
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 4/2556 

วันจันทร�ท่ี 29 เมษายน 2556  
ณ ห'อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

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.ป5ทมา จันทรเจริญสุข แทน 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'าร1วมประชุม  
1. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน รองคณบดีฝ'ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  
2. อ.ดร.อุดม ศรีนนท รองคณบดีฝ'ายศิลปศาสตร 
3. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ รองคณบดีฝ'ายพัฒนาและประชาสัมพันธ    
4. อ.ภัทรพร จินตกานนท ผู0ช;วยคณบดีฝ'ายกิจการนิสิต     
5. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ;ม หัวหน0าศูนยส;งเสริมการวิจัยและถ;ายทอดเทคโนโลยี 
6. อ.ดร.ปEติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   
7. อ.ดร.ศศิมลฑล ม;วงศรีจันทร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส 
8. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
9. รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร   
10. อ.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
11. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
12. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ  
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

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

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ'งให'ทราบ   

1.1 การประชุมผู'บริหารกับสถาบันคลังสมองเพ่ือการพัฒนาหน1วยงาน   

สืบเนื่องจากประธานเข0าร;วมโครงการฝIกอบรม Dean for Change รุ;นท่ี 2 (DFC 2) ซ่ึงจัดโดยสถาบัน
คลังสมอง ดังนั้นเพ่ือการพัฒนาหน;วยงาน ประธานได0นัดหมายผู0บริหารสถาบันฯ ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 
– 12.00 น. ท่ีสถาบันฯ ดังนั้นจึงขอเชิญผู0บริหารทุกท;านร;วมโครงการฯ ตามวันและเวลาดังกล;าว  ท้ังนี้ขอให0ผู0บริหาร
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ทุกท;านนําเสนอข0อมูลรายการท่ีต0องการขอรับคําปรึกษา ความเห็น และข0อเสนอแนะต;าง ๆ ท่ีต0องการพัฒนา
หน;วยงานในภาพรวม และอ่ืน ๆ โดยนําเสนอรองคณบดีฝ'ายพัฒนาและประชาสัมพันธ เพ่ือรวบรวมและแจ0งสถาบันฯ 
ได0ล;วงหน0า  

อนึ่ง ประธานมอบหมายรองคณบดีฝ'ายบริหาร รองคณบดีฝ'ายพัฒนาและประชาสัมพันธ และหัวหน0า
สํานักงานเปiนผู0รับผิดชอบประสานงานกับสถาบันฯ    

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

1.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

ประธานแจ0งนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยเน0นการเตรียมบุคลากรเพ่ือเข0าสู;ตําแหน;งผู0บริหารในทุก
ระดับ  

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

1.3 โครงการผู'บริหารพบบุคลากร  

อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร ผู0ช;วยอธิการบดีฝ'ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ แจ0งว;า รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี รอง
อธิการบดีฝ'ายวิชาการ จะมีโครงการพบผู0บริหารของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 
พฤษภาคม 2556 เพ่ือรับฟ5งข0อคิดเห็น ข0อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการด0านการศึกษา ตลอดจนการเยี่ยมชม
หน;วยงาน ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู0บริหารทุกท;าน ร;วมประชุมและให0การต0อนรับตามวันดังกล;าว ท้ังนี้จะมีหนังสือแจ0ง
อย;างเปiนทางการมาภายหลัง  

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556 และครั้งท่ี 3/2556 วาระพิเศษ  

 ประธานขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 26 มีนาคม 2556 และครั้งท่ี 3/2556 วาระพิเศษ เม่ือวันพุธท่ี 10 
เมษายน 2556 เพ่ือรับรอง รายละเอียดอ0างอิงท่ี RN12B56M เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2556 หรือสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RN12B56M  ท้ังนี้คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
รับรอง แจ0งแก0ไขในระบบตามกําหนด และได0จัดส;งรายงานการประชุมฉบับแก0ไขในระบบเม่ือวันท่ี 23 เมษายน2556 
รายละเอียดได0นําเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 วันจันทรท่ี 29 เมษายน 2556 ดังแนบมา
พร0อมนี้            

 อนึ่ง ประธานโครงการ อบน. ได0แจ0งขอแก0ไขรายงานการประชุมวาระท่ี 4.9 ในรายงานการประชุมครั้งท่ี 
3/2556 วันท่ี 25 มีนาคม 2556 เพ่ือความชัดเจนโดยแจ0งในระบบ e- Office แล0ว ท้ังนี้เลขานุการฯ ได0แก0ไขให0
เรียบร0อยแล0ว ตามเอกสารดังแนบให0ท่ีประชุมทราบแล0ว    

