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ผู'มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร   กรรมการ  
3. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ(ายบริหาร       กรรมการ    
4. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน0าสายวิชาคณิตศาสตรฯ   กรรมการ 
5. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน0าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
6. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
7. อ.ดร.แตงอ9อน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู0แทนคณาจารย กรรมการ  
8. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ (อาจารยประจํา) กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน0าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู'ไม1มาประชุม 
1. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  หัวหน0าสายวิชาวิทยาศาสตร ติดราชการ 

ผู'เข'าร1วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก0วประสิทธิ์ รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา  
2. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ รองคณบดีฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ  
4. อ.ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล ผู0ช9วยคณบดีฝ(ายการศึกษาด0านวิทยาศาสตร  
5. อ.ภัทรพร จินตกานนท ผู0ช9วยคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต   
6. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ9ม หัวหน0าศูนยส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลยี 
7. อ.ดร.ปCติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   
8. อ.ดร.ศศิมลฑล ม9วงศรีจันทร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟCสิกส 
9. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา  
10. อ.ดร.พงศพันธุ ศรีเมือง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
11. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา  14.15 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู0ช9วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหน0าท่ีประธาน
การประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ'งให'ทราบ   

   - 
วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2556   
 ประธานขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 28 มกราคม 2556 อ0างอิงท่ี P10376F5 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2556 
หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P10376F5 โดยคณะกรรมการประจํา
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คณะฯ ได0พิจารณารับรอง โดยแจ0งแก0ไขในระบบและไม9แจ0งตอบกลับตามกําหนด ท้ังนี้รายละเอียดรายงานการประชุม
ฉ บับแก0 ไ ข  ได0 นํ า เ สนอ ในระบบ เ ม่ื อวั น ท่ี  23  มกร าคม  2556  อ0 า ง อิ ง ท่ี  P60XPTGR หรื อสื บค0 น ได0 ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P60XPTGR  ดังนั้นจึงขอนําเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ 
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 วันจันทรท่ี 28 มกราคม 2556 ดังแนบ           

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมโดยไม9แก0ไข   

วาระท่ี  3  เรื่องแจ'งเพ่ือทราบ   

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2556 
 ตามท่ีกําหนดให0หน9วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ0งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน9วยงานภายใน/โครงการ และฝ(าย
ต9าง ๆ ประจําเดือนมกราคม 2556 (ข0อมูล ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556) เอกสารอ0างอิงท่ี PZ0OPINO หรือสืบค0นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PZ0OPINO  ดังนี้        
ลําดับ 

ที่ หน1วยงาน 
การนําส1งรายงาน  

ธ.ค.2555 ม.ค.2556 ก.พ.2556 

1 ฝ(ายบริหาร 17 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56 
2 ฝ(ายวิชาการ  18 ธ.ค. 55 9 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56 

3 ฝ(ายวจิัย  18 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56 

4 ฝ(ายบัณฑิตศึกษา  18 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56 

5 ฝ(ายกิจการนิสิต  18 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56 

6 ฝ(ายวางแผนและพัฒนา  14 ธ.ค. 55 2 ม.ค. 56 5 ก.พ. 56 

7 ฝ(ายประกันคุณภาพ  8 ธ.ค. 55 2 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 

8 ฝ(ายวิเทศสัมพันธและกจิการพิเศษ 14 ธ.ค. 55 2 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 

9 ฝ(ายทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  11 ธ.ค. 55 2 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 

10 สายวิชาคณิตศาสตร  6 ธ.ค. 55 3 ม.ค. 56 7 ก.พ. 56 

11 สายวิชาวิทยาศาสตร 13 ธ.ค. 55 11 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56 

12 สายวิชาศิลปศาสตร 12 ธ.ค. 55 3 ม.ค. 56 12 ก.พ. 56 

13 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 11 ธ.ค. 55 9 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 

14 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 14 ธ.ค. 55  22 ม.ค. 56 14 ก.พ. 56 

15 โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ   4 ธ.ค. 55 8 ม.ค. 56 6 ก.พ. 56 

16 โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกจิบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   11 ธ.ค. 55 10 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 

17 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ 11 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56 20 ก.พ. 56 

18 ศูนยส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลย ี 14 ธ.ค. 55 14 ม.ค. 56 11 ก.พ. 56 

19 สํานักงานเลขานุการ 9 ธ.ค. 55 9 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 

20 โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 18 ธ.ค. 55 4 ม.ค. 56 14 ก.พ. 56 

21 โครงการจัดต้ังส9วนงานจัดการศึกษา 14 ธ.ค. 55 21 ม.ค. 56 19 ก.พ. 56 

22 โครงการจัดต้ังสายวิชาฟCสิกส 14 ธ.ค. 55 10 ม.ค. 56 12 ก.พ. 56 

23 โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 14 ธ.ค. 55 16 ม.ค. 56 19 ก.พ. 56 

24 โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร 14 ธ.ค. 55 7 ม.ค. 56 13 ก.พ. 56 

25 โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร 11 ธ.ค. 55 22 ม.ค. 56    20 ก.พ. 56 

26 โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 17 ธ.ค. 55 10 ม.ค. 56 11 ก.พ. 56 

27 โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 8 ธ.ค. 55 9 ม.ค. 56 7 ก.พ. 56 

รวมหน1วยงานที่ไม1ส1งรายงาน - - - 

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ      
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3.2 รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร1วมมือในการกําหนดจํานวนแห1งและ
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน1งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
(ฉบับท่ี 2) 

ด0วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0509(5).3/ว 74 ลงวันท่ี 22 มกราคม 
2556 แจ0งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร9วมมือในการกําหนดจํานวนแห9งและระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน9งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) โดยอ0างถึงหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(4)/ว 1245 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2555  โดยกําหนดให0เปvนนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได0คนละไม9เกิน 2 แห9ง และไม9เกิน 2 วาระติดต9อกัน เพ่ือให0เปvนไปตาม
ข0อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น   

บัดนี้ รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ ได0พิจารณายกเลิกประกาศฉบับอ0างถึงดังกล9าว และได0ออก
ประกาศ ฉบับท่ี 2 โดยกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการดํารงตําแหน9งของนายกสภา
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. กรณีดํารงตําแหน9งนายกสภามหาวิทยาลัยให0ดํารงตําแหน9งในเวลาเดียวกันได0ไม9เกินสามแห9ง 

2. กรณีดํารงตําแหน9งกรรมการสภามหาวิทยาลัยให0ดํารงตําแหน9งในเวลาเดียวกันได0ไม9เกินห0าแห9ง 

3. กรณีดํารงตําแหน9งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเวลาเดียวกัน ให0
เปvนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้  

 กรณีดํารงตําแหน9งนายกสภามหาวิทยาลัยหนึ่งแห9ง จะดํารงตําแหน9งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได0อีกไม9เกินสามแห9ง 

 กรณีดํารงตําแหน9งนายกสภามหาวิทยาลัยสองแห9ง จะดํารงตําแหน9งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได0อีกไม9เกินหนึ่งแห9ง 

 กรณีดํารงตําแหน9งนายกสภามหาวิทยาลัยสามแห9ง ไม9อาจดํารงตําแหน9งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอีกได0 

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร9วมมือจากสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดสภา
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับ และสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห9ง ในการกําหนดจํานวนและระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน9งของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประโยชนและประสิทธิภาพในการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาท้ังนี้ต้ังแต9วันท่ี 16 มกราคม 2556 เปvนต0นไป รายละเอียดอ0างอิงท่ี PF0O8P46  วันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PF0O8P46          

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.3 รับทราบคําส่ัง มก. ท่ี 283/2556 เรื่อง ปรับเปล่ียน และแต1งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� (เพ่ิมเติม)    

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปรับเปลี่ยน และแต9งต้ังผู0บริหารในตําแหน9งรอง
คณบดี นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได0จัดส9งคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 283/2556 เรื่อง ปรับเปลี่ยน 
และแต9งต้ังรองคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2556 โดยมีผลต้ังแต9วันท่ี 1 
มกราคม 2556 เปvนต0นไป และสิ้นสุดวาระพร0อมคณบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 16/2553 ลงวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2553 รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PE0P4PVQ  
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หรืออ0างอิงท่ี PE0P4PVQ เม่ือวันท่ี 31  มกราคม 2556 โดยสรุปปรับเปลี่ยนตําแหน9ง 2 ราย และแต9งต้ังเพ่ิม 3 ราย 
ดังนี้  

1. รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย  จากเดิม รองคณบดีฝ(ายวิชาการ เปvน รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร 

2. อ.ดร.อุดม ศรีนนท จากเดิม รองคณบดีฝ(ายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ เปvน รองคณบดีฝ(าย
ศิลปศาสตร  

3. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  ดํารงตําแหน9งรองคณบดีฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  

4. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ  ดํารงตําแหน9งรองคณบดีฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ  

5. อ.ดร.ประภา  โซ{ะสลาม ดํารงตําแหน9งรองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ   

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.4 รับทราบคําส่ัง มก. ท่ี 284/2556 เรื่อง แต1งตั้งผู'รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอยกเลิกการแต9งต้ังผู0รักษาราชการแทนคณบดีจาก
เดิม โดยเสนอขออนุมัติแต9งต้ังผู0รักษาราชการแทนในกรณีไม9อยู9หรือไม9อาจปฏิบัติราชการได0ใหม9 รวม 2 ราย นั้น บัดนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได0จัดส9งคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 284/2556 เรื่อง แต9งต้ังผู0รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 28 มกราคม 2556 โดยมีผลต้ังแต9วันท่ี 1 มกราคม 2556 เปvนต0นไป 
จนครบวาระคณบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 16/2553 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2553 รายละเอียดสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PE0P0H2V  หรืออ0างอิงท่ี PE0P0H2V เม่ือวันท่ี 31  
มกราคม 2556  โดยแต9งต้ังรองคณบดีเปvนผู0รักษาราชการแทนคณบดี ตามลําดับ ดังนี้  

1.  รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร  

2.  อ.ดร.อุดม  ศรีนนท  รองคณบดีฝ(ายศิลปศาสตร  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 รับทราบคําส่ัง มก. ท่ี 278/2556 เรื่อง แต1งตั้งหัวหน'าสายวิชาวิทยาศาสตร� 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคําสั่งท่ี 278/2556 เรื่อง แต9งต้ังหัวหน0าสายวิชาวิทยาศาสตร โดย
แต9งต้ัง อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี ดํารงตําแหน9งหัวหน0าสายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ต้ังแต9วันท่ี 
28 มกราคม 2556 โดยมีวาระการดํารงตําแหน9ง 4 ป~ รายละเอียดอ0างอิงท่ี PE0OVZLX วันท่ี 31 มกราคม 2556 หรือ
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PE0OVZLX  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 ขอเชิญอาจารย�ในสังกัดเข'าใช'ระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาออนไลน�  

ด0วยกองบริการการศึกษา กําแพงแสน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/ว 0161 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 
2556 แจ0งว9า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได0พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา และเพ่ือให0การดําเนินการเปvนไปอย9างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาในการประชุม ครั้งท่ี 
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1/2556 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2556  จึงมีมติเห็นชอบให0วิทยาเขตและคณะเชิญชวนให0อาจารยในสังกัดเข0าใช0ระบบ
อาจารยท่ีปรึกษาออนไลน ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร ร9วมกับสํานักทะเบียนและประมวลผล ท่ีเว็บไซต 
www.advisor.ku.ac.th พร0อมกันนี้ได0จัดส9งแนวทางการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มา
ด0วยแล0ว รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PP0X9A52 หรืออ0างอิงท่ี 
PP0X9A52 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2556   

ดังนั้ น  จึ งขอแจ0 งประชาสัม พันธ ให0อาจารย ท่ีปรึ กษาเข0 า ใช0 ระบบเ พ่ือประเ มินตนเอง ท่ี 
www.advisor.ku.ac.th และประชาสัมพันธให0นิสิตเข0าประเมินอาจารย ท่ีปรึกษาผ9านระบบออนไลน ท่ี 
https://eassess.ku.ac.th ได0ตั้งแต9วันท่ี 18 กุมภาพันธ ถึงวันท่ี  3 มีนาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 การเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน  

