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ผู$มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ'ายบริหาร       กรรมการ    
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ'ายวิทยาศาสตร   กรรมการ   
4. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน0าสายวิชาคณิตศาสตรฯ   กรรมการ 
5. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  หัวหน0าสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน0าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
8. อ.ดร.แตงอ;อน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู0แทนคณาจารย กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ (อาจารยประจํา) กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน0าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 
ผู$เข$าร0วมประชุม  
1. อ.ดร.ประภา โซBะสลาม รองคณบดีฝ'ายวิจัยและบริการวิชาการ  
2. อ.ภัทรพร จินตกานนท ผู0ช;วยคณบดีฝ'ายกิจการนิสิต และแทนรองคณบดีฝ'ายกิจการนิสิต    
3. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ;ม หัวหน0าศูนยส;งเสริมการวิจัยและถ;ายทอดเทคโนโลยี 
4. อ.ดร.ปDติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   
5. อ.ดร.สุชีวัน กรอบทอง แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟDสิกส 
6. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
7. รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร   
8. อ.วิชาญ พิสุทธิ์พิทยากุล แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
9. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
10. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ  
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

   ผู0ช;วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหน0าท่ีประธาน
การประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ$งให$ทราบ   

1.1 โครงการ วมว. 

 ประธานแจ0งว;าคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ร;วมเปIนเจ0าภาพจัดโครงการค;ายวิทยาศาสตรสานสัมพันธฉันท วมว. ครั้งท่ี 5 ระหว;างวันท่ี 25 – 28 
มีนาคม 2556 ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนั้นจึงขอเชิญผู0บริหารร;วมกิจกรรมตามโครงการดังกล;าว      

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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1.2 ผลสืบเนื่องจากการสัมมนาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� วันท่ี 22 มีนาคม 2556 

สืบเนื่องจากการสัมมนาคณะฯ เม่ือวันศุกรท่ี 22 มีนาคม 2556 เก่ียวกับประเด็นโครงการก;อสร0าง
อาคารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซ่ึงเปIนประเด็นเดียวกับวาระท่ี 4.11 แนวทางการจัดเตรียมแผนโครงการ
ก;อสร0างอาคารปฏิบัติการกลาง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นั้น  

ประธานจึงขอแจ0งให0ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

1.  การจัดสรรงบประมาณประจําปl 2558 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนโครงการก;อสร0างใหม;ให0
วิทยาเขตกําแพงแสนในลําดับแรก สําหรับโครงการท่ีเปIนงบผูกพัน (พ.ศ. 2558 – 2560) ดังนั้นจึงขอให0ทุกหน;วยงาน/
โครงการจัดเตรียมข0อมูลพ้ืนฐานหลักสูตร/รายวิชาท่ีประสบปnญหาขาดแคลนพ้ืนท่ีการเรียนการสอน การวิจัย และอ่ืน ๆ 
เพ่ือประกอบคําของบประมาณประจําปl สําหรับรูปแบบรายการจะใช0ตามรูปแบบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรหลังท่ี 
13 หรือ 14 ตามแบบท่ีมีอยู;เดิมมาปรับปรุง  สําหรับโครงการก;อสร0างอาคารใหม; ปnจจุบันหน;วยงานต0องมีเงินรายได0
สมทบกับเงินงบประมาณ สัดส;วนประมาณ 50 : 50        

2.  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานให0แก;หลักสูตรในสังกัดคณะฯ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 
คณะฯ โดยมอบรองคณบดีฝ'ายศิลปศาสตร และรองคณบดีฝ'ายวิทยาศาสตร ประสานงานกับคณะท่ีเก่ียวข0อง ดังนั้นจึง
ขอให0หัวหน0าหน;วยงาน/โครงการจัดเตรียมข0อมูลรายวิชาต;าง ๆ เพ่ือแจ0งปnญหาข0อคิดเห็นและข0อเสนอแนะต;าง ๆ ให0
คณะ/ภาควิชาท่ีเก่ียวข0องทราบต;อไป  

3.  กรณีท่ีโครงการจัดต้ังภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร โครงการจัดต้ังภาควิชาคอมพิวเตอร 
ประสงคจะใช0เงินรายได0 เพ่ือก;อสร0างอาคารของโครงการฯ ประธานฯ แจ0งว;าจะประสานงานนําเสนอเชิงนโยบายเพ่ือส;ง
ต;อผู0บริหารคณะฯ ชุดใหม; เนื่องจากประธานฯ มีวาระการดํารงตําแหน;งคณบดีเพียงปlเศษเท;านั้น  

4.  ความพร0อมด0านระบบสารสนเทศ  ประธานแจ0งว;าคณะฯ ได0มอบหมายให0รองคณบดีฝ'ายพัฒนา
และประชาสัมพันธ รับผิดชอบการพัฒนาระบบสารสนเทศให0มีคุณภาพเพ่ือการตัดสินใจของผู0บริหาร ข0อมูล 3 ด0าน 
ประกอบด0วย  

     4.1  ข0อมูลบุคลากร (บุคลากรสายวิชากร บุคลากรสายสนับสนุน)  

      4.2  ข0อมูลนิสิต 

      4.3  เครื่องมืออุปกรณการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือใช0ทรัพยากรร;วมกัน 
ประหยัดงบประมาณ สร0างเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี มีสิ่งแวดล0อมท่ีดีและเหมาะสม  

5.  คณะฯ มีโครงการเพ่ือการพัฒนาบุคลากร เบ้ืองต0นสํานักงานเลขานุการได0รับมอบหมายให0จัด
โครงการฝqกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ เรื่อง ข0อตกลงการปฏิบัติงานตามหลัก Competency เพ่ือให0
บุคลากรมีส;วนร;วมในการดําเนินการ มีความชัดเจน และสามารถใช0ในการประเมินผลการปฏิบัติงานได0อย;างเปIน
รูปธรรม  สําหรับโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะฯ จะดําเนินการในโอกาสต;อไป   

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นต;าง ๆ ท่ีเก่ียวข0อง ได0แก; โครงการก;อสร0างอาคารใหม; 
การบริหารจัดการเชิงรุก ระบบและกลไกเก่ียวกับห0องเรียน อุปกรณการเรียนการสอนภายในห0องบรรยาย เช;น เก0าอ้ีฟnง
คําบรรยาย เครื่อง LCD Projector เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ และอ่ืน ๆ ให0มีจํานวนเพียงพอ และการ
บํารุงรักษาเพ่ือให0พร0อมสําหรับการใช0งาน      

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบให0คณะฯ พิจารณาแต;งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา
โครงการก;อสร0างอาคารปฏิบัติการคณะฯ เพ่ือเสนอของบประมาณประจําปl 2558 มอบรองคณบดีฝ'ายบริหาร โดย
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คณะกรรมการกายภาพและภูมิสถาปnตย หรือแต;งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริหารงานเชิงรุกเพ่ือพัฒนาระบบกลไก
เก่ียวกับห0องเรียนและอุปกรณประกอบการเรียนสําหรับห0องบรรยายกลาง และการจัดทําฐานข0อมูลตามข0อ 4 และ
รวมถึงการใช0พ้ืนท่ีเพ่ือการก;อสร0างอาคาร การปรับปรุงอาคารเดิมท่ีมีอยู;ให0ก;อประโยชนและคุ0มค;าสูงสุด          

1.3 ผลสืบเนื่องจากการสัมมนา เรื่อง การทํางานอย0างมีความสุข 

ประธานแจ0งว;าจากการสัมมนา หัวข0อ “การทํางานอย;างมีความสุข” โดย ดร.สุชาติ สังขเกษม 
ประธานจึงขอนําเสนอประเด็นการทํางานอย;างมีความสุข เพ่ือให0ผู0บริหาร นําไปใช0ในการบริหารงาน ดังนี้   

1.  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให0บุคลากรได0รับความยุติธรรมอย;างเสมอภาค    

2.  ควรลดความขัดแย0งโดยจัดสัมมาทิฐิ ประชุมปรึกษาหารือพูดคุยกันเพ่ือให0มีความเข0าใจท่ีดีต;อกัน 
ท้ังนี้สามารถใช0การสื่อสารผ;านระบบ e-Office ได0 แต;ต0องใช0ภาษาท่ีสุภาพ   

