสานงานด/านการวิจัย ดังนี้     

     2.1  โครงการฝRกอบรมการสืบค/นจากฐานข/อมูล SCORPUS  โดย ศสวท. จัดโครงการอบรมในวันท่ี 
16 มกราคม 2557 รายละเอียดจะแจ/งให/หน+วยงานและคณาจารยทางระบบ e-Office 

  2.2  การสํารวจข/อมูลงานวิจัยระดับคณะ ระดับหน+วยงานภายใน และระดับบุคคล โดยคณาจารย 
นักวิจัย สามารถดําเนินการข/อมูลความเชี่ยวชาญ งานวิจัยของตนเอง นําเสนอในรูปแบบ Power Point หรืออ่ืน ๆ เพ่ือการ
ดําเนินงาน การสร/างเครือข+ายความร+วมมือ ท้ังนี้กําหนดการ รายละเอียดจะแจ/งให/ทราบภายหลัง       

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2556 และครั้งท่ี 12/2556 วาระพิเศษ 

 ประธานขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 และครั้งท่ี 12/2556 วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 6 
ธันวาคม 2556 เ พ่ือรับรองรายละเ อียดอ/ าง อิง ท่ี  YC1EFP74 เ ม่ือวัน ท่ี19 ธันวาคม 2556 หรือสืบค/น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YC1EFP74 และนําเสนอในการประชุมด/วยแล/ว  

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

  มติท่ีประชุม  รับรอง      
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วาระท่ี  3 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 

 ตามท่ีกําหนดให/หน+วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ/งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 เนื่องจากงานนโยบายและแผน ยังมิได/ดําเนินการสรุปรายงานผลการดําเนินงานของหน+วยงานภายใน/
โครงการ และฝ(ายต+างๆ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 รายงานเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2556  รายละเอียดอ/างอิงท่ี 
YD0TYUIM  หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YD0TYUIM ดังนี้  
ลําดับ 

ท่ี หน1วยงาน 
การนําส1งรายงาน 

ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน2556 ธันวาคม 2556 

1 ฝ(ายบรหิาร ไม+มรีายงาน 11 พ.ย. 56 ไม+มรีายงาน 

2 ฝ(ายวิชาการ   10 ต.ค. 56 22 พ.ย.56 12 ธ.ค.56 

3 ฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน 

4 ฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 22 พ.ย.56 22 พ.ย.56 20 ธ.ค.56 

5 ฝ(ายกิจการนิสติ  7 ต.ค. 56 7 พ.ย. 56 12 ธ.ค.56 

6 ฝ(ายวางแผนและพัฒนา 7 ต.ค. 56 7 พ.ย. 56 6 ธ.ค.56 

7 ฝ(ายประกันคุณภาพ 7 ต.ค. 56 8 พ.ย. 56 12 ธ.ค.56 

8 ฝ(ายวิเทศสัมพันธและบัณฑิตศึกษา  21 พ.ย.56 21 พ.ย.56 20 ธ.ค.56 

9 สายวิชาคณติศาสตร 9 ต.ค. 56 8 พ.ย. 56 6 ธ.ค.56 

10 สายวิชาวิทยาศาสตร 7 พ.ย. 56 20 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 

11 สายวิชาศิลปศาสตร 3 ต.ค. 56 11 พ.ย. 56 12 ธ.ค.56 
12 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 10 ต.ค. 56 13 พ.ย. 56 13 ธ.ค.56 

13 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 28 ต.ค. 56 20 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 

14 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ 8 ต.ค. 56 11 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 

15 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ 8 ต.ค. 56 8 พ.ย. 56 4 ธ.ค.56 

16 โครงการปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท+องเท่ียว) ภาคพิเศษ   18 พ.ย. 56 18 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 

17 โครงการปริญญาโท วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)  ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน 2 ธ.ค.56 

18 โครงการปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 28 ต.ค. 56 14 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 

19 ศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลย ี 8 ต.ค. 56 11 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 

20 สํานักงานเลขานุการ 7 ต.ค. 56 7 พ.ย. 56 6 ธ.ค.56 

21 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 7 ต.ค. 56 18 พ.ย. 56 9 ธ.ค.56 

22 โครงการจัดตั้งส+วนงานจัดการศึกษา 10 ต.ค. 56 11 พ.ย. 56 6 ธ.ค.56 

23 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟDสิกส 15 ต.ค. 56 12 พ.ย. 56 13 ธ.ค.56 

24 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 11 ต.ค. 56 14 พ.ย. 56 12 ธ.ค.56 

25 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 11 ต.ค. 56 5 พ.ย. 56 12 ธ.ค.56 

26 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 28 ต.ค. 56 14 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 

27 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 25 ต.ค. 56 18 พ.ย. 56 13 ธ.ค.56 
28 โครงการจัดตั้งสายวิชาภาษาอังกฤษ 11 ต.ค. 56 12 พ.ย. 56 20 ธ.ค. 56 
29 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 4 ต.ค. 56 6 พ.ย. 56 9 ธ.ค.56 

รวมหน1วยงานท่ีไม1ส1งรายงาน 3 2 2 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.2 รับทราบแผนการจัดซ้ือจัดจ&าง งบลงทุน เงินงบประมาณ ประจําปC 2557  
หน+วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ/างรายการครุภัณฑ 

ประจําปL 2557 เงินงบประมาณ ประจําปL 2557 และผลการจัดซ้ือจัดจ/างเงินรายได/ ประจําปL 2557  รายละเอียดอ/างอิง
ท่ี YD151IBK หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YD151IBK  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก1อสร&างอาคาร 

หน+วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานความก/าวหน/าในการดําเนินงานโครงการก+อสร/างอาคาร 2 
โครงการ จากเงินกู/ สอ.มก. และ เงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ) 
ประจําปL 2557 รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YD0US8LC หรือ
อ/างอิงท่ี YD0US8LC เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 ดังนี้   

ลําดับท่ี โครงการ วงเงินค+าก+อสร/าง ความก/าวหน/าในการดําเนินงาน 
1 โครงการก+อสร/างอาคารศูนยการศึกษา

อุตสาหกรรมบริการนานาชาต ิ
438,700,000 บาท  
 

ได/ตรวจรับงานก+อสร/าง งวดท่ี 2. เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2556 ป4จจุบันอยู+ในระหว+างดําเนินงาน งวดท่ี 3 ในวันท่ี 24 
ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีความก/าวหน/าของงานดังน้ี 
สัญญาเริ่ม 12 มีนาคม 2556  วันสิ้นสุดสัญญา 28 สิงหาคม 
2558 
ระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  900  วัน 
ใช/เวลาในการก+อสร/างไปแล/ว   216  วัน 
เหลือระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  654  วัน 
ความก/าวหน/าตามแผนงานหลัก     22.97 % 
ความก/าวหน/าท่ีทําได/จริง            17.37 % 
ช/ากว+าแผนงานหลัก คิดเปMน%        5.60 % 
ช/ากว+าแผนงานหลัก คิดเปMนวัน         64 วัน     
เบิกจ+ายเงินประจํางวดแล/ว  43,870,000.- บาท คงเหลือ 
394,830,000 บาท  