ด0วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10101/ว 121 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556 แจ0ง
ว9าพระเจ0าวรวงศเธอ พระองคเจ0าศรีรัศม์ิ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรง
วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรียสามบูรพาจารย เนื่องในวันคล0ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบ 70 ป~ 
และทรงเยี่ยมชมงานเกษตรแห9งชาติ ประจําป~ 2556 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตบางเขน และทรงมีประสงคจะเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รายละเอียดสืบค0นท่ี
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PL0PF0H7 หรืออ0างอิงท่ี PL0PF0H7 เม่ือวันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2556 นั้น 

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมอบหมายให0รองอธิการบดีฝ(ายกิจการพิเศษ และรองอธิการบดีวิทยา
เขตกําแพงแสน พิจารณาประสานงานร9วมกันในการจัดตารางกิจกรรมการเสด็จเยี่ยมชมวิทยาเขตกําแพงแสน และให0
ประสานงานกับหน9วยงานท่ีเก่ียวข0องพิจารณาตารางกิจกรรม เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยฯ จักได0ดําเนินการต9อไป ในการนี้  
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ประสานงานแจ0งให0หน9วยงานในสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสนทราบ เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้  

1. นําเสนอนวัตกรรมเด9นของหน9วยงานเพ่ือแสดงในวันเสด็จเยือนวิทยาเขตกําแพงแสน 

2. ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบให0สวยงาม  

  อนึ่ง กําหนดการวัน เวลา และเส0นทางเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
จะแจ0งให0ทราบต9อไป  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 การประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต1อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําปEการศึกษา 2555 
ระยะท่ี 2  

ด0วยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 128 ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ 2556 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต9อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป~การศึกษา 2555 
ระยะท่ี 2 โดยแจ0งว9ามหาวิทยาลัยฯ ได0จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต9อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป~การศึกษา 2555 ระยะท่ี 1 (วันท่ี 26 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2555) และได0สรุปผลการประเมินเรียบร0อย
แล0 ว  โ ด ย ห น9 ว ย ง า น ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ง า น ผ ล ข0 อ มู ล ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จข อ ง นิ สิ ต ต9 อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  ไ ด0 ท่ี 
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https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V2/index.php เพ่ือนําข0อมูลมาใช0ในการปรับปรุงและพัฒนาการให0บริการของ
หน9วยงาน  

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได0สรุปจํานวนนิสิตท่ีเข0าประเมินความพึงพอใจของนิสิต ประจําป~การศึกษา 2555 
ในระยะท่ี 1 แล0วพบว9ามีนิสิตเข0าประเมินไม9ครบตามเกณฑท่ีกําหนดไว0 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จึงเปCดระบบอีกครั้งหนึ่ง สําหรับนิสิตท่ียังไม9เข0าประเมินระบบความพึงพอใจนิสิตในระยะแรก จึงขอให0
หน9วยงานแจ0งประชาสัมพันธให0นิสิตเห็นความสําคัญของการประเมินความพึงพอใจของนิสิต โดยเข0าประเมินความพึง
พอใจได0ท่ีเว็บแบบประเมินการสอน ครั้งท่ี 2 หรือท่ีเว็บหน0าหลักของวิทยาเขต ในระหว9างวันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ – 
วันอาทิตยท่ี 3 มีนาคม 2556 โดยนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีเข0าประเมินระบบดังกล9าว จะได0รับชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 2 
ชั่วโมง  รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PK0YCUAM หรืออ0างอิงท่ี 
PK0YCUAM เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556  รายละเอียดดังแนบ  

ในการนี้ สํานักงานเลขานุการ ได0แจ0งประชาสัมพันธให0ทุกหน9วยงาน/โครงการ ประชาสัมพันธให0
คณาจารย และนิสิตทราบด0วยแล0ว  

นอกจากนี้ ผู0ช9วยคณบดีฝ(ายการศึกษาด0านวิทยาศาสตร มีข0อคิดเห็น และเสนอแนะประเด็นเก่ียวกับ
การให0นิสิตระดับปริญญาตรี ท่ีเข0าประเมินจะได0รับชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 2 ชั่วโมง และในส9วนของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 

1. ในกรณีของนิสิตบัณฑิตศึกษา มิได0มีข0อบังคับใด ๆ เก่ียวกับกิจกรรมนิสิตท่ีอาจมีผลต9อการเข0ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรเม่ือสําเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงขอเสนอให0แต9ละหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดให0คะแนน
เพ่ิม (2 คะแนน หรือตามความเหมาะสม) ในรายวิชาในหลักสูตร ในกรณีท่ีนิสิตเข0าประเมินฯ โดยแจ0งให0นิสิตทราบใน 
course syllabus เปvนเบ้ืองต0น 

2. สําหรับนิสิตปริญญาตรี อาจเสนอให0คะแนนเพ่ิม (1 คะแนน) ในรายวิชาในหลักสูตร ในกรณีท่ีนิสิต
เข0าประเมิน นอกเหนือจากชั่วโมงกิจกรรมท่ีนิสิตจะได0รับ   

3. ในช9วงท่ีจะมีการประเมิน (ท้ังการประเมินความพึงพอใจต9อ มก. และการเรียนการสอนของอาจารย 
ฯลฯ) ขอให0ประชาสัมพันธในหน0า web คณะซ่ึง link กับระบบประเมินนั้น ๆ 

4. ขอเสนอให0มีการประชาสัมพันธการประเมินต9าง ๆ เพ่ือเปvนการแจ0งนิสิต โดยผ9านทางการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม9 โครงการนิสิตพบอาจารยท่ีปรึกษา โครงการนิสิตพบอาจารยในหลักสูตร ฯลฯ โดยมีการกําหนดปฏิทินการ
ประเมินด0วย 

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ และพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.9 ขอความอนุเคราะห�กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชา ภาคปลาย ปEการศึกษา 2555  

ด0วยกองบริการการศึกษา กําแพงแสน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/ว 0150 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 
2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะหกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ภาค
ปลาย ป~การศึกษา 2555 น้ัน   

ในการน้ีกองบริการการศึกษา กําแพงแสนแจ0งว9ามหาวิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธให0
คณาจารย และนิสิตดําเนินการประเมินการเรียนการสอนให0ครบถ0วนทุกรายวิชา สําหรับภาคปลาย ป~การศึกษา 2555 
กําหนดการประเมินในช9วงระหว9างวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2556 ถึงวันท่ี 3 มีนาคม 2556 (แจ0งในปฏิทินการศึกษา และตาราง
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เรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไว0แล0ว) เพื่อให0การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเปvนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
ในการให0ความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล0องกับข0อกําหนดการประเมินคุณภาพของ 
สกอ. และนําไปเปvนข0อมูลเพื่อใช0ในการวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนได0อย9างสอดคล0องกับผลการประเมินรายวิชา
ต9อไป ท้ังน้ีกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ได0แจ0งข0อมูลรายวิชาท่ีไม9มีการประเมินแบบรายงานผลการประเมินนิสิต
ประเมินอาจารย/รายวิชา วิทยาเขตกําแพงแสน ภาคปลาย ประจําป~การศึกษา 2555 ครั้งท่ี 1 ดังน้ี  

ลําดับท่ี รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา หลักสตูร/สาขาวิชา 
1 02736512 Plant Diversity & Conservation  วิทยาการพืช    
2 02736547 Chem. & Synthesis of Plant Natural 

Products 
วิทยาการพืช   

3 02740523 Advances Natural Product Synthesis วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ 
4 02740611 Advances Techniques in Biosubstances  วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ 
5 02740621 Structural Identification of Biosubstances วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ 
6 02741511 Water Pollution วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดล0อม 
7 02742521 English as an International Language  ภาษาอังกฤษเปvนภาษาสากล  
8 02742531 Intercultural Communication  ภาษาอังกฤษเปvนภาษาสากล 
9 02742597 Seminar ภาษาอังกฤษเปvนภาษาสากล 
10 02742598 Special Problems   ภาษาอังกฤษเปvนภาษาสากล 
11 02742652 Teaching English as an International 

Language  
ภาษาอังกฤษเปvนภาษาสากล 

12 02742697 Seminar ภาษาอังกฤษเปvนภาษาสากล 
13 02743523 Crime Scene Investigation  นิติวิทยาศาสตร  
14  02743546 Digital Image Process.App.for Forensic Sci. นิติวิทยาศาสตร  
15 02743597 Seminar นิติวิทยาศาสตร  
16 03754111 Fundamental English I  การจัดการโรงแรมและท9องเท่ียว  

อนึ่ง กรณีรายวิชาท่ีคณะ/หน9วยงานดําเนินการประเมินการเรียนการสอนโดยไม9ได0นําข0อมูลเชื่อมโยง
เข0าสู9ระบบฐานข0อมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯ ขอให0จัดส9งผลการประเมินรายวิชาไปท่ีกองบริการการศึกษาเพ่ือรวบรวม
เสนอมหาวิทยาลัยฯ  รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PK0Y6AKI 
หรืออ0างอิงท่ี PK0Y6AKI เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 พร0อมนี้ได0นําเสนอรายงานผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย/
รายวิชา สรุปผลการประเ มินสถานะ :  ผู0บริหาร ภาคต0น ประจํ าป~การ ศึกษา 2555 ครั้ ง ท่ี  1  อ0 างอิง ท่ี 
http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/images/news/nisit/1_251012.pdf และสรุปผลการประเมินนิสิตประเมิน
อาจารย/รายวิชา โดยสรุปผลการประเมินสถานะ : ผู0บริหาร ภาคต0น  ประจําป~การศึกษา 2555 ครั้งท่ี 2 อ0างอิงท่ี 
http://flas.kps.ku.ac.th/newflas/images/news/nisit/2_251012.pdf     

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ และพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.10 การจัดทําข'อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ
ช1วยวิชาการ 

ด0วยกองการเจ0าหน0าท่ี บางเขน มีบันทึกด9วนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10103/ว 0680 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2556 เรื่อง  การจัดทําข0อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช9วย
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วิชาการ โดยแจ0งว9ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได0ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช9วยวิชาการ ตามประกาศลงวันท่ี 27 กันยายน 2555 ซ่ึงได0กําหนดให0จัดทําข0อตกลงเพ่ือ
ใช0ในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายสนับสนุนฯ สําหรับผู0ท่ีบรรจุต้ังแต9วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 โดยมอบกอง
การเจ0าหน0าท่ีจัดทําร9างข0อตกลงท่ีสอดคล0องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน9งท่ี ก.พ.อ.กําหนด และแจ0งเวียนให0หน9วยงาน
พิจารณาปรับแก0ไขเพ่ือความเหมาะสม และนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม.พิจารณาให0ความเห็นชอบ เพ่ือนํามาใช0เปvน
ข0อตกลงพ้ืนฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยของทุกหน9วยงานในมหาวิทยาลัย รายละเอียด
สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PJ0NX82U หรืออ0างอิงท่ี PJ0NX82U เม่ือวันท่ี 
5 กุมภาพันธ 2556 สําหรับตําแหน9งต9าง ๆ รวม 8 ตําแหน9ง ดังนี้  

1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร  

3. นักวิชาการเงินและบัญชี  

4. นักวิชาการพัสดุ  

5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

6. นักวิทยาศาสตร  

7. บุคลากร  

8. ผู0ปฏิบัติงานด0านวิทยาศาสตร  

  ในการนี้ สามารถดาวโหลดข0อมูลได0ท่ี www.person.ku.ac.th และขอให0หน9วยงานพิจารณาเสนอ
ข0อคิดเห็น เพ่ือปรับปรุง/แก0ไขเพ่ิมเติมลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน9งและข0อตกลงงานในด0านต9าง ๆ ยกเว0น 
"ด0านอ่ืน ๆ ตามท่ีหน9วยงานมอบหมาย" เพ่ือจัดส9งกองการเจ0าหน0าท่ีภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2556 รายละเอียดการ
ร9างข0อตกลงฯ จํานวน 8 ตําแหน9ง ดังแจ0งท่ีประชุมทราบแล0วนั้น   

