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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 12/2556 วาระพิเศษ 
วันศุกร�ท่ี 6 ธันวาคม 2556 

ณ ห(อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
  ��������� 

ผู(มาประชุม  
1. ผศ.นพพร   รัตนช�วง รองคณบดีฝ�ายบริหาร  แทนประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ�ายวิทยาศาสตร(  กรรมการ  
3. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน-าสายวิชาคณิตศาสตร(ฯ   กรรมการ 
4. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  หัวหน-าสายวิชาวิทยาศาสตร( กรรมการ 
5. อ.ดร.ป2ทมา จันทร(เจริญสุข หัวหน-าสายวิชาศิลปศาสตร(  กรรมการ  
6. รศ.ปริทรรศน( นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู-ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ   
7. รศ.จิตราภรณ( ธวัชพันธุ( กรรมการประจําคณะ(อาจารย(ประจํา) กรรมการ  
8. อ.ดร.แตงอ�อน พรหมมิ ผู-แทนคณาจารย(  กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน-าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 
ผ็ไม3มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ชานันก( สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร( ติดราชการ  
ผู(เข(าร3วมประชุม  
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-าศูนย(ส�งเสริมการวิจัยและถ�ายทอดเทคโนโลยี 
5. อ.ดร.ปCติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
6. อ.ดร.ศศิมลฑล ม�วงศรีจันทร(  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟCสิกส(  
7. อ.ดร.พงศ(พันธ(  ศรีเมือง  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร( 
8. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ(  ประธานหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร()  
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

  ผู-ช�วยศาสตราจารย( ดร.ชานันก( สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร( ติดราชการอ่ืน 
มอบหมายให-รองคณบดีฝ�ายบริหาร ทําหน-าท่ีประธานการประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ(งเพ่ือทราบ 

  รองคณบดีฝ�ายบริหาร แจ-งว�าได-รับมอบหมายจากคณบดี ให-ทําหน-าท่ีประธานการประชุม เนื่องจาก
คณบดีติดภาระงานอ่ืน โดยการประชุมครั้งนี้เปIนวาระพิเศษ    

 ประธานจึงขอเสนอให-ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ    
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วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2556  

 ประธานขอเสนอให-ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร( 
และวิทยาศาสตร( ครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันจันทร(ท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือรับรองรายละเอียด ดังแนบ  

 เนื่องจากเปIนการประชุมวาระพิเศษ รายงานการประชุม จึงมิได-จัดส�งให-คณะกรรมการฯ พิจารณา
ล�วงหน-า ดังนั้นจึงขอชะลอไปพิจารณารับรองในการประชุม ครั้งท่ี 12/2556 วาระปกติ ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2556  

 ประธานจึงขอเสนอให-ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ        
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา 

3.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข(ารับราชการตําแหน3งอาจารย� (พนักงานมหาวิทยาลัย)  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร( ครั้งท่ี 11/2556 เม่ือ
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 วาระท่ี 4.7 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข-ารับราชการตําแหน�งอาจารย( (พนักงาน
มหาวิทยาลัย) ของโครงการหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร( คณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร( อัตราใหม� ปMการศึกษา 2556 
เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโท/เอกสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร( จํานวน 1 อัตรา แต�ขออนุมัติบรรจุนางสาวเกษศิรินทร( วุฒิ
การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คะแนนเฉลี่ย 2.58 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย( 
คะแนนเฉลี่ย 3.47 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย( คะแนนเฉลี่ย - จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงทํา
วิทยานิพนธ(ในหัวข-อท่ีเก่ียวข-องกับสาขานิติวิทยาศาสตร( โดยหัวหน-าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร( รับรองว�า
วิทยานิพนธ(ดังกล�าวเก่ียวข-องกับสาขานิติวิทยาศาสตร( (เอกสารหมายเลข 2) เปIนผู-ผ�านการคัดเลือกโดยขอเปลี่ยน
เง่ือนไขการบรรจุจากปริญญาเอกสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร( เปIน ปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี โดยประธานหลักสูตรนิติ
วิทยาศาสตร( ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา กรณีท่ีผู-ผ�านการคัดเลือกมีคุณวุฒิไม�ตรงตามเง่ือนไขการบรรจุ ดังนี้  

1. คณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร( ประกาศรับสมัครผู-มีคุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร( ไม�มีผู-สมัครในสาขานิติวิทยาศาสตร( 

2. นางสาวเกษศิรินทร( เอกสินิทธิ์กุล ได-สมัครโดยใช-คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย( และทํา
วิทยานิพนธ(เก่ียวข-องกับนิติวิทยาศาสตร( และมีงานสังเคราะห(สารตรวจสอบคราบเลือดชื่ออนุพันธ(ของลูมินอล 
(Luminol derivatives) ซ่ึงเปIนสารกลุ�มท่ีวงการนิติวิทยาศาสตร(ท่ัวโลกใช-อยู� ท้ังนี้ได-นําเสนอวิทยานิพนธ(ของนางสาว
เกษศิรินทร( เอกสินิทธิ์กุล เพ่ือประกอบการพิจารณาขออนุมัติบรรจุมาด-วยแล-ว   

3. คณะฯ ขยายเวลารับสมัครอีก ก็ไม�มีผู-สมัครเพ่ิมเติม ดังนั้นประธานหลักสูตรฯ จึงเสนอให-แต�งต้ัง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 ปรากฏว�า นางสาวเกษศิรินทร( เอกสินิทธิ์กุล ผ�านการ
คัดเลือกซ่ึงการคัดเลือกประกอบด-วยการสอบปฏิบัติการสอนและการสัมภาษณ(  

ท่ีประชุมได-พิจารณาแล-วและมีมติเห็นชอบให-ชะลอการพิจารณาวาระนี้ โดยขอให-ประธานหลักสูตร
ชี้แจงข-อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวิเคราะห(เปรียบเทียบข-อมูลเนื้อหาหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร() กับหลักสูตร วท.ม.
(เคมี) และเหตุผลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเพ่ือบรรจุนางสาวเกษศิรินทร( เอกสินิทธิ์กุล เพ่ิมเติม 
รวมถึงภาควิชาท่ีอาจารย(ประจําหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร(จะสังกัด   

ดังนั้น เพ่ือให-การพิจารณาการขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ในอัตราดังกล�าวเปIนไปโดย
เรียบร-อย ประธานคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงขอนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาเปIนวาระพิเศษ โดยเชิญ รศ.ดร.วีรชัย  
พุทธวงศ( ประธานหลักสูตรฯ เข-าร�วมชี้แจงข-อมูลเพ่ิมเติมให-คณะกรรมการพิจารณา ในการนี้ประธานหลักสูตรฯ ได-
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นําเสนอข-อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นเนื้อหาหลักสูตรด-านนิติวิทยาศาสตร( ท่ีครอบคลุมสาขาวิชาต�าง ๆ  4 ส�วน ตาม
แผนภูมิ นิติวิทยาศาสตร( (Forensic Science) เนื้อหาครอบคลุม  4 ส�วน ดังนี้  

1. Physiological Sciences 
2. Social Sciences  
3. Forensic Criminalities 
 4. Digital Forensics  
จากสาขาท้ัง 4 ด-านท่ีนําเสนอ สาขาวิชาเคมีจะเปIนสาขาย�อยในด-าน Physiological Sciences และ