2 โครงการก+อสร/างอาคารกิจกรรมนิสิต 13,666,000 บาท ได/ตรวจรับงานงวดท่ี 2 เมือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 ป4จจุบัน
อยู+ในระหว+างดําเนินงานงวดท่ี 3  ซ่ึงมีความก/าวหน/าของ
งานดังน้ี 
สัญญาเริ่ม  3 พฤษภาคม 2556  วันสิ้นสุดสัญญา 8 
มกราคม  2557 
ระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  250  วัน 
ใช/เวลาในการก+อสร/างไปแล/ว   211  วัน 
เหลือระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  39  วัน 
ความก/าวหน/าท่ีทําได/จริง          33.55 % 
เบิกเงินประจํางวดแล/ว 4,441,450 บาท 
คงเหลือ 9,224,550 บาท   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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3.4 รับทราบเอกสารขออนุมัติปรับโครงสร&างหน1วยงานภายในคณะฯ   

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2556 และครั้งท่ี 12/2556 วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2556 เสนอขออนุมัติปรับโครงสร/างหน+วยงาน
ภายใน โดยสรุป รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YF11I1IY หรือ
อ/างอิงท่ี YF11I1IY เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2556 โดยสรุปดังนี้  

หน+วยงานเดิม  หน+วยงานปรับปรุงโครงสร/างใหม+  

1. สายวิชาคณิตศาสตร สถิตและคอมพิวเตอร 1. ภาควิชาคณิตศาสตร (Department of Mathematics)  

2. สายวิชาวิทยาศาสตร  2. ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (Department of Bioscience)   

3. สายวิชาศิลปศาสตร  3. ภาควิชาภาษา วัฒนธรรมและนวัตกรรมการสื่อสาร (Department 
of Language, Culture and Communicative Innovation)  

4 .  ศู นย ส+ ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย แ ล ะถ+ า ยทอด
เทคโนโลยี  

4. ศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี    

5. สํานักงานเลขานุการ  5. สํานักงานเลขานุการ (Office of Secretary)  

 6. ภาควิชาเคมี  (Department of Chemistry)  

 7. ภาควิชาฟDสิกส (Department of Physics)  

 8. ภาควิชาจุลชีววิทยา (Department of Microbiology)  

 9. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (Department of Computer 
Science)   

 10. ภาควิชามนุษยและสังคม (Department of Man and Society)  

 11. ภาควิชาพาณิชยศาสตรและพัฒนาการเศรษฐกิจ (Department 
of Commerce and Economic Development)   

 12. ภาควิชาภาษาอังกฤษ (Department of English)  

 13. ภาควิชาพฤกษศาสตร (Department of Botany)  

 14. โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
(Department of Service Industry and Language Innovation) 

หมายเหตุ: เนื่องจากมีหลายหน+วยงานมิได/ตรวจสอบและยืนยันข/อมูล โดยเฉพาะชื่อภาษาอังกฤษ 
ดังนั้น สํานักงานเลขานุการจึงเติมชื่อภาษาอังกฤษให/ จึงขอให/หัวหน/าหน+วยงานภายในตามโครงสร/างข/างต/น ตรวจสอบ
และแจ/งยืนยัน/แก/ไขด/วย  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ และขอให/ทุกหน+วยงานตรวจสอบข/อมูล และมอบ อ.ดร.อนามัย ดําเนตร 
อนุเคราะหตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของหน+วยงานภายในด/วย   
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3.5 การจัดงานคืนสู1เหย&าศิษย�เก1า ศวท. ครั้งท่ี 2 ประจําปCการศึกษา 2556  

ด/วยรองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต ขอแจ/งการจัดโครงการคืนสู+เหย/าศิษยเก+า ศวท. ครั้งท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี  

1. เพ่ือเช่ือมความสมัพันธท่ีดีระหว+างศิษยเก+าและคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. เพื่อได/รับข/อมูลที่เปMนป4จจุบนัของศิษยเก+าและประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะฯ 
3. เพื่อให/ศิษยป4จจุบันได/มโีอกาสได/รับคําแนะนําด/านประสบการณทางวชิาชีพจากศิษยเก+า 
4. เพื่อให/ศิษยเก+าได/มีโอกาสสร/างเครือข+ายด/วยกัน 
5. เพื่อเปMนการก+อตั้งชมรมศิษยเก+า ศวท. 
6. เพื่อหารายได/ในการสมทบทนุสร/างอาคารกิจกรรมนิสิตและจัดหาครุภัณฑ 

ฝ(ายกิจการนิสิต กําหนดจัดโครงการฯ ในวันเสารที่ 8 กุมภาพันธ 2557 ตั้งแต+เวลา 14.00 - 23.00 น. 
รายละเอียดกําหนดการ ดังนี้ 

14.00-14.30 น. ลงทะเบียนพร/อมรับประทานอาหารว+าง  ณ อาคาร 5 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ห/อง 301 

14.30-16.30 น. การอบรม เร่ือง “การผลิตน้าํหมักผลไม/เพื่อสุขภาพ” 

16.30-17.30 น. พักผ+อนตามอัธยาศัย 

17.30-18.00 น. ลงทะเบียนเพื่อเข/าร+วมงานสังสรรค “คืนสู+เหย/า ชาวเทาเงิน ก/าวย+างสู+ปLที่  21”  ณ บริเวณด/านหน/า
อาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

18.00-23.00 น. * พิธีเปDด โครงการคืนสู+เหย/าศิษยเก+า ศวท. ประจําปLการศึกษา 2556 

 1. อาจารย ดร.พจมาลย  พูลมี รองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต กล+าวรายงาน 

 2. ผู/ช+วยศาสตราจารย ดร.ชานนัก  สุดสุข คณบดีกล+าวเปDดโครงการฯ 

 3. ตัวแทนศิษยเก+า กล+าวแสดงความรู/สึก 

 * ชมวีดีทัศน “หวนคืนเม่ือวันวาน” 

 
* การแสดงดนตรีของศิษยเก+าและศิษยป4จจุบนั 

การฝGกอบรม  ศิษยเก+า ศวท. รุ+นที่ 1 - 14  ที่มีความประสงคจะเข/าร+วมอบรมเร่ือง “การผลิตน้ําหมักผลไม/เพื่อ
สุขภาพ” สามารถแจ/งความประสงคได/ที่ฝ(ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทางโทรศัพทเลขหมาย 086-
3051491 (คุณอรสา สระทองแก/ว (พี่เปD�ล) รับจํานวน 20 ท+าน กําหนดปDดรับสมัครภายในวันจันทรที่ 20 มกราคม 2557 กรณีมี
ผู/สมัครเข/าร+วมอบรมเกินจํานวนกลุ+มเป�าหมายที่กําหนดไว/ ฝ(ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จะจัดอบรมรุ+นที่ 
2 ในโอกาสต+อไป 