อนึ่งจากการแจ0งผู0บริหาร หน9วยงานภายใน/โครงการ และบุคลากรท่ีเก่ียวข0องในระบบ e-Office เพ่ือ
พิจารณาเสนอข0อคิดเห็น เสนอแนะตามกําหนดเวลา มีผู0พิจารณาข0อคิดเห็นและเสนอแนะจากนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน งานนโยบายและแผน และบุคลากรโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ ท้ังนี้ได0รวบรวมสรุปและนําเสนอ
กองการเจ0าหน0าท่ีตามกําหนดแล0ว รายละเอียดนําเสนอท่ีประชุมทราบแล0ว  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.11 รายงานกรณีอาจารย�ผู'สอนท่ีไม1ส1งหรือแก'ไขคะแนนตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา ภาคต'น 
ปEการศึกษา 2555  

ด0วยกองกลางมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/2813 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง รายงานกรณี
อาจารยผู0สอนท่ีไม9ส9งหรือแก0ไขคะแนนตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา ภาคต0น ป~การศึกษา 2555 โดยแจ0งว9า
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได0รายงานผลการพิจารณากรณีอาจารยผู0สอนไม9ส9งหรือแก0ไข
คะแนนตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา จํานวน 20 คณะ อาจารยผู0สอน จํานวน 73 ราย ผลการวินิจฉัย 1) ให0ยุติ
เรื่อง จํานวน 70 ราย และ 2) ให0ตักเตือน จํานวน 3 ราย และได0นําเสนอประเด็นป�ญหาท่ีเปvนสาเหตุและข0อเสนอแนะ 
ร ายละ เ อี ยดสื บ ค0 น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PW0WR3AK หรื ออ0 า ง อิ ง ท่ี  
PW0WR3AK เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2556 ดังนี้ 
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1. เนื่องจากมีกรณีไม9มีการส9งคะแนนในบางรายวิชา และไม9ปรากฏรายชื่ออาจารยผู0เสนอในการส9ง
คะแนนในบางรายวิชา ดังนั้น จึงขอให0สํานักทะเบียนและประมวลผลแจ0งอาจารยผู0สอน หรือหัวหน0าภาควิชาท่ีเก่ียวข0อง
แล0วแต9กรณีตรวจสอบรายวิชาให0ชัดเจนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือลดป�ญหาการส9งคะแนนไม9ครบถ0วนทุกรายวิชา 
รวมท้ังกรณีการฝากเรียน เห็นสมควรกําชับอาจารยผู0สอนให0แจ0งเปvนลายลักษณอักษรมายังสํานักทะเบียนฯ และขอให0
สํานักทะเบียนฯ ตรวจสอบข0อมูลการฝากเรียนของอาจารยผู0สอนด0วย 

2.  เนื่องจากยังมีความไม9ชัดเจนกรณีการส9งหรือแก0ไขคะแนนตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา
ของโครงการ ซ่ึงจัดระบบการเรียนการสอนแบบ 3 ภาคการศึกษา จึงขอให0สํานักทะเบียนฯ ตรวจสอบข0อมูลโครงการ
ดังกล9าว และแจ0งให0โครงการนําส9งปฏิทินการศึกษาโครงการ ข0อมูลการสอบ และวันท่ีท่ีส9งคะแนนวันสุดท0ายของภาค
การศึกษานั้น ๆ มายังสํานักทะเบียนฯ ในแต9ละรายป~การศึกษา เพ่ือเปvนข0อมูลกรณีการส9งคะแนนของอาจารยผู0สอน
ต9อไป  

3. เนื่องจากกรณีอาจารยพิเศษไม9ส9งหรือแก0ไขคะแนนตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา จึงขอให0
คณะฯ กําชับอาจารยพิเศษส9งคะแนนให0ทันตามกําหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยมีรายละเอียดตามท่ีได0สําเนาแนบ
มาพร0อมนี้  

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 11 กุมภาพันธ 2556 พิจารณาแล0ว
มีมติรับทราบรายงานกรณีอาจารยผู0สอนท่ีไม9ส9งหรือแก0ไขคะแนนตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา ภาคต0น ป~
การศึกษา 2555 และรองอธิการบดีฝ(ายวิชาการได0แจ0งให0คณบดีนําเสนอประเด็นป�ญหาและข0อเสนอแนะของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือลดจํานวนป�ญหาการส9งคะแนนไม9ครบถ0วนทุกรายวิชา   

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.12 รับทราบการอนุมัติเปGดรายวิชา 02727301 กล'วยไม'วิทยาท่ัวไป  

  ตามท่ีสายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติเปCดสอนรายวิชาใหม9 เปvน
หมวดวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี รายวิชา 02727301 กล0วยไม0วิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) นั้น   

  บัดนี้ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2556 พิจารณาแล0วมีมติ
อนุมัติ รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/2673 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2556 อ0างอิงท่ี PT0TF98L เม่ือวันท่ี 
15 กุมภาพันธ 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PT0TF98L     

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติตําแหน1งทางวิชาการ ตําแหน1ง ผู'ช1วยศาสตราจารย� (อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ) 

ด0วย อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน9ง อาจารย สังกัด
สาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร บรรจุเข0ารับราชการ ตําแหน9ง อาจารย เม่ือ
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2550 ถึงป�จจุบัน รวมอายุราชการ 5 ป~ 2 เดือน 25 วัน (นับถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556) เสนอ
ผลงานเพ่ือขอตําแหน9งทางวิชาการ ตําแหน9งผู0ช9วยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสิ่งแวดล0อม โดย
หัวหน0าสายวิชาวิทยาศาสตร ได0พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานครบถ0วนแล0ว และ
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับเรื่องเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556 โดยมีเอกสารประกอบ
ดังนี้  ดังนี้    
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1) แบบประวัติส9วนตัวและผลงาน (ก.พ.ว.03)   

2) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 02741512  รายวิชามลพิษทางอากาศ       

3) บทความวิจัย  2 เรื่อง  

4) ผลการประเมินการสอน  

รายละเอียดแบบ ก.พ.ว.03 สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q00ZURF1  
อ0างอิงท่ี  Q00ZURF1 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556        

อนึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน9งทางวิชาการประจําคณะฯ ได0ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ 
ตําแหน9ง ชั่วโมงสอน ก.พ.ว.03  ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพเผยแพร9ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ดังนั้น
เห็นสมควรนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให0ความเห็นชอบ และมอบคณบดี 
พิจารณาเสนอแต9งต้ังตําแหน9งทางวิชาการ โดยพิจารณาเสนอรายชื่อผู0ทรงคุณวุฒิในสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล0อม โดยวิธีปกติ ไม9น0อยกว9า 6 ท9าน ตามบัญชีรายชื่อผู0ทรงคุณวุฒิท่ีได0รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต9อไป     

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข'ารับราชการตําแหน1งอาจารย� พนักงานเงินงบประมาณ  

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ได0รับจัดสรรอัตราพนักงานเงิน
งบประมาณ อัตราใหม9 ป~งบประมาณ 2556 ตําแหน9ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอกสาขาวิชาการบัญชี รายละเอียด
สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?MD0YDZEG หรืออ0างอิงท่ี MD0YDZEG วันท่ี 
15 ตุลาคม 2555  โดยให0หน9วยงานดําเนินการ ดังนี้  

1. ดําเนินการคัดเลือกและบรรจุให0แล0วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2556 โดยตําแหน9งสายวิชาการ 
ขอให0พิจารณาบรรจุผู0มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปvนอันดับแรก 

2. พิจารณาปรับลดการจ0างลูกจ0างชั่วคราว หรือพนักงานเงินรายได0ลง โดยให0นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช0ให0มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 บัดนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน9ง 
อาจารย  และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556 เรียบร0อยแล0ว โดยมีนางทาริกา แย0มขะมัง เปvนผู0ผ9าน
การคัดเลือก นั้น 

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุนางทาริกา แย0มขะมัง คุณวุฒิบัญชีบัณฑิต   
คะแนนเฉลี่ย 3.52 จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คะแนนเฉลี่ย 
3.43 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เข0ารับราชการเปvนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน9ง อาจารย ข้ัน 26,010 บาท 
เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโท/เอกสาขาวิชาการบัญชี   

  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน9ง อาจารย ได0ผ9านการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 แล0ว และการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน9งอาจารยจะต0องผ9านการพิจารณาและได0รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ก9อน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนต9อไป รายละเอียดอ0างอิงท่ี Q00ZNRA8 วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556 หรือสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q00ZNRA8        
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  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.3 ขออนุมัติแก'ไขเกรดของนิสิตรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมี 1 ภาคต'น ปEการศึกษา 2555  

ด0วยอาจารยชัยวัฒน วามวรรัตน แจ0งขออนุมัติแก0ไขคะแนนรายวิชา 01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 
หมู9 717 ภาคต0น ป~การศึกษา 2555 โดยใช0แบบ KU 7 ซ่ึงมิใช9การแก0ไขคะแนน I  เนื่องจาก น.ส.เปรมจิต เลี้ยงอํานวย 
รหัสประจําตัว 5320100752 สังกัดคณะเกษตร กําแพงแสน ได0ลงทะเบียนเรียนผิดประเภท โดยลงทะเบียนเปvน Audit 
และได0ขอแก0ไขประเภทการลงทะเบียนจาก Audit เปvน ประเภท Credit โดยได0รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ เรียบร0อย
แล0ว ในการนี้อาจารยผู0สอนจึงขอแก0ไขระดับคะแนนจากเดิม S เปvน C+ ตามคะแนนท่ีนิสิตทําได0 คือ 61.23 ซ่ึงภาค
เรียนดังกล9าวได0ให0ระดับคะแนน ตามคะแนนดังนี้   

 
อนึ่ง ตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ซ่ึง

เห็นชอบให0กําหนดแนวทางการแก0ไขคะแนนโดยใช0 KU 7 ไว0ดังนี้  
1.  KU 7 ให0ใช0สําหรับการแก0ไขคะแนน “I” เท9านั้น  
2.  สําหรับการแก0ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให0ดําเนินการโดยอาจารยผู0สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก0ไขคะแนนโดย

นําเรียนหัวหน0าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ(ายวิชาการ พิจารณาให0ความเห็นชอบ
ตามลําดับ ก9อนนําส9งสํานักทะเบียนและประมวลผล พร0อม KU 7 เพ่ือดําเนินการต9อไป    
รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PY0OVWDN หรืออ0างอิงท่ี 
PY0OVWDN เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556   

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.4 การทบทวนแผนการรับนิสิต คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําปEการศึกษา 2557-2560  
ด0วยกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 119 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง การจัดทํา

ข0อมูลแผนการรับนิสิตใหม9 นิสิตท้ังหมด และผู0สําเร็จการศึกษา ป~การศึกษา 2557-2560 (ระยะ 4 ป~) โดย รายละเอียด
สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PJ0SGZHN หรืออ0างอิงท่ี PJ0SGZHN เม่ือวันท่ี 
5 กุมภาพันธ 2556 โดยแจ0งว9าท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข0าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2556 ได0ประชุมร9วมกับหน9วยงานและได0กําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนการรับ
นิสิตใหม9 นิสิตท้ังหมด และผู0สําเร็จการศึกษา ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ป~การศึกษา 2557 – 2560 
(ระยะ 4 ป~) ซ่ึงมีหลักเกณฑในการจัดทําแผนการรับนิสิตฯ ตามเอกสารหมายเลข 1 โดยขอให0หน9วยงานดําเนินการตาม
แบบฟอรม (เอกสารหมายเลข 5) แล0วจัดส9งข0อมูลให0แก9กองแผนงาน พร0อม CD จํานวน 1 ชุด ภายในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2556 นั้น  

ท้ังนี้ กองแผนงานขอให0ตรวจสอบจํานวนนิสิตรับเข0าใหม9 นิสิตท้ังหมด และผู0สําเร็จการศึกษา ป~
การศึกษา 2555 จากสํานักทะเบียนและประมวลผลได0ท่ี Http://reg.registrar.ku.ac.th และได0แนบเอกสารเพ่ือ
ประกอบการจัดทําแผนฯดังนี้  