3.  ยึดความถูกต0องตามระเบียบ ข0อบังคับ และแนวทางปฏิบัติของทางราชการ  

4.  ใช0หลัก 5 ส + 3 ส ตามนโยบายของคณบดี    

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2556   
 ประธานขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 เพ่ือรับรอง อ0างอิงท่ี QO0DD5G4 เม่ือวันท่ี 18 
มีนาคม 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QO0DD5G4 โดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับรอง แจ0งแก0ไขในระบบ และไม;แจ0งตอบกลับตามกําหนด ท้ังนี้รายละเอียด
รายงานการประชุมฉบับแก0ไข ได0นําส;งในระบบเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2556 อ0างอิงท่ี QT0WVWZ1 หรือสืบค0นได0ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QT0WVWZ1 ท้ังนี้ได0นําเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ ใน
การประชุมครั้งท่ี 3/2556 วันจันทรท่ี 25 มีนาคม 2556 ดังแนบ           

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมโดยไม;แก0ไข   

วาระท่ี  3  เรื่องแจ$งเพ่ือทราบ   

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ� 2556 
 ตามท่ีกําหนดให0หน;วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ0งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน;วยงานภายใน/โครงการ และฝ'าย
ต;าง ๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ ข0อมูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2556 เอกสารอ0างอิงท่ี QQ10N3HX หรือสืบค0นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QQ10N3HX  ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน0วยงาน การนําส0งรายงาน  

ม.ค.2556 ก.พ.2556 มี.ค.2556 
1 ฝ'ายบรหิาร 22 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56 20 มี.ค. 56 
2 ฝ'ายวิชาการ  9 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56 11 มี.ค. 56 

3 ฝ'ายวิจัย  22 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56  8 มี.ค. 56 

4 ฝ'ายบัณฑิตศึกษา  22 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56  11 มี.ค. 56 
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5 ฝ'ายกิจการนิสติ  22 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56  11 มี.ค. 56 

6 ฝ'ายวางแผนและพัฒนา  2 ม.ค. 56 5 ก.พ. 56 4 มี.ค. 56 

7 ฝ'ายประกันคุณภาพ  2 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 5 มี.ค. 56 

8 ฝ'ายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 2 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 5 มี.ค. 56 

9 ฝ'ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  2 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 5 มี.ค. 56 

10 สายวิชาคณติศาสตร  3 ม.ค. 56 7 ก.พ. 56 4 มี.ค. 56 

11 สายวิชาวิทยาศาสตร 11 ม.ค. 56 18 ก.พ. 56 16 มี.ค. 56 

12 สายวิชาศิลปศาสตร 3 ม.ค. 56 12 ก.พ. 56 11 มี.ค. 56 

13 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 9 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56  8 มี.ค. 56 

14 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ  22 ม.ค. 56 14 ก.พ. 56 15 มี.ค. 56 

15 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   8 ม.ค. 56 6 ก.พ. 56 8 มี.ค. 56 

16 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   10 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 5 มี.ค. 56 

17 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ 22 ม.ค. 56 20 ก.พ. 56 14 มี.ค. 56 

18 ศูนยส;งเสริมการวิจัยและถ;ายทอดเทคโนโลย ี 14 ม.ค. 56 11 ก.พ. 56 8 มี.ค. 56 

19 สํานักงานเลขานุการ 9 ม.ค. 56 8 ก.พ. 56 7 มี.ค. 56 

20 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 4 ม.ค. 56 14 ก.พ. 56 20 มี.ค. 56 

21 โครงการจัดตั้งส;วนงานจัดการศึกษา 21 ม.ค. 56 19 ก.พ. 56 15 มี.ค. 56 

22 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟDสิกส 10 ม.ค. 56 12 ก.พ. 56 12 มี.ค. 56 

23 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 16 ม.ค. 56 19 ก.พ. 56 6 มี.ค. 56 

24 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 7 ม.ค. 56 13 ก.พ. 56 7 มี.ค. 56 

25 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 22 ม.ค. 56    20 ก.พ. 56 14 มี.ค. 56 

26 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 10 ม.ค. 56 11 ก.พ. 56 12 มี.ค. 56 

27 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 9 ม.ค. 56 7 ก.พ. 56 4 มี.ค. 56 

รวมหน0วยงานท่ีไม0ส0งรายงาน - - - 

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 รับทราบคําส่ัง มก. ท่ี 533/2556 เรื่อง แต0งตั้งหัวหน$าสายวิชาคณิตศาสตร�สถิติและคอมพิวเตอร� 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีคําสั่งท่ี 533/2556 เรื่อง แต;งต้ังหัวหน0าสายวิชาคณิตศาสตรสถิติ
และคอมพิวเตอร โดยแต;งต้ัง อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ ดํารงตําแหน;งหัวหน0าสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ต้ังแต;วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2556 โดยมีวาระการดํารงตําแหน;ง 4 ปl รายละเอียด
สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q50PNBA4 หรืออ0างอิงท่ี Q50PNBA4 เม่ือ
วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556     

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.3 รับทราบการเชิญชวนส0งผลงานการจัดการความรู$เข$าประกวดรางวัล Best KU-KM Awards 

ด0วยประธานคณะกรรมการ มีบันทึกด;วนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10103/ว 1474 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2556 
เรื่อง ขอเชิญส;งผลงานการจัดการความรู0เข0าประกวดรางวัล Best KU-KM Awards แจ0งว;าคณะกรรมการจัดการความรู0
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได0ดําเนินการถ;ายทอดแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู0มหาวิทยาลัยฯ ปlการศึกษา 2555 - 
2560 และได0มอบนโยบายโครงการ 1 KM 1 หน;วยงาน โดยมุ;งให0คณะ/สํานัก/สถาบัน ดําเนินการจัดการความรู0 
ประจําปl 2555 ให0สอดคล0องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ความดังแจ0งแล0ว นั้น 
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ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ0งเชิญชวนให0คณะฯ พิจารณาเสนอผลงานการจัดการความรู0เพ่ือเข0า
ประกวดรางวัล Best KU-KM Awards โดยสามารถส;งผลงานตามแบบฟอรม ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2556 เวลา 
15.00  น. ในการนี้สํานักงานเลขานุการ ได0แจ0งผู0บริหารทุกฝ'าย หน.หน;วยงานภายใน/โครงการ เพ่ือทราบและพิจารณา
เสนอผลการดําเนินงานโครงการจัดการความรู0 เพ่ือคัดเลือกส;งเข0าประกวดโครงการ 1 หน;วยงาน 1 KM ต;อไป 
ร า ยล ะ เ อี ย ดสื บ ค0 น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QQ0WIPED ห รื อ อ0 า ง อิ ง ท่ี 
QQ0WIPED เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2556   

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.4 รับทราบประกาศสํานักงานนายกรัฐมนตรี เรื่องแต0งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู$ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ด0วยกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/4408 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2556 จัดส;งสําเนาประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต;งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ต้ังแต;วันท่ี 7 มีนาคม 2556 เปIนต0นไป ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 12 
มีนาคม 2556 รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QO0PJ7YC  หรือ
อ0างอิงท่ี QO0PJ7YC เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2556 ดังนี้ 

1. ศ.ดร.นิวัติ  เรืองพานิช  เปIน นายกสภามหาวิทยาลัย  
2. นางสาวกนิษฐา กาญจนจารี เปIน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ 
3. นายชุมพล พรประภา  เปIน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ  
4. นายโชติ ตราชู   เปIน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ 
5. นายพรชัย รุจิประภา  เปIน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ 
6. นายพันธศักด์ิ  ศิริรัชตพงษ  เปIน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ 
7. นายมนตรี  คงตระกูลเทียน  เปIน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ 
8. นายลักษณ  วจนานวัช   เปIน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ  
9. นายวนัส แต0ไพสิฐพงษ เปIน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ  
10. นายวิฑูร สิมะโชคดี เปIน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ  
11. นายสืบศักด์ิ  สนธิรัตน  เปIน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ 
12. นายฑิฆัมพร  พิศาบดินทร  เปIน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู0ทรงคุณวุฒิ  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 รับทราบแนวปฏิบัติในการดําเนินการเรื่องสู0การพิจารณาของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร�  