การจองโตHะจีน  ศิษยเก+า ศวท. รุ+นที่ 1 - 14 ที่มีความประสงคร+วมงาน “คืนสู+เหย/า ชาวเทาเงิน ก/าวย+างสู+ปLที่  
21”  สามารถแจ/งความประสงคไปยังผู/แทนรุ+นเพื่อจองโต�ะจีน ราคา 3,200 บาท ต+อ 1 โต�ะ (โต�ะจีนนั่งได/  8 ท+าน) รายชื่อ
ผู/แทนรุ+น ดังนี้  
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ผู&แทนรุ1น หมายเลขโทรศัพท� 
1 นายเฉลิมชยั  เอ้ือวิริยะวิทย วิทยาศาสตรทั่วไป รุ+นที่ 1 089-929 3667 
2 นายนภดล  เจริญทอง วิทยาศาสตรทั่วไป รุ+นที่ 2 081-984 0160 
3 นางสาวภัทรพร  หิรัญภัทร ภาษาอังกฤษ รุ+นที่ 3  089-799 0441 
4 นายศิระ สแกทอง วิทยาศาสตรทั่วไป รุ+นที่ 4 089-949 9797 
5 นายพงษศักดิ์  สุทธิธรรม วิทยาศาสตรทั่วไป รุ+นที่ 5 087-594 7501 
6 นางสาวณัฏฐนันท  อภิรัตนโยธนิ ภาษาอังกฤษ รุ+นที่ 6 085-265 2625 
7 นายนพดล  อัญญธนากร ภาษาอังกฤษ รุ+นที่ 7 081-234 4521 
8 นายวชิยุตม  คัมภีรภาพ ภาษาอังกฤษ รุ+นที่ 8 089-209 5566 
9 นางสาวพิมสาย  พฒันพงศ ภาษาอังกฤษ รุ+นที่ 9 081-909 4779 
10 นายอํานาจ  ไทรพงษพันธุ วิทยาการคอมพิวเตอร รุ+นที่ 10 086-506 4751 
11 นายพงศธร  พนัตารักษ เทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รุ+นที่ 11 086-590 7353 
12 นายปรีชา  จนัทรเรือง วิทยาการคอมพิวเตอร รุ+นที่ 12  082-641 6442 
13 นายศุภมิตร  ปลาทอง วิทยาการคอมพิวเตอร รุ+นที่ 13 089-912 9891 
14 นายศัพทมงคล  อัลภาษณ เทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รุ+นที่ 14 084-649 8543 

 ทั้งนี้ผู&แทนรุ1น มีหน/าที่ประสานงานรวบรวมจํานวนผู/ร+วมงาน และเงินค+าโต�ะจีน โดยการโอนเงินเข/าบัญชี
ธนาคาร  ไทยพาณิชย สาขากําแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เลขบัญชี 769-2-47290-8  ชื่อบัญชี คืนสู+เหย/าชาวเทา
เงิน ก/าวย+างสู+ปLที่ 21 และสําเนาหลักฐานการโอนเงินส+งทางโทรสารหมายเลข 0-3435-1402 หรือส+งทาง e-
Mail:faasoss@ku.ac.th โปรดแจ/งจํานวนและโอนเงินภายในวันพุธที่ 29 มกราคม 2557  

 การร1วมบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนโครงการก1อสร&างอาคารกิจกรรมนิสิต และจัดหาครุภัณฑ�ประกอบอาคาร 

 ศิษยเก+า ศวท.รุ+นที่ 1 - 14 ที่ประสงคจะสมทบทุนก+อสร/างอาคารกิจกรรมนิสิตและจัดหาครุภัณฑฯ  สามารถ
บริจาคได/ตั้งแต+บัดนี้เปMนต/นไป บัญชีสหกรณ�ออมทรัพย� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� สาขา กําแพงแสน เลขบัญชี 000-11-
0006149 ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และเอกสารการโอนเงินเพื่อเปMนหลักฐานมาที่ 
โทรสาร 0-3435-1402 หรือส+งทาง E-mail:faasoss@ku.ac.th 

 หมายเหตุ: สามารถใช/ลดหย+อนภาษี ประจาํปL 2556 หากบริจาคภายในวันที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ
หลังจากวันที่ 31 ธนัวาคม 2556 จะสามารถใช/ลดหย+อนภาษี ประจําปL 2557   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 กําหนดการจัดงานเทาเงินสัมพันธ�  
ด/วยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กําหนดจัดงานเทาเงินสัมพันธในวันพฤหัสบดีท่ี 26 ธันวาคม 

2556 โดยรองคณบดีฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประสานงานดําเนินการ รูปแบบการจัดงาน และกําหนดการ
โดยสังเขป ดังนี้  

ภาคเช/า  ทําบุญตักบาตร ณ ลานจอดรถด/านหน/าอาคาร 9  
ภาคบ+าย  กิจกรรมกีฬาฮาเฮ   
ภาคคํ่า  งานเลี้ยงสังสรรค (โต�ะจีน) ณ สนามด/านหน/าเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ     
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 รายช่ือผู&มีสถานภาพทางการศึกษาอยู1ในข1ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคต&น ปCการศึกษา 2556 - 
2557 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ภาคพิเศษ ครั้งท่ี 2 

ด/วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/1010 ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง รายชื่อผู/มีสถานภาพทางการศึกษาอยู+ในข+ายสําเร็จการศึกษา ภาคต/น ปLการศึกษา 2556-2557 
ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน  5  คน ในการนี้
กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษาครบถ/วนตามความต/องการของหลักสูตร และมีแต/มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมของนิสิตเท+านั้น ส+วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข/องกับการอนุมัติปริญญา ขอให/คณะฯเปMนผู/ดําเนินการ
ตรวจสอบ ท้ังนี้ได/มอบงานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/ตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืน ๆ เพ่ือ
ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยแล/ว  

ท้ังนี้ การเสนอขออนุมัติจบการศึกษา ต/องผ+านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนั้น
เพ่ือความรวดเร็ว และเปMนไปตามกําหนดท่ีกองบริการการศึกษาฯ แจ/ง จึงขอนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ เปMน
กรณีพิเศษในระบบ e-Office และขอความอนุเคราะหแจ/งผลการพิจารณาภายในวันท่ี 19 ธันวาคม 2556 หากพ/น
กําหนดดังกล+าวจักขออนุญาตถือว+าเห็นชอบ เพ่ือมอบงานบริการการศึกษา ดําเนินการต+อไป และจักนําแจ/งใน
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/2556 ต+อไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี Y40PMRZP เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2556 
หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Y40PMRZP    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

4.2 ขอเสนอรายช่ือแต1งตั้งคณะกรรมการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ภาค
พิเศษ  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1641/2555 เรื่อง แต+งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยแต+งต้ังคณะ
กรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ต้ังแต+วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2555 เปMนต/นไป โดยมีวาระ 
2 ปL ซ่ึงครบวาระในวันท่ี 31 มกราคม 2557 นั้น   

     เพ่ือให/การบริหารงานโครงการฯ ดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย และเปMนไปตามแนวทางปฏิบัติของ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ ได/พิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ชุดใหม+ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ ครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2556 พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบ 
ดังนี้  
   คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ประกอบด/วย 

1. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ(ายวิชาการ  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต  กรรมการ 
5. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  กรรมการ 
6. หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
7. ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการฯ กรรมการและเลขานุการ 
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   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  ประกอบด/วย 
1. นายสมยศ   วิวรรธนอภินัย  ประธานกรรมการ 
2. นางณัฐินี   ชุติมันตพงศ กรรมการ   
3. นายพงศพันธ  ศรีเมือง   กรรมการ  
4. นางทาริกา  แย/มขะมัง   กรรมการและเลขานุการ 

   ท้ังนี้ โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ เสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ชุด
ใหม+ โดยนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให/ความเห็นชอบก+อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบต+อไป 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YC0V9NUI หรืออ/างอิงท่ี 

YC0V9NUI เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2556   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยขอให/โครงการฯ พิจารณาทบทวนรายชื่อกรรมการ
ดําเนินงานลําดับท่ี 4 เนื่องจากดํารงตําแหน+งติดต+อกัน 2 วาระ เพ่ือให/เปMนไปตามแนวปฏิบัติคณะฯ และนําเสนอคณบดี
เพ่ือพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยแต+งต้ังต+อไป  

4.3 การพิจารณาต1อเวลาราชการ รศ.ดร.สิริภัทร� พราหมณีย� ประจําปC 2557  

สืบเนื่องจากกองการเจ/าหน/าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/ว 5730 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 
แจ/งให/คณะจัดทําแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ 4 ปL ในการพิจารณาต+อเวลาราชการ ในปLงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ร า ยล ะ เ อี ย ดสื บ ค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XD0NUK9H ห รื อ อ/ า ง อิ ง ท่ี 
XD0NUK9H เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 โดยคณะฯ จัดทําแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ 4 ปL ในการพิจารณาต+อ
เวลาราชการ เปMนกรอบการพิจารณาโดยวิเคราะหจากโครงสร/างอายุของคณาจารยในป4จจุบัน ข/อมูลสาขาวิชาท่ีขาด
แคลน และเปMนความต/องการของมหาวิทยาลัยท่ีจําเปMนต/องรักษาให/ปฏิบัติต+อภายหลังเกษียณอายุราชการ และกําหนด
จํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยท่ีต/องการให/ต+อเวลาราชการท่ีชัดเจนเปMนรายสาขาวิชา เปMนรายปL โดยกรอกข/อมูล
ตามแบบฟอรมท่ี 1 นําจัดส+งกองการเจ/าหน/าท่ี เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 เรียบร/อยแล/ว และท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบให/เสนอแต+งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองของสายวิชาวิทยาศาสตร ตามองคประกอบ โดยมีหน/าท่ีตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือประเมินการต+อเวลาราชการผู/เกษียณอายุราชการในปL 2557 จํานวน 1 ราย คือ รศ.ดร.สิริภัทร 
พราหมณีย โดยดําเนินการแต+งต้ังเรียบร/อยแล/ว นั้น    

ท้ังนี้ สายวิชาวิทยาศาสตร แจ/งมติท่ีประชุมสาขาวิชาชีววิทยา และสายวิชาวิทยาศาสตรมาด/วยแล/ว 
กอปรกับ รศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย แจ/งความประสงคทางระบบ AMS e-Office ว+าทบทวนแล/วไม+ประสงคจะขอต+อ
เ ว ล า ร า ช ก า ร  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ/ า ง อิ ง ท่ี  YB0IHK3D เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 8  ธั น ว า ค ม  2 5 5 6  ห รื อ สื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YB0IHK3D  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.4 ขออนุมัติเปMดรายวิชาใหม1 02738425 การวิเคราะห�พืชเบ้ืองต&น  (Introduction to Plant 
Analysis)  

ด/วย อ.ดร.อินทิรา ขูดแก/ว อาจารยประจําสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20404/0944 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2556 แจ/งขออนุมัติเปDดรายวิชาใหม+ ระดับปริญญาตรี หมวดวิชาเฉพาะเลือก
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สําหรับนิสิตชั้นปLท่ี 3 และ 4 หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) จํานวน 1 รายวิชา รหัสวิชา 738425 รายวิชา การ
วิเคราะหพืชเบ้ืองต/น  (Introduction to Plant Analysis) รายละเอียดอ/างอิงท่ี YC0SWPM5 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 
2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YC0SWPM5  

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2556 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 ได/พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบการเปDดรายวิชาดังกล+าวเรียบร/อยแล/ว และ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให/ความเห็นชอบก+อนนําเสนอวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยต+อไป  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.5 ขออนุมัติเปMดรายวิชาใหม1 02736535 การอยู1รอดของพืชภายใต&สภาวะท่ีไม1เหมาะสม (Plant 
Survival under Stress)    

ด/วย อ.ดร.อินทิรา ขูดแก/ว อาจารยประจําสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20404/0945 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2556 แจ/งขออนุมัติเปDดรายวิชาใหม+ ระดับบัณฑิตศึกษา หมวดวิชาเอกใน 
หลักสูตร วท.ม.(วิทยาการพืช) เปMนวิชาเอกเลือก จํานวน 1 รายวิชา รหัสวิชา 736535 รายวิชา การอยู+รอดของพืช
ภายใต/สภาวะท่ีไม+เหมาะสม (Plant Survival under Stress) รายละเอียดอ/างอิงท่ี YC0T2971 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 
2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YC0T2971   

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 
11/2556 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 ได/พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบการเปDดรายวิชาดังกล+าวเรียบร/อยแล/ว และ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให/ความเห็นชอบก+อนนําเสนอวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยต+อไป  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.6 ขอเสนอผลงานเพ่ือดํารงตําแหน1งผู&ช1วยศาสตราจารย� (อ.ดร.วีรมลล� ไวลิขิต)   

ด/วย อ.ดร.วีรมลล ไวลิขิต พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร บรรจุเข/ารับราชการ ตําแหน+ง อาจารย เม่ือวันท่ี 
11 กันยายน 2550 สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน รวมเปMนเวลา 6 ปL 3 เดือน 8 วัน (นับถึงวันท่ี 18 ธันวาคม 2556) เสนอผลงานเพ่ือขอตําแหน+ง
ทางวิชาการ ตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ได/พิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานครบถ/วนแล/ว สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับ
เรื่องเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดอ/างอิงท่ี YB0W3TD2 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YB0W3TD2  รายละเอียดเอกสารนําเสนอ ดังนี้        

1) แบบประวัติส+วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.03)  5 ชุด 
2) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01403231 ปริมาณวิเคราะหทางเคมี (Chemical 

Quantitative Analysis) (2-0)             
3) ผลงานวิจัย  3  เรื่อง ดังนี้  

1. Vailikhit V. Holzsehuh W.J., Hannongbua S. H-NMR chemical shifts of 
some DMSO- solvatedamines using MD-ONIOM2. J Mol Struct (THEOCHEM) 2010;944:173-176. มีส+วน
ร+วมในผลงานร/อยละ 80   
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2. Parasuk W, editor. Extending MD-ONIOM2 modelling: Prediction 1H-NMR 
of the acidic protons of aniline in a highly polar solvent. Pure and Applied Chemistry International 
Conference 2008 Proceedings; 2008 Jan 30-Feb 1; Bangkok, Thailand. มีส+วนร+วมในผลงานร/อยละ 80 

