
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 1/2556 

วันจันทร�ท่ี 28 มกราคม 2556  
ณ ห%อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู%มาประชุม  
1. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ�ายวิทยาศาสตร� รักษาราชการแทนคณบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วุฒิพงษ� ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ�ายบริหาร       กรรมการ    
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ�ายวิทยาศาสตร�  และ กรรมการ   

    รักษาการหัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร� กรรมการ  
4. อ.แสงแข สุวรรณสุนทร แทน หัวหน,าสายวิชาคณิตศาสตร�ฯ   กรรมการ 
5. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร�  กรรมการ  
6. รศ.ปริทรรศน�  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู,ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
7. อ.ดร.แตงอ9อน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู,แทนคณาจารย� กรรมการ  
8. รศ.จิตราภรณ�  ธวัชพันธุ� กรรมการประจําคณะ (อาจารย�ประจํา) กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู%ไม/มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ชานันก� สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ติดราชการ 

ผู%เข%าร/วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ� แก,วประสิทธิ์ รองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา  
2. อ.ดร.พจมาลย� พูลมี รองคณบดีฝ�ายกิจการนิสิต  
3. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝ�ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. อ.ดร.อุดม ศรีนนท�  รองคณบดีฝ�ายศิลปศาสตร�    
5. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ รองคณบดีฝ�ายพัฒนาและประชาสัมพันธ�  
6. อ.ดร.ประภา โซAะสลาม รองคณบดีฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ  
7. อ.ดร.จุฑาทิพย� โพธิ์อุบล ผู,ช9วยคณบดีฝ�ายการศึกษาด,านวิทยาศาสตร�  
8. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ9ม หัวหน,าศูนย�ส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลยี 
9. อ.ดร.ปEติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   
10. อ.ดร.ศศิมลฑล ม9วงศรีจันทร� ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส� 
11. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา  
12. อ.ดร.พงศ�พันธ� ศรีเมือง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� 
13. รศ.ชุติมนฑณ� บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร�  
14. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
15. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ อาจารย� สายวิชาคณิตศาสตร�ฯ  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู,ช9วยศาสตราจารย� ดร.ชานันก� สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ลาราชการและได,
มอบหมายให, รองศาสตราจารย�ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ�ายวิทยาศาสตร� รักษาราชการแทนคณบดี ทํา
หน,าท่ีประธานการประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      



 

L:\AGENDA 2_2556\Report 1_2556.doc 

2

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ%งให%ทราบ   

   - 
วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/2555   
 ประธานขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร� 
และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันจันทร�ท่ี 24 ธันวาคม 2555 เพ่ือรับรอง อ,างอิงท่ี P10376F5 เม่ือวันท่ี 18 
มกราคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P10376F5 โดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับรอง แจ,งแก,ไขในระบบ และไม9แจ,งตอบกลับตามกําหนด ท้ังนี้รายละเอียด
รายงานการประชุมฉบับแก,ไข ได,นําในระบบเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2556 อ,างอิงท่ี P60XPTGR หรือสืบค,นได,ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P60XPTGR  ท้ังนี้ได,นําเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ ใน
การประชุมครั้งท่ี 1/2556 วันจันทร�ท่ี 28 มกราคม 2556 ดังแนบ           

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมโดยไม9แก,ไข   

วาระท่ี  3 เรื่องแจ%งเพ่ือทราบ   

1.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2555 
  ตามท่ีกําหนดให,หน9วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ,งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน9วยงานภายใน/โครงการ และฝ�าย
ต9าง ๆ ประจําเดือนธันวาคม 2555 (ข,อมูล ณ วันท่ี 22 มกราคม 2556) เอกสารอ,างอิงท่ี P50ZNKOD หรือสืบค,นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P50ZNKOD  ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน/วยงาน การนําส/งรายงาน  

พ.ย. 2555 ธ.ค.2555 ม.ค.2555 
1 ฝ�ายบรหิาร 9 พ.ย. 55 17 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56 
2 ฝ�ายวิชาการ  9 พ.ย. 55 18 ธ.ค. 55 9 ม.ค. 56 

3 ฝ�ายวิจัย  12 พ.ย. 55 18 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56 

4 ฝ�ายบัณฑิตศึกษา  12 พ.ย. 55 18 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56 
5 ฝ�ายกิจการนิสติ  12 พ.ย. 55 18 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56 
6 ฝ�ายวางแผนและพัฒนา   1 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 2 ม.ค. 56 
7 ฝ�ายประกันคุณภาพ  9 พ.ย. 55 8 ธ.ค. 55 2 ม.ค. 56 

8 ฝ�ายวิเทศสัมพันธ�และกิจการพิเศษ 9 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 2 ม.ค. 56 
9 ฝ�ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  9 พ.ย. 55 11 ธ.ค. 55 2 ม.ค. 56 
10 สายวิชาคณติศาสตร�  9 พ.ย. 55 6 ธ.ค. 55 3 ม.ค. 56 

11 สายวิชาวิทยาศาสตร� 10 พ.ย. 55 13 ธ.ค. 55 11 ม.ค. 56 

12 สายวิชาศิลปศาสตร� 14 พ.ย. 55 12 ธ.ค. 55 3 ม.ค. 56 

13 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 14 พ.ย. 55 11 ธ.ค. 55 9 ม.ค. 56 

14 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร� ภ.พิเศษ 15 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55  22 ม.ค. 56 

15 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   9 พ.ย. 55 4 ธ.ค. 55 8 ม.ค. 56 

16 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   7 พ.ย. 55 11 ธ.ค. 55 10 ม.ค. 56 

17 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร� ภ.พิเศษ 12 พ.ย. 55 11 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56 

18 ศูนย�ส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลย ี 12 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 14 ม.ค. 56 

19 สํานักงานเลขานุการ 9 พ.ย. 55 9 ธ.ค. 55 9 ม.ค. 56 

20 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 13 พ.ย. 55 18 ธ.ค. 55 4 ม.ค. 56 
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21 โครงการจัดตั้งส9วนงานจัดการศึกษา 14 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 21 ม.ค. 56 

22 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟEสิกส� 9 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 10 ม.ค. 56 

23 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 12 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 16 ม.ค. 56 

24 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร� 9 พ.ย. 55 14 ธ.ค. 55 7 ม.ค. 56 

25 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร� 9 พ.ย. 55 11 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56 

26 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 5 พ.ย. 55 17 ธ.ค. 55 10 ม.ค. 56 

27 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� 7 พ.ย. 55 8 ธ.ค. 55 9 ม.ค. 56 

รวมหน/วยงานท่ีไม/ส/งรายงาน - - - 

 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

1.2 ขอเ ชิญเข%าร/วมโครงการประเ มินคุณภาพงานวิจัยเ ชิงวิชาการด%านมนุษยศาสตร�ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปA 2555 

ด,วยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีหนังสือท่ี นร 6209/0003/2556 ลงวันท่ี ขอเชิญเข,า
ร9วมโครงการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการด,านมนุษยศาสตร�ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปr 2555 โดย
การประเมินครั้งนี้เปsนการประเมินระดับสาขาวิชา 5 กลุ9มในสาขามนุษยศาสตร� หน9วยงานสามารถเลือกสมัครเฉพาะ
สาขาวิชาท่ีสนใจ 5 กลุ9ม ประกอบด,วย  

1. ภาษาอังกฤษ (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)  
2. ภาษาศาสตร�  
3. ภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย)  
4. ปรัชญา และ/หรือ ศาสนา 
5. ประวัติศาสตร� และประวัติศาสตร�ศิลปะ  

ซ่ึงหากหน9วยงานสนใจเข,าร9วมโครงการ ขอให,ดําเนินการ ดังนี้  

1. แจ,งความจํานงในการสมัครเข,ารับการประเมิน โดยส9งแบบฟอร�มใบสมัครผ9านทางโทรสาร         
0-2278-8279 หรือ E-mail: evaluation@trf.or.th ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2556 

2. ส9งเอกสารสําเนาผลงานวิจัย พร,อมเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,องตามรายละเอียดในโครงการท่ีแนบ 
ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 

รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OS0W3M1M   
หรืออ,างอิงท่ี OS0W3M1M  วันท่ี 9 มกราคม 2556   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.3 รายช่ือ คณบดี ผู%อํานวยการสถาบัน/สํานัก/ หัวหน%าภาควิชา คณะกรรมการประจําสถาบัน/สํานัก
ท่ีจะครบวาระล/วงหน%า 

ด,วยกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103 /-  ลงวันท่ี – มกราคม 2556 แจ,งรายชื่อ 
คณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน/สํานัก หัวหน,าภาควิชา คณะกรรมการประจําสถาบัน/สํานักท่ีจะครบวาระล9วงหน,า 
รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P80NROE5 หรืออ,างอิงท่ี P80NROE5 
วันท่ี 25 มกราคม 2556  โดยข,อมูลดังกล9าวมีคณบดีคณะศิลปะศาสตร�และวิทยาศาสตร� ซ่ึงจะครบวาระในวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2557 และตามข,อบังคับฯ ข,อ 5 กําหนดให,คณะฯ แต9งต้ังคณะกรรมการดําเนินจัดทําแผน 4 ปr โดยเปEด
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โอกาสให,บุคลากรภายในคณะทุกคน และบุคคลภายนอกเข,ามามีส9วนร9วมด,วย โดยดําเนินการให,แล,วเสร็จภายใน 90 
วัน นับแต9วันท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย แล,วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให,ความเห็นชอบก9อน
ดําเนินการสรรหาคณบดีรายละเอียดอ,างอิงท่ี 8K0PEKZH วันท่ี 8 มิถุนายน 2554 หรือประกาศฯ มก. ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?8K0PEKZH       

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.4 รับทราบหนังสือเวียน เรื่อง การกระทําลักลอบ และนําไปใช%ซ่ึงดินในท่ีราชพัสดุ และซักซ%อม
แนวทางปฏิบัติ 

ด,วยสํานักงานธนารักษ�พ้ืนท่ีนครปฐม กระทรวงการคลัง มีหนังสือท่ี กค 0307.57/ว 01 ลงวันท่ี 8 
มกราคม 2556 เรื่อง การกระทําลักลอบ และนําไปใช,ซ่ึงดินในท่ีราชพัสดุ และซักซ,อมแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P40P3SLM  หรืออ,างอิงท่ี P40P3SLM เม่ือวันท่ี 21 
มกราคม 2556 โดยแจ,งนโยบายเร9งด9วนของกระทรวงการคลัง เพ่ือซักซ,อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการตัดฟ�นไม, การขุด
ดิน การถมดินในท่ีราชพัสดุ จึงขอความร9วมมือมายังหน9วยงานในฐานะเปsนผู,ครอบครองและดูแลใช,ประโยชน�ในท่ีราช
พัสดุ ดังนี้  

1. ให,ตรวจสอบว9ามีการกระทําลักลอบและนําไปซ่ึงดินในท่ีราชพัสดุหรือไม9อย9างใด หากมีขอให,
ดําเนินการร,องทุกข�กล9าวโทษผู,กระทําผิดต9อพนักงานสอบสวนเจ,าของท,องท่ีโดยทันที พร,อมแจ,งสํานักงานธนารักษ�พ้ืนท่ี
นครปฐมเพ่ือเปsนโจทก�ร9วมและเพ่ือรายงานผู,ว9าราชการจังหวัดขอรับมอบอํานาจดําเนินคดีอาญาและคดีแพ9ง 

2. ให,ถือปฏิบัติเก่ียวกับการตัดฟ�นต,นไม, การขุดดิน การถมดินหรือการดําเนินการใดๆท่ีมีลักษณะเปsน
การเปลี่ยนแปลงสภาพของท่ีราชพัสดุ ตามหนังสือกรมธนารักษ� ท่ี กค 0310/ว79 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 ข,อ 2, 
2.1-2.4 ตามสิ่งท่ีส9งมาด,วย  

ท้ังนี้สํานักงานเลขานุการ ได,แจ,งให,ผู,บริหาร และหน9วยงานภายใน/โครงการทราบ และมอบหน9วย
อาคารสถานท่ี  งานคลังและพัสดุทราบเพ่ือดําเนินการต9อไปแล,ว  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 รับทราบการแต/งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ด,วยกองการเจ,าหน,าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/290 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2556 แจ,งการแต9งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 6 
ราย  เพ่ือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2543 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงกําหนด
หลักเกณฑ�การแต9งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ประกอบด,วย  