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ   
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วาระท่ี  3 เรื่องแจ'งเพ่ือทราบ   

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2556   
 ตามท่ีกําหนดให0หน;วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ0งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน;วยงานภายใน/โครงการ และฝ'าย
ต;าง ๆ ประจําเดือนมีนาคม ข0อมูล ณ วันท่ี 24 เมษายน 2556 เอกสารอ0างอิงท่ี RP0MH0FK หรือสืบค0นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RP0MH0FK  ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน1วยงาน การนําส1งรายงาน  

ก.พ. 2556 มี.ค. 2556 เม.ย. 2556 
1 ฝ'ายบรหิาร 18 ก.พ. 56 20 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 
2 ฝ'ายวิทยาศาสตร + หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร)    18 ก.พ. 56 11 มี.ค. 56 18 เม.ย. 56 
3 ฝ'ายศิลปศาสตร - - จะจัดส;งภายหลัง 
4 ฝ'ายวิจัยและบริการวิชาการ  18 ก.พ. 56  8 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 
5 ฝ'ายพัฒนาและประชาสัมพันธ  18 ก.พ. 56  11 มี.ค. 56 19 เม.ย. 56 
6 ฝ'ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  18 ก.พ. 56 11 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 
7 ฝ'ายกิจการนิสติ  18 ก.พ. 56  11 มี.ค. 56 5 เม.ย. 56 
8 ฝ'ายวางแผนและพัฒนา  5 ก.พ. 56 4 มี.ค. 56 5 เม.ย. 56 
9 ฝ'ายประกันคุณภาพ  8 ก.พ. 56 5 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 
10 ฝ'ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  8 ก.พ. 56 5 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 
11 สายวิชาคณติศาสตร  7 ก.พ. 56 4 มี.ค. 56 9 เม.ย. 56 
12 สายวิชาวิทยาศาสตร 18 ก.พ. 56 16 มี.ค. 56 5 เม.ย. 56 
13 สายวิชาศิลปศาสตร 12 ก.พ. 56 11 มี.ค. 56 18 เม.ย. 56 
14 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 8 ก.พ. 56  8 มี.ค. 56 9 เม.ย. 56 
15 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 14 ก.พ. 56 15 มี.ค. 56 จะจัดส;งภายหลัง 

16 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   6 ก.พ. 56 8 มี.ค. 56 18 เม.ย. 56 
17 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   8 ก.พ. 56 5 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56 
18 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ 20 ก.พ. 56 14 มี.ค. 56 24 เม.ย. 56 
19 ศูนยส;งเสริมการวิจัยและถ;ายทอดเทคโนโลย ี 11 ก.พ. 56 8 มี.ค. 56 19 เม.ย. 56 
20 สํานักงานเลขานุการ 8 ก.พ. 56 7 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56 
21 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 14 ก.พ. 56 20 มี.ค. 56 5 เม.ย. 56 
22 โครงการจัดตั้งส;วนงานจัดการศึกษา 19 ก.พ. 56 15 มี.ค. 56 19 เม.ย. 56 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟEสิกส 12 ก.พ. 56 12 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 
24 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 19 ก.พ. 56 6 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 
25 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 13 ก.พ. 56 7 มี.ค. 56 19 เม.ย. 56 
26 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร    20 ก.พ. 56 14 มี.ค. 56 24 เม.ย. 56 
27 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 11 ก.พ. 56 12 มี.ค. 56 11 เม.ย. 56 
28 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 7 ก.พ. 56 4 มี.ค. 56 9 เม.ย. 56 

รวมหน1วยงานท่ีไม1ส1งรายงาน - - 2 

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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3.2 รายงานแผน/ผลการจัดซ้ือ/จ'าง รายการครุภัณฑ� ปBงบประมาณ 2556 
ด0วยหน;วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จ0าง

รายการครุภัณฑ ประจําปz 2556 เงินงบประมาณ และเงินรายได0 ดังนี้  
1. ความก0าวหน0าการจัดซ้ือครุภัณฑงบประมาณแผ;นดิน ประจําปz 2556 วงเงินรวม 4,088,700 บาท   

รายละเอียด ดังนี้  
- รายการครุภัณฑท่ีได0รับการจัดสรร จํานวน  12  รายการ 
- รายการครุภัณฑท่ีได0รับการปรับแผนการใช0เงินเหลือจ;าย จํานวน   10  รายการ  