3. Pattanaprateeb P, editor. MD-ONIOM2 of amines in DMSO for full QM-like 
predictions without the full QM cost. Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 
Proceedings; 2011 Jan 5-7; Bangkok, Thailand. มีส+วนร+วมในผลงานร/อยละ 60   

4) ผลการประเมินผลการสอน    

อนึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการประจําคณะฯ ได/ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ 
ตําแหน+ง ชั่วโมงสอน ก.พ.ว.03  ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพเผยแพร+ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
เห็นสมควรนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบ และมอบคณบดี 
พิจารณาเสนอเรื่องแต+งต้ังตําแหน+งทางวิชาการ โดยพิจารณาเสนอรายชื่อผู/ทรงคุณวุฒิในสาขาเคมี โดยวิธีปกติ ไม+น/อย
กว+า 6 ท+าน ตามบัญชีรายชื่อผู/ทรงคุณวุฒิท่ีได/รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต+อไป     

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยขอให/ปรับแก/ไขแบบ ก.พ.ว.03 ในส+วนของงานวิจัยให/ถูกต/อง
มาตรฐานการอ/างอิง   

4.7 การพิจารณาความเห็น (ร1าง) ตัวบ1งช้ีการประเมินรอบส่ี ระดับอุดมศึกษา   

ด/วยสํานักงานประกันคุณภาพ มีบันทึกท่ี ศธ ขอความร+วมมือให/ความคิดเห็นหรือข/อเสนอแนะ (ร+าง) 
ตัวบ+งชี้การประเมินรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ตามแบบฟอรมรายละเอียดอ/างอิงท่ี Y90OKBNR เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 
2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Y90OKBNR โดยกําหนดให/ส+งคืนทาง 
e-mail: qa@ku.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม 2556 นั้น   

บัดนี้ รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ และผู/ช+วยคณบดีฝ(ายวิชาการ ได/พิจารณาเสนอความเห็น และ
ข/อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้    

ตัวบ+งช้ี ข/อคิดเห็น/ข/อเสนอแนะ 
ด&านคุณภาพศิษย� 

ตัวบ+งช้ีท่ี 1 ผู/เรียนเปMนคนด ี 1. การวัดว+าเปMนคนดีหรือไม+น้ันวัดได/ยากและไม+เห็นด/วยท่ีจะวัดจากการทํางาน ทํากิจกรรม และการ
บําเพ็ญประโยชน ซ่ึงจะมีความยุ+งยากเปMนภาระในการเก็บข/อมูล และไม+สามารถสะท/อนความเปMน
จริงได/ ควรวัดโดยใช/แบบสอบถาม ถามความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิต จะดีกว+า (ซ่ึงควรออกแบบ
คําถามให/เหมาะสมสะท/อนถึงการเปMนคนดี) 

2. คําอธิบายควรระบุ “......บําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร)” ด/วยหรือไม+ เน่ืองจากในการประเมิน
มีการระบุคําว+า “นอกหลักสูตร”  

3. เง่ือนไขการให/คะแนนไม+สอดคล/องกับคําอธิบายและการประเมิน ซ่ึงน+าจะดูจากกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนท่ีทํา 

4. หากเปMนกิจกรรม “ในหลักสูตร” สามารถใช/ได/หรือไม+ 
ตัวบ+งช้ีท่ี 2 ผู/เรียนมีความรู/
ความสามารถตามหลักสูตร 

1 พิจารณาจากเกณฑการประเมินท่ีระบุว+า “ร/อยละ...โดยหน+วยงานท่ี สมศ. รับรอง” ถ/า
หมายความว+าจะมีหน+วยงานท่ี สมศ.รับรอง ดําเนินการให/ได/ข/อมูลร/อยละต+าง ๆ ตามท่ีเกณฑ
กําหนดก็รับได/แต+สงสัยว+าจะทําให/ได/จริงหรือสุดท/ายก็มาเปMนภาระกับสถาบันการศึกษาทุกที  

2 ขอให/พิจารณาคําอธิบายและการประเมิน ซ่ึงใช/คําว+า “นิสิต/นักศึกษาช้ันปLสุดท/าย....” กับเง่ือนไข
คะแนนซ่ึงใช/คําว+า “นิสิต/นักศึกษา......สําเร็จการศึกษา.....” ซ่ึงข/อมูลท่ีได/จะไม+ใช+ข/อมูลเดียวกัน 

ตัวบ+งช้ีท่ี 3 ผู/เรียนระดับ 1 ไม+เห็นด/วยอย+างยิ่ง โดยเฉพาะเง่ือนไข ซ่ึงไม+มีความสอดคล/องกับตัวบ+งช้ีเลยควรจะดูท่ีผลงาน
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บัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ/
เผยแพร+ 

ของผู/เรียนเปMนสําคัญ มีความเห็นว+าควรใช/ตัวบ+งช้ีเดิม สมศ. 3- 4 ซ่ึงดีอยู+แล/ว  
2 ควรระบุคําอธิบายให/ชัดเจนว+า “…เผยแพร+ในมิติต+าง ๆ” น้ัน หมายถึงอะไรบ/างจะได/ไม+

คลุมเครือเวลาตรวจประเมินคุณภาพจากเอกสารต+าง ๆ 
3 ควรตัดกรณีท่ี 4 ออก เน่ืองจากไม+เก่ียวข/องกับตัวบ+งช้ีน้ี หรือในกรณีท่ีไม+ตัดออกควรมีร+าง

ประกาศแนบพร/อมกับการประชาพิจารณในคราวเดียวกันน้ี จะได/ไม+เกิดความไม+ชัดเจนใน
ภายหลังเมื่อมีการตรวจประเมินคุณภาพ 

ตัวบ+งช้ีท่ี 4 ศิษยเก+าทํา
ประโยชนให/สถาบัน 

1 ควรประเมินระดับสถาบัน ไม+ควรประเมินระดับคณะ 
2 เง่ือนไขการให/คะแนนท่ีดูจาก “ฐานข/อมูลศิษยเก+าท่ีเปMนระบบ” ไม+สอดคล/องกับประเด็น

พิจารณาท่ีกําหนด และการประเมินท่ีใช/ตามประเด็นพิจารณา 
3 ประเด็นพิจารณาท่ี 1 และ 2 น+าจะระบุให/ชัดเจนว+ากิจกรรมพัฒนานิสิต และกิจกรรมพัฒนา

วิชาการ และ/หรืองานวิจัย มีตัวอย+างได/แก+กิจกรรมอะไรบ/าง 
โดยสรุปว1า ไม1เห็นด&วยกับตัวบ1งชี้ใหม1 1-3 ควรใช&ตัวบ1งชี้เดิม สมศ. 1- 4 ซ่ึงดีอยู1แล&ว 

ด&านคุณภาพอาจารย� 
ตัวบ+งช้ีท่ี 5 อาจารยมีความรู/
ความสามารถ 

1 คะแนนถ+วงนํ้าหนักมีวิธีคิดอย+างไร เหมือนกับตัวบ+งช้ี สมศ.14 เดิมหรือไม+ ไม+ได/ระบุไว/ น+าจะใช/
ตัวบ+งช้ีเดิม สมศ. 14 หรือเปล+า ยังไม+ชัดเจน 