ด0วยกองแผนงานมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 259 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2556 เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการเรื่องสู;การพิจารณาของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยแจ0งว;าอธิการบดีมอบนโยบาย เม่ือวัน
ศุกรท่ี 4 มกราคม 2556 เก่ียวกับการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในเรื่องต;าง ๆ ให0มี
ความถูกต0องและชัดเจนในการเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 6 เรื่อง โดยมอบหน;วยงานท่ี
เก่ียวข0องดําเนินการ ดังนี้  
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1. การบรรจุหลักสูตรใหม0เข$าไว$ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. การอนุมัติหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร/เปPด-ปPด รายวิชาใหม0 
3. การนําหลักสูตรไปเปPดสอนต0างวิทยาเขต 

 มอบกองบริการการศึกษา ดําเนินการตามข0อ 1-3 ข0างต0น : โดยขอให0คณะท่ีจะดําเนินการในเรื่อง
ดังกล;าวจัดส;งข0อมูล/เอกสารมายังกองบริการการศึกษา เพ่ือพิจารณา  

4. การเปPดสอนโครงการภาคพิเศษ 
     มอบกองบริการการศึกษา ดําเนินการ : โดยขอให0คณะท่ีจะดําเนินการในเรื่องดังกล;าวจัดส;งข0อมูล/

เอกสารไปยังกองบริการการศึกษา เพ่ือพิจารณา และพร0อมนี้ได0แนบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันท่ี 13 
สิงหาคม 2551 เรื่อง ปฏิทินการเสนอขออนุมัติเปDดสอนโครงการภาคพิเศษ มก. มาพร0อมนี้ด0วยแล0ว (เพ่ือให0คณะ
รับทราบ) 

5. การจัดตั้งหน0วยงานและปรับโครงสร$างหน0วยงาน 
มอบกองแผนงาน ดําเนินการ : โดยขอให0คณะ/สถาบัน/สํานัก ท่ีจะดําเนินการในเรื่องดังกล;าว

จัดส;งข0อมูล/เอกสาร มายังกองแผนงานเพ่ือพิจารณา 

6. การแต0งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู$อํานวยการสถาบัน/ผู$อํานวยการสํานัก และการ
ลงโทษทางวินัย (ส;งกองการเจ0าหน0าท่ี) ส0วนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี/
ผู$อํานวยการสถาบัน/ผู$อํานวยการสํานัก (ส;งกองกลาง) 

     มอบกองการเจ0าหน0าท่ี/กองกลาง ดําเนินการ : โดยขอให0คณะ/สถาบัน/สํานัก ท่ีจะดําเนินการใน
เรื่องดังกล;าวจัดส;งข0อมูล/เอกสารมายังกองการเจ0าหน0าท่ี/กองกลาง เพ่ือพิจารณา 

  รายละเอียดสืบค0นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QH0XV2E8  หรือ
อ0างอิงท่ี QH0XV2E8 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 รับทราบการลงนามบันทึกความร0วมมือเครือข0ายด$านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีหนังสือท่ี ศธ 6615.1/0386 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 
2556 เรื่อง แจ0งผลการลงนามบันทึกความร;วมมือเครือข;ายด0านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแจ0งบันทึกข0อตกลง
ความร;วมมือเครือข;ายด0านประกันคุณภาพการศึกษา กับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ซ่ึงดําเนินการต้ังแต;วันท่ี 24 สิงหาคม 2554 รวมเปIนระยะเวลา 2 ปl โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู0 การ
เชื่อมความสัมพันธอันดีระหว;างสถาบัน และเสริมสร0างความเข0มแข็งของเครือข;าย ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และ
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให0ได0ปริมาณและคุณภาพท่ีสอดคล0องกับความต0องการของประเทศและได0มาตรฐาน
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และปnจจุบันบันทึกความร;วมมือดังกล;าวครบวาระการดําเนินงานแล0ว ในการนี้ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีการประชุมเครือข;ายฯ และพิจารณาหารือร;วมกัน 3 คณะ (คณะวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร) เพ่ือให0มีการดําเนินการต;อเนื่อง  

ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จึงส;งบันทึกข0อตกลงความร;วมมือเครือข;ายด0านการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาเพ่ือพิจารณาลงนามบันทึกข0อตกลง ร;วมกันระหว;างคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขต กําแพงแสนมา เ พ่ือ พิจารณาลงนาม บัน ทึกข0 อตกลง  เ พ่ื อ ดํ า เนิ นกา รต; อ ไป  รายละ เ อียดสืบค0 น ท่ี 
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http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q70W3JI0 หรืออ0างอิงท่ี Q70W3JI0  วันท่ี 1 มีนาคม 
2556  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.7 ขออนุมัติแก$ไขคะแนนนิสิตรายวิชาชีวเคมี II ภาคต$น ปSการศึกษา 2555 

ด0วยอาจารยพุทธพร ส;องศรี แจ0งขออนุมัติแก0ไขคะแนนรายวิชา 01402313 ชีวเคมี II หมู; 700 ภาค
ต0น ปlการศึกษา 2555 โดยใช0แบบ KU 7 ซ่ึงมิใช;การแก0ไขคะแนน I  เนื่องจาก นายปD�น โลหะวิทยากุล รหัสประจําตัว 
5524101153 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน ได0ลงทะเบียนเรียนผิดประเภท โดยลงทะเบียนเปIน Credit 
(UC) และได0ขอแก0ไขประเภทการลงทะเบียนจาก Credit (UC) เปIน ประเภท Audit (UA) เรียบร0อยแล0ว ในการนี้
อาจารยผู0สอนจึงขอแก0ไขระดับคะแนนจากเดิม B+ เปIน S  โดยผ;านการพิจารณาจากหัวหน0าสายวิชาวิทยาศาสตร และ
รองคณบดีฝ'ายวิทยาศาสตร เรียบร0อยแล0ว  

อนึ่ง ตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ซ่ึง
เห็นชอบให0กําหนดแนวทางการแก0ไขคะแนนโดยใช0 KU 7 ไว0ดังนี้  

1.  KU 7 ให0ใช0สําหรับการแก0ไขคะแนน “I” เท;านั้น  
2.  สําหรับการแก0ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให0ดําเนินการโดยอาจารยผู0สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก0ไขคะแนนโดย

นําเรียนหัวหน0าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ'ายวิชาการ พิจารณาให0ความเห็นชอบ
ตามลําดับ ก;อนนําส;งสํานักทะเบียนและประมวลผล พร0อม KU 7 เพ่ือดําเนินการต;อไป    
    ในการนี้ สํานักงานเลขานุการ ได0นําเสนอคณบดี เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการ
เวียนระบบ e-Office เพ่ือขอความเห็นชอบ และมอบส;วนงานจัดการศึกษาดําเนินการต;อไปเพ่ือความรวดเร็วแล0ว
รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q50SY625 หรืออ0างอิงท่ี 
Q50SY625  เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 และนําแจ0งท่ีประชุมเพ่ือรับทราบต;อไป  

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 ขออนุมัติแก$ไขคะแนนนิสิตรายวิชาฟPสิกส�โดยสังเขป ภาคต$น ปSการศึกษา 2555 

ด0วยอาจารยภัทรพงศ  รักน0อย แจ0งขออนุมัติแก0ไขคะแนนรายวิชา 01420119 ฟDสิกสโดยสังเขป 
Abridge Physics หมู; 700 ภาคต0น ปlการศึกษา 2555 โดยใช0แบบ KU 7 ซ่ึงมิใช;การแก0ไขคะแนน I เนื่องจาก        
นายพนธกร เจริญสวัสด์ิ รหัสประจําตัว 5520200238 ขาดสอบจึงได0คะแนน F โดยรายงานคะแนนตามแบบ KU 5 
เรียบร0อยแล0ว ต;อมานิสิตมีคําร0องขอเลื่อนสอบเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทําให0แขนขวาหักเขียนหนังสือไม;ได0  ในการนี้
อาจารยผู0สอนได0ดําเนินการสอบเรียบร0อยแล0ว จึงขอแก0ไขระดับคะแนนจากเดิม F เปIน C โดยผ;านการพิจารณาจาก
ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟDสิกส และรองคณบดีฝ'ายวิทยาศาสตร เรียบร0อยแล0ว  

อนึ่ง ตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ซ่ึง
เห็นชอบให0กําหนดแนวทางการแก0ไขคะแนนโดยใช0 KU 7 ไว0ดังนี้  

1.  KU 7 ให0ใช0สําหรับการแก0ไขคะแนน “I” เท;านั้น  
2.  สําหรับการแก0ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให0ดําเนินการโดยอาจารยผู0สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก0ไขคะแนนโดย