1. คณบดีหรือผู,อํานวยการเจ,าสังกัด ประธานกรรมการ 
2. หัวหน,าภาควิชาเจ,าสังกัดหรือเทียบเท9า กรรมการ 
3. กรรมการท่ีคณะกรรมการประจําคณะ  กรรมการ  

หรือสถาบันหรือสํานัก คัดเลือก 1 ท9าน  

รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P10P9U7C หรืออ,างอิงท่ี P10P9U7C 
วันท่ี 18 มกราคม 2556 กําหนดแจ,งข,อมูลภายในวันท่ี ภายในวันท่ี 25 มกราคม 2556 นั้น      
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ในการนี้ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได,บรรจุบุคคลเข,ารับราชการ เปsน พนักงานมหาวิทยาลัย 
ดังนี้   

1. น.ส.ธิดารัตน� สุภาสัย ตําแหน9งอาจารย�     
2. นางอรทัย ชัยญา  จรูญธวัชชัย ตําแหน9งอาจารย�    
3. น.ส.อินทิรา ขูดแก,ว ตําแหน9งอาจารย�   
4. นายกฤช วีรกุล ตําแหน9งอาจารย� 
5. นายอุดมศักด์ิ แย,มขะมัง ตําแหน9งอาจารย� 
6. น.ส.วีรนชุ แก,ววิเศษ  ตําแหน9งอาจารย�  

ในการนี้ เห็นควรเสนอแต9งต้ังกรรมการลําดับท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ กรณี
กรรมการลําดับท่ี 2 เปsน หัวหน,าสายวิชา ผู,แทนกรรมการลําดับท่ี 3  ได,แก9 ผู,ประสานงาน/หัวหน,าสาขาวิชา  หรือกรณี
ท่ีกรรมการลําดับท่ี 2 เปsน ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฯ ผู,แทนกรรมการลําดับท่ี 3 ได,แก9 ผู,แทนคณาจารย�ใน
คณะกรรมการประจําคณะฯ (อ.ดร.แตงอ9อน พรหมมิ) โดยแจ,งวันเริ่มปฏิบัติราชการตามวันท่ีเริ่มปฏิบัติจริง ไม9ก9อนวันท่ี 
15 มกราคม 2556 สําหรับนักเรียนทุน เริ่มบรรจุตั้งแต9วันท่ีรายงานตัวและจบการศึกษา ท้ังนี้หน9วยการเจ,าหน,าท่ี ได,
ดําเนินการเสนอชื่อแต9งต้ังคณะกรรมการประเมินผลฯ และวันเริ่มบรรจุเข,ารับราชการเรียบร,อยแล,ว   

อนึ่ง น.ส.ธิดารัตน�  สุภาสัย แจ,งขอสละสิทธิ์ การบรรจุเนื่องจากสัญญาจ,างงานเดิมไม9อนุมัติให,ลาออก
ก9อนสิ้นสุดสัญญาจ,าง  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 ขอเชิญร/วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครบรอบ 70 ปA  

ด,วยกองกลางมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/597 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2556 ขอเชิญร9วมงานวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครบรอบ 70 ปr รายละเอียดอ,างอิงท่ี P00OSHYQ เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2556 
หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P00OSHYQ โดยแจ,งขอเชิญคณบดี บุคลากร 
และนิสิต ร9วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครบรอบ 70 ปr ในวันเสาร�ท่ี 2 กุมภาพันธ� 2556 เวลา 6.45 - 
11.30 น. ณ อนุเสาวรีย�สามบูรพาจารย� และหอประชุม มก. และขอเชิญชมถ9ายทอดเทปโทรทัศน�รายการพิเศษ
ครบรอบ 70 ปr วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ในวันพุธท่ี 30 มกราคม 2556 ต้ังแต9เวลา 16.00 - 17.00 น. 
ทางสถานีโทรทัศน�โมเดิร�นไนน� ท้ังนี้ ขอความกรุณาส9งแบบตอบรับการเข,าร9วมพิธี ภายในวันท่ี 25 มกราคม 2556 ท่ี
คุณอริสรา สํานักงานเลขานุการ เพ่ือแจ,งจํานวนผู,ร9วมงาน พร,อมแบบตอบรับต9อไป  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.7 รับทราบสําเนาบันทึกข%อตกลง (MOU) และส่ือการสอนเรื่อง “การจัดประชุมและนิทรรศการ” 

ด,วยคณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10501/ว 070 ลงวันท่ี 10 
มกราคม 2556 เรื่อง ขอมอบสําเนาบันทึกข,อตกลง (MOU) และสื่อการสอนเรื่อง "การจัดประชุมและนิทรรศการ" โดย
แจ,งว9าได,รับการทาบทามจากสํานักงานส9งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค�การมหาชน) ให,เปsนหน9วย
ประสานงานหลักเพ่ือจัดทําข,อตกลงร9วมกันระหว9างสํานักงานส9งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการฯ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ในโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ�มาตรฐานสากล ซ่ึงได,จัดให,มีพิธีลงนามเม่ือวันพุธท่ี 19 
ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมล,านนา ริเวอร�ไซต� สปารีสอร�ท จังหวัดเชียงใหม9 ในการนี้สํานักงานส9งเสริมการจัดประชุม
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และนิทรรศการฯ ได,มอบสื่อการสอน เรื่อง การจัดประชุมและนิทรรศการ ประกอบด,วยหนังสือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 เล9ม และซีดี-รอม จํานวน 2 แผ9น เพ่ือใช,สําหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข,อง    

อนึ่ง เพ่ือเปsนการเตรียมความพร,อมในการสร,างเครือข9ายคณาจารย�ทางด,านธุรกิจไมซ� (MICE 
Business) คณะมนุษยศาสตร� จึงใคร9ขอทราบรายชื่อคณาจารย�พร,อมท่ีติดต9อ โดยขอความกรุณากรอกรายละเอียดใน
แบบฟอร�มดังแนบและส9งกลับทางโทรสารหมายเลข 0-2942-8073 ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556 หากมีข,อสงสัย
โปรดประสานงานติดต9ออาจารย�ภูริวัจน� เดชอุ9ม อาจารย�ประจําภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร� หมายเลข 0-
2579-5566-8 ต9อ 4615 หรือ 08-1409-4126 หรือ อีเมล� fhumpwd@ku.ac.th รายละเอียดอ,างอิงท่ี P00NYTQ4 
วันท่ี 17 มกราคม 2556 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P00NYTQ4  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 รับทราบกําหนดการพิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําปA พ.ศ. 2556 

ด,วยงานบริหารและพิธีการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/559 ลงวันท่ี 
14 มกราคม 2556 เรื่อง ขอแจ,งกําหนดการพิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําปr พ.ศ. 2556 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ�กําหนดการพิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําปr พ.ศ. 2556 (ระหว9างเดือนมกราคม - เดือน
ธันวาคม) ให,หน9วยงานภายใน/โครงการในสังกัดคณะฯ ทราบ รายละเอียดอ,างอิงท่ี OY0Y52ZU ลงวันท่ี 15 มกราคม 
2556 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OY0Y52ZU นั้น  

เนื่องจากคณบดี มอบให,สํานักงานเลขานุการ จัดทําปฏิทินกิจกรรมหรือโครงการของคณะศิลปศาสตร�
และวิทยาศาสตร� (ส9วนกลาง) ประจําปr พ.ศ.2556 (มกราคม – ธันวาคม 2556) เพ่ือประชาสัมพันธ�ให,บุคลากรทราบ
ด,วย ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห�จากผู,บริหารฝ�าย หน9วยงานภายใน/โครงการ ท่ีมีแผนการดําเนินงานประจําปr 2556 
ในช9วงเวลาดังกล9าวไว,แล,ว จัดส9งข,อมูลให,งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2556 
เพ่ือรวบรวมจัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําปr 2556 รวมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต9อไป  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.9 รับทราบเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบว/าด%วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 เรื่อง การโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ/าย 

ด,วยกองแผนงาน บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/029 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2556 เรื่อง การ
ปฏิบัติตามระเบียบว9าด,วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ9าย โดยอ,าง
ถึงหนังสือกองแผนงานท่ี ศธ 0513.10107/ว.1438 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ9ายหรือถัวจ9ายระหว9างรายการภายในงบดําเนินการของงบประมาณแผ9นดิน โดยขอให,หน9วยงาน ท่ีจะ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือถัวจ9ายระหว9างรายการในงบดําเนินงาน ขอให,โอนเปลี่ยนแปลงรายการหรือถัวจ9ายได,
เฉพาะในหมวดนั้น ๆ และไม9ควรนํามาถัวจ9ายเปsนรายการใด ๆ ในหมวดอ่ืน ท้ังนี้เพ่ือให,เปsนไปตามรายการท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนดไว,  

จากการแจ,งหนังสือเวียนท่ีอ,างถึงดังกล9าว ทําให,หน9วยงานไม9สามารถถัวจ9ายข,ามหมวดรายจ9ายได, 
และไม9สามารถบริหารงบประมาณได,อย9างคล9องตัว มหาวิทยาลัยจึงสอบถามไปยังนักวิเคราะห�งบประมาณของสํานัก
งบประมาณ ในท่ีประชุมการอบรมการจัดทํางบประมาณรายจ9ายประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 14 
ธันวาคม 2555 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปr ซ่ึงสํานักงบประมาณได,ขอนําเรื่องดังกล9าวไปหารือกับฝ�ายกฎหมายก9อนนั้น  
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การนี้ เพ่ือให,การบริหารงบประมาณรายจ9ายเปsนไปด,วยความเรียบร,อย เกิดความคล9องตัวในการใช,
จ9ายเงินงบประมาณแผ9นดิน และสามารถดําเนินงานให,สอดคล,องกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงขอให,หน9วยงาน
ดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว9าด,วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซ่ึงกําหนดให,มีการโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ9ายได, โดยหน9วยงานสามารถถัวจ9ายระหว9างรายการในงบดําเนินงานได, แต9ท้ังนี้
ต,องเปsนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือแก,ไขป�ญหาในการดําเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน และเพ่ิมคุณภาพการ
ให,บริการ โดยการดําเนินการในเรื่องดังกล9าวต,องไม9ทําให,เป�าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช,จ9ายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีลดลงในสาระสําคัญ จนกว9าสํานักงบประมาณจะหารือกับฝ�าย
กฎหมายให,เรียบร,อยและแจ,งแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ9ายให,มหาวิทยาลัยทราบ และถือ
ปฏิบัติอย9างชัดเจน รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OT0XTADW หรือ
อ,างอิงท่ี OT0XTADW เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.10 รับทราบผลการอนุมัติปรับแผนเพ่ือบรรจุหลักสูตรไว%ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ. 2555 – 2559) 

ตามท่ีสายวิชาวิทยาศาสตร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เสนอขออนุมัติบรรจุหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร� – สารสนเทศและวรรณศิลป� ไว,ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ. 2555 – 2559) โดยเปEดรับนิสิตในปrการศึกษา 2556 จํานวน 60 คน  

ท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 19/2555 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2555 พิจารณาแล,วมีมติ
เห็นชอบ และให,นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2555 
พิจารณาแล,ว เพ่ือให,การเปEดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม9 ระดับปริญญาตรี ซ่ึงกําหนดเปEดสอนในภาคต,นของแต9ละปr
การศึกษา เปsนไปตามปฏิทินการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม9/หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรใหม9ต,อง
ได,รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก9อนเปEดสอนไม9น,อยกว9า 6 เดือน ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให,คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�บรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร� – สารสนเทศและวรรณศิลป� ไว,ในแผนพัฒนา
การศึกษาฯ โดยให,เปEดรับนิสิตในปrการศึกษา 2557 เปsนต,นไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี OQ0PN6IP เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 
2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OQ0PN6IP  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.11 รับทราบผลการอนุมัติเปOดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ภาคปกติ 