เอกสารหมายเลข 1 : หลักเกณฑการจัดทําแผนการรับนิสิตใหม9 นิสิตท้ังหมด และผู0สําเร็จการศึกษา 
ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ป~การศึกษา 2557 – 2560 (ระยะ 4 ป~)  
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เอกสารหมายเลข 2 : อัตราส9วนอาจารยต9อนิสิต (FTES) ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.   
เอกสารหมายเลข 3 : แผนการรับนิสิตใหม9 นิสิตท้ังหมด และผู0สําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับ

ปริญญา กลุ9มสาขาวิชา ประเภทโปรแกรม คณะ และวิทยาเขต ป~การศึกษา 2552 – 2554 และแผนป~การศึกษา 2555 
– 2558  

เอกสารหมายเลข 4 : ตารางเปรียบเทียบข0อมูลร0อยละจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (จํานวนรับ
จริง) ป~การศึกษา 2554 และป~การศึกษา 2555 (เฉพาะภาคการศึกษาท่ี 1)  

เอกสารหมายเลข 5 : แบบฟอรมแผนการรับนิสิตใหม9 นิสิตท้ังหมด และผู0สําเร็จการศึกษา    

ในการนี้ งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได0ดําเนินการนําแผนการรับนิสิตใหม9 ซ่ึงผ9าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2556 มาปรับเข0า
แบบแผนการรับรับนิสิตใหม9 นิสิตท้ังหมด และผู0สําเร็จการศึกษา ป~การศึกษา 2557 – 2560 (ระยะ 4 ป~) รายละเอียด
สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PS0M78F1 หรืออ0างอิงท่ี PS0M78F1 เม่ือวันท่ี 
14 กุมภาพันธ 2556  นอกจากนี้โครงการหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20412(1)/009 ลง
วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง ขอบรรจุหลักสูตรเพ่ิมเติม และแจ0งแผนการรับนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร ป~ 2557 – 2560 เริ่มรับนิสิตใหม9 ป~การศึกษา 2558 ภาคปกติ จํานวนรับ 40 คน/ป~ และภาคพิเศษ 
จํานวน 80 คน/ป~  และหลักสูตรภาคพิเศษ (หลักสูตรระยะสั้น) ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เริ่มรับป~ 2558 จํานวน 30 
คน/ป~ สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PT0YN85Y หรืออ0างอิงท่ี PT0YN85Y 
เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556   

อนึ่ง ตามหลักเกณฑเอกสารหมายเลข 1 มีผลกระทบต9อแผนการรับนิสิตใหม9 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร กําหนดแผนรับนิสิตใหม9 ป~การศึกษา 2557 ไว0รวมท้ังสิ้น 5,010 คน แต9ตามเกณฑกําหนดให0วิทยาเขต
กําแพงแสน รับนิสิตใหม9ได0 3,500 คน (+/- ไม9เกินร0อยละ 10) ดังนั้นก9อนนําเสนอแผนการรับนิสิตใหม9ฯ ภายในวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2556 จึงขอนําเสนอประเด็นเพ่ือพิจารณาทบทวนแผนการรับนิสิตใหม9อีกครั้งหนึ่ง     

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยให0ยืนยันจํานวนรับนิสิตใหม9ตามแผนการรับนิสิตใหม9 คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ตามแผนเดิม   

4.5 แนวปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู'บริหาร ประจําปE พ.ศ.2556 

ด0วยกองกลางมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/2805 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู0บริหาร ประจําป~ พ.ศ.2556 อ0างอิงท่ี PX0TH1AK  เม่ือวันท่ี 19 
กุมภาพันธ 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PX0TH1AK  โดยแจ0งว9า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู0อํานวยการสถาบัน และผู0อํานวยการสํานัก ได0แจ0ง
แนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู0บริหาร ประจําป~ พ.ศ. 2556 เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแจ0ง
ผู0บริหารหน9วยงานทราบและถือปฏิบัติ ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2556 ได0มีมติ
รับทราบแนวปฏิบัติ และขอให0ผู0บริหารหน9วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้  

1. ติดตามให0มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู0บริหารแบบออนไลนตามกําหนดการของแต9ละ
หน9วยงานดังระบุในตารางท่ี 1 ซ่ึงคณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการประเมินฯ จากบุคลากร (และนิสิต) โดยจํานวนผู0
เข0าประเมินจะต0องผ9านเกณฑท่ีคณะกรรมการติดตามฯ กําหนดโดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  

 วิธีท่ี 1   ต0องมีบุคลากรเข0าประเมินไม9น0อยกว9าร0อยละ 50 และนิสิตไม9น0อยกว9าร0อยละ 25  
   วิธีท่ี 2 เปvนไปตามทฤษฎีการกําหนดขนาดกลุ9มตัวอย9างของเครซ่ีและมอรแกน ท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95% ดังตารางท่ี 2  
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2. รวบรวม วิเคราะห และพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู0บริหารแบบ
ออนไลนตามแบบรายงานสรุปวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู0บริหารแบบออนไลนท่ี website : 
https://ex-assess.ku.ac.th/ พร0อมท้ังนําเข0าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหน9วยงานเพ่ือหารือแนวทาง
พัฒนาตามข0อเสนอแนะ และให0แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน9วยงานเสนอคณะกรรมการติดตามฯ 
ด0วย  

3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนเชิงรุกตามท่ีได0นําเสนอไว0ตอนเข0ารับตําแหน9ง 
เพ่ือวิเคราะหความสอดคล0อง (consistency) ด0านวิสัยทัศนและภารกิจ และความสมบูรณ (completeness) ด0าน
วัตถุประสงค จุดแข็งและจุดอ9อน ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู0อํานวยการสถาบัน และผู0อํานวยการ
สํานัก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ท่ี website : https://www.gad.ku.ac.th/PDF/index/manual2555_Edit.pdf  

4. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงตามข0อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ในรอบป~ก9อน  
5. เตรียมรับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณผู0บริหารในแต9ละรอบป~ของการบริหาร ตารางท่ี 3 เม่ือ

คณะกรรมการติดตามฯ ได0รับเอกสารรายงานดังระบุในข0อ 2, 3 และข0อ 4 มาท่ีฝ(ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
กองกลาง งานการประชุม ภายใน 30 วัน หลังครบรอบป~การปฏิบัติงานของผู0บริหาร  

อนึ่ง คณะฯ ได0มอบให0หน9วยสารสนเทศเชื่อมโยง website: https://ex-assess.ku.ac.th/ ไว0ท่ีหน0า
เว็บคณะฯ เรียบร0อยแล0ว โดยมหาวิทยาลัยกําหนดช9วงเวลาการประเมินในระหว9างวันท่ี 18 – 28 กุมภาพันธ 2556  
  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ กําหนดวิธีการประเมิน และการดําเนินการโดยมอบผู0รับผิดชอบ ดังนี้  
1. เลือกดําเนินการตามข0อ 1 วิธีท่ี 1 คือต0องมีบุคลากรเข0าประเมินไม9น0อยกว9าร0อยละ 50 และนิสิต

ไม9น0อยกว9าร0อยละ 25  และขอให0ผู0บริหารและหัวหน0าหน9วยงานต9าง ๆ ประชาสัมพันธเชิญชวนให0บุคลากร และนิสิต
เข0าประเมินในระบบออนไลน โดยขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ขยายเวลาการเข0าร9วมประเมินจากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2556 เปvนวันท่ี 15 มีนาคม 2556 

2. มอบผู0รับผิดชอบชุดเดิมประมวลผลการประเมินตามข0อ 2 ประกอบด0วย รศ.ศิริภัทรา เหมือน
มาลัย  รศ.ดร.จงรักษ  แก0วประสิทธิ์ และ อ.ดร.แตงอ9อน  พรหมมิ แทน อ.ปรวัฒน วิสูตรศักด์ิ (ลาออกจากราชการ) 

3. มอบคณบดีดําเนินการตามข0อ 3 – 5 โดยให0คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ประสานงานติดตามผลฯ ท้ังนี้ประธานมอบหมายให0รองคณบดี และหัวหน0าหน9วยงานท่ี
เก่ียวข0องดําเนินการประสานงานวิเคราะห ดังนี้    

 รองคณบดีฝ(ายศิลปศาสตร และรองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร รับผิดชอบรายงานการแปลง
วิสัยทัศนสู9แผนยุทธศาสตรท่ี 1  

 รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ และหัวหน0าศูนยส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอด
เทคโนโลยี รับผิดชอบรายงานการแปลงวิสัยทัศนสู9แผนยุทธศาสตรท่ี 2 

 รองคณบดีฝ(ายบริหาร และรองคณบดีฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ รับผิดชอบรายงานผล
การวิเคราะหการแปลงวิสัยทัศนสู9แผนยุทธศาสตรท่ี 3  

4.6 ขอความอนุเคราะห�เข'าสอบโดยมีผู'อ1านข'อสอบให'นิสิต 

ด0วยกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20111(4)/0025 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 
2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะหเข0าสอบโดยมีผู0อ9านข0อสอบให0นิสิต โดยแจ0งว9ากองกิจการนิสิตมีหน0าท่ีดูแลนิสิตพิการใน
เรื่องทุนการศึกษา การเรียน และการปรับตัวให0นายสัณหวัช คงชาย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ชั้นป~ท่ี 1 สาขา
วิศวกรรมชลประทาน เลขประจําตัว 5520502382 เนื่องจากนิสิตได0รับผลกระทบเปvนต0อหินชนิดทุติยภูมิท้ังสองข0าง 
และกระจกตานิสิตเปvนฝ�า ทําให0ระดับการมองเห็นและการอ9านหนังสือไม9สามารถทําได0เหมือนคนปกติ กอปรกับนิสิตไม9
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สามารถใช0สายตาได0นานส9งผลกระทบกับการอ9านข0อสอบในภาคปลาย ป~การศึกษา 2555 ซ่ึงมีผลทําให0นิสิตอ9าน
ข0อสอบไม9เห็น และทําข0อสอบได0ไม9ทันตามเวลาและเง่ือนไข รายละเอียดอ0างอิงท่ี PW0WH0VP  เม่ือวันท่ี 18 
กุมภาพันธ 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PW0WH0VP  

ดังนั้น กองกิจการนิสิต จึงขอความอนุเคราะหจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณา
อนุญาตให0นิสิตเข0าสอบ โดยมีผู0อ9านข0อสอบให0นิสิตในรายวิชา ดังนี้  

รายวิชา Thai Language for Communication  อาจารยกาญจนา  โรจนพานิช  

รายวิชา Foundation English II  อาจารยกมลวรรณ  เอ่ียมทองอินทร  

  อนึ่ง เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีประกาศ เรื่อง แนวทางการส9งเสริมการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ รายละเอียดอ0างอิงท่ี 580W2L46 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2554 หรือสืบค0น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?580W2L46  และ การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?AA0PTQXM หรืออ0างอิงท่ี 
AA0PTQXM เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2554     

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบอนุญาตให0นิสิตเข0าสอบโดยมีผู0อ9านข0อสอบได0  

4.7 รายงานผลการดําเนินงาน/กิจกรรมของหน1วยงานครั้งท่ี 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555  
ด0วยงานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20102(4)/ว 0295 เรื่อง รายงานผล

การดําเนินงาน/กิจกรรมของหน9วยงาน ครั้งท่ี 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555/0923 อ0างอิงท่ี PT0S5C66 เม่ือวันท่ี 
15 กุมภาพันธ 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PT0S5C66  โดยแจ0ง
ว9าวิทยาเขตกําแพงแสน จะจัดทําและรวบรวมข0อมูลผลการดําเนินงานของหน9วยงาน เพ่ือใช0เปvนฐานข0อมูลสําหรับใช0
ประกอบในการจัดทํารายงานประจําป~ รายงานประกันคุณภาพ และอ่ืน ๆ ของวิทยาเขตกําแพงแสน ดังนั้น จึงขอให0
หน9วยงานจัดเก็บข0อมูลเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามนโยบายของอธิการบดีในด0านการจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานิสิต การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล0อม การประกันคุณภาพ 
โดยให0จัดเก็บข0อมูลและภาพถ9าย ครั้งท่ี 1 ข0อมูลกิจกรรม/โครงการ ในช9วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2555 ภายในวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2556 ตามแบบฟอรมดังนี้  