หลักสูตร วท.ม.นิติวิทยาศาสตร( ของคณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร( มีเนื้อหาครอบคลุมท้ัง 4 ด-าน นอกจากนี้
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร( ท่ีเปCดสอนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยส�วนใหญ�จะเปIนหลักสูตรกลาง และเปIน
หลักสูตรบูรณาการ อาทิ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(  มหาวิทยาลัย ศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก�น โดยผู-รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตร มาจากอาจารย(สังกัด
ภาควิชาเคมี ยกเว-นมหาวิทยาลัยขอนแก�น ซ่ึงเดิมเปIนอาจารย(สังกัดภาควิชาเคมี แต�ป2จจุบันเปIนอาจารย(จากภาควิชา
ธรณีวิทยา นอกจากนี้อาจารย(ประจําหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร() ของคณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร( ส�วนใหญ�
ก็เปIนอาจารย(ประจําจากโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ดังนั้นการบรรจุนางสาวเกษศิรินทร( เอกสินิทธิ์กุล ซ่ึงมีคุณวุฒิ
ปริญญา ปร.ด. สาขาวิชาเคมีอินทรีย( และทําวิทยานิพนธ(ท่ีเก่ียวข-องกับนิติวิทยาศาสตร( จึงเปIนประโยชน(กับหลักสูตร 
ท้ังนี้นิสิตป2จจุบันของหลักสูตรฯ รวมท้ังนิสิตท่ีมาจาก DSI มีความสนใจทําวิทยานิพนธ(ด-านเคมี รวม 3 คน      

ประธานจึงขอเสนอให-ท่ีประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาจากข-อมูลท่ีประธานหลักสูตรนําเสนอแล-ว เห็นว�าการประกาศรับสมัครซ่ึงกําหนด

คุณสมบัติไว-เดิม และจากเอกสารรับรองของหัวหน-าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร( มหาวิทยาลัยศิลปากร และการ
รับรองของประธานหลักสูตรฯ (รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ() ว�าวิทยานิพนธ(ของนางสาวเกษศิรินทร( เอกสินิทธิ์กุล เก่ียวข-อง
กับนิติวิทยาศาสตร( และเพ่ือให-เปIนไปตามกระบวนการบรรจุบุคคลเข-ารับราชการ และสามารถมอบหมายภาระงานสอน
รายวิชาต�าง ๆ ได- 9 รายวิชา คือ 02743501 เคมีสําหรับนิติวิทยาศาสตร( 02743511 หลักการทางนิติวิทยาศาสตร( 
02743517 การวิเคราะห(ยาและแอกอฮอล( 02743519 การวิเคราะห(เส-นผมและเส-นใย 02743522 เทคนิคใน
ห-องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร( 02743591 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร( 02743596 เรื่องเฉพาะทางนิติ
วิทยาศาสตร( 02743597 สัมมนานิติวิทยาศาสตร( และ 02743599 วิทยานิพนธ(  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให-เสนอขออนุมัติบรรจุนางสาวเกษศิรินทร( เอกสินิทธิ์กุล ตามเหตุผลความ
จําเปIนดังกล�าว และเห็นชอบให-เสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยนคุณวุฒิจากปริญญาโทหรือเอกสาขานิติวิทยาศาสตร( เปIน
สาขาวิชาอินทรีย(เคมี ท้ังนี้ให-ประธานหลักสูตรฯ เปIนผู-แทนคณะฯ เข-าร�วมชี้แจงในการประชุม ก.บ.ม.ฯ ด-วย 

3.2 ขออนุมัติจัดตั้งภาควิชานิติวิทยาศาสตร�  
ด-วยประธานหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร() มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20412/142 ลงวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขอเสนอการจัดต้ังภาควิชานิติวิทยาศาสตร( รายละเอียดอ-างอิงท่ี XV0MAIAS เม่ือวันท่ี 2 
ธันวาคม 2556 หรือสืบค-นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XV0MAIAS  