นําเรียนหัวหน0าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ'ายวิชาการ พิจารณาให0ความเห็นชอบ
ตามลําดับ ก;อนนําส;งสํานักทะเบียนและประมวลผล พร0อม KU 7 เพ่ือดําเนินการต;อไป    
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    ในการนี้ สํานักงานเลขานุการ ได0นําเสนอคณบดี เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการ
เวียนระบบ e-Office เพ่ือขอความเห็นชอบ และมอบส;วนงานจัดการศึกษาดําเนินการต;อไปเพ่ือความรวดเร็วแล0ว
รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q710TYXV หรืออ0างอิงท่ี 
Q710TYXV  เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 และนําแจ0งท่ีประชุมเพ่ือรับทราบต;อไป  

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.9 รับทราบคําช้ีแจงแนวทางบริหารเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
      ด0วยบัณฑิตวิทยาลัย มีบันทึกท่ี ศธ 0513.11501/0629 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง คําชี้แจง
แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยขอส;งคําชี้แจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหาร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ฉบับลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 และฉบับลงวันท่ี 15 
กุมภาพันธ2556 สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QB0VWZ03 หรืออ0างอิงท่ี 
QB0VWZ03 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2556   
     โดยสรุปตามหนังสือท่ี สกอ. ท่ี ศธ 0506(4)/ว 867 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงชี้แจงแนวทาง
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ท่ีอ0างถึงชี้แจงไว0เดิม  ดังนี้  

1. ให0อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเปIนอาจารยผู0สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได0 แม0จะยัง
ไม;มีผลงานวิจัยหลังสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ภายในระยะเวลา 2 ปlนับจากวันท่ีเริ่มสอน จะต0องมีผลงานวิจันจึงจะสามารถ
เปIนอาจารยผู0สอนในระดับปริญญาเอก และเปIนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารย
ผู0สอบวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได0  

2. ประเด็น “ประสบการณในการทําวิจัย” ท่ีระบุในข0อ 9.1 และ ข0อ 9.2 ของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ไม;ให0นับผลงานวิจัยเพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาท่ีอาจารยผู0นั้นมีชื่อเปIนหัวหน0า
นักวิจัยหรือนักวิจัยร;วมในฐานะอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา ท้ังท่ีได0รับการตีพิมพหรือไม;ได0ตีพิมพ
เผยแพร;  

    ในการนี้ สกอ. แจ0งว;าคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 7 
กุมภาพันธ 2556 ได0มีมติให0ยกเลิกข$อความข$อ 2 ประเด็น“ประสบการณ�ในการทําวิจัย” ท่ีระบุในข$อ 9.1 และ ข$อ 
9.2 ของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซ่ึงไม;ให0นับผลงานวิจัยเพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาท่ี
อาจารยผู0นั้นมีชื่อเปIนหัวหน0านักวิจัยหรือนักวิจัยร;วมในฐานะอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา ท้ังท่ีได0ตีพิมพ
หรือไม;ได0ตีพิมพเผยแพร;  ท้ังนี้เพ่ือเปIนการส;งเสริมความก0าวหน0าทางวิชาการและการบูรณาการระหว;างศาสตรต;าง ๆ 
และเพ่ือเปIนการเปDดโอกาสในการสร0างนักวิจัยรุ;นใหม;ท่ีมีคุณภาพ  

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 การแต0งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย   

 ด0วยกองการเจ0าหน0าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1445 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2556 แจ0งขอให0คณะ
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ อ.ดร.ฤดี
รัตน  สันตะโก พนักงานมหาวิทยาลั ย  ตํ าแหน; งอาจารย  สั ง กัดสาขาวิ ชาฟDสิ กส  รายละเ อียดสืบค0น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QP0WTTOZ หรืออ0างอิงท่ี QP0WTTOZ เม่ือวันท่ี 19 
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มีนาคม 2556 หรือท่ี ซ่ึงตามองคประกอบคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ 
ประกอบด0วย   

1.  คณบดีหรือผู0อํานวยการเจ0าสังกัด  ประธานกรรมการ  
2.  หัวหน0าภาควิชาหรือเทียบเท;า กรรมการ 
3.  กรรมการท่ีคณะกรรมการประจําคณะ กรรมการ   
     หรือสถาบันหรือสํานัก คัดเลือก 1 ท;าน 
4.  บุคลากร เลขานุการ   

 ท้ังนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0รับอนุมัติให0บรรจุนางสาวฤดีรัตน  สันตะโก ซ่ึงเปIน
นักเรียนทุนโครงการเครือข;ายเชิงกลยุทธเพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา เปIนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน;ง อาจารย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาฟDสิกส ดังนั้นจึงขอให0พิจารณาเสนอชื่อกรรมการประเมินฯ 
ลําดับท่ี 3 และแจ0งยืนยันวันมาปฏิบัติงาน เพ่ือแจ0งกองการเจ0าหน0าท่ี ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2556 ดังนั้น ประธานจึง
ขอเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมอบให0
คณบดี พิจารณาเสนอชื่อผู0ประสานงานสาขาวิชา หรือผู0แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปIนกรรมการ
ลําดับท่ี 3 และยืนยันวันปฏิบัติราชการ ดังนี้      

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ    
2. อ.ดร.ศศิมลฑล  ม;วงศรีจันทร    กรรมการลําดับท่ี 2  
3. อ.ดร.แตงอ;อน  พรหมมิ กรรมการลําดับท่ี 3 
4. บุคลากร (น.ส.วิไล  แจ0งบุญ) เลขานุการ   

 โดยเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแต;วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2556 ซ่ึงเปIนวันมารายตัวหลังจบการศึกษาและเริ่ม
ปฏิบัติงาน   

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา 

 มติท่ีประชุม     เห็นชอบ   

4.2 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข$ารับราชการตําแหน0งช0างเทคนิค พนักงานเงินงบประมาณ 

ตามท่ีสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0รับจัดสรรอัตราพนักงานเงิน
งบประมาณ ตําแหน;ง ช;างเทคนิค จํานวน 1 อัตรา และได0ดําเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศและข0อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2556 เรียบร0อยแล0ว โดยผู0สอบผ;านการคัดเลือก ลําดับท่ี 1 คือ นาย
ฐิติกร ชัยทาน    

สํานักงานเลขานุการ จึงขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือก และนําเสนอวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย
เพ่ือขออนุมัติบรรจุบุคคลเข0ารับราชการ ท้ังนี้การบรรจุบุคคลเข0ารับราชการต0องผ;านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ก;อนนําเสนอวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยต;อไป รายละเอียดดังแนบ   

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา 

 มติท่ีประชุม     เห็นชอบ  

4.3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการท่ีใช$งบประมาณเงินรายได$ ประจําปS 2555 รอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) 
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2555 

เห็นชอบให0ปรับปรุงระบบและกลไกการติดตาม โดยให0มีการตรวจสอบ (Cross Check) ทุก 3 เดือน รายงานสรุปผล
โครงการ เป�าหมาย ท่ีมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานเพ่ือรายงานประจําปl ภายในเดือนตุลาคมของทุกปl และให0
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หน;วยงานรายงานผลการดําเนินงานโครงการ และการขออนุมัติเบิกจ;ายเงินโครงการแยกจากกัน โดยขอให0หัวหน0า
หน;วยงานภายใน/โครงการ แจ0งบุคลากรในสังกัดทราบเพ่ือถือปฏิบัติ ซ่ึงในการประชุมดังกล;าวฝ'ายวางแผนและพัฒนา
ได0มอบให0คุณสินาพร เจริญศักด์ิ งานนโยบายและแผน ประสานงานตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือรายงาน
ข0อมูลผลการดําเนินงาน รอบ 10 เดือน อ0างอิงนั้น  

ดังนั้น รองคณบดีฝ'ายวางแผนและพัฒนา จึงขอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 12 
เดือน ประจําปl 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) เพ่ือรายงานให0ท่ีประชุมทราบ รายละเอียดสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QQ10EG24  หรืออ0างอิงท่ี QQ10EG24 เม่ือวันท่ี 20 
มีนาคม 2556  โดยสรุป ดังนี้  

- โครงการตามแผน ประจําปl 2555 รวม 261   โครงการ  

- โครงการหลังขอเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน  รวม 259 โครงการ คิดเปIนร0อยละ 31.42 