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน  เสนอขออนุมัติเปEดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชีบริหาร โดยใช,หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ของคณะ
วิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ซ่ึงได,รับอนุมัติการใช,หลักสูตรเรียบร,อยแล,ว การเปEดสอนครั้งนี้ไม9กระทบกับจํานวน
นิสิตตามแผนการรับนิสิต ปrการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 ท่ีได,รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
แล,ว โดยจะเริ่มรับนิสิตต้ังแต9ภาคต,น ปrการศึกษา 2556 จํานวน 50 คน/ปr รายละเอียดอ,างอิงท่ี OQ0PHIJU เม่ือวันท่ี 7 
มกราคม 2556 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OQ0PHIJU  นั้น  
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 ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 19/2555 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2555 พิจารณาแล,วมีมติ
เห็นชอบ และให,นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งท่ี 12/2555 
เม่ือวันจันทร�ท่ี 24 ธันวาคม 2555 พิจารณาแล,ว มีมติอนุมัติตามเสนอ 

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

    มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.12 รับทราบการส/งใบแก%ไขคะแนน KU 7 

ด,วยอาจารย�ผู,สอน อาจารย�ผู,จัดการรายวิชา หัวหน,าสายวิชา/โครงการต9าง ๆ แจ,งขออนุมัติแก,ไข
คะแนนรายวิชาต9าง ๆ โดยใช,แบบ KU 7 ซ่ึงมิใช9การแก,ไขคะแนน I ในช9วงระยะเวลาหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 24 ธันวาคม 2555 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และเปsนประโยชน�ต9อนิสิต 
คณบดีจึงอนุญาตให,นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ผ9านระบบ e-Office เพ่ือให,การปฏิบัติ
เปsนไปตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเห็นชอบให,กําหนดแนว
ทางการแก,ไขคะแนนโดยใช, KU 7 ไว,ดังนี้  

1.  KU 7 ให,ใช,สําหรับการแก,ไขคะแนน “I” เท9านั้น  
2.  สําหรับการแก,ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให,ดําเนินการโดยอาจารย�ผู,สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก,ไขคะแนนโดย

นําเรียนหัวหน,าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ พิจารณาให,ความเห็นชอบ
ตามลําดับ ก9อนนําส9งสํานักทะเบียนและประมวลผล พร,อม KU 7 เพ่ือดําเนินการต9อไป    

 ฝ�ายเลขานุการ จึงขอรวบรวมข,อมูลรายวิชาต9าง ๆ ท่ีเสนอขอแก,ไขคะแนนอ่ืน ๆ ซ่ึงได,นําเรียน
พิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระบบ e-Office ล9วงหน,าเพ่ือความรวดเร็ว และเปsนประโยชน�ต9อนิสิต 
รวมท้ังรายวิชาท่ียังมิได,ดําเนินการเวียนในระบบ เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา รวม
จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้  
ท่ี อาจารย�

ผู,สอน 
รายวิชา ช่ือวิชา หมู9 ภาค/ปr

การศึกษา 
คะแนน

เดิม 
คะแน
นใหม9 

เหตุผล อ,างอิงใน
ระบบ 

1 อ.จิตตินันท�  

 สถลนันทน�  

01355341 Advanced English 
Listening  and  
Speaking  

700 1/2555 F D ขออนุมัติแก,ไขเกรดของ    
น.ส.ปEยะนุช สังกระหวัด
นิสิตคณะศิลปศาสตร�ฯ ช้ัน
ปrที่ 3 เน่ืองจากได,
ตรวจสอบแล,วกรอกคะแนน
ผิด ดังน้ันจึงขอแจ,งระดับ
คะแนนท่ีได,รับใหม9จากเดิม 
F เปsน D     

P70YEN7O   

วันท่ี 24 ม.ค.  
2556   

2 อ .ดร.ทิสวัส 
ธํารงสานต�   

01356111 Elementary French I 809 1/2555 นายกิตติชยั ชาว
หน,าไม,  นิสิตคณะ
ศิลปศาสตร�ฯ  ช้ันปr
ท่ี 1 จาก C+ เปsน C 

น.ส.ชนากานต� กาญ
จนเศรณี ศวท. 1 
จาก C+เปsน B  

 

เน่ืองจากมีการรวมคะแนน
ผิดพลาดในส9วนของ
อาจารย�ชาวต9างประเทศ ทํา
ให,เกรดท่ีออกไปคร้ังแรก
ผิดพลาด จึงมีการแก,ไขใน 
KU 7 แต9ในระหว9างท่ีแก,ไข 
อ.ทิสวัส กรอกผิดพลาด ทํา
ให,เกรดสลับกัน   

C0VMUTV 

วันท่ี 25 ธ.ค. 
2555 

 ท้ังนี้ อาจารย�ผู,สอน ได,จัดทําบันทึกเสนอขอแก,ไขระดับคะแนนรายวิชาถึงประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ/หัวหน,าสายวิชา ส9งส9วนงานจัดการศึกษา ผ9านรองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณบดี และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ โดยนําเรียนในระบบ e-Office  สืบค,นได,ตามลําดับ ดังนี้  
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1. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P70YEN7O  
2. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OC0VMUTV  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.13 รายงานความก%าวหน%าการปรับโครงสร%างหน/วยงานภายใน 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เสนอขออนุมัติปรับโครงสร,างหน9วยงานภายในระดับสาย
วิชา และจากการประชุมร9วมกับรองคณบดีฝ�ายวิจัย เสนอให,ปรับเปsนภาควิชา และให,ดําเนินการจัดส9งข,อมูลเพ่ิมเติม
ตามแบบท่ีกองแผนงานกําหนด นั้น  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได,ติดตามสรุปรวบรวม และนําส9งข,อมูลให,กองแผนงาน
เรียบร,อยแล,ว จากการติดตามสอบถามความก,าวหน,าในการดําเนินงานทราบว9าอยู9ในระหว9างดําเนินการ เนื่องจากกอง
แผนงานมีงานเร9งด9วนในการวิเคราะห�เก่ียวกับแผนการเปEดหลักสูตรใหม9 โครงการภาคพิเศษ ทําให,การวิเคราะห�การ
ปรับโครงสร,างช,ากว9ากําหนด อย9างไรก็ตามได,ประมาณการระยะเวลาในการวิเคราะห�งานดังกล9าวจะแล,วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2556 โดยจะนําเสนอรองอธิการบดีฝ�ายวิจัย เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณบดีภายในเดือนเมษายน 2556 และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนเดียวกัน   

สรุปโครงสร,างหน9วยงานภายในท่ีนําเสนอชุดล9าสุด ประกอบด,วย     
1. การแบ9งส9วนราชการภายในสํานักงานเลขานุการ  เปsน 5 งาน  ดังนี้  งานบริหารและธุรการ งาน

คลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ งานบริการการศึกษา 
และงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ  

2. ภาควิชาศิลปศาสตร�  
3. ภาควิชาสังคมศาสตร�  
4. ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร�  
5. ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
6. ภาควิชาวิทยาศาสตร�  
7. ภาควิชาเคมี  
8. ภาควิชาจุลชีววิทยา  
9. ภาควิชาฟEสิกส�  
10. ภาควิชาคณิตศาสตร�  
11. ภาควิชาคอมพิวเตอร�  
12. ศูนย�ส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลยี  

ในส9วนของโครงการจัดต้ังส9วนงานจัดการศึกษา และโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา  มิได,นําเสนอในครั้งนี้  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 

3.14 รับทราบแบบฟอร�ม "การเปล่ียนแปลงอาจารย�ประจําหลักสูตร/อาจารย�ผู%รับผิดชอบหลักสูตร" 
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ด,วยกองบริการการศึกษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10106/1762 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2556 เรื่อง 
แบบฟอร�ม "การเปลี่ยนแปลงอาจารย�ประจําหลักสูตร/อาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตร" ท่ีคณะกรรมการการศึกษากําหนด 
สําหรับคณะ/วิทยาเขต ท่ีประสงค�จะเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย�ประจําหลักสูตร/อาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตร และ
เนื่องจากมีการบันทึกรายชื่ออาจารย�ประจําหลักสูตร/อาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตรในฐานข,อมูลของ มก. แล,ว ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงอาจารย�ประจําหลักสูตร/อาจารย�ผู,รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรเดิม จึงไม9ต,องเสนอไปยัง
มหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P70WI45G หรืออ,างอิงท่ี 
P70WI45G วันท่ี 24 มกราคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.15 การจัดทําแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ในการเสนอขออนุมัติเปOดรายวิชาใหม/ 

       ด,วยกองบริการการศึกษา บางเขน แจ,งมติเห็นชอบกรณีการเสนอขออนุมัติเปEดรายวิชาใหม9 โดย
หน9วยงานจะต,องจัดทํา "แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู,จากหลักสูตรสู9รายวิชา" ท่ี
สอดคล,องกับมาตรฐานผลการเรียนรู,ของแต9ละหลักสูตร แนบเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาพร,อมกับแบบเสนอขอ
เปEดรายวิชาใหม9 รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P70VR7KY หรืออ,างอิงท่ี 
P70VR7KY วันท่ี 24 มกราคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติตําแหน/งทางวิชาการ ตําแหน/ง ผู%ช/วยศาสตราจารย� (อ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ�อุดม)  

ด,วย อ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ�อุดม พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน9ง อาจารย� สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� บรรจุเข,ารับราชการ ตําแหน9ง อาจารย� เม่ือวันท่ี 1 
กันยายน 2549 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 
2553 โดยบรรจุเข,ารับราชการในตําแหน9ง อาจารย� สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2553 ถึงป�จจุบัน รวมอายุราชการ 6 ปr 4 เดือน 26 วัน (นับถึงวันท่ี 26 ธันวาคม 2555) เสนอ
ผลงานเพ่ือขอตําแหน9งทางวิชาการ ตําแหน9งผู,ช9วยศาสตราจารย� สาขาวิชาเคมี โดยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 
ได,พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานครบถ,วนแล,ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� รับเรื่องเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้  ดังนี้    

1) แบบประวัติส9วนตัวและหนังสือรับรองปริมาณงาน (ก.พ.ว.03)   
2) แผนการสอน  
3) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01403312 เคมีอนินทรีย� 1       
4) บทความวิจัย  3  เรื่อง  
5) บทความทางวิชาการ 2 เรื่อง  

รายละเอียดแบบ ก.พ.ว.03 สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OD0WWKES 
อ,างอิงท่ี OD0WWKES เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2555        

อนึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน9งทางวิชาการประจําคณะฯ ได,ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ 
ตําแหน9ง ชั่วโมงสอน ก.พ.ว.03  ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ�เผยแพร9ตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนด และแจ,งให, 
อ.ดร.พิเซษฐ อนุรักษ�อุดม แก,ไขแบบ ก.พ.ว.03 โดยจัดส9งเอกสารกลับเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2556 ดังนั้นเห็นสมควร
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นําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให,ความเห็นชอบ และมอบคณบดี พิจารณาเสนอ
เรื่อง แต9งต้ังตําแหน9งทางวิชาการ โดยพิจารณาเสนอรายชื่อผู,ทรงคุณวุฒิในสาขาคณิตศาสตร� โดยวิธีปกติ ไม9น,อยกว9า 6 
ท9าน ตามบัญชีรายชื่อผู,ทรงคุณวุฒิท่ีได,รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต9อไป     

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบคณบดีดําเนินการต9อไป  

4.2 ขออนุมัติตําแหน/งทางวิชาการ ตําแหน/ง ผู%ช/วยศาสตราจารย� (อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร)  

ด,วย อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน9ง อาจารย� สังกัด
สาขาวิชาคณิตศาสตร� สายวิชาคณิตศาสตร�สถิติและคอมพิวเตอร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� บรรจุเข,ารับ
ราชการ ตําแหน9ง อาจารย� เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2553 ถึงป�จจุบัน รวมอายุราชการ 2 ปr 5 เดือน 8 วัน (นับถึงวันท่ี 17 
มกราคม 2556) เสนอผลงานเพ่ือขอตําแหน9งทางวิชาการ ตําแหน9งผู,ช9วยศาสตราจารย� สาขาวิชาคณิตศาสตร� โดย
หัวหน,าสายวิชาคณิตศาสตร�ฯ ได,พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานครบถ,วนแล,ว และ
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� รับเรื่องเม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2556 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้  
ดังนี้    