รวมรายการท่ี 1 และ 2 รวมท้ังสิ้น 22 รายการ 
- รายการท่ีได0รับการจัดซ้ือและเบิกจ;ายแล0วท้ังหมด 21 รายการ เปiนเงิน 3,124,940.51 บาท  
- อยู;ระหว;างการส;งสินค0า    1  รายการ เปiนเงิน   963,000 บาท  
- มีเงินคงเหลือจากการจัดซ้ือครุภัณฑ  22 รายการ เปiนเงิน 759.49 บาท 
- สรุป เงินงบประมาณเบิกจ;ายเรียบร0อยแล0ว คิดเปiนร0อยละ 76.43   

2. ความก0าวหน0าการจัดซ้ือครุภัณฑงบประมาณเงินรายได0 ประจําปz 2556 วงเงินรวม 4,428,763 
บาท  
- รายการครุภัณฑท่ีได0รับการจัดสรร จํานวน  46  รายการ 
- รายการท่ีได0รับการจัดซ้ือและเบิกจ;ายแล0วท้ังหมด 21 รายการ เปiนเงิน 877,471 บาท 
- อยู;ระหว;างการส;งสินค0า    1  รายการ เปiนเงิน   82,300 บาท 
- ยังไม;ได0ดําเนินการ 24 รายการ เปiนเงิน 3,468,992 บาท คิดเปiนร0อยละ 78.32 
- สรุป เงินรายได0เบิกจ;ายเรียบร0อยแล0ว คิดเปiนร0อยละ 19.81 

รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RQ13TG1N หรืออ0างอิงท่ี 
RQ13TG1N เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2556  

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.3 รับทราบการอนุมัติส1งเกรดล1าช'า 
ด0วย อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร แจ0งขอส;งเกรดรายวิชา 

02738311 Introduction to behavioral study ประจําภาคปลาย ปzการศึกษา 2555 ล;าช0า โดยขอส;ง KU 5 ท่ียังไม;
มีผลการเรียนให0นิสิตไปก;อน เนื่องจากไม;สามารถประเมินผลการเรียนได0ทัน เพราะมีภารกิจงานสอน แบะรับผิดชอบ
เตรียมจัดกิจกรรม และดําเนินงานหลายอย;างด0วยตนเองต;อเนื่องกันต้ังแต;ช;วงก;อนเปEดภาค และปEดภาค ได0แก; การจัด
นิทรรศการงานเกษตรกําแพงแสน เรื่อง แมงมุมท่ีรัก โครงการทัศนศึกษารายวิชา 02738311 โครงการอบรมการใช0
โปรแกรม Photoshop และ Illustrator เพ่ือผลิตโปสเตอรวิชาการ โครงการประกวดโปสเตอรวิชาการสําหรับเผยแพร;
ความรู0ค;ายเยาวชนแมงมุมท่ีรัก วันท่ี 16 – 17 มีนาคม 2556 และการบริการวิชาการกับศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยา
สิ่งแวดล0อม สวพ. กพส. โดยร;วมเปiนวิทยากร และจัดเตรียมฐานกิจกรรมค;ายเรียนรู0วิทยาศาสตรอย;างสร0างสรรค การ
ประชุมคณะกรรมการฝ'ายต;าง ๆ ท่ีมีส;วนร;วมภายในของคณะฯ และอ่ืน ๆ ทําให0ไม;สามารถประเมินผลการเรียนของ
รายวิชาดังกล;าวได0ทัน ดังนั้นจึงขอส;งคะแนนล;าช0า โดยจะจัดส;งแบบ KU 7 เพ่ือแจ0งแก0ไขคะแนนสําหรับผู0ส;งงาน
ครบถ0วนภายใน 1 สัปดาห (เสนอบันทึกสํานักงานเลขานุการ รับเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2556) อ0างอิงท่ี RC0NACMR 
เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2556    

อนึ่ง มหาวิทยาลัยฯ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/2813 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2556 แจ0งเรื่อง
รายงานกรณีอาจารยผู0สอนท่ีไม;ส;งหรือแก0ไขคะแนนตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา โดยนําเสนอประเด็นป5ญหาท่ี
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เปiนสาเหตุและข0อเสนอแนะ สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PW0WR3AK 
หรือ อ0างอิง:[PW0WR3AK] โดยท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 11 ก.พ.2556 มีมติเห็นชอบให0
คณบดีนําเสนอประเด็นป5ญหาตามข0อเสนอแนะของคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือลดจํานวน
ป5ญหาการส;งคะแนนไม;ครบถ0วนทุกรายวิชา  จากมติดังกล;าวท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนใน
ระบบเสนอความคิดเห็นไว0 ดังนี้  