  
  ในการนี้รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา และคุณสินาพร เจริญศักด์ิ ได0ประสานงานรวบรวมสรุป
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน โดยจะนําเสนอข0อมูลรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ9งชี้ของแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ประจําป~ 2555 รายละเอียดอ0างอิงท่ี Q40P2ZUY เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 หรือ
สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q40P2ZUY  



 

C:\Documents and Settings\P'POM\Desktop\Report 2_2556.doc 

15

  อนึ่ง ฝ(ายวางแผนและพัฒนา จักนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานท่ีรวบรวมเสร็จเรียบร0อยแล0วให0
คณะกรรมการฯ ทราบต9อไป   
  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.8 การเสนอความคิดเห็นและข'อเสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ระยะ 
10 ปE (พ.ศ. 2556 – 2565) 
ด0วยกองแผนงานมีบันทึกด9วนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10107/ว 162 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง 

การเสนอความคิดเห็นและข0อเสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป~ (พ.ศ.2556-
2565) โดยแจ0งว9าท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2556 ได0พิจารณาร9าง
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป~ (พ.ศ.2556-2565) และปฏิทินการจัดทํายุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป~ (พ.ศ.2556-2565) แล0วและมีมติให0หน9วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก วิทยา
เขต ส9งความคิดเห็นและข0อเสนอแนะการจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป~ (พ.ศ.2556-2565) 
นําเสนอมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) ภายในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2556 นั้น  

ในการนี้ เพ่ือให0หน9วยงานมีข0อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดส9งข0อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1. ร9างยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป~ (พ.ศ. 2556 – 2565)  
2. แบบฟอรมความคิดเห็นและข0อเสนอแนะยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป~ 

(พ.ศ. 2556 – 2565)  
3. ปฏิทินการจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป~ (พ.ศ. 2556 – 2565)  
4. การมองอนาคตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากการเสวนาเรื่อง การมองอนาคต มก. ภายใต0การ

ดําเนินงานของคณะกรรมการส9งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ข0อสรุป KU FORESIGHT 2566  
5. นโยบายอธิการบดีท่ีได0แถลงไว0ต9อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
6. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559  
ท้ังนี้เอกสารลําดับท่ี 3 – 6 สามารถดาวนโหลดได0ท่ีเว็บไซตกองแผนงานท่ี www.planning.ku.ac.th 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ0 า ง อิ ง ท่ี  PQ0WRVKD เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 2  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 5 6  ห รื อ สื บ ค0 น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PQ0WRVKD   

ในการนี้รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ ได0นําเสนอข0อคิดเห็นและข0อเสนอมาด0วยแล0ว รายละเอียด 
ดังแนบ และประธานโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. เสนอความคิดเห็นอ0างอิงท่ี PX0UDXGS เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 
2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PX0UDXGS  
  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  
  ท่ีประชุมพิจารณาแล0วเห็นว9าประเด็นยุทธศาสตรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สอดคล0องกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท้ังนี้ในส9วนของวิสัยทัศน และการดําเนินการในช9วงของแผน 5 ป~แรก ควร
ดําเนินการให0สอดคล0องกับเป�าหมายของมหาวิทยาลัย ส9วนในช9วง 5 ป~หลัง คณะฯ ควรดําเนินการโดยมองเชิงลึกมาก
ข้ึน สําหรับแผนงบประมาณ ประจําป~ ให0ดําเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัย คือ รายรับให0มีการสะสมเงินออมใน
สัดส9วนร0อยละ 15 และจัดเปvนค9าใช0จ9ายร0อยละ 85 ท้ังนี้สัดส9วนของค9าใช0จ9ายให0ปรับเปvนร0อยละ 70 เพ่ือรักษางานเดิม 
และร0อยละ 30 เพ่ือดําเนินการตามแผนเชิงรุก ให0สําเร็จตามเป�าหมาย  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมีข0อเสนอแนะว9าแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามแบบท่ี 2  โดย
แยกยุทธศาสตรท่ี 3 เปvน 2 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 3 ถ9ายทอดความรู0เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให0เข0มแข็ง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได0อย9างยั่งยืนและยุทธศาสตรท่ี 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และธํารงไว0ซ่ึงเอกลักษณความเปvน
ไทย 



ความคิดเห็นและข'อเสนอแนะยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ระยะ 10 ปE (พ.ศ. 2556 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ความคิดเห็นและข'อเสนอแนะยุทธศาสตร�  จุดเน'นของยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสร0างวิชาการให0เข0มแข็งเพื่อการ
พัฒนา 
 
 
 
 

ควรเปJน ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสร'างวิชาการให'เข'มแข็งเพื่อ
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู'และคุณธรรม 

การบริหารจัดการหลักสูตรให'มีคุณภาพ เปJนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตลอดจน
การสนับสนุนปOจจัยเกื้อหนุนต1าง ๆ ที่จะทําให'การ
จัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ได'มาตรฐาน และ
การพัฒนานิสิตให'มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค� 

ยุทธศาสตรที่ 2 : สร0างองคความรู0เพื่อความเปvนเลิศและ
เพื่อสาธารณะ 
 

ควรเปJน ยุทธศาสตรที่ 2 : สร0างองคความรู0จากการวิจัยเพื่อการ
กินดีอยู9ดีของชาติ และการพัฒนาสู9สากล 

 

ผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน� แก'ไขปOญหาของชาติ
ได' และมีส1วนหนึ่งที่มุ1งเน'นการตีพิมพ�เผยแพร1ใน
ระดับนานาชาต ิ

ยุทธศาสตรที่ 3 : บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อ
การพึ่งพาตนเองได0อย9างยั่งยืน 
 

ควรเปJน ยุทธศาสตรที่ 3 : ถ1ายทอดองค�ความรู'เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมให'เข'มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได'อย1างยั่งยืน 

การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต'องการของ
สังคม ทําให'ชุมชนอยู1ดีกินด ี

- ควรเพิ่ม ยุทธศาสตรที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และธํารง
ไว'ซึ่งเอกลักษณ�ความเปJนไทย 

 ฟTUนฟู อนุรักษ� สืบสาน และเผยแพร1 ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย ให'คงอยู1ในจิตสํานึกของคนไทย และ
ให'ชาวโลกได'ประจักษ� 

ยุทธศาสตรที่ 4 : ปฏิรูประบบการบริหารองคกรเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

ควรเปJน ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

บริหารอย1างมืออาชีพ โดยใช'ระบบและกลไกที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อให'เกิดผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่วางไว' 

 

 
 
 



4.9 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ด0วยสํานักงานประกันคุณภาพ มก. มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10118/109 ลวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยแจ0งว9าคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ได0ตรวจประเมินคุณภาพฯ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2554 จัดส9งผล
การประเมินระดับคณะ และแบบบันทึกข0อมูลฯ พร0อมท้ังข0อเสนอแนะ คะแนนประเมินรายตัวบ9งชี้ เพ่ือให0คณะฯ ทราบ
ผลการประเมิน และแนวทางเพ่ือการบริหารจัดการพันธกิจด0านต9าง ๆ ท้ังนี้ขอให0คณะฯ ตรวจสอบข0อมูลและยืนยันผล
การคํานวณคะแนนประเมิน และอ่ืน ๆ จัดส9งยืนยันข0อมูลให0มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองร9างรายงานฯ ภายใน 15 วัน 
(นับจากวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556) รายละเอียดอ0างอิงท่ี PM0QMZH1 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2556 หรือสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PM0QMZH1   

ท้ังนี้สํานักงานเลขานุการ ได0แจ0งผู0บริหารทุกฝ(าย หน9วยงานภายใน/โครงการทราบ และพิจารณาทาง
ระบบ e-Office เพ่ือนําเสนอความเห็น และข0อเสนอแนะต9าง ๆ แล0ว  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา 

รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ ได0ตรวจสอบรายงานผลการประเมินและแจ0งยืนยันผลเรียบร0อยแล0ว 
ท่ีประชุมพิจารณาในประเด็นต9าง ๆ แล0วเห็นควรมอบหมายผู0บริหาร และหน9วยงานท่ีเก่ียวข0องดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงตามข0อเสนอแนะ ดังนี้  

1. มอบรองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน0าศูนยส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลยี 
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงในด0านการวิจัยและการบริการวิชาการ  

2. มอบรองคณบดีฝ(ายศิลปศาสตร และรองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร ติดตามและดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยให0บุคลากรมีส9วนร9วมในการดําเนินการ ท้ังนี้เน0นในส9วนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยพิจารณากําหนดตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมหลักเกณฑอ่ืนเพ่ือให0มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา อาทิ 
คณาจารยสายการสอน คณาจารยสายการวิจัย เพ่ือสร0างเครือข9ายการวิจัย เครือข9ายการสอน และเครือข9ายการบริการ
วิชาการ 

3. มอบผู0บริหารฝ(ายอ่ืน และหัวหน0าหน9วยงานภายใน/โครงการ พิจารณานําเสนอความเห็นเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงให0ท่ีประชุมทราบ      

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.10 ขออนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559 หลักสูตร ศศ.บ. สาขา
ภาษาจีนประยุกต� 
ด0วยสาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20405/0126 ลงวันท่ี 19 

กุมภาพันธ 2556 เรื่อง เสนอเปCดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต เพ่ือเสนอบรรจุ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555-2559 โดยแจ0งว9าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสายวิชาศิลปศาสตร 
ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบให0เสนอโครงการเปCดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระหว9างวัฒนธรรม (Bachelor of Arts Program in Chinese for 
Intercultural Communication) เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559 ท้ังนี้ได0เสนอ
แผนการรับนิสิตใหม9ไว0ด0วยแล0ว นั้น  

เนื่องจากโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การสํารวจความเปvนไปได0ในการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารระหว9างวัฒนธรรม พบว9าชื่อหลักสูตรดังกล9าวไม9ชัดเจนและไม9สอดคล0องกับ
เนื้อหาสําคัญของหลักสูตร ซ่ึงมุ9งสอนภาษาจีนเชิงบูรณาการกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให0บัณฑิตของหลักสูตร
สามารถใช0ภาษาจีนร9วมกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษได0เปvนอย9างดี กลุ9มตัวอย9างประชากรท่ีสํารวจไม9เข0าใจ
ความหมายของชื่อหลักสูตร ดังนั้นสายวิชาศิลปศาสตร โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสายวิชาฯ ในการประชุม
ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 จึงเห็นชอบให0เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปvน ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
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สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต (Bachelor of Arts Program in Applied Chinese) รายละเอียดอ0างอิงท่ี PX0ZUCDB 
เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PX0ZUCDB  

อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวัน
พุธท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 พิจารณาแล0วมีมติเห็นชอบการเปCดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ประยุกต (Bachelor of Arts Program in Applied Chinese) และให0พิจารณาเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือ
ขออนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2559) หลักสูตรใหม9 พ.ศ. 2557 ต9อไป  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับชื่อหลักสูตรจากเดิม ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

ระหว9างวัฒนธรรม เปvน ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาจีนประยุกต และนําเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัยฯ ต9อไป  

4.11 ขออนุมัติเปGดสอนรายวิชาใหม1 02727301 นิติพฤกษศาสตร�เบ้ืองต'น  

ด0วยสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร โดย อ.ดร.ฐิติวรา  พูลสวัสด์ิ อาจารยประจํา
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0065 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง ขอเปCด
รายวิชาใหม9ในระดับปริญญาตรี หมวดวิชาเลือกเสรี ให0แก9นิสิตในหลักสูตร ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ชื่อรายวิชา นิติ
พฤกษศาสตรเบ้ืองต0น (Introduction to Forensic Botany) รายละเอียดอ0างอิงท่ี PZ0ODBMN เม่ือวันท่ี 21 
กุมภาพันธ 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PZ0ODBMN  