โดยสรุปข-อมูลภาควิชานิติวิทยาศาสตร( ประกอบด-วย 2 สาขา คือ สาขานิติศาสตร(ประยุกต( และสาขา
วิทยาศาสตร(ประยุกต(  มีบุคลากร ประจําภาควิชา ประกอบด-วย บุคลากรสายวิชาการ ตําแหน�ง อาจารย( 2 อัตรา เปIน
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย อยู�ในระหว�างขออนุมัติบรรจุ ตามวาระท่ี 3.1 และอัตราใหม� ตําแหน�ง อาจารย( พนักงาน
เงินรายได- ประจําปMงบประมาณ 2557 และอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา จากภาควิชาเคมี คือ รศ.ดร.วีรชัย  
พุทธวงศ( และ อ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ(อุดม รวมเปIน 4 อัตรา  และบุคลากรสายสนับสนุน 1 อัตรา ตําแหน�งเจ-าหน-าท่ี
บริหารงานท่ัวไป พนักงานเงินรายได-  โดยระบุคําชี้แจงเพ่ิมเติมว�าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร(เปIนการบูรณาการทาง
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วิทยาศาสตร(และวิชานิติศาสตร( การสังกัดอยู�ในสายวิชาวิทยาศาสตร( หรือสายวิชาเคมี ทําให-การพัฒนาวิชาการด-านนี้
เปIนไปอย�างจํากัด       
   จากข-อมูลท่ีนําเสนอ ตามนโยบายคณบดี ได-พิจารณาให-ใช-เกณฑ(การพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การจัดต้ังหน�วยงานระดับภาควิชาต-องมีอาจารย(ประจําอย�างน-อย 6 อัตรา และมีหลักสูตร
อย�างน-อย 1 หลักสูตร ดังนั้นข-อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร() ป2จจุบันมีอาจารย(ประจําเพียง 2 อัตรา 
จึงไม�ครบตามเกณฑ(      
   ประธานจึงขอเสนอให-ท่ีประชุมพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นท่ีเก่ียวข-อง และมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 วาระท่ี 4.10 ซ่ึงเห็นชอบในหลักการให-เสนอจัดต้ังภาควิชา
พฤกษศาสตร( และภาควิชาภาษาจีน เนื่องจากสาขาภาษาจีน มีอาจารย(ประจําในป2จจุบัน 3 อัตรา และมีอัตรานักเรียน
ทุน ซ่ึงจะจบการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน 2557 รวมเปIน 4 อัตรา ซ่ึงไม�ครบตามเกณฑ( และเพ่ือมิให-มีกรณีการ
พิจารณาให-ความเห็นชอบสองมาตรฐาน ดังนั้นท่ีประชุมจึงเห็นควรทบทวนการพิจารณาการเสนออนุมัติจัดต้ังภาควิชา
ภาษาจีน และพิจารณาดําเนินการ ดังนี้   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ   
1. ให-ทบทวนมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 

2556 วาระท่ี 4.10 โดยเห็นชอบให-จัดต้ังภาควิชาพฤกษศาสตร( และเห็นชอบให-ชะลอการจัดต้ังภาควิชาภาษาจีน โดย
ปรับให-เปIนสาขาภาษาจีน ในสังกัดภาควิชาภาษา วัฒนธรรมและนวัตกรรมการสื่อสาร (สายวิชาศิลปศาสตร(เดิม) ไป
พลางก�อนจนกว�าจะมีความพร-อมตามเกณฑ(มาตรฐานของ สกอ. คือ มีอาจารย(ประจําอย�างน-อย 6 อัตรา และมี
หลักสูตรในความรับผิดชอบอย�างน-อย 1 หลักสูตร  

2. ให-ปรับโครงสร-างหน�วยงาน โดยให-สาขานิติวิทยาศาสตร( เปIนสาขาหนึ่งในสังกัดภาควิชาเคมีไป
พลางก�อนจะมีความพร-อมตามเกณฑ(มาตรฐานของ สกอ. คือ มีอาจารย(ประจําอย�างน-อย 6 อัตรา 

3. ให-การบริหารจัดการท่ัวไปของสาขานิติวิทยาศาสตร(อยู�ภายใต-สังกัดภาควิชาเคมี โดยการ
ดําเนินงานต�าง ๆ ผ�านภาควิชาทุกกรณี  

4. ให-การบริหารงบประมาณรายรับ – รายจ�าย ในส�วนของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร( แยกจากภาควิชา
เคมี และดําเนินการตามระเบียบว�าด-วยเงินรายได-ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(  

5. การดําเนินงานด-านประกันคุณภาพให-สาขานิติวิทยาศาสตร( ประสานงานให-ข-อมูล และร�วมจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กับภาควิชาเคมี     

3.3 แผนปฏิบัติการ Action plan พ.ศ. 2557 - 2560 ศวท.  
ด-วยรองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา ขอเสนอพิจารณา เรื่อง แผนปฏิบัติการ Action plan พ.ศ. 