2 หมายเหตุข/อท่ี 4 และ 5 ซ่ึงรับรองโดย กพ. หรือตามเกณฑของ สกอ. น้ัน อาจไม+มีระบุในบาง
สาขาวิชาท่ีอาจารยสําเร็จการศึกษาจากต+างประเทศ ควรวิเคราะหใหม+หรือไม+ 

3 เง่ือนไขคะแนนไม+สอดคล/องกับคําอธิบายและการประเมินท่ีดูจากท้ังวุฒิการศึกษาและตําแหน+ง
ทางวิชาการ โดยเฉพาะการคิดคะแนนถ+วงนํ้าหนัก น+าจะมีตัวอย+างการคิดประกอบ 

ตัวบ+งช้ี ข/อคิดเห็น/ข/อเสนอแนะ 
ตัวบ+งช้ีท่ี 6 อาจารยมีผลงาน
ตีพิมพ/เผยแพร+ 

1 “ผลงานวิจัย” และ “ผลงานวิชาการ” มีความหมายต+างกัน ตรงคําอธิบาย ใช/ “ผลงานวิจัย” แต+
ตรงการประเมิน ใช/ “ผลงานวิชาการ” สรุปว+าจะพิจารณาจากผลงานใดแน+ ถ/าจะพิจารณาจาก
ผลงานวิจัยอย+างเดียวควรใช/ ตัวบ+งช้ีเดิม สมศ.5 ซ่ึงดีอยู+แล/ว แต+ถ/าจะรวมผลงานท้ัง 2 อย+าง 
โดยใช/ค+าถ+วงนํ้าหนักจากตัวบ+งช้ีเดิม สมศ. 5 และ สมศ.7 แล/วรวมเปMนตัวบ+งช้ีเดียว ก็เห็นด/วย
อย+างยิ่ง 

2 คําอธิบายน+าจะเขียนเปMน “.....ผลงานตีพิมพหรือผลงานสร/างสรรค......ท่ีมีการเผยแพร+ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ” 

3 คําอธิบาย/การประเมิน และเง่ือนไข ควรใช/คํา “ผลงานวิจัย” หรือ “ผลงานวิชาการ” อย+างใด
อย+างหน่ึง หรือใช/ท้ัง 2 คําให/เหมือนกันท้ังในคําอธิบายและการประเมิน จะได/ไม+สับสน 

4 เง่ือนไขคะแนนน+าจะดูจากร/อยละของผลงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร+ ตามช่ือตัวบ+งช้ี เช+นเดียวกับตัว
บ+งช้ีท่ี 3 

ตัวบ+งช้ีท่ี 7 อาจารยมี
ผลงานวิจัย/งานสร/างสรรคท่ี
นําไปใช/ประโยชน 

1 ควรกําหนดเกณฑการประเมินให/ชัดเจน ว+าร/อยละเท+าไร จึงจะได/คะแนนเต็ม 2 และผลรวมค+า
ถ+วงนํ้าหนักเท+าไร จึงจะได/คะแนนเต็ม 3   

2 ควรระบุเง่ือนไขการให/คะแนนให/สอดคล/องกับการประเมิน ซ่ึงน+าจะได/คะแนนจากการกําหนด
แต/มคะแนนตามจํานวนผลงานท่ีนําไปใช/ประโยชนหรือตามจํานวนอาจารย 

ตัวบ+งช้ีท่ี 8 อาจารยได/รับการ
เพ่ิมพูนความรู//ประสบการณ 

1 ควรพิจารณาจากร/อยละของอาจารยท่ีได/รับการเพ่ิมพูนความรู//ประสบการณไม+ควรระบุอย+าง
น/อย 40 ช่ัวโมง/คน/ปL และมีเง่ือนไขไม+ให/ละท้ิงการสอนอีกด/วย ดังน้ันจึงเปMนไปได/ยาก (ปLหน่ึง
ได/รับการเพ่ิมพูนความรู//ประสบการณ 1-2 ครั้งก็น+าจะเพียงพอแล/ว ไม+ใช+นิสิตฝRกงานท่ีจะต/อง
กําหนดช่ัวโมง) 

2 เง่ือนไขการได/คะแนนไม+สอดคล/องกับการประเมินท่ีดูจากการละท้ิงการสอน ซ่ึงตรวจสอบได/แต+
หาหลักฐานยาก 

3 คะแนนน+าจะมาจากร/อยละของอาจารยท่ีได/รับการเพ่ิมพูนความรู/ โดยไม+ควรระบุข้ันต่ํา 40 
ช่ัวโมง/คน/ปL 

4 การนําความรู/มาขยายผลพิจารณาอย+างไรเพ่ือไม+ให/เกิดความคลุมเครือ 
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ด&านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ตัวบ+งช้ีท่ี 9 การดําเนินงานของ
สภาสถาบัน/คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

ไม+ควรประเมินระดับคณะ เน่ืองจากมีตัวบ+งช้ี สกอ.7.1 ท่ีประเมินระดับคณะอยู+แล/ว 

ตัวบ+งช้ีท่ี 10 การดําเนินงาน
ของอธิการบดี/คณบด ี

ควรใช/ตัวบ+งช้ีเดิม สมศ.13 

ตัวบ+งช้ีท่ี 11 การบริหารความ
เสี่ยง 

มีตัวบ+งช้ี สกอ.7.4  ระบบบริหารความเสีย่ง แล/ว สมศ.ไม+ควรมาประเมินอีก จะเปMนการซํ้าซ/อนโดย
เปล+าประโยชน 

ตัวบ+งช้ีท่ี 12 การพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

1 ควรพิจารณาจากร/อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได/รับการเพ่ิมพูนความรู//ประสบการณ โดย
ไม+ต/องระบุอย+างน/อย 40 ช่ัวโมง/คน/ปL 

2 ควรพิจารณาตัวบ+งช้ีน้ีเทียบกับตัวบ+งช้ีท่ี 8 โดยการให/คะแนนไม+ควรระบุจํานวนช่ัวโมงข้ันต่ํา 40 
ช่ัวโมง/คน/ปL 

3 ควรมีการนําความรู/มาขยายผล เช+นเดียวกับท่ีระบุในตัวบ+งช้ีท่ี 8 

ด&านความสัมพันธ�กับชมุชน/สังคม 
ตัวบ+งช้ีท่ี 13 การบริการวิชา 
การท่ีส+งผลต+อสถานศึกษา 

1 ควรใช/ ตัวบ+งช้ีเดิม สมศ.8 ซ่ึงดีอยู+แล/ว 
2 การประเมินข/อ 2.2 ควรเปลี่ยนจากคําว+า “สถานศึกษาอ่ืน” เปMน “ชุมชน” ซ่ึงมิได/หมายความ

เฉพาะถึงสถานศึกษาเท+าน้ัน 
3 ควรระบุตัวอย+างผลกระทบทางลงให/ชัดเจนในเง่ือนไขการให/คะแนน 

ตัวบ+งช้ี ข/อคิดเห็น/ข/อเสนอแนะ 
ตัวบ+งช้ีท่ี 14 การบริการ
วิชาการท่ีส+งผลต+อชุมชน/
สังคม 