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2556 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 ได0พิจารณาแล0วมีมติเห็นชอบการเปCดรายวิชาดังกล9าว โดยให0รหัสวิชา 
02727301 (ซํ้ากับรายวิชา กล0วยไม0วิทยาท่ัวไป ซ่ึงได0รับอนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระท่ี 3.12) เรียบร0อย
แล0ว) รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยให0ปรับชื่อรหัสรายวิชาจากเดิม 02727301 ซ่ึงซํ้าซ0อนกับรายวิชา
กล0วยไม0วิทยาท่ัวไป     

4.12 ขอเปGดรายวิชาใหม1 จํานวน 12 รายวิชา (กลุ1มวิชาภาษาอาเซียน) 

ด0 วย โครงการจั ด ต้ั งภาควิ ชา อุตสาหกรรมบริการและนวั ตกรรมภาษา  มี บัน ทึก ท่ี  ศธ 
0513.20417/0021 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2556 เรื่อง ขอเปCดรายวิชาใหม9 โดยเสนอขอเปCดรายวิชาใหม9 หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป กลุ9มวิชาภาษา จํานวน 12 รายวิชา รายละเอียดอ0างอิงท่ี P10ZAY94 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2556 หรือสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?P10ZAY94  ดังนี้  
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ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2556 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 ได0พิจารณาแล0วมีมติเห็นชอบการเปCดรายวิชา จํานวน 12 รายวิชาดังกล9าว 
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาและอภิปรายในประเด็น ดังนี้  

1. ควรขอใช0รายวิชาเดิมท่ีคณะมนุษยศาสตร บางเขน  เปCดสอนอยู9แล0วมาเปCดสอนท่ีวิทยาเขต
กําแพงแสน  

2. หน9วยงานท่ีเสนอขอเปCดรายวิชาใหม9 ซ่ึงโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา เปvนผู0เสนอขออนุมัติเปCดรายวิชาภาษาอาเซียน จํานวน 12 รายวิชาข0างต0น  

จากประเด็นท่ี 1 อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ชี้แจงว9าได0ขออนุมัติใช0รายวิชาเดิมของคณะมนุษยศาสตรแล0ว 
แต9ไม9ได0รับอนุญาต และได0รับคําแนะนําว9าควรดําเนินการขออนุมัติเปCดรายวิชาภาษาอาเซียนในส9วนของคณะฯ และ
จากประเด็นท่ี 2 เนื่องจากโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ได0รับมอบหมายให0
ดําเนินการในส9วนของศูนยภาษา ณ วิทยาเขตกําแพงแสน และโครงการฯ ได0เสนอขอเปCดรายวิชาในส9วนของภาษาอ่ืน ๆ 
(ภาษาเกาหลี) มาก9อนนี้และได0รับอนุมัติเรียบร0อยแล0ว   

ในกรณีนี้ หากท่ีประชุมมีความเห็นว9ารายวิชาท่ีเสนอขออนุมัติ ท้ัง 12 รายวิชา ไม9ควรสังกัดในความ
รับผิดชอบของโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธาน
โครงการฯ ยินดีให0รายวิชาภาษาอาเซียน จํานวน 12 รายวิชาดังกล9าวอยู9ในความรับผิดชอบของสายวิชาศิลปศาสตร 
ตามมติท่ีประชุม              

มติท่ีประชุม เห็นชอบให0ชะลอการพิจารณาไว0ก9อน  โดยขอให0ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา กับหัวหน0าสายวิชาศิลปศาสตร ประสานงานและพิจารณาหารือเพ่ือนําเสนอ
ข0อมูลประกอบการพิจารณาต9อไป  

4.13 ขออนุมัติปรับเปล่ียนอาจารย�ประจําหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) 

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20414/450 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) โดย
แจ0งว9า อ.ดร.อารีย  อินทรนวล มีความประสงคจะขอลาออกจากการเปvนอาจารยประจําหลักสูตร ดังนั้น โครงการฯ จึง
ขอเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร โดยเสนอแต9งต้ัง อ.ดร.อานนท  ธรรมสิทธิรงค แทน นั้น  

เนื่องจากการเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผู0รับผิดชอบหลักสูตร ตาม
แบบ อจ.มก. ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล9าวต0องผ9านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ พร0อมแนบแบบ
บรรณานุกรมของอาจารยประจําหลักสูตรทุกท9านในรอบ 5 ป~ท่ีผ9านมาด0วย นอกจากนี้แผนภูมิอาจารยประจําหลักสูตร
ต0องปรับให0เปvนป�จจุบันด0วย ซ่ึงโครงการจัดต้ังฯ ได0ดําเนินการตามความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร0อยแล0ว นําเสนอ
บันทึกท่ี ศธ 0513.20414/022 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2556 เอกสารอ0างอิงท่ี PC0W23OO เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2556 
หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PC0W23OO  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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4.14 โครงการสนับสนุนคณาจารย�เข'าสู1ตําแหน1งทางวิชาการ 

ด0วยรองศาสตราจารยปริทรรศน นฤทุม คณะกรรมการประจําคณะฯ ประเภทผู0ทรงคุณวุฒิ เสนอ
โครงการสนับสนุนคณาจารยเข0าสู9ตําแหน9งทางวิชาการ รายละเอียดอ0างอิงท่ี PW0NKSYX  เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ
2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PW0NKSYX นําเสนอโครงการเพ่ือ
สนับสนุนให0คณาจารยมีโอกาสเข0าสู9ตําแหน9งทางวิชาการได0มากข้ึนตามศักยภาพ โดยเสนอแผนการดําเนินงาน ดังนี้  

1.  การประชุมคณาจารย เพ่ือจัดเตรียมเอกสารเอกสารหลักฐานในการดําเนินการเพ่ือเข0าสู9ตําแหน9ง
ทางวิชาการ  

2.  ให0การสนับสนุนตามคําร0องขอเพ่ือการเข0าสู9ตําแหน9งทางวิชาการ  
3.  วัน –เวลา ในการดําเนินการ ควรเชิญประชุมในวันหยุดราชการ เวลา 13.00 น. เปvนต0นไป  
4.  การประเมินผลโครงการ  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาโครงการสนับสนุนคณาจารยเข0าสู9ตําแหน9งทางวิชาการแล0ว เห็นว9าโครงการ
ดังกล9าวอยู9ในแผนดําเนินงานตามภารกิจของฝ(ายศิลปศาสตร และฝ(ายวิทยาศาสตรอยู9ด0วยแล0ว ดังนั้นเพ่ือให0การ
ดําเนินงานสอดคล0องกัน เห็นควรมอบให0 รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร และ อ.ดร.อุดม     
ศรีนนท รองคณบดีฝ(ายศิลปศาสตร ประสานงานกับ รศ.ปริทรรศน  นฤทุม ผู0ทรงคุณวุฒิ เพ่ือดําเนินการตามโครงการ
สนับสนุนคณาจารยเข0าสู9ตําแหน9งทางวิชาการ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.15 ข'อหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท1องเท่ียว) คณะ
ศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ด0วยคณบดี ได0พิจารณาสั่งการให0ดําเนินการขอหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร บธ.บ.
(การจัดการโรงแรมและท9องเท่ียว) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยนําเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขต
เพ่ือพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยตามบันทึกท่ี ศธ 0513.204/0256 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2556 โดยรองอธิการบดีวิทยา
เขตกําแพงแสน พิจารณานําเสนอท9านอธิการบดี โดยมีเสนอความเห็น ดังนี้  

1.  วิทยาเขตกําแพงแสนเห็นชอบในหลักการตามท่ีคณบดีคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตรเสนอ 

2.  ส9วนโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ทางวิทยาเขตกําแพงแสนมีแนวคิดท่ีจะเสนอเปvน
การศึกษานอกระบบต9อไป  

ในการนี้ เนื่องจากการขอหารือเรื่องดังกล9าวมิได0ผ9านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ดังนั้นกองแผนงาน จึงเสนอให0คณะฯ ขอความเห็นจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา 
รายละเอียดสืบค0น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PZ0X53J0 หรืออ0างอิง ท่ี 
PZ0X53J0 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556  ดังนั้น จึงขอสรุปข0อมูลความเปvนมา ดังนี้   

เรื่องเดิม  

ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/22237 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2555 แจ0งว9าคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ได0รับอนุมัติเปCดสอนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท9องเท่ียว 
(ภาคพิเศษ) โดยใช0หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท9องเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 ของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ซ่ึงได0รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และเนื่องจากการรับนิสิตใหม9 ภาคต0น ป~การศึกษา 2555 คณะ



 

C:\Documents and Settings\P'POM\Desktop\Report 2_2556.doc 

21

ศิลปศาสตรฯ รับนิสิตแบ9งเปvน 2 กลุ9ม ได0แก9 กลุ9มท่ี 1 Q12 คือ กลุ9มนิสิตท่ีชั้นป~ท่ี 1 – 2 ศึกษาท่ีวิทยาเขต
กําแพงแสน และชั้นป~ท่ี 3 – 4 ย0ายศึกษาท่ีอาคารเรียนของสํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี และกลุ9มท่ี 2  
Q13 คือกลุ9มนิสิตศึกษาท่ีวิทยาเขตกําแพงแสนท้ัง 4 ชั้นป~ ท้ังนี้การรับนิสิตท้ัง 2 กลุ9มอยู9ภายใต0การบริหารจัดการของ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยใช0หลักสูตรเดียวกัน นอกจากนี้เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2555 นิสิตกลุ9ม Q12 มีคํา
ร0องท่ัวไป  เรื่อง การขอย0ายการจัดการเรียนการสอน ชั้นท่ี 3 และ 4 จากการศึกษาท่ีโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
สุพรรณบุรี มาศึกษาท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน นําเรียนท9านอธิการบดี และท9านรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน โดยมี
เหตุผลประกอบคําร0องในประเด็นต9าง ๆ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให0คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตรพิจารณาเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา ความละเอียดดังแจ0งแล0ว นั้น  

ประเด็นข0อหารือ  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0พิจารณาแล0ว จึงใคร9ขอเสนอพิจารณาหารือแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท9องเท่ียว) เพ่ือให0สอดคล0องและเปvนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และวิทยาเขตกําแพงแสน ตามท่ีท9านอธิการบดีแจ0งตอบข0อคําถามในการประชุมผู0บริหารพบบุคลากร ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 และเพ่ือให0การบริหารหลักสูตรโดยรวมมีความเปvนเอกภาพ คุณภาพ 
และเพ่ือความรักความสามัคคีของนิสิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองความต0องการของผู0เรียน 
ดังนี้    

1. ขอให0นิสิตกลุ9ม Q12 ท่ีรับเข0าศึกษาในภาคต0น ป~การศึกษา 2555 ซ่ึงเดิมได0รับอนุมัติให0จัดการ
เรียนการสอนชั้นป~ท่ี 1 – 2 ศึกษาท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน และชั้นป~ท่ี 3 – 4 ย0ายไปศึกษาท่ีอาคารเรียนของสํานักงาน
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวนรวม 171 คน และท่ีจะรับเข0าศึกษาตามแผนการรับนิสิตใหม9 ภาคต0น ป~
การศึกษา 2556 จํานวนรับ 150 คน จากแผนเดิมมาเปvนการศึกษาท่ีวิทยาเขตกําแพงแสนท้ัง 4 ชั้นป~  

2. ต้ังแต9ป~การศึกษา 2557 เปvนต0นไป การรับนิสิตกลุ9ม Q12 จํานวน 150 คน/ป~ และกลุ9ม Q13 
จํานวนรับ 180 คน/ป~ จะขอรับเปvนกลุ9มเดียว คือ ศึกษาท่ีวิทยาเขตกําแพงแสนท้ัง 4 ชั้นป~ มีจํานวนรับนิสิตใหม9  330 
คน/ป~ ซ่ึงไม9กระทบกับแผนจํานวนรับนิสิตใหม9ตามโครงการท่ีได0รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 17/2555 เม่ือวันจันทรท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 และอนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 
1/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 โดยอยู9ในความรับผิดชอบของโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรม
บริการและนวัตกรรมภาษา และคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท9องเท่ียว) ภาค
พิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