- โครงการท่ีดําเนินการแล0ว รวม 224 โครงการ คิดเปIนร0อยละ 86.49  

- โครงการท่ียังมิได0ดําเนินการ รวม 35 โครงการ คิดเปIนร0อยละ 13.51 

ประเด็นเสนอพิจารณา เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานในปlงบประมาณ 2556 ดังนี้  

1.  จํานวนโครงการท่ีปรับเปลี่ยนแผน ประจําปl 2556 ควรมีจํานวนหรือสัดส;วนลดลง    

2.  จํานวนโครงการท่ีไม;ได0ดําเนินการ ควรมีสัดส;วนร0อยละลดลงจากเดิม        

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาประเด็นปnญหา เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินรายได0ทุกปl หน;วยงานภายใน/
โครงการ รวมท้ังส;วนกลางมีการเสนอขออนุมัติปรับแผนการใช0งบประมาณรายจ;าย ประจําปlจํานวนมาก ซ่ึงไม;
สอดคล0องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ สําหรับประเด็นการลดจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมิได0ดําเนินการ ปnจจุบันฝ'าย
วางแผนแลพัฒนามีการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการเพ่ือเปIนไปตามแผนงานประจําปlแล0ว      

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให0กําหนดข้ันตอนการขออนุมัติปรับแผนรายจ;ายจากเงินรายได0ประจําปl 
2556 ต0องผ;านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน ดังนี้  

 ครั้งท่ี 1  ประจําเดือนเมษายน 2556  ฝ'าย/หน;วยงาน/โครงการท่ีประสงคจะขอปรับแผนการใช0เงิน
รายได0 เสนอขออนุมัติผ;านหน;วยงานต0นสังกัด เสนอคณบดีภายในวันท่ี 19 เมษายน 2556 และนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 29 เมษายน 2556  

 ครั้งท่ี 2   ประจําเดือนกรกฎาคม 2556  ฝ'าย/หน;วยงาน/โครงการท่ีประสงคจะขอปรับแผนการใช0
เงินรายได0 เสนอขออนุมัติผ;านหน;วยงานต0นสังกัด เสนอคณบดีภายในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2556 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2556       

4.4 ขอเปล่ียนช่ือสายวิชาวิทยาศาสตร� 

ด0วยหัวหน0าสายวิชาวิทยาศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0148 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2556 เรื่อง 
แจ0งความจํานงเปลี่ยนชื่อสายวิชา โดยแจ0งว;าสายวิชาวิทยาศาสตรได0จัดกิจกรรม “หัวหน0าสายวิชาพบบุคลากร” เม่ือ
วันท่ี 5 มีนาคม 2556 เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติ และระดมสมองในการกําหนดทิศทางการบริหารงานสายวิชา
วิทยาศาสตร ในการนี้มีประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อสายวิชาเพ่ือให0สอดคล0องกับโครงสร0างหน;วยงานภายใน ซ่ึงท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบให0ขอปรับเปลี่ยนชื่อสายวิชาวิทยาศาสตร เดิม เปIน ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ นั้น  



 

C:\Documents and Settings\P'POM\Desktop\REport 3_2556 +.doc 

11

เนื่องจากการปรับโครงสร0างอยู;ในข้ันการการวิเคราะหโดยกองแผนงาน ซ่ึงจากการประชุมร;วมกัน
ระหว;างรองอธิการบดีฝ'ายวิจัย กองแผนงาน และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0เห็นชอบให0ปรับชื่อหน;วยงาน
จากสายวิชา เปIนภาควิชา ดังนั้นการขอปรับเปลี่ยนชื่อตามโครงสร0างท่ีนําเสนอจากสายวิชา เปIนภาควิชา อยู;ในแนวทาง
ท่ีดําเนินการอยู;เดิมแล0ว สําหรับกรณีท่ีขอเปลี่ยนชื่อจาก สายวิชาวิทยาศาสตร เปIน ภาควิชาวิทยาศาสตร   ชีวภาพ จึง
ขอนําเสนอท่ีประชุมพิจารณา เพ่ือขอความเห็นชอบก;อนนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน และกองแผนงานดําเนินการ
ต;อไป  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม    เห็นชอบ ดังนี้  
 1.  ให0ปรับชื่อสายวิชาวิทยาศาสตร เปIน ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 2.  ให0ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการจัดต้ังสายวิชา... ทุกโครงการ เปIนโครงการจัดต้ังภาควิชา... ทุก
โครงการ   
 3.  มอบงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ แจ0งขอปรับชื่อตามข0อ 1 และงานบริหารธุรการ 
ดําเนินการตามข0อ 2   

4.5 ขออนุมัติแต0งตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1098/2554 เรื่อง แต;งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยแต;งต้ังคณะ
กรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ต้ังแต;วันท่ี 1 เมษายน 2554 เปIนต0นไป โดยมีวาระ 2 
ปl ซ่ึงจะสิ้นสุดวาระ ในวันท่ี 31 มีนาคม 2556 นั้น  

     เพ่ือให0การบริหารงานโครงการฯ ดําเนินไปด0วยความเรียบร0อย และเปIนไปตามแนวทางปฏิบัติของ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร ได0พิจารณาเสนอแต;งต้ังคณะกรรมการ
โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ชุดใหม; ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการประจําโครงการ
จัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 พิจารณาแล0วมีมติเห็นชอบ ดังนี้  
   คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ประกอบด0วย 

1. รองอธิการบดีฝ'ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีปรึกษา 
2. ผู0อํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร ท่ีปรึกษา 
3. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝ'ายวิทยาศาสตร  กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ'ายกิจการนิสิต  กรรมการ 
6. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร  กรรมการ 
7. หัวหน0าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
8. ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการฯ กรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  ประกอบด0วย 
1. นางสาวสกาวรัตน  จงพัฒนากร  ประธานกรรมการ 
2. นายทนุวงศ   จักษุพา กรรมการ   
3. นายสุริยะ พินิจการ   กรรมการ  
4. นางพิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน  กรรมการ   
5. นางสาวกนิษฐา ต้ังไทยขวัญ  กรรมการและเลขานุการ   
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   ท้ังนี้ โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร เสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาเสนอแต;งต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชุดใหม; โดยนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาให0ความเห็นชอบก;อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบต;อไป รายละเอียดอ0างอิงท่ี QB0V8G4P เม่ือวันท่ี 5 
มีนาคม 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QB0V8G4P    

   ในการนี้ รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร อาจารยประจําหลักสูตร ได0มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20415/033 ลง
วันท่ี 5 มีนาคม 2556 แจ0งขอส;งชื่อกรรมการเพ่ิม โดยแจ0งว;าหลังจากการประชุมโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร 
เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 แล0ว รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร และคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0พบ
และหารือร;วมกันเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. แล0วแจ0งว;าคณบดียินดีให0เสนอชื่อกรรมการดําเนินงาน
โครงการจากมติของสายวิชาฯ เดิม 4 ท;าน เปIน 5 ท;าน โดยเพ่ิมชื่อ รศ.พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน เนื่องจากอาจารยเปIน
กรรมการในหลักสูตร และมีนิสิตท่ีปรึกษาท่ีต0องให0คําแนะนําดูแลอยู; โดยเสนอเรื่องผ;านสายวิชาฯ รายละเอียดสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QC0PADXY หรืออ0างอิงท่ี เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2556   

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.6 ขออนุมัติข้ึนทะเบียนอาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

ด0วยประธานหลักสูตร วท.ม.(เคมี) โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20411/094 ลง
วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 โดยขอเสนอชื่อ อ.ดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโครงการจัดต้ัง
สายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือข้ึนทะเบียนเปIนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ท้ังนี้ได0ผ;านความเห็นชอบจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี เรียบร0อยแล0ว 
รายละเ อียดสืบค0น ท่ีhttp://158.108.194.6 :5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Q50UJY7K หรืออ0างอิง ท่ี 
Q50UJY7K เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556  