1) แบบประวัติส9วนตัวและหนังสือรับรองปริมาณงาน (ก.พ.ว.03)   
2) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01417242 สมการเชิงอนุพันธ�เบ้ืองต,น      
3) ผลงานวิจัย  2  เรื่อง  
4) ผลงานบทความทางวิชาการ 1 เรื่อง  
5) ผลการประเมินผลการสอน   

รายละเอียดแบบ ก.พ.ว.03 สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P00YT2IM   
อ,างอิงท่ี P00YT2IM เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2556  

อนึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน9งทางวิชาการประจําคณะฯ ได,ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ 
ตําแหน9ง ชั่วโมงสอน ก.พ.ว.03  ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ�เผยแพร9ตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
เห็นสมควรนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให,ความเห็นชอบ และมอบคณบดี 
พิจารณาเสนอเรื่องแต9งต้ังตําแหน9งทางวิชาการ โดยพิจารณาเสนอรายชื่อผู,ทรงคุณวุฒิในสาขาคณิตศาสตร� โดยวิธีปกติ 
ไม9น,อยกว9า 6 ท9าน ตามบัญชีรายชื่อผู,ทรงคุณวุฒิท่ีได,รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต9อไป     

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบคณบดีดําเนินการต9อไป  

4.3 หลักเกณฑ�การขอแก%ไขคะแนน การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และการกําหนดบทบาทหน%าท่ี
อาจารย�พ่ีเล้ียง  

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันท่ี 24 
ธันวาคม 2555 มอบหมายให,รองคณบดีฝ�ายวิชาการ ประชุมร9วมกับหัวหน,าหน9วยงานภายในพิจารณา และนําเสนอผล
การประชุมเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ใน 3 ประเด็น ได,แก9 หลักเกณฑ�การขอแก,ไขคะแนน  การพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ และการกําหนดบทบาทหน,าท่ีอาจารย�พ่ีเลี้ยง  

รองคณบดีฝ�ายวิทยาศาสตร� ได,ดําเนินการนัดหมายประชุมเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 เพ่ือพิจารณา
ใน  3  ประเ ด็น ดั งกล9 าวแล, ว ร ายละ เ อียดตามรายงานบัน ทึกช9 วยจํ า ท่ี แนบมาพร, อมนี้  ร ายละ เ อียด ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/P60TCW0K  หรืออ,างอิงท่ี P60TCW0K เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2556  
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ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตามมติท่ีประชุมของรองคณบดีฝ�ายวิทยาศาสตร�และ
คณะทํางาน ตามบันทึกช9วยจําอย9างกว,างขวาง โดยเสนอความคิดเห็น ข,อแนะนํา และข,อสังเกตในหัวข,อ และประเด็นต9าง 
ๆ และสรุปมติท่ีประชุม ดังนี้  

1. การขอแก%ไขระดับคะแนนตามแบบฟอร�ม KU 7  รวม 4 ประเด็น  

ประเด็นท่ี 1 กรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนแล,วเข,าเรียนผิดหมู9 ประเด็นนี้นิสิตควรปฏิบัติให,ถูกต,อง 
อาจารย�ผู,จัดการรายวิชาและ/หรืออาจารย�ผู,สอน ควรตรวจสอบเม่ือพบว9ามีรายชื่อนิสิต แต9ไม9มีผลคะแนน หรือมีผล
คะแนนแต9ไม9พบรายชื่อนิสิตในหมู9/รายวิชาท่ีรับผิดชอบ  

มติท่ีประชุม ให,ผู,จัดการรายวิชาในวิชาท่ีเปEดสอนหลายหมู9และผู,สอนแต9ละหมู9เปsนคนละท9าน
กัน ต,องจัดประชุมร9วมกันก9อนการส9งเกรดในระบบในกรณีดังกล9าวข,างต,น อาจารย�ท่ีมีคะแนนของนิสิตท่ีเข,าเรียน แต9ไม9มี
รายชื่อในหมู9นั้น จะต,องส9งเกรดให,ผู,จัดการรายวิชาเปsนผู,จัดการป�ญหา  โดยแนบคะแนนในส9วนต9างๆ พร,อมหลักฐาน เช9น 
ข,อสอบ quiz การบ,าน งานต9างๆ ไปพร,อมกัน 

ประเด็นท่ี 2 กรณีอาจารย�ผู,สอนรวมคะแนน/หรือกรอกคะแนนในแบบ KU 7 ผิดพลาด  

มติท่ีประชุม ให,อาจารย�ผู,สอนจัดนําเสนอข,อมูลคะแนนในส9วนต9างๆ พร,อมหลักฐาน เช9น 
ข,อสอบ quiz การบ,าน รายงานต9างๆ โดยเสนอผ9านผู,จัดการรายวิชา หัวหน,าภาควิชา รองคณบดีท่ีรับผิดชอบ ก9อนเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให,ความเห็นชอบ ท้ังนี้กรณีผิดพลาดครั้งแรก ให,คณบดีมีหนังสือตักเตือนเปsนลาย
ลักษณ�อักษร และกรณีผิดพลาดซํ้าครั้งต9อไป ให,เชิญอาจารย�ผู,สอนดังกล9าวชี้แจงพร,อมข,อมูลในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 

ประเด็นท่ี 3 กรณีป�ญหาเกิดจากนิสิต เช9น เจ็บป�วยกะทันหัน ประสบอุบัติเหตุ 

มติท่ีประชุม กรณีท่ีเกิดจากนิสิตไม9เข,าสอบจากเหตุการณ�เจ็บป�วย ประสบอุบัติเหตุ หรืออ่ืน ๆ  
ให,อาจารย�ผู,สอนให,คะแนน F ขาดสอบ การข,อแก,ไขให,นิสิตดําเนินการยื่นคําร,องพร,อมหลักฐาน เช9น ใบรับรองแพทย� 
ผ9านอาจารย�ท่ีปรึกษา ถึงอาจารย�ผู,สอน โดยให,อาจารย�ผู,สอนเสนอขอแก,ไขคะแนนพร,อมหลักฐาน เช9น ข,อสอบ quiz 
การบ,าน งานต9างๆ เสนอผ9านผู,จัดการรายวิชา หัวหน,าสายวิชา รองคณบดีท่ีรับผิดชอบเพ่ือพิจารณา ก9อนนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  

ประเด็นท่ี 4 กําหนดระยะเวลาการขอแก,ไขคะแนน เพ่ือป�องกันมิให,เกิดผลกระทบกับนิสิตเช9น 
การพ,นสภาพนิสิตย,อนหลัง  ในประเด็นนี้ อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ได,ชี้แจงข,อมูลเพ่ิมเติมในฐานะผู,ช9วยอธิการบดีฝ�าย
การศึกษาและวิเทศสัมพันธ� ซ่ึงได,ปรึกษาหารือร9วมกับผู,อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา
ของทุกวิทยาเขต สรุปเรื่องกรอบระยะเวลาในการแก,ไขระดับคะแนนโดยใช, KU 7 จะใช,กรอบเวลาเช9นเดียวกับการแก,ไข
ระดับคะแนน I  และการแก,ไขคะแนนสามารถดําเนินการได,ตลอดเวลาโดยเสนอตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 13/2555 
เปsนรายกรณี แต9เม่ือขออนุมัติจบการศึกษาและท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเรียบร,อยแล,ว ไม9สามารถแก,ไข
ได, ให,เปsนความรับผิดชอบของนิสิตและอาจารย�ผู,สอนเอง   

มติท่ีประชุม ให,กําหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ�การปฏิบัติ โดยกําหนดเวลาในการขอแก,ไขเกรด
ท่ีไม9ใช9เกรด I โดยมีความผิดพลาดเนื่องมาจากตัวอาจารย� ภายใน 2 สัปดาห�แรกของการเปEดภาคการศึกษาถัดไป ท้ังนี้
เพ่ือประโยชน�ต9อนิสิต ให,จัดทําเปsนประกาศคณะฯ เพ่ือแจ,งให,นิสิตภายในคณะฯ ทราบ และนําเสนอกองบริการ
การศึกษา กําแพงแสน เพ่ือแจ,งให,หน9วยงาน และผู,เก่ียวข,องท่ีมีส9วนได,ส9วนเสียทราบ 

2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการประกันคุณภาพ  



 

L:\AGENDA 2_2556\Report 1_2556.doc 

13

กรณีอาจารย�บางท9านไม9ทราบกฎ ระเบียบ ข,อบังคับ จรรยาบรรณ และวินัยท่ีควรทราบ เปsน
ผลให,อาจารย�ปฏิบัติตนไม9เหมาะสมในบางเรื่อง รวมท้ังอาจารย�ขาดความรู,ท่ีเปsนประโยชน�กับตน เช9น  เทคนิคการสอน 
การออกข,อสอบ การประเมินผล การเข,าสู9ตําแหน9งทางวิชาการ การเสนอขอโครงการวิจัย การเปsนอาจารย�ท่ีปรึกษานิสิต  
เปsนต,น 

 มติท่ีประชุม    

1. ให,อาจารย�ใหม9ต,องเข,ารับการปฐมนิเทศ อบรม สัมมนาต9างๆ ท่ีเก่ียวกับบทบาทหน,าท่ีของ
อาจารย�ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดโครงการ ท้ังนี้ให,คณะแจ,งเวียนให,อาจารย�รับทราบข,อมูล เพ่ือเข,ารับการฝ�กอบรม 
สัมมนาต9างๆ ทางระบบ e-office และให,อาจารย�ทุกท9านตรวจสอบว9า กิจกรรม/โครงการใดท่ียังไม9ได,เข,ารับการอบรม 
ให,ขออนุมัติเข,ารับการอบรมให,ครบถ,วน ท้ังนี้กิจกรรมต9างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการแล,ว คณะฯ จะไม9จัดกิจกรรม/
โครงการเพ่ือลดความซํ้าซ,อน กรณีอาจารย�ติดภาระงานสอน ควรนัดสอนชดเชยหรือแลกชั่วโมงสอนกับอาจารย�ท9านอ่ืน  

2. ให,หัวหน,าภาควิชาตรวจสอบข,อมูลการเข,าร9วมโครงการอบรม/สัมมนาท่ีกําหนดเปsน
มาตรฐาน โดยมอบหน9วยการเจ,าหน,าท่ี จัดเก็บข,อมูลประวัติการเข,าร9วมโครงการ/กิจกรรมฝ�กอบรม สัมมนาเพ่ือเปsน
ฐานข,อมูล  

3. มอบรองคณบดีฝ�ายวิทยาศาสตร� รองคณบดีฝ�ายศิลปศาสตร� รองคณบดีฝ�ายพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ� และหัวหน,าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา พิจารณาร9วมกันเพ่ือจัดแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และการจัดทําฐานข,อมูลเปsนมาตรฐานเดียวกัน  

3. การกําหนดบทบาทหน%าท่ีอาจารย�พ่ีเล้ียง 

กรณีการบรรจุพนักงานใหม9 ทุกตําแหน9งต,องผ9านการทดลองปฏิบัติราชการ  1 ปr และมีการ
ประเมินในรอบ 1 ปr 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน ดังนั้นเพ่ือให,อาจารย�ใหม9สามารถปฏิบัติงานได,อย9างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา ควรมีระบบอาจารย�พ่ีเลี้ยง เพ่ือให,คําแนะนําในเรื่องต9างๆ  ได,แก9 การ
แนะนํากฎ ระเบียบ ข,อบังคับของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของอาจารย� การให,คําปรึกษาแนะนํา
เก่ียวกับการสอน การออกข,อสอบ การประเมินผลการสอน และวิจัยในชั้นเรียน การเปsนอาจารย�ท่ีปรึกษานิสิต รวมถึง
การฝ�กอบรม สัมมนาต9าง ๆ ท่ีคณะ และมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพ่ือเปsนประโยชน�ต9อการพัฒนาตนเองในตําแหน9งอาจารย� 
เปsนต,น   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให,กําหนดภาระหน,าท่ีของผู,ประสานงานสาขาวิชา/หัวหน,าสาขาวิชา ทํา
หน,าท่ีเปsนอาจารย�พ่ีเลี้ยงให,แก9อาจารย�ท่ีได,รับการบรรจุใหม9เพ่ิมข้ึน กรณีท่ีสายวิชา/โครงการจัดต้ังไม9มีการแต9งต้ังผู,
ประสานงานสาขา/หัวหน,าสาขาวิชา ให,หัวหน,าสายวิชา/ประธานโครงการฯ พิจารณาเสนอแต9งต้ังบุคคลทําหน,าท่ี
อาจารย�พ่ีเลี้ยง  