3. ให0คณาจารย จํานวน 5 อัตรา  ได0แก9 1) อ.เขมจิรา  หนองเปvด 2) อ.ชมพูนุท ภาณุภาส  3) อ.
กรภัทร กิตติภานิชกุล 4) อ.พิมพา ศรีรุ9งเรือง 5) อ.วัสราภรณ ละนิล ท่ีได0รับอนุมัติตัดโอนอัตรามาต้ังจ9าย ณ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานประจําโดยให0อยู9ในความรับผิดชอบของโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ
และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และยังคงรับผิดชอบภาระงานท่ีโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การ
จัดการโรงแรมและท9องเท่ียว) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซ่ึงมีนิสิตชั้นป~ท่ี 2 – 4 ศึกษาอยู9ท่ีอาคารสํานักงานโครงการจัดต้ัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบหมายงานให0ปฏิบัติในส9วนของงานสอน งานกิจกรรมนิสิต และอ่ืน ๆ จนกว9านิสิตท่ีศึกษา ณ 
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีจะจบการศึกษา     

 อนึ่ง ต้ังแต9วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 อ.ปCยภาคย  ภูมิภมร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน9ง 
อาจารย ซ่ึงได0รับตัดโอนอัตราจากโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี มาสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
โครงการหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท9องเท่ียว) ได0รายงานตัวกลับจากการช9วยราชการศูนยวิทยบริการ
กระบ่ี อีก 1 ท9าน โดยจะกลับมาเริ่มปฏิบัติงานในช9วงเดือนเมษายน 2556 ดังนั้นจะรวมอยู9ในข0อ 3 เพ่ิมเติม เปvน
คณาจารย รวม  6 อัตรา   
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 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.16 ขออนุมัติแต1งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร�) ภาคพิเศษ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 836/2554 เรื่อง แต9งต้ังคณะกรรมการโครงการศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แต9งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
ต้ังแต9วันท่ี 1 เมษายน 2554 เปvนต0นไป ซ่ึงจะครบวาระ 2 ป~ ในวันท่ี 31 มีนาคม 2556 นั้น  

     เพ่ือให0การบริหารโครงการฯ ดําเนินไปด0วยความเรียบร0อย และเปvนไปตามแนวทางปฏิบัติของคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร ได0พิจารณานําเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการประจําโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2556 
พิจารณาแล0วมีมติเห็นชอบ ดังนี้  
   คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ประกอบด0วย 

1. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีปรึกษา 
3. คณบดีคณะสังคมศาสตร ท่ีปรึกษา 
4. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานกรรมการ 
5. รองคณบดีฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ(ายบริหาร  กรรมการ 
7. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 
8. หัวหน0าสํานักงานเลขานุการ  กรรมการ 
9. ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  กรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  ประกอบด0วย 
1. นางสาวสุดาวดี  ทวีไพศาล     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข   กรรมการ   
3. นางสาวโชติมา แก0วกอง      กรรมการ   
4. นายประสงค กัลยาณะธรรม    กรรมการ   
5. นางสาวมานิตา หนูสวัสด์ิ     กรรมการและเลขานุการ   

     ท้ังนี้ โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร ได0พิจารณาเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาเสนอแต9งต้ัง
คณะกรรมการบริหารโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ชุดใหม9 โดยนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
ให0ความเห็นชอบก9อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบต9อไป รายละเอียดอ0างอิงท่ี PL0ZV3CX เม่ือวันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PL0ZV3CX  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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4.17 การกําหนดอัตราค1าธรรมเนียมการใช'บริการห'องบรรยาย ห'องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ�
วิทยาศาสตร� 

ด0วยหัวหน0าศูนยส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลยี ขอนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PZ1BU1TK หรือ
อ0างอิงท่ี PZ1BU1TK  เม่ือวันท่ี  21 กุมภาพันธ 2556 เพ่ือพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้   

1. เรื่องกําหนดอัตราค9าธรรมเนียมการใช0บริการเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตรของคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยฯ ฉบับเดิม และปรับข0อมูล
เครื่องมือ อุปกรณต9าง ๆ ให0เปvนป�จจุบัน โดยอัตราค9าธรรมเนียมดังกล9าวใช0อัตราโดยอ0างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัย 
ค9าธรรมเนียมของคณะวิทยาศาสตร เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2555 เปvนเกณฑ    

2. เรื่องอัตราค9าธรรมเนียมการใช0ห0องประชุมชัยพฤกษ (SC1-103) ของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใช0อัตราอ0างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัย ค9าธรรมเนียมใช0ห0องกองกิจการ
นิสิต กําแพงแสน เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เปvนเกณฑ เนื่องจากการใช0ห0องประชุมชัยพฤกษ หรือ ห0อง SC1-103 
ป�จจุบันได0รองรับการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานและเฉพาะทางอย9างต9อเนื่อง รวมถึงเปvนสถานท่ีจัดอบรมโครงการ/
ค9ายต9าง ๆ ณ ขณะนี้ห0องชัยพฤกษได0มีโอกาสรองรับการเรียนการสอนของหลักสูตรภายนอกคณะฯ โดยในภาคปลาย ป~
การศึกษา 2555 นั้นได0ให0บริการการเรียนการสอนแก9หน9วยงานภายนอกมากกว9า 135 ชั่วโมง (พ.ย.55 - ก.พ.56)  ท่ี
ผ9านมายังไม9ได0มีประกาศใดๆ เก่ียวกับการเก็บค9าธรรมเนียมการใช0ห0องประชุมดังกล9าว ซ่ึงค9าธรรมเนียมนี้สามารถนํามา
สนับสนุนการจัดซ้ืออุปกรณการเรียนการสอนท่ีชํารุดและเสื่อมสภาพได0  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการร9างประกาศฯ ท้ัง 2 ฉบับ โดยขอให0ปรับปรุงร9างประกาศตามข0อ 
2 ข0อ 2.1 การให0บริการในส9วนของกิจกรรมของหน9วยงานภายในคณะฯ ในด0านการเรียนการสอน การประชุม และอ่ืน 
ๆ ซ่ึงไม9ก9อให0เกิดรายได0 ให0ยกเว0นค9าธรรมเนียม กรณีเปvนกิจกรรมท่ีก9อเกิดรายได0ให0เก็บค9าธรรมเนียมในอัตราเหมาะสม
ได0 โดยมอบหัวหน0าศูนยส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการปรับปรุงและเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
อนุมัติต9อไป       

4.18 แบบฟอร�มการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ตามท่ีรองคณบดีฝ(ายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอพิจารณา เรื่อง ตัวบ9งชี้ใหม9ท่ีเก่ียวข0องกับ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือใช0เปvนข0อมูลในการดําเนินการให0สอดคล0อง และสามารถติดตามผลการดําเนินงานได0
อย9างถูกต0อง รวดเร็ว เปvนไปตามเป�าหมาย รายละเอียดจําแนกตามองคประกอบ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2553 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให0แต9งต้ังคณะกรรมการฯ พิจารณาตัวบ9งชี้ท่ี 
7.1  เกณฑมาตรฐานข0อ 1 โดยมีรองคณบดีฝ(ายวางแผนและประกันคุณภาพ เปvนประธานกรรมการ  รองคณบดีฝ(าย
วิชาการ รองคณบดีฝ(ายบริหาร หัวหน0าสายวิชาหลัก 3 สายวิชา และกรรมการประจําคณะฯ ประเภทผู0แทนคณาจารย 
เปvนกรรมการ และหัวหน0าสํานักงานเลขานุการ เปvนเลขานุการ กําหนดหน0าท่ีให0พิจารณานําเสนอร9างเกณฑการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต9อไป นั้น  

ท่ีประชุมคณะทํางานพิจารณาตัวบ9งชี้ฯ ได0ดําเนินการเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2553 และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2553 เม่ือวันท่ี  8  ธันวาคม 2553 พิจารณาแล0ว มีมติเห็นชอบให0
กําหนดเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนี้   

1. มีการประชุมคณะกรรมการอย9างสมํ่าเสมอเปvนประจําทุกเดือน 
2. กรรมการเข0าประชุมไม9น0อยกว9าร0อยละ 80 
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3. จัดส9งระเบียบวาระการประชุมพร0อมเอกสารให0คณะกรรมการฯ ก9อนถึงวันประชุม อย9างน0อย 
3 วันทําการ  

4. แจ0งมติท่ีประชุมแก9ผู0เก่ียวข0องทราบเปvนลายลักษณอักษรโดยคณบดี ติดตามให0มีการดําเนินงาน
ตามท่ีได0รับมอบหมาย และนําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุมครั้งต9อไป 

5. ดําเนินการออกประกาศคณะฯ เพ่ือแจ0งให0บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติในกรณีท่ีเปvนหลักเกณฑ 
หรือแนวปฏิบัติ  

6. ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะให0เปvนไปตามท่ี สกอ. กําหนด 
7. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให0บรรลุวัตถุประสงค และเป�าหมายตามแผนยุทธศาสตร 

และแผนปฏิบัติราชการประจําป~ 
8. ประเมินผลการบริหารงานของผู0บริหารระดับคณะ และระดับภาควิชา/เทียบเท9า  
9. ให0ข0อเสนอแนะเชิงสร0างสรรค และติดตามให0มีการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให0ผู0บริหารใช0เปvนแนวทาง

ในการพัฒนาคณะให0เจริญก0าวหน0าอย9างต9อเนื่อง 
10. คณะกรรมการประจําคณะประเมินตนเองตามหลักเกณฑข0างต0นภายในเดือนเมษายนของทุกป~ 

อนึ่ง สํานักงานประกันคุณภาพ มีการจัดทําแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําหน9วยงาน 
รายละเอียดจักนําเสนอในวันประชุม และเพ่ือให0มีการดําเนินการประเมินตนเองตาม 10 ข0อ จึงนําเสนอท่ีประชุม
พิจารณามอบหมาย หรือแต9งต้ังคณะทํางานประเมินต9อไป 

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยใช0แบบประเมินของมหาวิทยาลัยฯ และมอบกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ดําเนินการ    

4.19 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับการประเมินคุณภาพ ประจําป~ 2555 และมีข0อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ซ่ึงคณะได0จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ส9งสํานักงานประกันคุณภาพ และ
แจ0งให0ผู0บริหารท่ีรับผิดชอบดําเนินการไปแล0วนั้น    

ในการนี้ ฝ(ายประกันคุณภาพได0ติดตามผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1 เม่ือเดือนมกราคม 2556 พบว9ามี
การดําเนินงานตามแผนเพียงร0อยละ 26.09 ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหให0ผู0บริหารท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามแผนให0
แล0วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2556 เพ่ือรายงานต9อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประจําป~ 2556 และขอให0ท่ี
ประชุมพิจารณาแนวทางท่ีจะให0มีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงมากยิ่งข้ึน รายละเอียดดังเสนอให0ท่ีประชุม
ทราบแล0ว     

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และขอให0ผู0บริหารและหน9วยงานท่ีรับผิดชอบเร9งดําเนินการตาม
แผนพัฒนาฯ ให0แล0วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2556  

4.20 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําปE 2556 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีกําหนดการรับการตรวจประเมินคุณภาพ ประจําป~ 2556 
ในระหว9างวันท่ี 26-28 มิถุนายน 2556  ดังนั้นเพ่ือให0การรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบ9งชี้ มี
ความครบถ0วนสมบูรณ คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นั้น  

เพ่ือให0ผู0บริหารท่ีรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณภาพได0อย9างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให0ผู0บริหารท่ีรับผิดชอบองคประกอบและตัวบ9งชี้ต9าง ๆ รายละเอียดดังเอกสาร



 

C:\Documents and Settings\P'POM\Desktop\Report 2_2556.doc 

25

ท่ีแนบ โปรดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน โดยขอให0ส9งข0อมูลตามแบบฟอรม ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2556   
ซ่ึงฝ(ายประกันคุณภาพจะจัดส9งแบบฟอรมและข0อมูลผลการดําเนินงานป~ท่ีผ9านมาให0ในภายหลัง  