อนึ่ง การเสนอแต;งต้ังอาจารยประจําบัณฑิต ตามระเบียบว;าด0วยอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 กําหนดคุณสมบัติของอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยไว0ตามข0อ 5.1 เปIนผู0สําเร็จ
การศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน;งทางวิชาการไม;ตํ่ากว;ารองศาสตราจารย หรือ 5.2 เปIนผู0ท่ีหัวหน0า
ภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหน0าสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และคณบดีพิจารณาแล0วเห็นว;ามีความสามารถดีเด;น และมีผลงานเปIนท่ียอมรับในสาขาท่ีทําการสอน 
และตามข0อ 8 ให0หัวหน0าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหน0าสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผ;านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ เปIนผู0เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ0วนต;อคณบดี เพ่ือข้ึนทะเบียนเปIนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.7 การขออนุมัติปริญญาภาคต$น ปSการศึกษา 2555-2556 (ครั้งท่ี 4) ภาคพิเศษ  

ด0วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0232 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 
2556 เรื่อง รายชื่อผู0มีสถานภาพทางการศึกษาอยู;ในข;ายสําเร็จการศึกษา ภาคต0น ปlการศึกษา 2555-2556 คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร (ครั้งท่ี 4) ภาคพิเศษ จํานวน 2 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ0วนตามความต0องการของหลักสูตร และมีแต0มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท;านั้น ส;วนคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ท่ี เ ก่ียวข0อง กับการอนุ มั ติปริญญา ขอให0คณะฯเปIนผู0 ดํ า เนินการตรวจสอบ รายละเ อียดสืบค0น ท่ี 
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http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QJ0N4NWG หรืออ0างอิงท่ี QJ0N4NWG เม่ือวันท่ี 13 
มีนาคม 2556 ดังนี้    

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ   จํานวน  1  คน 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จํานวน 1  คน  

ส;วนงานจัดการศึกษาฯ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล0ว 
อยู;ในข;ายท่ีสามารถจบการศึกษาได0 และได0ประสานงานแจ0งหน;วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค0างกับสายวิชาต0นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห0องสมุดคณะ เรียบร0อยแล0วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล;าวไม;มีหนี้สินค0าง
ชําระ                                                                        

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให0ความเห็นชอบเพ่ือนําเสนอต;อไป  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ท้ังนี้ขอให0ส;วนงานจัดการศึกษา ตรวจสอบข0อมูลให0ถูกต0องท้ังในด0านความ
ครบถ0วนถูกต0องของรายวิชาตามหลักสูตร    

4.8 การเสนอความคิดเห็นและข$อเสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ระยะ 
10 ปS (พ.ศ. 2556 – 2565)  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได0เตรียมการจัดทําร;างยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 
10 ปl  (พ.ศ .2556-2565) โดยมีวัต ถุประสงค เ พ่ือ กําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางในการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในเชิงรุกอย;างเปIนรูปธรรมเพ่ือให0มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และหน;วยงานต;าง ๆ มีทิศทางการ
พัฒนาท่ีเข0มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได0 โดยท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 
2556 ได0มีมติเห็นชอบในหลักการของร;างกรอบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปl (พ.ศ.2556-2565) 
และปฏิทินการจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปl (พ.ศ.2556-2565) พร0อมนี้ได0ขอให0คณะ สํานัก 
สถาบัน เสนอข0อคิดเห็นและข0อเสนอแนะ เ พ่ือประมวลวิ เคราะหและจัดทําภาพรวมกรอบยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปl (พ.ศ.2556-2565) ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได0จัดให0มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําภาพรวมของร;างยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปl (พ.ศ.2556-2565) โดยเชิญ
ผู0บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด0วย รองอธิการบดี ผู0ช;วยอธิการบดี คณบดี ผู0อํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย เพ่ือระดม
สมองในการจัดทําภาพรวมของยุทธศาสตรฯ เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2556 โดยเปIนการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ
กลุ;มย;อยตามประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็นหลัก ได0แก;  

ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสร0างวิชาการให0เข0มแข็งเพ่ือการพัฒนา  โดยมีรองอธิการบดีฝ'ายวิชาการ (รศ.
ดร.สิรี ชัยเสรี) ทําหน0าท่ีประธานกลุ;ม  

ยุทธศาสตรท่ี 2  สร0างองคความรู0เพ่ือความเปIนเลิศและการใช0ประโยชน   โดยมีรองอธิการบดีฝ'าย
วิจัย (รศ.ดร.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร) ทําหน0าท่ีประธานกลุ;ม 

ยุทธศาสตรท่ี 3  บริการวิชาการเพ่ือสังคมและเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง   โดยมีรองอธิการบดีฝ'ายบริการ
วิชาการ (อ.ดร.ดํารงค ศรีพระราม) ทําหน0าท่ีประธานกลุ;ม 

   ยุทธศาสตรท่ี 4  ปฏิรูประบบบริหารองคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยน 
แปลง โดยมีรองอธิการบดีฝ'ายการเงินและทรัพยสิน (ผศ.ดร.รังสรรค ปDติปnญญา) ทําหน0าท่ีประธานกลุ;ม 

   ท้ังนี้ มีข0อคิดเห็นและข0อเสนอแนะในแต;ละกลุ;มยุทธศาสตร ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 295 
ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2556 เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข0อเสนอแนะเพ่ือประกอบการจัดทํายุทธศาสตร
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปl (พ.ศ.2556-2565) รายละเอียดอ0างอิงท่ี QQ0Z1GBR เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 
2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QQ0Z1GBR    

   ดังนั้นเพ่ือให0การจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปl (พ.ศ.2556-2565) บรรลุ
วัตถุประสงคและแล0วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยการมีส;วนร;วมของประชาคมในทุกระดับ มหาวิทยาลัยจึงขอให0
คณะกรรมการฯ ท่ีเก่ียวข0อง/คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย และกอง ได0พิจารณาให0ข0อคิดเห็นและข0อเสนอแนะร;าง
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปl (พ.ศ.2556-2565) มีความครบถ0วนสมบูรณ สามารถนําไปปฏิบัติได0
อย;างจริงจังและเปIนรูปธรรม พร0อมท้ังเปIนกรอบทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให0นําไปสู;การเปIนมหาวิทยาลัยใน
ระดับสากลท่ีทุกคนมุ;งหวังร;วมกัน  

  สํานักงานเลขานุการ ได0นําเรียนผู0บริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกท;านในระบบ e-office เม่ือวันท่ี 
20 มีนาคม 2556 แล0ว ในการนี้จึงขอนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือขอความคิดเห็นและ
ข0อเสนอแนะร;างยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปl (พ.ศ.2556-2565) โดยจักรวบรวมส;งกองแผนงาน 
ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2556       

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให0ผู0บริหารทุกฝ'าย หน.หน;วยงานภายใน/โครงการนําเสนอข0อคิดเห็น 
ข0อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยจัดส;งงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2556 หากไม;มี
ข0อมูลจัดส;งตามกําหนดให0ถือว;าเห็นชอบ  

4.9 ขออนุมัติยกเว$นการโอนค0าธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและ
ท0องเท่ียว) ภาคพิเศษ อบน.  

ด0วยโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.) เปDดสอนหลักสูตร บธ.บ.
(การจัดการโรงแรมและท;องเท่ียว) ภาคพิเศษ ต้ังแต;ภาคต0น ปlการศึกษา 2555  และตามแนวปฏิ บั ติของคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ให0โครงการโอนค;าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ ให0ส;วนกลางเพ่ือใช0ในการบริหารจัดการท้ังหมด โดย
คณะฯ รับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษา โครงการกิจกรรมหลัก ค;าธรรมเนียมการจัดทําข0อสอบ ค;าตอบแทนผู0ควบคุมห0อง
สอบ ค;าตรวจกระดาษคําตอบ ค;าสาธารณูปโภค ค;ารักษาความปลอดภัย เงินอุดหนุนวิจัย และอ่ืน ๆ นั้น  

เนื่องจากโครงการ อบน. ดําเนินการก;อสร0างอาคารและจัดหาครุภัณฑ และค;าใช0จ;ายในการบริหาร
จัดการเริ่มต0นโดยใช0เงินกู0จากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วงเงินกู0รวม 730 ล0านบาท ดังนั้นโครงการ
จึงมีความจําเปIนต0องบริหารจัดการเงินรายได0 เพ่ือผ;อนชําระเงินกู0พร0อมดอกเบ้ีย ระยะเวลา 15 ปl ในการนี้โครงการ 
อบน. ได0ดําเนินการในส;วนของเงินกู0 งวดท่ี 1 วงเงิน 42,562,464.91 บาท โดยต0องชําระเงินต0นพร0อมดอกเบ้ีย เงินต0น 
ปlละ 2,740,000 บาท ดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2556 เปIนเงิน 1,558,815.03 บาท รวมเปIนเงิน 4,298,815.03 
บาท รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QR0XSFEG  หรืออ0างอิงท่ี 
QR0XSFEG เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2556    