4. ข%อสังเกตอ่ืน ๆ   
ท่ีประชุมมีข,อสังเกตและเพ่ือการบริหารงานเชิงรุกในประเด็นการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ

นักเรียนก9อนเข,าศึกษาในหลักสูตรต9าง ๆ ท้ังระดับปริญญาตรี เนื่องจากบางโครงการรับสมัครคัดเลือกโดยรับตรง 
นักเรียนยังไม9จบการศึกษา แต9ใช,เอกสารรับรองการศึกษา 5 ภาคการศึกษา ซ่ึงอาจมีผลการเรียนบางวิชาสอบไม9ผ9าน 
(ติด ร. หรือ มผ.) และการตรวจสอบคุณวุฒิปริญญาของนิสิตนักศึกษาก9อนเข,าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ดังนั้นจึงควรมีหน9วยงานท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล9าวเพ่ือประโยชน�ของนิสิตเม่ือศึกษาครบถ,วนตามหลักสูตร
แล,วได,รับการอนุมัติปริญญา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให,ส9วนงานจัดการศึกษา หน9วยงานภายใน/โครงการจัดต้ังสายวิชา/
โครงการภาคพิเศษ รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารรับรองผลการเรียนของนักเรียนครบถ,วนสมบูรณ�จบการศึกษาชั้น
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มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในระดับปริญญาตรี และปริญญาบัตรของผู,เข,าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให,มี
คุณสมบัติครบถ,วนตามระเบียบข,อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ      

4.4 การขออนุมัติปริญญาภาคต%น ปAการศึกษา 2555 (ครั้งท่ี 3) ภาคพิเศษ  

ด,วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0048 ลงวันท่ี 14 มกราคม 
2556 เรื่อง รายชื่อผู,มีสถานภาพทางการศึกษาอยู9ในข9ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคต,น ปrการศึกษา 2555-2556 คณะ
ศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� (ครั้งท่ี 3) ภาคพิเศษ จํานวน 3 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ,วนตามความต,องการของหลักสูตร และมีแต,มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท9านั้น ส9วนคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ท่ี เ ก่ียวข,อง กับการอนุ มั ติปริญญา ขอให,คณะฯเปsนผู, ดํ า เนินการตรวจสอบ รายละเ อียดสืบค,น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OY0WRE5E หรืออ,างอิงท่ี OY0WRE5E เม่ือวันท่ี 15 
มกราคม 2556 ดังนี้    

- หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ   จํานวน  3  คน 

ส9วนงานจัดการศึกษาฯ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได,ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล,ว อยู9
ในข9ายท่ีสามารถจบการศึกษาได, และได,ประสานงานแจ,งหน9วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค,างกับสายวิชาต,นสังกัด,อาจารย�ท่ีปรึกษา,ห,องสมุดคณะ เรียบร,อยแล,วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล9าวไม9มีหนี้สินค,างชําระ                                                                       

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให,ความเห็นชอบเพ่ือนําเสนอต9อไป  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม       เห็นชอบ  

4.5 ติดตาม เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

สืบเนื่องจากการประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ปrการศึกษา 2554 คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ได,เสนอจุดท่ีควรพัฒนาในตัวบ9งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในว9ายังไม9
สามารถนําผลการประเมินคุณภาพภายใน มาปรับปรุงการทํางานให,มีการพัฒนาท่ีดีข้ึนได,ครบถ,วน และมีข,อเสนอแนะ
ว9าควรจัดลําดับความสําคัญของงานท่ีควรได,รับการปรับปรุงและมอบหมายผู,รับผิดชอบให,ชัดเจน ดังนั้นฝ�ายประกัน
คุณภาพ จึงได,รวบรวมป�ญหาอุปสรรคและข,อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด,านต9าง ๆ ท่ีได,จากโครงการ/กิจกรรมต9าง ๆ 
ดังนี้   

1) โครงการสัมมนาประกันคุณภาพ  
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู, ตัวบ9งชี้ และเกณฑ�การประเมินคุณภาพ  
3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�    

ฝ�ายประกันคุณภาพได,ดําเนินการประมวลข,อมูลป�ญหา อุปสรรค และข,อเสนอแนะจากโครงการ/
กิจกรรม ท้ัง 3 ส9วน เพ่ือจัดทําเปsนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา โดยมุ9งหวังท่ีจะให,เกิดการปรับปรุงการทํางานในด,านต9าง ๆ ให,มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน ดังนั้นขอความกรุณาให,
คณะกรรมการพิจารณาโดยละเอียดหากเห็นชอบในประเด็นใด โปรดมอบหมายผู,บริหารท่ีเก่ียวข,องดําเนินการ โดยมี
การติดตาม/มีการรายงานผลต9อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอย9างสมํ่าเสมอ เนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 
12/2555 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2555 มีเวลาจํากัด ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบ โดยขอให,ผู,บริหารท่ีเก่ียวข,อง (รองคณบดี 
ผู,ช9วยคณบดี หัวหน,าหน9วยงานภายใน/โครงการท้ังชุดเดิม และชุดใหม9) นําข,อเสนอแนะตามเอกสารท่ีอ,างอิงไป
พิจารณาดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือนําเสนอระบบ/กลไก และวิธีการดําเนินงาน เสนอพิจารณาเสนอเปsนวาระ
สืบเนื่องในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 รายละเอียดอ,างอิงท่ี O411W0S0 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O411W0S0     
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จากการติดตามข,อมูล ฝ�ายประกันคุณภาพ แจ,งว9าไม9มีผู,บริหาร/ หน.หน9วยงานภายใน/โครงการ ซ่ึง
เปsนผู,รับผิดชอบในการดําเนินงาน รายละเอียดข,อมูลดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาให,นําฝ�ายประกันคุณภาพ นําเสนอท่ีประชุมผู,บริหารคณะฯ เพ่ือติดตามผล และ
ข,อคิดเห็น ข,อเสนอแนะก9อนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต9อไป  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.6 การทบทวนแผนการรับนิสิต คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําปAการศึกษา 2557-2560  

ตามท่ีรองคณบดีฝ�ายวิชาการ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0542 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2555 เรื่อง การ
ทบทวนแผนการรับนิสิต ประจําปrการศึกษา 2557 – 2560 เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน ซ่ึงเห็นชอบให,คณะฯ พิจารณาทบทวนแผนการรับนิสิตประจําปr
การศึกษา 2557 – 2560 อีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดอ,างอิงท่ี NT0YVNB1 เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2555 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?NT0YVNB1  และจากการทบทวนแผนการรับนิสิตท่ี
นําเสนอขอทบทวนดังกล9าว มีแผนการรับนิสิตของโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี ยังมิได,ผ9านการ
พิจารณาให,ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยนําเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 12/2555 เม่ือ
วันท่ี 24 ธันวาคม 2555 และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแล,วมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. ให,ตัดแผนการรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท9องเท่ียว) สุพรรณบุรี Q12 ภาค
ปกติ ออกจากแผนการรับนิสิตใหม9 ปrการศึกษา 2557 -2560  

2. ให,คงแผนรับนิสิตใหม9หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ) ปrละ 80 คน และ ศศ.บ.(สถิติ
ประยุกต�) จํานวนนิสิตใหม9 ปrละ 50 คน ท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ เริ่มรับนิสิตใหม9ตั้งแต9ปrการศึกษา 2557 เปsนต,นไป     

3. ให,ตัดข,อความ หมายเหตุท,ายตารางออกท้ังหมด   

อนึ่ง งานนโยบายและแผน ได,สรุปการทบทวนแผนจํานวนรับนิสิตใหม9 ดังนั้นจึงขอเสนอแผนการรับ
นิสิตใหม9 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําปrการศึกษา 2557 – 2560 ฉบับแก,ไขเพ่ือให,ท่ีประชุมพิจารณาก9อน
นําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือดําเนินการต9อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี P80QIDCU เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556 หรือ
สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P80QIDCU    

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามแผนการรับนิสิตใหม9 ปrการศึกษา 2557 – 2560 ฉบับของงานนโยบาย
และแผน เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556  และให,นําเสนอกองบริการการศึกษา กําแพงแสน และกองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ต9อไป  

4.7 ขออนุมัติจัดตั้งหน/วยคุณภาพชีวิตเพ่ือสังคมย่ังยืน 

  สืบเนื่องจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� เสนอขออนุมัติจัดต้ังศูนย�คุณภาพชีวิตเพ่ือ
สังคมยั่งยืนเปsนหน9วยงานภายในสังกัดสายวิชาสังคมศาสตร� โดยอ,างถึงการประชุมร9วมกับรองอธิการบดีฝ�ายวิจัย (รศ.
ดร.ศรปราชญ� ธไนศวรรยางกูร) และกองแผนงาน บางเขน เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2555 โดยให,แนวนโยบายการสร,างงาน
ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได, และจากการวิเคราะห�หน9วยงานพบว9างานด,านสังคมศาสตร�ยังไม9มีหน9วยงานท่ีมีพันธกิจในการ
จัดหารายได,เพ่ือพ่ึงพาตนเอง อีกท้ังเจ,าหน,าท่ีกองแผนงาน ให,คําแนะนําว9าสามารถมีหน9วยงานภายในภายใต,โครงการ
จัดต้ังสายวิชาฯ ได, โดยไม9ต,องระบุรายละเอียด คือ ไม9กระทบกับกระบวนการขอจัดต้ังสายวิชาฯ ดังทราบแล,ว 
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N40UWER6 อ,างอิงท่ี N40UWER6 



 

L:\AGENDA 2_2556\Report 1_2556.doc 

16

เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2555  ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2555 พิจารณาแล,วมีข,อสังเกตเก่ียวกับชื่อหน9วยงานเนื่องจาก “ศูนย�” มีฐานะเทียบเท9าหลายระดับต้ังแต9ระดับคณะ 
สถาบัน สํานัก ภาควิชา กอปรกับหน9วยงานภายในคณะฯ คือ ศูนย�ส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) มี
ฐานะเทียบเท9าภาควิชา ดังนั้นหากใช,ชื่อหน9วยงานท่ีขอจัดต้ังเปsนศูนย�คุณภาพชีวิตเพ่ือสังคมยั่งยืนโดยเปsนหน9วยงาน
ภายใต,ระดับภาควิชาอาจทําให,สับสนได, นอกจากนี้ในส9วนของวัตถุประสงค� ข,อ 4 เพ่ือรับผิดชอบและเข,าถึงป�ญหาและ
ความต,องการของชุมชน สังคม และผลท่ีคาดว9าจะได,รับข,อ 3  สามารถพัฒนาต9อยอดงานวิชาการ วิจัย และพัฒนาได,  

  จากการติดตามประสานงาน ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� ได,นําเสนอขอแก,ไขข,อมูล
ตามความเห็นของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2555 โดยปรับชื่อจาก “ศูนย�คุณภาพชีวิตเพ่ือสังคม
ยั่งยืน” เปsน “หน9วยคุณภาพชีวิตเพ่ือสังคมยั่งยืน” และนําเสนอรายละเอียดโครงการฉบับแก,ไข พร,อมแผนการ
ดําเนินงาน รายละเอียดดังแนบ  

  อนึ่ง จากข,อสังเกตและความเห็นของรองคณบดีฝ�ายประกันคุณภาพ ซ่ึงมีความคาดหวังว9าจะเปsน
หน9วยงานหลักในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จึงมีข,อ
คําถามว9ากรณีถ,าไม9จัดต้ังหน9วยงาน จะเปsนป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการในแผน ปr 2556-2557 ท่ี
เสนอมาหรือไม9 สามารถสร,างผลงานแผน การต้ังหน9วยงานจะทําให,เอ้ือประโยชน�ต9อการดําเนินงานอย9างไร  