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 
2556 พิจารณาแล0วมีมติเห็นชอบให0มีมาตรการในการยกย9องเชิดชูผู0ท่ีรายงานผลการดําเนินงาน และดําเนินการกับผู0ท่ี
ไม9รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
   -  สําหรับผู0ท่ีดําเนินการ 

1. มอบประกาศนียบัตรผู0บริหารดีเด9น ด0านการให0ความร9วมมืองานประกันคุณภาพ 
2. พิจารณาความดีความชอบ โดยข้ึนเงินเดือน ไม9น0อยกว9า 1.5 ข้ัน (ตามแบบเก9า หรือไม9น0อยกว9า 

ร0อยละ 3.2)  
             - สําหรับผู0ท่ีไม9ดําเนินการ 

1. สรุปรายชื่อผู0ท่ีไม9ดําเนินการ และเผยแพร9ทางระบบ AMS e-office  
2. พิจารณาความดีความชอบ โดยข้ึนเงินเดือนข้ันปกติ  

  ท้ังนี้ขอให0ท่ีประชุมพิจารณาและให0ข0อคิดเห็น เพ่ือเปvนแนวปฏิบัติในการท่ีจะให0ผู0บริหารมีส9วนร9วม
รับผิดชอบในการรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบ9งชี้ ซ่ึงจะทําให0ระบบประกันคุณภาพของคณะฯ มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมพิจารณาในประเด็นต9าง ๆ อาทิ การให0รางวัลหรือการลงโทษ ในกรณีท่ีให0ความร9วมมือปฏิบัติ
หรือไม9ไม9ปฏิบัติ โดยมีผลต9อการเลื่อนข้ันเงินเดือน/ค9าจ0างในส9วนของข0าราชการ/ลูกจ0างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย 
และพนักงานเงินรายได0   

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามข0อเสนอข0อ 1 โดยมอบประกาศนียบัตรผู0บริหารดีเด9นด0านการให0ความ
ร9วมมืองานประกันคุณภาพแก9ผู0ให0ความร9วมมือปฏิบัติ และการสรุปรายชื่อผู0ท่ีไม9ดําเนินการเพ่ือเผยแพร9ทางระบบ AMS 
e-office ให0หน9วยงานและบุคลากรทุกท9านทราบ สําหรับกรณีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน/ค9าจ0าง ขอให0เลื่อนการ
พิจารณาไปในการประชุมครั้งต9อไป  

4.21 ผลการดําเนินงานตามตัวบ1งช้ีของแผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร� ประจําปE 2555  

ด0วยรองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา เสนอรายงานความก0าวหน0าของการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ9งชี้ของแผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร ประจําป~ 2555 โดยสรุปรายละเอียดตามเอกสารแนบท่ีนําเสนอให0
ท่ีประชุมทราบแล0ว ดังนี้   

1. ตัวบ9งชี้ท่ี 6, 7 ข0อมูลเดิมป~ 2554 ถ0าเปvน ป~ 2555 ผลการดําเนินงานจะลดลง (น0อยกว9าเป�าหมาย)   

2. ตัวบ9งชี้ท่ี 10.1 และ 10.2 จํานวนเงินจริง หากหารด0วยจํานวนอาจารย ประจําป~ 2554 ผลการ
ดําเนินงานจะลดลงอีก ดังนั้นจึงขอให0หัวหน0าศูนยส9งเสริมการวิจัยและถ9ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบฐานข0อมูลงานวิจัย
ในส9วนของบุคลากรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณาจารยได0เข0าระบบกรอกข0อมูลภาระงานวิจัย และภาระงาน
สอนเพ่ือให0ได0ข0อมูลท่ีครบถ0วนถูกต0อง   

3. การประเมินความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯ ต0องดําเนินการในป~
การศึกษา 2555 ดังนั้นจึงขอให0ประธานหลักสูตร/หรือหน9วยงานรับผิดชอบดําเนินการให0แล0วเสร็จภายในวันท่ี 29 
มีนาคม 2556  

4. การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ9งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป~ 2555 ขอให0รองคณบดีฝ(าย
ต9าง ๆ และหัวหน0าหน9วยงานภายใน/โครงการท่ีรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน จัดส9งคุณสินาพร เจริญศักด์ิ 
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ภายในเดือนมีนาคม 2556 เพ่ือนําเสนอข0อมูลให0คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 
ประจําเดือนเมษายน 2556   

5. การรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรคณะฯ ประจําป~ 2555 ขอให0รายงานผลการ
ดําเนินงานทุก 6 เดือน หรือป~ละ 2 ครั้ง (รายงานผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)  

6.  ฝ(ายวางแผนและพัฒนา จะจัดโครงการจัดการความรู0เรื่องรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ9งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจําป~ 2555 และแผนยุทธศาสตร ประจําป~ 2555 โดยแจ0งกําหนดวัน/เวลาให0ทราบในโอกาส
ต9อไป  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีทุกฝ(ายท่ีรับผิดชอบรายงานผล และดําเนินการในส9วน
ท่ีเก่ียวข0อง ตามข0อ 1 – 6 โดยขอให0รายงานผลฯ ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2556           
วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1 รายงานการเงินประจําเดือน  

ด0วยงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังไม9สามารถรายงาน
สถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายได0 และเงินงบประมาณ ป~งบประมาณ 2556 เนื่องจากการใช0งานระบบ ERP อยู9
ในช9วงของการใช0งาน ระบบยังไม9สมบูรณ  ป�ญหาของโปรแกรมในการใช0งานระบบ ERP ซ่ึงอยู9ในข้ันตอนการฝ�กอบรม 
การใช0งาน และแก0ไขปรับปรุงระบบกลไก และปรับแนวทางปฏิบัติเพ่ือให0สอดคล0องกับลักษณะของงานแต9ละกลุ9ม 
ประเภท และยังอยู9ในช9วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู0 ในการนี้หัวหน0าการเงินและบัญชี สรุปรายงานการดําเนินการใช0ระบบ 
ERP จากหน9วยพัสดุ หน9วยการเงิน หน9วยบัญชี และงานนโยบายและแผน เพ่ือใช0เปvนข0อมูลประกอบการสัมมนาในวันท่ี 
18 กุมภาพันธ 2556 รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PR0NIQOH   
หรืออ0างอิงท่ี PR0NIQOH เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2556    

พร0อมนี้ ขอสรุปเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. การใช0งานระบบ ERP ในป�จจุบันยังไม9ประสบผลเท9าท่ีควร เนื่องจากระบบยังมีการพัฒนาและต0อง
เรียนรู0 ปรับปรุงแก0ไขอย9างต9อเนื่อง ดังนั้นในส9วนกลางระดับมหาวิทยาลัย โดยกองคลัง ระดับวิทยาเขต โดยงานคลังและ
พัสดุ กองธุรการฯ จึงควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู0อย9างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในส9วนของวิทยาเขตฯ ควรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู0กับหน9วยงานภายในระดับคณะ สํานัก สถาบัน เพ่ือมิให0ประสบป�ญหาอุปสรรคในลักษณะคอขวดอยู9ท่ีจุดของวิทยา
เขตฯ ทําให0ระดับคณะไม9สามารถดําเนินงานในระบบได0อย9างต9อเนื่อง  

2. เครื่องคอมพิวเตอร ท่ีขอจัดซ้ือทดแทนเครื่องเดิม จํานวน 4 เครื่อง เนื่องจากไม9สามารถรองรับงาน
ระบบ ERP ได0 เพราะเปvนเครื่องท่ีอยู9ในระดับพอใช0งานได0ตามข้ันตํ่า แต9เม่ือติดต้ังโปรแกรมแล0ว ประสบป�ญหาการใช0งาน 
จําเปvนต0องจัดซ้ือทดแทน    

3. ป�ญหาเรื่องการปรับแผนงบประมาณ ซ่ึงหน9วยงานภายในคณะฯ มีการปรับแผนจํานวนมากส9งผลต9อ
การใช0ระบบ ERP ท่ีต0องดําเนินการเพ่ิมมิติ และมีข้ันตอนการดําเนินงานหลายข้ันตอน สําหรับการดําเนินงาน ประจําป~ 
2556 ยังไม9เปvนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายคณบดี ดังนั้นในป~งบประมาณ 2557 ควรจัดทําคําขอ
งบประมาณเงินรายได0 2557 ให0สอดคล0องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําป~ และควรมีการปรับแผนให0สอดคล0องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  

4. การดําเนินงานในส9วนของระบบ ERP ของโครงการภาคพิเศษ และการรายงานทางการเงิน ยังไม9
สามารถดําเนินการได0อย9างต9อเนื่องให0เปvนป�จจุบัน ซ่ึงในส9วนนี้ได0ประสานงานติดตามจากงานคลังและพัสดุแล0ว  
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ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ       

5.2 รายงานการใช'สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมกราคม 2556    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟ�าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต9เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต0องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค9าใช0จ9ายสาธารณูปโภค ร0อยละ 5 ต9อป~ และป�จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช0พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําป~ 2555 เพ่ือลดค9าไฟฟ�าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู9ในระหว9างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     

หน9วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข0อมูลการใช0สาธารณูปโภค เฉพาะในส9วน
ของค9าโทรศัพท ค9าน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2556 รายละเอียดอ0างอิง Q00YLU59 เม่ือวันท่ี 22 
กุมภาพันธ 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q00YLU59     

อนึ่ง ตามมาตรการเรื่องการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเปvนมาตรการและตัวชี้วัดของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการดําเนินการแต9งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ(ายบริหาร เปvนประธานกรรมการ และหัวหน0าหน9วยอาคารสถานท่ี เปvนกรรมการและ
เลขานุการ ป�จจุบันอยู9ในระหว9างการดําเนินการโดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให0ท่ีประชุมทราบในโอกาสต9อไป        

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556  

 ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท0ายของทุกเดือน นั้น     

 เพ่ือให0การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได0ล9วงหน0า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 3/2556 ประจําเดือนมีนาคม 2556 ในวันจันทรท่ี  25 
มีนาคม 2556 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร0อมรายละเอียดภายในวันจันทรท่ี 18 มีนาคม 2556 และ
จัดส9งระเบียบวาระการประชุมให0คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 20 มีนาคม 2555 

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  
 มติท่ีประชุม รับทราบ      

5.4 ติดตามการรายงานผลการประเมินผู'บริหาร 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แต9งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู0บริหารภายในคณะฯ ได0แก9 รองคณบดี ผู0ช9วยคณบดี หัวหน0าสายวิชา/ศูนย/สํานักงาน และหน9วยงานเทียบเท9า 
โดยมี อ.ดร.แตงอ9อน พรหมมิ ผู0แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปvนประธานกรรมการ นั้น  

ดังนั้น เพ่ือให0การดําเนินงานแล0วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2556 และสามารถนําเสนอรายงานให0ท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบภายในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 ประจําเดือนเมษายน 2556 จึงขอให0
คณะกรรมการดําเนินการต9อไปด0วย  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ      
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5.5 การติดตามเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต1อไป  
ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ขอเสนอเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต9อไป กรณีเรื่องต9าง ๆ 

ดังนี้  
5.5.1  โครงการก9อสร0างอาคารปฏิบัติการกลาง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
5.5.2  การจัดทําคําของบประมาณ ประจําป~ 2557 กรณีการประเมินและฐานข0อมูลเก่ียวกับรายวิชา

ท่ีเปCดสอน จํานวนนิสิตท่ีแต9ละหน9วยงานต0องรับภาระงานสอน โดยเฉพาะรายวิชา/หลักสูตรใหม9ท่ีเปCดสอนของ
หน9วยงานภายในวิทยาเขตกําแพงแสน  

5.5.3  การดูแลระบบสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณประกอบการสอนสําหรับห0องบรรยายกลางให0
พร0อมใช0งาน รวมท้ังการประหยัดพลังงาน เนื่องจากไม9ปCดไฟฟ�าแสงสว9าง เครื่องปรับอากาศ เครื่อง LCD Projector 
เครื่องคอมพิวเตอรไม9พร0อมใช0งาน และอ่ืน ๆ   

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  
 มติท่ีประชุม รับทราบ      

เลิกประชุมเวลา 17.25 น.  

 

 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู0บันทึกรายงานการประชุม    

 