ดังนั้นโครงการ อบน.  จึงขอความอนุเคราะหยกเว0นการโอนค;าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ ของ
หลักสูตรบธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท;องเท่ียว) ภาคพิเศษ Q13 โดยขอโอนค;าธรรมเนียมพิเศษดังกล;าวให0คณะฯ ใน
สัดส;วนร0อยละ 26 เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษานิสิต ร0อยละ 20 ให0กองทุนพัฒนาคณะฯ บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ และ
สนับสนุนการวิจัย ร0อยละ 6 คงเหลือสัดส;วนร0อยละ 74 เปIนค;าใช0จ;ายสําหรับการบริหารจัดการหลักสูตร/โครงการ 
อบน. และการชําระหนี้เงินกู0สหกรณออมทรัพย รายละเอียดอ0างอิงท่ี QR101U3N เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2556 หรือ
สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QR101U3N    

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  



 

C:\Documents and Settings\P'POM\Desktop\REport 3_2556 +.doc 

15

มติท่ีประชุม    เห็นชอบให0ตัดโอนค;าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ สัดส;วนร0อยละ 26 ให0ส;วนกลางเพ่ือ
สนับสนุนทุนการศึกษานิสิตในหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท;องเท่ียว) ภาคพิเศษ และสนับสนุนการวิจัยฯ 
ของคณะฯ และอนุมิให0โอนส;วนท่ีเหลือสัดส;วนร0อยละ 74 ของหลักสูตรฯ เพ่ือเปIนรายจ;ายของโครงการจัดต้ังภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ท้ังนี้ต้ังแต;ปlงบประมาณ 2557 เปIนต0นไป โดยมีผลกับหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีหลักสูตรปnจจุบันและหลักสูตรใหม;ท่ีจะดําเนินการในอนาคตทุกหลักสูตรท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ ยกเว0นหลักสูตร 
บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท;องเท่ียว) ภาคปกติ เฉพาะภาคต0น ปlการศึกษา 2556 ให0ปฏิบัติเปIนไปตามหลักเกณฑ
และแนวทางท่ีคณะฯ กําหนดไว0เดิม          

4.10 ขออนุมัติแผนเงินงบประมาณรายได$ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ปSงบประมาณ 2557  
    ตามท่ีกองแผนงาน แจ0งให0หน;วยงานจัดทํางบประมาณเงินรายได0 ประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โดยดําเนินการผ;านระบบ e-Revenue และจัดส;งข0อมูลให0วิทยาเขตกําแพงแสน ภายในวันท่ี 8 มีนาคม 2556 นั้น  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได0ดําเนินการวิเคราะหข0อมูลในส;วนของประมาณรายรับ 
และสรุปคําของบประมาณรายจ;ายของทุกหน;วยงาน เสร็จเรียบร0อยแล0ว โดยสรุป ดังนี้  

ประมาณการยอดยกมา   
            

4,000,000  บาท 
 ประมาณการรายรับ   60,073,281 บาท 
 1) จัดสรรเป̂นเงินสะสมไม0น$อยกว0า ร$อยละ 15  ของรายรับรวม  9,010,992 บาท 
    คงเหลือ 85 % 51,062,289 บาท 
 2) จัดสรรเป̂นค0าใช$จ0ายประจําส0วนกลางไม0น$อยกว0าร$อยละ 60 ของรายรับรวม 30,637,373 บาท 
 3) จัดสรรให$สายวิชาต0างๆ ร$อยละ 30 ของรายรับรวม  15,318,687 บาท 
 4) จัดสรรเป̂นค0าใช$จ0ายเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการร$อยละ 6 ของรายรับหลังหักทุนการศึกษา และ
อ่ืนๆ   

    รายรับหลังหักค0าใช$จ0ายโอนให$หน0วยงานแล$วและหัก 6 % แล$ว 54,715,226 บาท 
 4.1.1     ค;าหน;วยกิต สัดส;วน 40 %   หลังจากจัดสรรให0สายวิชา 60 %   8,879,494  
 4.1.2     ค;าธรรมเนียมพิเศษคณะ หลัง 20% เข0ากองทุนพัฒนานิสิตฯ 27,724,172  
 4.1.3     ค;าธรรมเนียมพิเศษคณะ IT ภาคพิเศษ 3,186,224  
 4.1.4     ค;าธรรมเนียมพิเศษคณะ CS ภาคพิเศษ   2,988,448  
 4.1.5     ค;าธรรมเนียมพิเศษคณะ Eng ภาคพิเศษ     3,272,328  
 4.1.6     ค;าธรรมเนียมพิเศษคณะ BS (การจัดการ) ภาคพิเศษ   2,497,016  
 4.1.7     ค;าธรรมเนียมพิเศษคณะ การจัดการโรงแรม(Q12&Q13) ภาคพิเศษ   2,683,584  
 4.1.8     ค;าธรรมเนียมพิเศษคณะ PS ภาคพิเศษ     263,200  
 4.1.9     ส;วนแบ;งค;าหน;วยกิตรายวิชาพ้ืนฐาน   520,760  

    รวม 54,715,226   
 4.1.10     ส;วนแบ;งกองทุนการศึกษา   2,700,000  
 4.1.11 อบน.คืนเงินยืม    300,000  
 4.1.12 เงินได0สุทธิโครงการพัฒนาวิชาการ  107,700  
 4.1.13 เงินได0การสอนให0โครงการวิศวฯ ภาคพิเศษ  2,250,355  

    รวม 4.1.10-4.1.13 5,358,055  
5)  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ วันท่ี 20 ก.พ. 55 ให$หักค0าธรรมเนียมพิเศษคณะ จัดสรรให$หลักสูตรต0างๆ  หลัง
หัก 20% เข$ากองทุนฯ  สนับสนนุ ศสวท.6% และคงเหลือเท0าไร คิดเป̂น 100% แล$วหัก 30%ให$หลักสูตร 

  6)  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  วันท่ี 24 ธันวาคม 2555 ให$หักค0าธรรมเนียมพิเศษคณะระดับบัณฑิตศึกษา 
จัดสรรให$หลักสูตรต0างๆ  หลังหักสนับสนนุ ศสวท.6% และโอนให$หน0วยงานท่ีมีการเปPดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 
100% 
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ประมาณการรายรับ    60,073,281 บาท 
 2) จัดสรรเป̂นเงินสะสมไม0น$อยกว0า ร$อยละ 15  ของรายรับรวม  9,010,992 บาท 
    คงเหลือ 85 % 51,062,289 บาท 
      คงเหลือเป̂นประมาณการค0าใช$จ0าย    51,062,289 บาท 
ประมาณการรายจ0าย     54,435,404 บาท 
งบบุคลากร 31  4,036,201 บาท 

1 สัญญาจ$างพนักงานเงินรายได$ 31  4,036,201 บาท 

 1.1 อัตราเดิม 31   3,270,480 บาท 
  สนล. 25 อัตรา 2,569,920 บาท 
  ส;วนงานจัดการศึกษา 6 อัตรา 700,560 บาท 

 1.2 เงินขึ้นขั้น     130,819 บาท 
  สนล.   102,797 บาท 
  ส;วนงานจัดการศึกษา   28,022 บาท 

 1.3 ค0าประกันสังคม   168,664 บาท 
  สนล.   133,636 บาท 
  ส;วนงานจัดการศึกษา   35,028 บาท 

 1.4 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานเงินรายได$  101,198  
  สนล.   80,182 บาท 
  ส;วนงานจัดการศึกษา   21,017 บาท 

 1.5 เงินเพ่ิมค0าครองชีพ   365,040  
  สนล.   293,040 บาท 
  ส;วนงานจัดการศึกษา   72,000 บาท 

2 ค0าตอบแทน ใช$สอยและวัสดุ   12,890,700 บาท 

 2.1 ค0าตอบแทน     4,918,800 บาท 
  คณะ ฯ ส;วนกลาง   1,080,000 บาท 
  สนล.   2,124,200 บาท 
  ส;วนงานจัดการศึกษา   50,000 บาท 
  วิศวฯ ภาคพิเศษ     1,664,600 บาท 