  จากข,อสังเกตและความเห็นดังกล9าว ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� ชี้แจงข,อมูลเพ่ิมเติม 
ดังนี้  

1. การไม9จัดต้ังเปsนหน9วยงานก็สามารถเสนอจัดทําโครงการนี้ได, ซ่ึงหลายวิชาก็ดําเนินการอยู9 แต9
เนื่องจากการจัดต้ังเปsนหน9วยงานจะมีความชัดเจน และในการกําหนดภาระหน,าท่ี มิได,มีกิจกรรมเฉพาะโครงการนี้
เท9านั้น แต9จะมีโครงการจัดสัมมนา  ฝ�กอบรม  หรือกิจกรรมการให,คําปรึกษา การจัด trip/camp ฯลฯ ซ่ึงไม9ข้ึนอยู9กับ
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง    

2. การจัดต้ังเปsนหน9วยงานท่ีชัดเจน อํานวยประโยชน�ในการขอการขอรับการสนับสนุนจากหน9วยงาน
ภายในและภายนอก เช9น ทุนวิจัย หรือ สปอนเซอร� เช9น ขอสนับสนุนจาก สสส. ฯลฯ จะชัดเจน ดังนั้นการจัดต้ังใน
ลักษณะเปsนหน9วยงานแบบ paper office คือมีภารกิจชัดเจน ไม9ได,ใช,สถานท่ี หรือมีบุคลากรประจํา แต9จะเปsนการ
ประสานงาน การเชิญวิทยากรมาร9วม เปsนต,น ซ่ึงไม9เปsนภาระด,านงบประมาณเพ่ิมเติมจากท่ีเปsนอยู9 แต9ในระยะยาวจะ
เปsนหน9วยหางบประมาณต9อไป  

รายละเอียดอ,างอิงท่ี OW0RBB37 วันท่ี 13 มกราคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ  

4.8 เกณฑ�การจัดตั้งกลุ/มวิจัย (Research Unit)  

 สืบเนื่องจากโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ติดตามเรื่องเกณฑ�การจัดต้ังกลุ9มวิจัย (Research 
Unit) กรณีท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยาได,เคยเสนอของบประมาณจัดทําห,องวิจัยรวม วงเงิน 500,000 บาท 
และท่ีประชุมได,มอบให, ศสวท. เปsนผู,ดําเนินการกําหนดเกณฑ� และแจ,งประกาศเพ่ือให,ทุกหน9วยงานได,ทราบข,อมูล และ
มีโอกาสเสนอขอรับการสนับสนุนโดยทัดเทียมและท่ัวถึงกัน และเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้ง
ท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบให,ติดตามผลการดําเนินงานจากหัวหน,าศูนย�ส9งเสริมการวิจัยและ
ถ9ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง เกณฑ�การจัดต้ังกลุ9มวิจัย (Research Unit) เพ่ือรายงานท่ีประชุมครั้งต9อไป นั้น  

 หัวหน,าศูนย�ส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลยี แจ,งว9างบประมาณของ ศสวท. สําหรับกิจกรรม 
Research Unit ปrงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 200,000 บาท โดยอยู9ในระหว9างดําเนินการพิจารณาเกณฑ�การ
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จัดสรรตามหลักการท่ีได,รับจากท่ีประชุม ท้ังนี้ได,นําเสนอร9างประกาศเกณฑ�การจัดต้ังกลุ9มวิจัย (Research Unit) เพ่ือ
นําเสนอคณบดี และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบก9อนจัดทําประกาศคณะฯ แจ,งให,
หน9วยงานภายใน/โครงการทราบ และพิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามวงเงินท่ีมีอยู9ต9อไป รายละเอียดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P80K9HFA หรืออ,างอิงท่ี P80K9HFA เม่ือวันท่ี 25 
มกราคม 2556  ดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบหัวหน,าศูนย�ส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลยี เสนอขอ
อนุมัติจัดทําเปsนประกาศคณะฯ เพ่ือดําเนินการต9อไป  

4.9 แผนบริหารความเส่ียง ประจําปA พ.ศ. 2556  

ตามท่ีสํานักงานตรวจสอบภายใน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10119/16048 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2555 
แจ,งนโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแจ,งว9า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ต,องดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในพร,อมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ และแผนปรับปรุงการควบคุมภายในส9งคณะกรรมการตรวจเงินแผ9นดิน เปsนประจําทุกปr 
สําหรับปrงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให,การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในเปsนไปอย9างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร,างมูลค9าเพ่ิมให,แก9องค�กร รายละเอียดสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?LG0VG9OB  หรืออ,างอิงท่ี LG0VG9OB เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2555 หรือท่ี โดยขอให,หน9วยงานดําเนินการ ดังนี้   

1. ดําเนินการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในตามแนวทางคู9มือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง
องค�กร ซ่ึงมหาวิทยาลัยมี Shopping Risks 9 ด,าน สําหรับช9วยในการค,นหาความเสี่ยงและป�จจัยเสี่ยงได,ง9าย สะดวก 
และรวดเร็ว  

2. ให,พิจารณาผลการดําเนินงานท่ียังไม9บรรลุเป�าหมายตามแผนยุทธศาสตร� หรือแผนปฏิบัติการในปrท่ี
ผ9านมาประกอบการประเมินความเสี่ยง  

3. จัดส9งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F1) แผนบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F2) และ
รายงานผลการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) พร,อมแผ9นบันทึกข,อมูลแก9มหาวิทยาลัยฯ ภายใน
วันท่ี 1 ตุลาคม 2555   

การดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะฯ ได,มอบหมายรองคณบดีฝ�ายวางแผน ดําเนินการ 
และแจ,งให,หน9วยงานภายใน/โครงการต9าง ๆ ดําเนินการ กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงผู,บริหารภายในคณะฯ จึงทําให,
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงไม9สามารถจัดส9งได,ตามกําหนด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได,แจ,งให,ดําเนินการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงด,านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ิมเติม และติดตามทวงถามมาโดยตลอด ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ 
จึงดําเนินการจัดส9งข,อมูลในส9วนของสํานักงานเลขานุการ รับผิดชอบ และแผนบริหารความเสี่ยงจากหน9วยงานภายใน
ให,รองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา พิจารณาเลือกประเด็นความเสี่ยงตามแผน เพ่ือจัดส9งภายในวันท่ี 22 มกราคม 
2556 เนื่องจากมหาวิทยาลัยจักต,องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันท่ี 28 มกราคม 2556  

ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ จึงขอนําเสนอแผนบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ประจําปr พ.ศ. 2556 เพ่ือพิจารณาให,ความเห็นชอบ และมอบหมายผู,บริหารฝ�าย และหน9วยงานท่ีเก่ียวข,องพิจารณา
ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานให,งานนโยบายและแผน (คุณสินาพร เจริญศักด์ิ) รวบรวมเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปrต9อไป รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P80QIDCU  
หรืออ,างอิงท่ี P80QIDCU เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556 
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ประธานจึงขอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม       เห็นชอบ และขอให,แจ,งหน9วยงาน และผู,เก่ียวข,องดําเนินการต9อไป  

4.10 รายงานเหตุผลและความจําเป̀นในการให%คะแนน I (ท้ังหมู/)  

ด,วยฝ�ายประมวลผลการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มีบันทึกท่ี ศธ 0513.13104/22973
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2555 เรื่อง รายงานเหตุผลและความจําเปsนในการให,คะแนน I (ท้ังหมู9) จากข,อมูลดังแนบ มี 
จํานวน 2 รายวิชา ซ่ึงอยู9ความรับผิดชอบของสายวิชาวิทยาศาสตร� และโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ภาคต,น ปr
การศึกษา 2555 ดังนี้  

1. รายวิชา 02740511 Bioproducts and Bioinformation หมู9 700 มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 4 
คน โดยมี อ.ดร.รัชพล  พะวงรัตน� เปsนอาจารย�ผู,สอนหลัก รายงานข,อมูลเม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2555  

2. รายวิชา 02740531 Advanced Technique in Bioproduct Recovery หมู9 700 มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 6 คน โดยมี ผศ.ดร.มาลี ศรีสดสุข เปsนอาจารย�ผู,สอนหลัก รายงานข,อมูลเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2555  

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ,งมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 17/2553 ซ่ึงเห็นชอบให,รอง
อธิการบดีฝ�ายวิชาการ ติดตามความคืบหน,าในการให,คะแนน I (ท้ังหมู9) ของคณะและภาควิชาต9าง ๆ ทุกวิทยาเขต และ
รายงานความคืบหน,าให,อธิการบดีทราบ ดังนั้นจึงขอให,คณะฯ แจ,งให,ภาควิชา และอาจารย�ผู,สอนรายงานเหตุผลความ
จําเปsนผ9านหัวหน,าภาควิชา คณบดี แล,วรายงานผลให,รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการทราบ ภายใน 15 วัน หลังจากได,รับ
บันทึกนี้แล,ว สํานักงานเลขานุการ รับเรื่องอ,างอิงท่ี OT0S0XL9 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2556  โดยแจ,งในระบบถึง
หน9วยงาน เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2556 โดยอาจารย�ผู,สอนหลักรายวิชา 02740511 รับทราบเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 
2556  และอาจารย�ผู,สอนหลักรายวิชา 02740531 ไม9เข,าระบบเพ่ือรับทราบ ท้ังนี้หน9วยสารบรรณ โครงการจัดต้ังสาย
วิชาจุลชีววิทยา รับทราบเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2556  ป�จจุบันคณะฯ ได,รับรายงานเหตุผลความจําเปsนจาก ผศ.ดร.มาลี 
ศรีสดสุข ชี้แจงเหตุผล ดังนี้  

- รายวิชา 02740511 เนื่องจากนิสิตยังขาดบทปฏิบัติการ Protein Purification จึงต,องการให,
นิสิตทําก9อน ซ่ึงถ,าไม9ติด I นิสิตจะไม9ติดตามเพ่ือทําให,ครบถ,วน ขณะนี้นิสิตได,มาทําแล,ว และคาดว9าจะให,คะแนนได,
ภายใน มกราคม 2556 

-  รายวิชา 02740531 ต,องติด I เนื่องจากยังขาด Lab. 2D-Gel electrophoresis ซ่ึงถ,าไม9ติด I 
นิสิตจะไม9ติดตามทํา Lab. ขณะนี้ได,นัดทํา Lab. แล,ว คาดว9าจะให,คะแนนได,ภายใน มกราคม 2556  

รายละเอียดสืบค,น ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P80WV3TT หรืออ,างอิง ท่ี 
P80WV3TT เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556    

 อนึ่ง คณบดีให,ข,อคิดเห็นกรณีการให,คะแนน I และการขอแก,ไขคะแนน ต้ังแต9ภาคปลาย ปrการศึกษา 
2555 ไว,ว9าไม9ควรมีการแก,ไข หากจําเปsนต,องมีอาจารย�ผู,สอนต,องยอมรับว9าเปsนข,อบกพร9องของตนเอง และมีเหตุผลท่ี
เพียงพอเหมาะสมเท9านั้น นอกจากนี้ได,มอบให,รองคณบดีฝ�ายวิทยาศาสตร� และรองคณบดีฝ�ายศิลปศาสตร� พิจารณา
นําเสนอแนวทางตามหลักการ ดังนี้        

1. เหตุผลท่ีเปลี่ยนแปลงได,และไม9เปsนการบกพร9อง 
2. เหตุผลท่ีเปลี่ยนแปลงได,และถือเปsนการบกพร9อง 
3. มาตรการท่ีควรปฏิบัติเพ่ือป�องกันการบกพร9อง  
4. ขอความร9วมมือจากอาจารย�ทุกท9านวางแผนการประเมินผลให,คะแนนในรายวิชาต9าง ๆ ตรง

ตามกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือประโยชน�ของนิสิต  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  
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มติท่ีประชุม   เห็นชอบให,รายงานมหาวิทยาลัยฯ ทราบ และแจ,งให,อาจารย�ผู,สอนทราบและถือ
ปฏิบัติตามแผนการสอนท่ีกําหนดไว, ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอนต,องดําเนินการให,เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษานั้น ๆ  