1 ควรใช/ ตัวบ+งช้ีเดิม สมศ.9 ซ่ึงดีอยู+แล/ว 
2 ควรระบุตัวอย+างหรือคําจํากัดความของ “โครงการท่ีเปMน Best Practice” ในการประเมินข/อ 

2.2 
3 ควรระบุตัวอย+างผลกระทบทางลบให/ชัดเจนในเง่ือนไขการให/คะแนน 

ด&านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ+งช้ีท่ี 15 การส+งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ควรใช/ ตัวบ+งช้ีเดิม สมศ.10 ซ่ึงดีอยู+แล/ว 

ตัวบ+งช้ีท่ี 16 การพัฒนา
สุนทรียภาพ 

ประเด็นการพิจารณาข/อ2 ควรปรบัแก/เปMน มีการดาํเนินงานตามโครงการอย+างน/อย 2 ประเภทต+อปL  
และควรปรับการให/คะแนน เปMนเอกสาร 3 คะแนน หลักฐานเชิงประจักษ 2 คะแนน 

ด&านอัตลักษณ�/เอกลักษณ� 
ตัวบ+งช้ีท่ี 17 อัตลักษณผู/เรยีน ควรปรับการให/คะแนน เปMนเอกสาร 3 คะแนน หลักฐานเชิงประจักษ 2 คะแนน 
ตัวบ+งช้ีท่ี 18 เอกลักษณ
สถานศึกษา 

ด&านมาตรการส1งเสริม 
ตัวบ+งช้ีท่ี 19 มาตรการส+งเสริม 
(ภายในสถานศึกษา) 

ทําได/ยาก ไม+ควรประเมินระดับคณะ ถ/าจะใช/ประเมินระดับสถาบัน 
ควรกําหนดรายละเอียดของประเด็นพิจารณา และเกณฑการประเมินให/ชัดเจนกว+าน้ี 

ตัวบ+งช้ีท่ี 20 มาตรการส+งเสริม 
(ภายนอกสถานศึกษา) 
 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และให/นําเสนอสํานักประกันคุณภาพต+อไป  
  
  



14 

 

4.8 แผนพัฒนาปรับปรุงจากการประเมินผู&บริหาร (ฝ8ายประกันคุณภาพ)  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประเมินผลการงานของผู/บริหารระดับคณะฯ และผู/บริหาร
หน+วยงานภายใน โดยแจ/งผลการประเมินผู/บริหารประจําปL 2555 ให/ผู/บริหารทุกท+านรับทราบเรียบร/อยแล/ว และท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 มีมติให/ผู/บริหารท่ีรับ
การประเมิน และยังดํารงตําแหน+งในป4จจุบัน จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานนําเสนอต+อคณบดี ภายในวันท่ี 
20 ธันวาคม 2556 เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 วันท่ี 23 
ธันวาคม 2556 นั้น  

รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ จึงขอเสนอแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินฝ(ายประกัน
คุณภาพ ประจําปL 2555 เพ่ือพิจารณารายละเอียดอ/างอิงท่ี Y60Z8R85 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Y60Z8R85   ดังนี้  

1. กํากับดูแล เพ่ือกระจายให/บุคลากรมีส+วนร+วมในการประกันคุณภาพมากข้ึน และได/ข/อมูลท่ี
ครบถ/วน ลดป4ญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพเม่ือเจ/าหน/าท่ีท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพลาออก หรือเม่ือ
คณะผู/บริหารหมดวาระ (ต.ค.-พ.ย.2556) 

2. ให/รางวัลแก+หน+วยงานท่ีมีผลการดําเนินงานด/านประกันคุณภาพดีเด+น เพ่ือเปMนขวัญและกําลังใจให/
บุคลากรในหน+วยงานซ่ึงมีความสนใจและตระหนักในการให/ความร+วมมือ ร+วมใจในการดําเนินงาน (พ.ค.-ส.ค. 2557) 

3. จัดโครงการให/ความรู/ด/านประกันคุณภาพแก+บุคลากร เพ่ือให/มีความรู/และความเข/าใจในระบบ
ประกันคุณภาพ มองประกันคุณภาพเปMนภาระงานปกติขององคกร ซ่ึงต/องปฏิบัติเปMนประจําอย+างต+อเนื่อง (มี.ค.-ส.ค. 
2557) 

4. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ด/านประกันคุณภาพ เพ่ือทําความเข/าใจตัวบ+งชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ แนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข/อง (ต.ค. 2556 – 
ก.พ. 2557) 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และขอให/ฝ(าย/หน+วยงานท่ียังมิได/นําเสนอแผนปรับปรุง ดําเนินการจัดส+ง
รายงานด/วย  

4.9 การพิจารณาร1างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ..  

ด/วยกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0313.10102/ว 2419 ตรวจสอบร+างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
... แจ/งขอให/หน+วยงานดําเนินการรับฟ4งความเห็นจากบุคลากรในหน+วยงาน โดยผ+านความเห็นจากคณะกรรมการประจํา
หน+วยงาน และส+งผลการรับฟ4งความคิดเห็นถึงกองกลาง เพ่ือรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2556  สํานักงานเลขานุการ ได/ดําเนินการแจ/งให/บุคลากรทุกท+านทราบเพ่ือขอความร+วมมือพิจารณาร+างพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ... และให/ความคิดเห็น ข/อเสนอแนะโดยนําเสนอข/อมูลผ+านระบบ e-Office โดยขอให/พิจารณา
เสนอแจ/งความเห็น ข/อเสนอตอบกลับในระบบ e-Office หรือจัดส+งเปMนเอกสารถึงสํานักงานเลขานุการ ภายในวันท่ี 18 
ธันวาคม 2556 รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XR0NZS4X หรือ
อ/างอิงท่ี XR0NZS4X เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 นั้น  

บัดนี้ครบกําหนดเวลาแล/ว ไม+มีผู/เสนอความคิดเห็น ข/อเสนอแนะตอบกลับในระบบ หรือเปMนเอกสาร 
ดังนั้น เพ่ือแจ/งให/มหาวิทยาลัยฯ ทราบ จึงขอเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาก+อนแจ/งผลให/กองกลางทราบ
เพ่ือดําเนินการต+อไป  
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ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให/แจ/งผลการพิจารณาเห็นชอบตามร+างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
... และขอให/ผู/บริหาร หัวหน/าหน+วยงานภายในพิจารณากรณีมีความคิดเห็นหรือข/อเสนอแนะเพ่ิมเติมขอให/แจ/งภายใน
วันท่ี 27 ธันวาคม 2556   
วาระท่ี 5  วาระคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ประจําปC 2557 

5.1 ด&านการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา  

-  

5.2 ด&านการเพ่ิมและพัฒนางานด&านวิจัยและบริการวิชาการให&เข&มแข็ง  

- 

5.3 ด&านการบริหารจัดการเชิงรุก    
- 

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 รายงานการเงินประจําเดือน   

ด/วยหน+วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานการเงิน ข/อมูล ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2556 ไตร
มาสท่ี 1 โดยสามารถเบิกจ+ายงบดําเนินการแล/ว สัดส+วนร/อยละ 8.58  ไม+เปMนไปตามแผนท่ีมหาวิทยาลัยฯ ร/อยละ 25 
ท้ังนี้เอกสารบางส+วนอยู+ในระหว+างการจัดทํา EGP ของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงปDดระบบชั่วคราว และเปDดให/ลงระบบได/เม่ือ 
16 ธันวาคม 2556รายละเอียด สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YE0TDIS6  
หรืออ/างอิงท่ี YE0TDIS6 วันท่ี 21 ธันวาคม 2556  