2557 - 2560 ตามแบบฟอร(มของมหาวิทยาลัย ท่ีหัวหน-างานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได-จัดทําโดย
รวบรวมข-อมูลจากหน�วยงานภายในและโดยความเห็นชอบจากรองฯวางแผนฯ แล-ว   

ท้ังนี้ รองคณบดีฝ�ายวางแผนฯ ได-แจ-งเวียนให-กรรมการประจําคณะฯ  หัวหน-าหน�วยงานภายใน และ
บุคลากรทุกท�านพิจารณาข-อมูลเบ้ืองต-น เพ่ือให-ข-อเสนอแนะ ในวันประชุม รายละเอียดอ-างอิงท่ี XX1EPYRT เม่ือวันท่ี 
4 ธันวาคม 2556 หรือสืบค-นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XX1EPYRT  

จากเอกสารแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีหัวหน-าศูนย(ส�งเสริมการวิจัยและถ�ายทอดเทคโนโลยี 
นําเสนอข-อคิดเห็นเพ่ือปรับแก-ไข ซ่ึงงานนโยบายและแผนได-ปรับแก-ไข และรองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนาฯ 
พิจารณาเรียบร-อยแล-ว   
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ประธานจึงขอเสนอให-ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   
3.4 ขอแก(ไขคะแนน โดยใช( KU 7  

3.4.1 รายวิชา 01355111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

ด-วยอาจารย(อรทัย ชัยยา จรูญธวัชชัย ขอแก-ไขคะแนนตามแบบ KU7 รายวิชา 01355111 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ของนางสาวเอ้ือการย( เศวตนันทน( จาก NP เปIน P เนื่องจากนิสิตประสบอุบัติเหตุและมาสอบ
ภายหลัง ท้ังนี้ได-นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในระบบเพ่ือพิจารณาให-ความเห็นชอบ รายละเอียดสืบค-นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XV0M3KT0 หรืออ-างอิงท่ี XV0M3KT0 เม่ือวันท่ี 2 
ธันวาคม 2556  

3.4.2 รายวิชา 01355331 Advanced English Writing 

ด-วยประธานโครงการปริญญาตรีหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ แจ-งว�าอาจารย( 
Robert Cullen เปIนอาจารย(ผู-สอนรายวิชา 01355331 Advanced English Writing ภาคปลาย ปMการศึกษา 2555 
ขอแก-ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ให-แก�นิสิต จํานวน 3 คน เนื่องจากรายวิชา และหมู�เรียนในปรากฏในระบบ จึงไม�
สามารถดําเนินการได-ตามระยะเวลา ทําให-นิสิตได-รับคะแนน F จึงขอแก-ไขคะแนนตามแบบ KU7 ท้ังนี้ได-นําเสนอ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ฯ  ใ น ร ะ บ บ เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ใ ห- ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ  ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค- น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XP0X8XQ1 หรืออ-างอิงท่ี XP0X8XQ1 เม่ือวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2556  