4.11 รายวิชาท่ีสอนเป̀นภาษาอังกฤษ  

ด,วย รองศาสตราจารย� ดร.จุรีย�รัตน�  ลีสมิทธิ์ สังกัด โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา สนองรับ
นโยบายคณบดี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร/รายวิชาในระดับนานาชาติ อาทิ การเปEดสอนรายวิชาเปsน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึง รศ.ดร.จุรีย�รัตน�  ลีสมิทธิ์ แจ,งว9ามีความพร,อมในการจัดการเรียนการสอนเปsนภาษาอังกฤษ  โดยกําลัง
อยู9ในระหว9างการจัดทําเอกสารประกอบการสอนเปsนฉบับภาษาอังกฤษ ควบคู9ไปกับ เอกสารประกอบการสอนเปsนฉบับ
ภาษาไทย ท่ีใช,ประกอบการสอนอยู9เดิม ท้ังนี้ ด,วยเอกสารประกอบการสอนเปsนฉบับภาษาไทยท่ีมีใช,อยู9เดิมดังกล9าว จะ
สามารถช9วยให,นิสิตในรายวิชา ยังคงมีความเข,าใจในเนื้อหาได,อย9างสมบูรณ�ความพร,อมการจัดการเรียนการสอน
รายละเอียดอ,างอิงท่ี P40OL1HR  เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2556 รายวิชาต9าง ๆ ดังนี้  

1. รายวิชา 01419371 ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย� (รายวิชาบังคับ) 

2. รายวิชา 01419462 จุลชีววิทยาสาธารณสุขและสุขาภิบาล (รายวิชาเฉพาะเลือก) 

3. รายวิชา 01419463  โรคติดเชื้อ (รายวิชาเฉพาะเลือก) 

จากกรณีดังกล9าว และสืบเนื่องจากท่ีคณบดีมีนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมรองรับการ
เข,าสู9 AEC จึงสนับสนุนให,แต9ละหลักสูตรมีการสอนเปsนภาษาอังกฤษ ในรายวิชาของหลักสูตรอย9างน,อยหลักสูตรละ 1 
วิชาตลอดภาคการศึกษา โดยเริ่มต้ังแต9ปrการศึกษา 2556  แต9ด,วยหลักสูตรต9างๆ ท่ีคณะเปEดสอนอยู9เปsนหลักสูตร
ธรรมดา มิใช9นานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนั้น รองคณบดีฝ�ายวิทยาศาสตร� จึงขอเสนอวาระพิจารณาให,ความ
เห็นชอบในรายวิชาท่ี รศ.ดร.จุรีย�รัตน� ลีสมิทธิ์ เสนอมา เพ่ือจัดการเรียนการสอนเปsนภาษาอังกฤษตลอดท้ังภาคเรียน 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มอบให,กองบริการการศึกษา ขอข,อมูลรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน
เปsนภาษาอังกฤษ ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10106/ว 379 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2556 โดยแจ,งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2555 ซ่ึง
มอบหมายให,กองบริการการศึกษารวบรวมข,อมูลรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนเปsนภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเข,าสู9
ประชาคมอาเซียนและเสริมศักยภาพนิสิตด,านภาษาต9างประเทศ นอกเหนือจากรายวิชาในหลักสูตรนานาชาติเพ่ือ
สะดวกในการสืบค,นข,อมูลของคณะวิทยาเขตต9าง ๆ  รวมท้ังใช,ประโยชน�ในกรณีท่ีมีนิสิตแลกเปลี่ยนจากต9างประเทศ 
โดยขอให,จัดส9งข,อมูลภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556 รายละเอียดอ,างอิงท่ี P80P71KH เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556 
หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P80P71KH ท้ังนี้ได,แจ,งเวียนให,ผู,บริหาร 
และหน9วยงาน/โครงการท่ีเก่ียวข,องทราบในระบบเพ่ือขอข,อมูลให,ส9วนงานจัดการศึกษา รวบรวมเรียบร,อยแล,ว     

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
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4.12 แนวทางการลดการปรับแผนงบประมาณเงินรายได% ประจําปAงบประมาณ 2556  

ด,วยกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 052 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2556 เรื่อง แนวทางลด
การปรับแผนงบประมาณเงินรายได, ประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแจ,งว9าจากการดําเนินงานท่ีผ9านมาพบว9า
หน9วยงานมีการปรับแผนงบประมาณเงินรายได,จํานวนค9อนข,างมาก มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให,ลดการปรับแผน
งบประมาณของหน9วยงาน ในปrงบประมาณ 2556 ในการนี้เพ่ือให,การบริหารงบประมาณเงินรายได,มีประสิทธิภาพ ลด
ภาระการปฏิบัติงานของเจ,าหน,าท่ีท้ังส9วนของหน9วยงานและส9วนกลาง ตามแนวทางลดการปรับแผนงบประมาณเงิน
รายได, ประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียดอ,างอิงท่ี P00P0C3U เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P00P0C3U   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และให,ถือปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

4.13 สรุปการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบปAท่ี 2 ของผู%บริหาร (คณบดี)  
ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู,อํานวยการสถาบัน และ

ผู,อํานวยการสํานัก ได,เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบ
ปrท่ี 2 ระหว9างวันท่ี 21 พฤษภาคม 2554 – วันท่ี 20 พฤษภาคม 2555 ของผู,ช9วยศาสตราจารย� ดร.ชานันก� สุดสุข 
คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� โดยผลการประเมินโดยรวมอยู9ในระดับพอใช,  

ในการนี้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ในการประชุมครั้งท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2555 ได,พิจารณาแล,วมีมติเห็นชอบรายงานและข,อเสนอแนะตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีฯ เสนอ และขอให,นําไปใช,ประโยชน�ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ท้ังนี้ในรอบปrต9อไปคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ จะดําเนินการติดตามผลการดําเนินการตามข,อเสนอแนะท่ีระบุใน
รายงานด,วย รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ อ,างอิงท่ี OQ0SPAIP เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?OQ0SPAIP  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบคณบดี พิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในรอบปrต9อไป  

4.14 การจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหน/วยงาน ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ด,วยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 5 ลงวันท่ี 2 มกราคม 
2556 เรื่อง การจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของหน9วยงาน ประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแจ,งว9า 
ก.พ.ร. ได,กําหนดให,มหาวิทยาลัยฯ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยให,
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 
7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต,นทุนต9อหน9วยผลผลิต ดังนั้น จึงขอให,หน9วยงานทบทวน/จัดทําแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปrงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแสดงให,เห็นสัดส9วนการใช,ทรัพยากรต9อผลผลิตท่ีดีข้ึน
กว9าปrงบประมาณ พ.ศ. 2555 และสถานะป�จจุบัน เป�าหมายท่ีชัดเจนในรูปจํานวนเงินหรือตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เพ่ือบรรจุ
เข,าไว,ในแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําตามแบบฟอร�ม และกําหนดส9งในวันท่ี 31 มกราคม 
2556 สํานักงานเลขานุการ แจ,งในระบบให,ทุกฝ�ายและหน9วยงานทราบและพิจารณาเสนอ อ,างอิงท่ี ON0WVRRJ  เม่ือ
วันท่ี 4 มกราคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ON0WVRRJ ท้ังนี้
งานนโยบายและแผน ติดตามจากหน9วยงานภายใน/โครงการแล,วแต9ยังไม9ได,รับข,อมูลย,อนกลับ  

ในส9วนของสํานักงานเลขานุการ แผนงาน/โครงการ ท่ีจะนําเสนอโครงการเพ่ือ  
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1. การประหยัดทรัพยากร เน,น งานบริหารและธุรการ หน9วยสารบรรณ หน9วยผลิตเอกสาร 
หน9วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ      
1.1 การลดการใช,ไฟฟ�า  
1.2 การลดการใช,กระดาษ 
1.3 การใช,โทรศัพท�และโทรสาร 
1.4 การใช,น้ําประปา 
1.5 การใช,น้ํามันเชื้อเพลิง 
1.6 การใช,ทรัพยากรร9วมกัน  

2. ประสิทธิภาพด,านกระบวนการ เน,น งานคลังและพัสดุ, หน9วยการเจ,าหน,าท่ี, หน9วยอาคาร
สถานท่ี    
1.1 การลดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม   
1.2 การรักษามาตรฐานระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  

3. ประสิทธิภาพของการสร,างผลผลิต  (ทุกงาน)  
1.1 ความพึงพอใจของผู,รับบริการ  

ในส9วนของประสิทธิภาพของการสร,างผลผลิตด,านการส9งเสริมคุณภาพบัณฑิต การวิจัย การเพ่ิม
รายได,จากโครงการพัฒนาวิชาการ/บริการวิชาการ การลด/รักษาระยะเวลาการรับบริการของนิสิต/ผู,ใช,บริการ สาย
วิชา/โครงการ ศูนย� ควรพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการด,วย  

อนึ่งส9วนของหน9วยงานท่ีนําเสนอแผนแล,ว มี 2 หน9วยงาน คือ โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� 
และ หน9วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ รายละเอียดอ,างอิงท่ี ON0WVRRJ เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556 หรือ
สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/GRPIP80ZOKSU.xls   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และให,นําเสนอกองแผนงานต9อไป  

4.15 ขอความอนุเคราะห�นักเรียนตามโครงการสนับสนุนนักเรียนตาบอดสมัครสอบเพ่ือเข%าศึกษาต/อใน
สาขาวิทยาศาสตร�  

ด,วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ขอความอนุเคราะห�
ให,นักเรียนตามโครงการสนับสนุนนักเรียนตาบอดเรียนสาขาวิทยาศาสตร� จํานวน 2 คน ได,แก9  

1. นายณัฐพงศ� เลื่อนแป�น  
2. นายจักกริช ดวงแป�น 

และนักเรียนท่ีมีความสนใจท่ีจะสมัครสอบเข,ารับการคัดเลือกเพ่ือเข,าศึกษาต9อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร� โดยสมัครเข,ารับการคัดเลือกเหมือนนักเรียนปกติท่ัวไป ณ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

  ในการนี้คณะฯ ได,แจ,งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เพ่ือแจ,งผลการพิจารณาให,โรงเรียนฯ ทราบแล,วว9า
ยินดีให,นักเรียนสมัครสอบได, และหากสอบผ9านการคัดเลือก นักเรียนจะต,องเรียนตามรูปแบบปกติท่ีคณะฯ จัดการเรียน
การสอน เนื่องจากคณะฯ ไม9สามารถจัดผู,ช9วยสอนหรือจัดการเรียนการสอนเสริมในรูปแบบพิเศษให,กับนักเรียนตาม
โครงการได,  

  อนึ่ง เพ่ือเตรียมความพร,อมดังกล9าวคณะฯ จึงขอแจ,งให,ผู,บริหาร และหน9วยงานท่ีเก่ียวข,องพิจารณาให,
ความอนุเคราะห� พร,อมนี้โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร� แนบเอกสารท่ีเก่ียวข,องมาเพ่ิมเติม รายละเอียดท่ี 
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http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P70Y49V5 หรืออ,างอิงท่ี P70Y49V5 เม่ือวันท่ี 24 
มกราคม 2556   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให,รับนายจักกริช ดวงแป�น ซ่ึงผ9านการตัดเลือกตามเง่ือนไขท่ีคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด โดยมอบผู,บริหาร และหน9วยงานท่ีเก่ียวข,องพิจารณาอนุเคราะห�จัดเตรียมความพร,อมตามความ
เหมาะสม  

4.16 แจ%งมติท่ีประชุมคณะกรรมการฝdายการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 10/2555  

สืบเนื่องจากโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา เสนอขออนุมัติแต9งต้ังคณะทํางานตรวจโครงร9าง
ป�ญหาพิเศษและตรวจรูปเล9มฉบับสมบูรณ� และขออนุมัติคิดภาระงานแก9กรรมการท9านละ 1 ชั่วโมงทําการต9อภาค
การศึกษา ในปrการศึกษา 2555 นั้น  