หน+วยงาน วงเงิน 100% กันเงิน ร/อยละ คงเหลือ เบิกจ+ายแล/ว ร/อยละ 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 1,513,290.00  1,224,548.40  80.92 288,741.60   191,165.00  12.63 
สํานักงานเลขานกุาร 50,540.00  10,310.00  20.40 40,230.00  10,310.00  20.40 
สายวิชาคณิตศาสตร� 87,710.00  18,099.00  20.64 69,611.00  18,099.00  20.64 
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร�  128,640.00 3,510.00 2.73 125,130.00 3,510.00 2.73 
สายวิชาศิลปศาสตร� 70,546.00 23,214.00 32.91 47,332.00 1,445.00 2.05 
โครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ 99,594.00 64,670.00 64.93 34,924.00 610.00 0.61 
สายวิชาวิทยาศาสตร� 72,430.00 12,396.00 17.11 60,034.00 2,796.00 3.86 
รายวิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดล/อม 50,690.00              0             0.00 50,690.00              0               0.00 
รายวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ  101,380.00              0             0.00 101,380.00              0                  0.00 
สาขาชีววิทยา 186,360.00              33,129.05              17.78 153,230.95              13,515.65                7.25 
สาขาพฤกษศาสตร 149,080.00 78,014.80 52.33 71,065.20 17,805.50 11.94 
สาขาชีวเคม ี 111,800.00 31,774.30 28.42 80,025.70 15,017.30 13.43 
สาขาพันธุศาสตร 139,750.00            32,055.37              22.94 107,694.63            4,018.78              2.88 
สาขาสตัววิทยา 74,530.00        2,350.00              3.15 72,180.00              1,950.00              2.62 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 470,000.00            393,542.67              83.73 76,457.33              30,774.20              6.55 
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟDสิกส 182,790.00            0             0.00 182,790.00            0               0.00 
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคม 17,810.00              5,400.00                30.32 12,410.00              5,400.00                30.32 
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารฯ 74,310.00            56,215.00            75.65 18,095.00              8,833.00              11.89 
อบน. 10,660.00 0 0.00 10,660.00 0 0.00 
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หน+วยงาน วงเงิน 100% กันเงิน ร/อยละ คงเหลือ เบิกจ+ายแล/ว ร/อยละ 
ศสวท. 12,670.00 11,100.00 87.61 1,570.00 0 0.00 
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 191,420.00              113,171.23              59.12 78,248.77              350.00                0.18 

รวม 3,796,000.00           2,113,499.82           55.68 1,682,500.18              325,599.43                  8.58 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

จากข/อมูลท่ีนําเสนอการใช/จ+ายเงินงบประมาณ โดยเฉลี่ยตํ่ากว+าแผน (สัดส+วนการเบิกจ+ายงบประมาณ
ตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ ไตรมาส ละ 25% เฉลี่ยการเบิกจ+ายโดยภาพรวมเพียง 8.58% ดังนั้นจึงขอให/ทุกหน+วยงาน
เร+งรัดดําเนินการบริหารเงินงบประมาณรายจ+ายงบดําเนินการ และงบลงทุนให/เปMนไปตามแผนของมหาวิทยาลัยฯ 
สําหรับเงินรายได/ มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให/ใช/ระบบ KU-ERP สําหรับปLงบประมาณ 2557 เต็มรูปแบบ ซ่ึงงานคลังและ
พัสดุ สํานักงานเลขานุการ ได/ดําเนินการแล/ว ท้ังนี้หน+วยการเงินจะจัดทําข้ันตอนการเบิกจ+าย การโอนเงินในส+วนของ
ลูกหนี้ – เจ/าหนี้ และส+วนท่ีเก่ียวข/องเพ่ือให/หน+วยงานภายในใช/เปMนคู+มือปฏิบัติงานต+อไป  

นอกจากนี้ ประธานขอให/รองคณบดีฝ(ายบริหารและคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงิน คณะฯ ให/แล/วเสร็จโดยเร็ว และประธานแจ/งว+าการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมขอให/ทุกฝ(ายและหน+วยงานท่ี
เก่ียวข/องเร+งดําเนินการให/เปMนไปตามแผน ท้ังนี้ประธานจะอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณภายในเดือน
เมษายน 2557 เท+านั้น ท้ังนี้เพ่ือสามารถสรุปรายงานการส+งมอบงานภายในเดือนพฤษภาคม 2557            

มติท่ีประชุม   รับทราบ   

6.2 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟ�าประจําอาคาร 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+าไฟฟ�าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู+ในระหว+างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น    

 หน+วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานสถิติข/อมูลการใช/สาธารณูปโภค(ค+าไฟฟ�า ค+า
โทรศัพท ค+าน้ํามันเชื้อเพลิง) ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดยจะนําเสนอในวันประชุม  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

รองคณบดีฝ(ายบริหาร แจ/งท่ีประชุมทราบว+าได/มีแบบรายงานเพ่ือขอความร+วมมือจากหน+วยงาน
ภายใน/โครงการจัดเก็บข/อมูลการใช/อาคาร ห/องบรรยาย ห/องปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ โดยแจ/งชื่อผู/รับผิดชอบเพ่ือรายงาน
ข/อมูลภายในวันท่ี 8 ของเดือน โครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. เปMนหน+วยงานท่ีให/ความร+วมมือและจัดส+งรายงานทุกเดือน 
ดังนั้นจึงขอความร+วมมือจากหน+วยงาน/โครงการท่ียังมิได/จัดส+งรายงาน หรือแจ/งข/อมูลผู/รับผิดชอบช+วยเร+งดําเนินการ
ด/วย เนื่องจากคณะฯ ต/องดําเนินการตามตัวบ+งชี้ ก.พ.ร. และโครงการรณรงคการอนุรักษและประหยัดพลังงาน   

นอกจากนี้ท่ีประชุมฝากให/คณะฯ ประสานงานกับเจ/าหน/าท่ีรักษาความปลอดภัย เรื่องการปDดไฟฟ�า
ทางเดิน ควรติดต้ังระบบอัตโนมัติสําหรับไฟฟ�า แสงสว+างเพ่ือความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่งด/วย     

มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบ  
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6.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2557  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท/ายของทุกเดือน นั้น  

เพ่ือให/การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได/ล+วงหน/า จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2557 ประจําเดือนมกราคม 2557 ในวันจันทรท่ี 27 
มกราคม 2557 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร/อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 20 มกราคม 2557 และ
จัดส+งระเบียบวาระการประชุมให/คณะกรรมการฯ ภายในวันศุกรท่ี 24 มกราคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

เลิกประชุมเวลา 11.15 น.  

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู/บันทึกรายงานการประชุม   

 

 