ประธานจึงขอเสนอให-ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาแล-ว มีความเห็นว�าการขอแก-ไขมาจากสาเหตุท่ีหลากหลาย ซ่ึงเหตุผลท่ีอาจารย(
ประจําวิชา หัวหน-าหน�วยงาน/ประธานโครงการนําเสนอประกอบการพิจารณานําเสนอมีท้ังเหตุผลท้ังท่ียอมรับได- และ
เหตุผลท่ีไม�เหมาะสม และการขอแก-ไขคะแนนตามแบบ KU 7 มีจํานวนมากข้ึน กอปรกับท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ มอบให-รองคณบดีฝ�ายวิชาการ นําไปพิจารณาเกณฑ( แนวทางและวิธีการเก่ียวกับการขอแก-ไขคะแนนตาม
แบบ KU 7 โดยมีข-อคิดเห็นว�าการขออนุมัติแก-ไขคะแนน ควรผ�านการพิจารณากลั่นกรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ฝ�ายการศึกษาคณะฯ ก�อนนําเสนอคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณา ควรให-อาจารย(ประจํารายวิชา
ชี้แจงในท่ีประชุมคณะกรรมการฝ�ายการศึกษาฯ ด-วย ท้ังนี้ควรมีการจัดเก็บข-อมูล และมาตรการเพ่ือแก-ไข เช�น การ
ฝ�กอบรมการใช-โปรแกรมคํานวณ เปIนต-น    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ�ายวิชาการ พิจารณาเสนอหลักเกณฑ( แนวทางและ
วิธีการปฏิบัติเพ่ือประกาศให-อาจารย(ประจํา หน�วยงาน/โครงการทราบและถือปฏิบัติ  

3.5 ตรวจสอบร3างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... 

  ด-วยมหาวิทยาลัยฯ ขอให-หน�วยงานดําเนินการรับฟ2งความเห็นจากบุคลากรในหน�วยงาน โดยผ�านความเห็น
จากคณะกรรมการประจําหน�วยงาน และส�งผลการรับฟ2งความคิดเห็นถึงกองกลาง เพื่อรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2556 นั้น  

  สํานักงานเลขานุการ ได-แจ-งเวียนในระบบเพื่อรับฟ2งความคิดเห็นจากบุคลากรทุกท�านแล-วรายละเอียด
สืบค-นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XR0NZS4X หรืออ-างอิงท่ี XR0NZS4X เม่ือ
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556    
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ประธานจึงขอเสนอให-ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให-รวบรวมข-อมูลความคิดเห็นจากบุคลากร และนําเสนอวาระในการประชุม
ครั้งท่ี 12/2556 วันท่ี 23 ธันวาคม 2556  

3.6 รายช่ือผู(มีสถานภาพทางการศึกษาอยู3ในข3ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคต(น ป[การศึกษา 2556 - 
2557 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ภาคปกติ ครั้งท่ี 1 

ด-วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/1989 ลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง รายชื่อผู-มีสถานภาพทางการศึกษาอยู�ในข�ายสําเร็จการศึกษา ภาคต-น ปMการศึกษา 2556-2557 
ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร( ครั้งท่ี 1 จํานวน 46 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะ
เรื่องการศึกษาครบถ-วนตามความต-องการของหลักสูตร และมีแต-มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท�านั้น ส�วน
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข-องกับการอนุมัติปริญญา ขอให-คณะฯเปIนผู-ดําเนินการตรวจสอบ  ดังนี้  

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        จํานวน  36  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร(       จํานวน  3  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี                              จํานวน  2  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟCสิกส(                             จํานวน  4  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา                      จํานวน  1  คน 

ท้ังนี้ได-มอบงานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร(และวิทยาศาสตร( ได-ตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืน ๆ และ
เนื่องจากกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ขอให-พิจารณาตรวจสอบแล-วนําเสนอกองบริการฯ ภายในวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2556 เพ่ือดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัย  

อนึ่ง การเสนอขออนุมัติจบการศึกษา ต-องผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนั้น
เพ่ือความรวดเร็ว และเปIนไปตามกําหนดท่ีกองบริการการศึกษาฯ แจ-ง จึงขอนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ เปIน
กรณีพิเศษในระบบ e-Office และขอความอนุเคราะห(แจ-งผลการพิจารณาภายในวันท่ี 28 พ.ย. 2556 หากพ-นกําหนด
ดังกล�าวจักขออนุญาตถือว�าเห็นชอบ เพ่ือมอบงานบริการการศึกษา ดําเนินการต�อไป และจักนําแจ-งในคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ทราบต�อไป รายละเอียดอ-างอิงท่ี XP0Z24YW เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 หรือสืบค-นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XP0Z24YW     

ประธานจึงขอเสนอให-ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.  

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู-บันทึกรายงานการประชุม   

 

 