 2.2 ค0าใช$สอย     6,701,900 บาท 
  คณะ ฯ ส;วนกลาง   821,000 บาท 
  สนล.   5,810,900 บาท 
  ส;วนงานจัดการศึกษา   50,000 บาท 
  วิศวฯ ภาคพิเศษ     20,000 บาท 

 2.3 ค0าวัสดุ     1,270,000 บาท 
  คณะ ฯ ส;วนกลาง   200,000 บาท 
  สนล.   690,000 บาท 
  ส;วนงานจัดการศึกษา   380,000 บาท 
  วิศวฯ ภาคพิเศษ     0 บาท 

 

 



 

C:\Documents and Settings\P'POM\Desktop\REport 3_2556 +.doc 

17

3 ค0าสาธารณูปโภค   6,532,000 บาท 
  สํานักงานเลขานุการ (ส;วนกลาง)  6,526,000 บาท 
  ส;วนงานจัดการศึกษา   6,000 บาท 

4 ค0าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก0อสร$าง   975,823 บาท 

 4.1 ค0าครุภัณฑ�     545,203 บาท 
  คณะ ฯ ส;วนกลาง   60,000 บาท 
  สํานักงานเลขานุการ (ส;วนกลาง)  90,000 บาท 
  ส;วนงานจัดการศึกษา   370,203 บาท 
  วิศวฯ ภาคพิเศษ     25,000 บาท 

 4.2 ค0าสิ่งก0อสร$าง     430,620 บาท 
  คณะ ฯ ส;วนกลาง   430,620 บาท 

5 เงินอุดหนุนท่ัวไป   13,073,400 บาท 
  คณะ ฯ ส;วนกลาง   12,973,400 บาท 
  สํานักงานเลขานุการ (ส;วนกลาง)  100,000 บาท 

6 รายจ0ายอ่ืน    13,927,280 บาท 
  คณะ ฯ ส;วนกลาง   13,010,280 บาท 
  สํานักงานเลขานุการ (ส;วนกลาง)  617,800 บาท 
  ส;วนงานจัดการศึกษา   57,200 บาท 
  วิศวฯ ภาคพิเศษ     242,000 บาท 

7 งบกลาง    3,000,000 บาท 
  คณะ ฯ ส;วนกลาง   3,000,000 บาท 
  สํานักงานเลขานุการ (ส;วนกลาง)  0 บาท 
  ประมาณการรายรับท้ังหมด   60,073,281 บาท 
  ประมาณการรายจ0าย   54,435,404 บาท 
    ผลต0าง 5,637,877 บาท 
    ประมาณการรายรับ - เงินสะสม 15 %    51,062,289 บาท 
    ประมาณการรายจ;าย     54,435,404 บาท 
        ผลต;าง -3,373,115 บาท 

รายละเอียดบันทึกกองแผนงานท่ี 0513.10107/ว 133 การจัดทํางบประมาณเงินรายได0ประจําปl
งบประมาณ พ.ศ. 2557+ สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PL0WC2XQ หรือ
อ0างอิงท่ี PL0WC2XQ เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2556  และรายละเอียดข0อมูลคําของบประมาณ ประจําปl 2557 สืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QU0HARRZ  หรืออ0างอิงท่ี QU0HARRZ เม่ือวันท่ี 24 
มีนาคม 2556   

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายละเอียดคําของบประมาณรายจ;าย ประจําปl 
2557 ซ่ึงรวบรวมจากผู0บริหารทุกฝ'าย ส;วนงานจัดการศึกษา โครงการวิศวกรรมศาสตรภาคพิเศษ และรายจ;ายประจํา 
(Fixed cost) ท่ีประชุมขอพิจารณารายละเอียดจําแนกตามฝ'ายและหน;วยงาน แต;เนื่องจากข0อมูลดังกล;าวงานนโยบาย
และแผน สามารถรวบรวมและสรุปได0เม่ือวันอาทิตยท่ี 24 มีนาคม 2556 เพราะได0รับข0อมูลจากแต;ละฝ'าย/หน;วยงาน
ครบถ0วนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม 2556  
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ในการนี้ ประธานขอพิจารณาปรับลดให0วงเงินรายจ;ายตามนโยบาย และแผนดําเนินงานของคณะฯ 
และโครงการท่ีสามารถตอบสนองเป�าหมาย ตัวชี้วัดของแผน และวงเงินรายจ;ายเปIนไปตามสัดส;วนร0อยละ 95 และมีเงิน
สะสมไม;น0อยกว;าร0อยละ 15  โดยจะดําเนินการให0แล0วเสร็จภายในวันพฤหัสดีท่ี 28 มีนาคม 2556 เพ่ือให0คณะฯ
นําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน และงานนโยบายและแผนสามารถกรอกข0อมูลในระบบ e-Revenue เพ่ือนําส;งกอง
แผนงาน บางเขนได0ตามกําหนด             

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.11 ประเด็นเสนอพิจารณาจากโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/25556 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556
ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี เสนอประเด็นเพ่ือพิจารณา รวม  3 ประเด็น เพ่ือขอทราบแนวทางการบริหาร
จัดการจากผู0บริหาร และหน;วยงานท่ีเก่ียวข0องพิจารณาให0แนวทางปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร0อม และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดังนี้  

1. แนวทางการจัดเตรียมแผนโครงการก;อสร0างอาคารปฏิบัติการกลาง คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  

2. แนวทางการบริหารวิชาการเชิงรุกเพ่ือเตรียมพร0อมรองรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พ้ืนฐานให0แก;หลักสูตรใหม; ณ วิทยาเขตกําแพงแสน  

3. ความพร0อมของระบบสารสนเทศ และอุปกรณประกอบห0องบรรยายกลางของคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร  

อนึ่ง ประเด็นตามวาระท่ี 4.11 ประธานฯ ได0แจ0งในวาระท่ี 1.3 และนําเสนอพิจารณาไปพร0อมกัน
แล0ว  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกุมภาพันธ� 2556   

ด0วยงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังไม;สามารถรายงาน
สถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายได0 และเงินงบประมาณ ปlงบประมาณ 2556 เนื่องจากการใช0งานระบบ ERP อยู;
ในช;วงของการใช0งาน ระบบยังไม;สมบูรณ  ปnญหาของโปรแกรมในการใช0งานระบบ ERP ซ่ึงอยู;ในข้ันตอนการฝqกอบรม 
การใช0งาน และแก0ไขปรับปรุงระบบกลไก และปรับแนวทางปฏิบัติเพ่ือให0สอดคล0องกับลักษณะของงานแต;ละกลุ;ม 
ประเภท และยังอยู;ในช;วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู0 ในการนี้งานคลังและพัสดุ อยู;ในระหว;างเร;งดําเนินการใช0กรอกข0อมูลใน
ระบบ ERP ให0แล0วเสร็จตามกําหนด     

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใช$สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกุมภาพันธ� 2556    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟ�าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต;เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต0องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค;าใช0จ;ายสาธารณูปโภค ร0อยละ 5 ต;อปl และปnจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช0พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปl 2555 เพ่ือลดค;าไฟฟ�าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู;ในระหว;างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     
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หน;วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ  ขอรายงานสถิติข0อมูลการใช0สาธารณูปโภค เฉพาะใน
ส;วนของค;าโทรศัพท ค;าน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2556    

อนึ่ง ตามมาตรการเรื่องการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเปIนมาตรการและตัวชี้วัดของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการดําเนินการแต;งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ'ายบริหาร เปIนประธานกรรมการ และหัวหน0าหน;วยอาคารสถานท่ี เปIนกรรมการและ
เลขานุการ ปnจจุบันอยู;ในระหว;างการดําเนินการโดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให0ท่ีประชุมทราบในโอกาสต;อไป        

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม รับทราบ     

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2556  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท0ายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือให0การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได0ล;วงหน0า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4/2556 ประจําเดือนเมษายน 2556 ในวันจันทรท่ี  29 
เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร0อมรายละเอียดภายในวันศุกรท่ี 19 เมษายน 2556 และ
จัดส;งระเบียบวาระการประชุมให0คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 24 เมษายน 2556 

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

 

 เลิกประชุมเวลา 11.30 น.  

 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู0บันทึกรายงานการประชุม    

 
 

  

 