1. อาจารยต0องรายงานและแจ0งเหตุผลความจําเปiนนําเสนอหัวหน0าสาย/คณบดี ตามลําดับ กรณีไม;
แจ0งเหตุผลความจําเปiนให0ถือว;ากระทําผิดจรรยาบรรณ และควรมีบทลงโทษ 

2. กรณีแจ0งเหตุผลความจําเปiนตามลําดับชั้นแล0ว ต0องระบุวันท่ีจะส;งรายงานคะแนนให0ชัดเจนโดย
ต0องส;งผลคะแนนภายใน 7 วัน หลังจากวันท่ี มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว0นกรณีเจ็บป'วย/อุบัติเหตุ  

3. ไม;ควรเกิดกรณีแบบนี้มากกว;า 1 ครั้ง/คน 

 ท้ังนี้ ได0แจ0งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนในระบบแล0ว 
จากการตรวจสอบสารสนเทศรายวิชา 02738311 พบว;า อ.ดร.พัชนี  วิชิตพันธุ รายงานผลคะแนนเรียบร0อยแล0ว  

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.4 รับทราบรายงานการเข'าร1วมการประชุม Thai-German S&T 

ด0วย ผศ.ดร.วราภา มหาดํารงกุล ผู0ช;วยอธิการบดีฝ'ายวิจัย ผู0อํานวยการศูนยประสานเพ่ือการพัฒนาสู;
ความเปiนเลิศ แจ0งสรุปรายงานการเข0าร;วมประชุม Thai-German S&T เพ่ือหารือแนวทางการเปEดรับข0อเสนอ
โครงการวิจัยภายใต0โครงการ Thai-German S&T เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2556 โดยสรุปรายงานสาระสําคัญ ดังนี้  
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 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 รับทราบสรุปผลการตรวจสอบคําของบประมาณรายจ1ายเงินรายได' ประจําปB พ.ศ. 2557 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2556 
เห็นชอบให0คณบดีพิจารณาดําเนินการปรับลดให0วงเงินรายจ;ายตามนโยบาย และแผนการดําเนินงานของคณะฯ โดย
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการท่ีสามารถตอบสนองเป�าหมาย ตัวชี้วัดของแผน และปรับวงเงินรายจ;ายเปiนไป
ตามสัดส;วนร0อยละ 95 โดยมีเงินสะสมไม;น0อยกว;าร0อยละ 15  นั้น  

คณบดีได0ดําเนินการประชุมคณะผู0บริหาร และได0มอบหมายให0รองคณบดีฝ'ายวางแผนและพัฒนา
ตรวจสอบแผนการใช0งบประมาณ ประจําปz 2557 เพ่ือให0สอดคล0องกับนโยบายและแผนการดําเนินงานคณะฯ ประจําปz 
2557 โดยแจ0งสรุปผลการตรวจสอบแผนการใช0งบประมาณรายได0 2557 รายละเอียดอ0างอิงท่ี R10ZJI8D เม่ือวันท่ี 31 
มีนาคม 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R10ZJI8D  ดังนี้  

1. ตัวเลขต;าง ๆ ในเอกสารท่ีนําเสนอชี้แจง ณ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการ
บริหาร และท่ีประชุมหัวหน0าหน;วยงานภายใน นั้น ไม;ถูกต0อง  

2. ผลการตรวจสอบแผนการใช0งบประมาณรายได0 2557  ของท้ังคณะฯ ตามระบบ e-revenue มี
ดังนี้  

2.1 ประมาณการรายรับ 104,831,874 บาท 

2.2 ประมาณการรายจ;าย 93,623,690  บาท 

2.3 ยอดเงินสะสม ปz 2557 เก็บได0เพียง 10.69% เปiนเงิน 11,208,184 บาท (มก. ให0เก็บสะสม
ไม;น0อยกว;าร0อยละ 15) 

2.4 ยอดเงินสํารองจ;าย (งบกลาง) มีเพียง 1.79 %  เปiนเงิน 1,876,491 บาท (มก. กําหนดไว0ไม;
เกินร0อยละ 5) 

2.5 ยอดเงินสําหรับการวิจัย มีเพียง 3.59 %  เปiนเงิน 3,772,400 บาท (มก. กําหนดร0อยละ 10) 