คณะกรรมการฝ�ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ในการประชุมครั้งท่ี 10/2555 เม่ือ
วันท่ี 26 ธันวาคม 2555 ได,พิจารณาแล,วมีมติดังนี้  

1. ไม9เห็นชอบการให,ภาระงานแก9กรรมการท9านละ 1 ชั่วโมงทําการ/ภาคการศึกษา  

2. เห็นชอบให,คิดภาระงานรายวิชาป�ญหาพิเศษแก9ผู,จัดการรายวิชา จํานวน 3.5 หน9วยชั่วโมง/
สัปดาห�/ภาคการศึกษา ท้ังนี้ข้ึนอยู9กับผู,จัดการรายวิชาจะแต9งต้ังคณะทํางานแล,วแบ9งภาระงานภายในจํานวน 3.5 หน9วย
ชั่วโมง 

3. การตรวจโครงร9างป�ญหาพิเศษและตรวจรูปเล9มฉบับสมบูรณ�ให,เปsนหน,าท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษา
ป�ญหาพิเศษโดยให,ภาระงานจํานวน 3.5 หน9วยชั่วโมงตามเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยได,กําหนดไว,  

ท้ังนี้เห็นชอบให,พิจารณาเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต9อไป รายละเอียดสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P70UV8WW หรืออ,างอิงท่ี P70UV8WW เม่ือวันท่ี 24 
มกราคม 2556   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณา โดยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ขอพิจารณาทบทวนให,คิดภาระ
งานสําหรับกรรมการ และได,อภิปรายในประเด็นต9าง ๆ ท่ีหน9วยงาน/โครงการจัดต้ังสาขาอ่ืน ๆ ซ่ึงมีการดําเนินการท่ี
คล,ายคลึงกัน ท้ังนี้ท่ีประชุมมีความคิดเห็นหลากหลาย โดยสรุปว9า คณะฯ ควรกําหนดแนวปฏิบัติให,ทุกสายวิชา/
โครงการมีการดําเนินงานท่ีเปsนมาตรฐานเดียวกัน จัดทําเปsนประกาศคณะฯ โดยคิดภาระงานให,ในระดับคณะ และ
นําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเพ่ิมเติมในแบบกรอกภาระงานข้ันตํ่าของอาจารย�ประจําท้ังในระบบออนไลน�       

มติท่ีประชุม  เนื่องจากการพิจารณาในประเด็นนี้เก่ียวข,องหน9วยงานและบุคลากร 3 กลุ9ม ได,แก9 
กลุ9มอาจารย�ท่ีปรึกษารายวิชาป�ญหาพิเศษ ผู,จัดการรายวิชา และคณาจารย�ท่ีเข,าร9วมกิจกรรมการนําเสนอผลงาน
โครงการป�ญหาพิเศษของนิสิต ดังนั้น จึงเห็นชอบให,แต9งต้ังคณะกรรมการ 1 ชุด เพ่ือพิจารณากําหนดหลักเกณฑ�และ
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข,องกับรายวิชาป�ญหาพิเศษ และการคิดภาระงาน ดังนี้  

1. รองคณบดีฝ�ายวิทยาศาสตร�   ประธานคณะกรรมการ  
2. รองคณบดีฝ�ายศิลปศาสตร�   กรรมการ  
3. หัวหน,าหน9วยสายวิชา/โครงการ 

ท่ีมีการบริหารจัดการรายวิชาป�ญหาพิเศษ  กรรมการ  
4. คุณวิทยา  จ9าทอง     กรรมการและเลขานุการ  
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วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1 รายงานการเงินประจําเดือน     

ด,วยงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ยังไม9สามารถรายงาน
สถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายได, และเงินงบประมาณ ปrงบประมาณ 2556 เนื่องจากการใช,งานระบบ ERP อยู9
ในช9วงของการใช,งาน ระบบยังไม9สมบูรณ�  ป�ญหาของโปรแกรมในการใช,งานระบบ ERP ซ่ึงอยู9ในข้ันตอนการฝ�กอบรม 
การใช,งาน และแก,ไขปรับปรุงระบบกลไก และปรับแนวทางปฏิบัติเพ่ือให,สอดคล,องกับลักษณะของงานแต9ละกลุ9ม 
ประเภท และยังอยู9ในในช9วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู, จึงขอรายงานในครั้งต9อไป   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.2 รายงานการใช%สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนธันวาคม 2555   

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ติดต้ังมิเตอร�ไฟฟ�าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต9เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และต,องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค9าใช,จ9ายสาธารณูปโภค ร,อยละ 5 ต9อปr และป�จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช,พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปr 2555 เพ่ือลดค9าไฟฟ�าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู9ในระหว9างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข,อมูลการใช,สาธารณูปโภค เฉพาะในส9วนของค9าโทรศัพท� ค9า
น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 สําหรับค9าน้ําประปา และค9าไฟฟ�า ยังไม9ได,รับแจ,งจากวิทยาเขตฯ 
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?O80Z2GO9 หรืออ,างอิง 
P8115RV1 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2556  

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน มีบันทึกท่ี ศธ.0513.20101/ว 0122 ลงวันท่ี 
21 มกราคม 2556 แจ,งขอความร9วมมือจากหน9วยงานในการป�องกันการเกิดอัคคีภัย โดยขอให,ดําเนินการตามมาตรการ
เร9งด9วนในการป�องกัน โดยการช9วยกันตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ�ไฟฟ�า อุปกรณ�ดับเพลิง และ อุปกรณ�ต9างๆ อย9าง
สมํ่าเสมอให,พร,อมใช,งานได,ตลอดเวลา ตลอดจนควบคุมไม9ให,มีการเผาขยะภายในหน9วยงาน  นอกจากนี้ สํานักงาน
เลขานุการ ได,ประสานงานมอบหมายให, หัวหน,าหน9วยอาคารสถานท่ี ดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข,อง ดังนี้  

1.  ตรวจสอบการเดินสายไฟฟ�า อุปกรณ�อาคารท้ังหมด และแก,ไขจุดท่ีอยู9ในภาวะเสี่ยงต9ออัคคีภัย  

2.  สํารวจและรวบรวมจํานวนเครื่องปรับอากาศ ท่ีมีอยู9ท้ังหมดแจ,งมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร9วมโครงการ
จัดหาครุภัณฑ�ทดแทน เพ่ือการอนุรักษ�และประหยัดพลังงาน  

3.  จัดซ้ือถังดับเพลิงเพ่ือติดต้ังประจําอาคารทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพ ชํารุดไม9สามารถใช,งานได, 
ป�จจุบันอยู9ในระหว9างการจัดซ้ือโดยวิธีสอบราคา  

4.  ประสานงานจัดทําโครงการฝ�กอบรมการดับเพลิงให,แก9บุคลากรสายสนับสนุนฯ และผู,สนใจ 
กําหนดการประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน 2556  

5.  ประสานงานจัดทําโครงการรณรงค�การอนุรักษ� ประหยัดพลังงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   

อนึ่ง ตามมาตรการเรื่องการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษ�พลังงาน ซ่ึงเปsนมาตรการและตัวชี้วัดของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มีการดําเนินการแต9งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ�ายบริหาร เปsนประธานกรรมการ และหัวหน,าหน9วยอาคารสถานท่ี เปsนกรรมการและ
เลขานุการ ป�จจุบันอยู9ในระหว9างการดําเนินการโดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให,ท่ีประชุมทราบในโอกาสต9อไป        
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ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2556  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� ทุกวันจันทร�ท่ี 4 หรือวันจันทร�สุดท,ายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือให,การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได,ล9วงหน,า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 2/2556 ประจําเดือนกุมภาพันธ� 2556 ในวันอังคารท่ี  
26 กุมภาพันธ� 2556 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร,อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 18 กุมภาพันธ� 
2556 และจัดส9งระเบียบวาระการประชุมให,คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 21 กุมภาพันธ� 2555 

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

5.4 การเสนอแต/งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนดําเนินการดําเนินงาน 4 ปA (พ.ศ. 2557 – 2560) 

สืบเนื่องจากวาระท่ี 3.5 เรื่อง รายชื่อ คณบดี ผู, อํานวยการสถาบัน/สํานัก/ หัวหน,าภาควิชา 
คณะกรรมการประจําสถาบัน/สํานักท่ีจะครบวาระล9วงหน,า เพ่ือเตรียมการจัดทําแผนการดําเนินงาน 4 ปr (พ.ศ.2557 – 
2560) ตามข,อ 5 กําหนดให,คณะฯ แต9งต้ังคณะกรรมการดําเนินจัดทําแผน 4 ปr โดยเปEดโอกาสให,บุคลากรภายในคณะ
ทุกคน และบุคคลภายนอกเข,ามามีส9วนร9วมด,วย โดยดําเนินการให,แล,วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต9วันท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนดนโยบาย แล,วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให,ความเห็นชอบก9อนดําเนินการสรรหาคณบดี ดังนั้นจึงขอให, 
บุคลากรทุกท9านพิจารณาเสนอชื่อบุคคล เพ่ือแต9งต้ังให,ทําหน,าท่ี ประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ 
โดยรวบรวมนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาให,ความเห็นชอบต9อไป    

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการในส9วนของการแจ,งบุคลากรทุก
ท9านเพ่ือมีส9วนร9วมในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือทําหน,าท่ีประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ
จัดทําแผน 4 ปr  

5.5 การจัดทําแผนดําเนินการปeองกันอัคคีภัย  

สืบเนื่องจากการประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งท่ี 1/2556 มีมติให,รองคณบดีสายวิทยาศาสตร�
ประชุมหัวหน,าสาย และประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาด,านวิทยาศาสตร� เพ่ือหารือแนวทางแก,ป�ญหาและป�องกัน แต9
รายงานการประชุมยังไม9เสร็จเรียบร,อย จึงขอเสนอวาระพิจารณาเข,าท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2556 
เรื่อง แนวทางป�องกัน และแก,ไขป�ญหากรณีเกิดเพลิงไหม, และไฟฟ�าลัดวงจรของอาคารวิทยาศาสตร� Sc3 รายละเอียดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P80U71HD หรืออ,างอิงท่ี P80U71HD เม่ือวันท่ี 25 
มกราคม 2555     

คณบดี พิจารณาแล,วแจ,งให,นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ืออภิปรายสาเหตุต9าง ๆ 
และแนวทางท่ีควรจะดําเนินการป�องกันในอนาคตเพ่ือเปsนข,อมูลประกอบกับการจัดทําแผนดําเนินการในภาพรวม โดย
ขอให,ผู,เก่ียวข,องทุกฝ�ายพิจารณา และรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการกายภาพฯ พิจารณากลั่นกรอง เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ท้ังนี้ แผนการดําเนินการดังกล9าว ควรจะมีรายละเอียด ประกอบด,วย  
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1. แผนดําเนินการเฉพาะหน,าและเร9งด9วน 

2. แผนดําเนินการ ปr 2556 

3. แผนดําเนินการระยะยาว ปr 2556-2560  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ�ายบริหาร คณะกรรมการกายภาพและภูมิสถาป�ตย�
คณะฯ ดําเนินการต9อไป  

5.6 ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู%บริหาร    

ด,วยรองคณบดีฝ�ายประกันคุณภาพ ขอเสนอวาระติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู,บริหาร ตาคําสั่งท่ี 236/2555 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?N10XGH10 หรืออ,างอิงท่ี N10XGH10 เม่ือวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2555 แต9งต้ัง อ.ดร.แตงอ9อน พรหมมิ เปsนประธานคณะกรรมการ  นั้น  

เพ่ือให,การดําเนินการได,ทันภายในเดือนเมษายน 2556 และสามารถใช,สําหรับการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปr 2556 จึงขอติดตามผลการดําเนินงานดังกล9าว  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได,นําเสนอ
แบบฟอร�มการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําหน9วยงาน (คณะกรรมการประจําคณะ สถาบัน สํานัก) ดังนั้น 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ จะขอใช,แบบฟอร�มใหม9แทนแบบฟอร�มเดิม  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   

 เลิกประชุมเวลา 13.25 น.  

 

 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู,บันทึกรายงานการประชุม    

 
 

  

 