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 ตารางตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปB พ.ศ. 2556  

ด0วยงานแผนงาน กองธุรการ(กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20102(4)/ว 0704 ลงวันท่ี  5 เมษายน 
2556 เรื่อง ขอส;งตารางตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยแจ0งว;าสํานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จัดส;งแนวทางการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน;วยงานภายใต0วิทยาเขตกําแพงแสนเรียบร0อยแล0ว น้ัน 
ในการน้ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จึงขอส;งตารางตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการให0คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการ และจัดส;งงานแผนงาน ภายในวันท่ี 24 เมษายน 2556 รายละเอียดสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R60Y00G1 หรืออ0างอิงท่ี R60Y00G1 เมื่อวันท่ี 5 
เมษายน 2556  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยคณบดีได0พิจารณาลงนามในเอกสารคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปzงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือรับทราบการถ;ายทอดและดําเนินการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกล;าว ดังนั้นเพ่ือถ;ายทอดคํารับรองตามตารางตัวชี้วัดสู;ระดับหน;วยงานย;อยภายใน
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คณะฯ  รวมถึงการถ;ายทอดฯ สู;ระดับบุคคล เพ่ือการดําเนินงานประจําปz ได0ตรงตามเป�าหมายท่ีกําหนด และมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได0แจ0งให0ผู0บริหารทุกฝ'าย หัวหน0าหน;วยงานภายใน/โครงการทราบ และ
พิจารณาดําเนินการตามตารางตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข0อง โดยแจ0งให0บุคลากรในสังกัดทราบ เพ่ือเปiนการถ;ายทอดสู;ระดับ
หน;วยงานย;อย และระดับบุคคลไว0ด0วยแล0ว 

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.7 รับทราบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปBงบประมาณ พ.ศ.2556 คร้ังที่ 1 

ด0วยงานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20102(4)/ว 0673  ลงวันท่ี 1 
เมษายน 2556 เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปzงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 1  โดย
แจ0งให0หน;วยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปzงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 
2555 – 31 มีนาคม 2556) ตามแบบฟอรม และจัดส;งงานแผนงานฯ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2556 รายละเอียดสืบค0นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R60U3PX0  หรืออ0างอิงท่ี R60U3PX0 วันท่ี 5 เมษายน 
2556 ในการนี้สํานักงานเลขานุการ ได0แจ0งผู0บริหารทุกฝ'าย หัวหน0าหน;วยงานภายใน/โครงการ ทราบเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงาน และจัดส;งคุณสินาพร เจริญศักด์ิ งานนโยบายและแผนรวบรวมเพ่ือจัดส;งตามกําหนดด0วยแล0ว  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 รับทราบการขอให'รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ1งช้ีของแผนกลยุทธ� 

ด0วยงานแผนงาน กองธุรการ(กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20102(4)/ว 0674 ลงวันท่ี 1 เมษายน 
2556 เรื่อง ขอให0รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ;งชี้ของแผนกลยุทธ โดยแจ0งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 
2555 และเพ่ือให0การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงวิทยาเขตกําแพงแสน ตามข0อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปz 2554 ขององคประกอบท่ี 1 ได0รับการปรับปรุง
อย;างเปiนรูปธรรม และสอคคล0องกับเกณฑมาตรฐานข0อ 7 (มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ;งชี้ของแผนกลยุทธ 
อย;างน0อยปzละ 1 ครั้ง และรายงานต;อผู0บริหาร และคณะกรรมการประจําหน;วยงานเพ่ือพิจารณา) นั้น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนจึงขอให0หน;วยงานรายงานผลการดําเนินงานในรอบ
ปzการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และจัดส;งภายในวันท่ี 19 
เมษายน 2556  รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R60TX0HM  หรือ
ท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/MUOSR60U01RN.pdf  อ0างอิงท่ี R60TX0HM เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 
2556     

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.9 รับทราบผลการพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
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ด0วยประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาค
พิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขอแก0ไขหลักสูตรตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามข0อบังคับของ สกอ. และจัดส;งข0อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้  

1. แบบรายงานข0อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี (มคอ.02)  

2. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ฉบับปรับปรุง 4 เล;ม  

3. แผ;นบันทึกข0อมูล 1 แผ;น  

4. เนื้อหาสาระสําคัญในรายวิชาเฉพาะด0านของหลักสูตรมีองคความรู0 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552     

รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R410M0LN หรืออ0างอิงท่ี 
R410M0LN เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2556  หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PIFGR410NDLJ.pdf  
และขอส;งเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร IT ส;วนท่ีมีการเพ่ิมเติม R30XBTIH  เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2556 หรือสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R30XBTIH   

 เนื่องจากประธานคณะกรรมการการศึกษา มก. แจ0งขอให0คณะฯ นําเสนอเรื่องการปรับปรุง
หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ฉบับแก0ไข ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร0างหลักสูตร ควรผ;านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการศึกษาฯ คณะ  คณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตฯ เพ่ือให0ความ
เห็นชอบ ในการนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ'ายการศึกษา คณะฯ ได0พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล0ว เลขานุการคณะ
กรรมการฯ แจ0งผลเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2556 สํานักงานเลขานุการได0รับเรื่องเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556 ท้ังนี้
เนื่องจากคณะกรรมการการศึกษา มก. ได0แต;งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ แล0ว โดยกําหนดการประชุมในวันท่ี 23 
เมษายน 2556 ดังนั้น จึงขออนุมัตินําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนในระบบเพ่ือขอความเห็นชอบ 
และจักนําเสนอให0ท่ีประชุมทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 29 เมษายน 2556 

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

   มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.10 รับทราบผลการหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและ
ท1องเท่ียว) 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.204/0256 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 
2556 แจ0งขอหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท;องเท่ียว) คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 เห็นชอบ
ตามข0อหารือ และคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2556 
มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะฯ ได0เสนอข0อหารือ 3 ประเด็น ดังนี้  

1. ขอให0นิสิตกลุ;ม Q12 ท่ีรับเข0าศึกษาในภาคต0น ปzการศึกษา 2555 ซ่ึงเดิมได0รับอนุมัติให0จัดการ
เรียนการสอนชั้นปzท่ี 1 – 2 ศึกษาท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน และชั้นปzท่ี 3 – 4 ย0ายไปศึกษาท่ีอาคารเรียนของสํานักงาน
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี จํานวนรวม 171 คน และท่ีจะรับเข0าศึกษาตามแผนการรับนิสิตใหม; ภาคต0น ปz
การศึกษา 2556 จํานวนรับ 150 คน จากแผนเดิมมาเปiนการศึกษาท่ีวิทยาเขตกําแพงแสนท้ัง 4 ชั้นปz  

2. ต้ังแต;ปzการศึกษา 2557 เปiนต0นไป การรับนิสิตกลุ;ม Q12 จํานวน 150 คน/ปz และกลุ;ม Q13 
จํานวนรับ 180 คน/ปz จะขอรับเปiนกลุ;มเดียว คือ ศึกษาท่ีวิทยาเขตกําแพงแสนท้ัง 4 ชั้นปz มีจํานวนรับนิสิตใหม;  330 
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คน/ปz ซ่ึงไม;กระทบกับแผนจํานวนรับนิสิตใหม;ตามโครงการท่ีได0รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณบดี ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 17/2555 เม่ือวันจันทรท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 และอนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 โดยอยู;ในความรับผิดชอบของโครงการจัดต้ังภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา และคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและ
ท;องเท่ียว) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

3. ให0คณาจารย จํานวน 5 อัตรา  ได0แก; 1) อ.เขมจิรา  หนองเปiด 2) อ.ชมพูนุท ภาณุภาส  3) อ.
กรภัทร กิตติภานิชกุล 4) อ.พิมพา ศรีรุ;งเรือง 5) อ.วัสราภรณ ละนิล ท่ีได0รับอนุมัติตัดโอนอัตรามาต้ังจ;าย ณ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานประจําโดยให0อยู;ในความรับผิดชอบของโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ
และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และยังคงรับผิดชอบภาระงานท่ีโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การ
จัดการโรงแรมและท;องเท่ียว) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซ่ึงมีนิสิตชั้นปzท่ี 2 – 4 ศึกษาอยู;ท่ีอาคารสํานักงานโครงการจัดต้ัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบหมายงานให0ปฏิบัติในส;วนของงานสอน งานกิจกรรมนิสิต และอ่ืน ๆ จนกว;านิสิตท่ีศึกษา ณ 
สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีจะจบการศึกษา     

 อนึ่ง ต้ังแต;วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 อ.ปEยภาคย  ภูมิภมร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน;ง อาจารย 
ซ่ึงได0รับตัดโอนอัตราจากโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี มาสังกัดคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ตามโครงการ
หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท;องเท่ียว) รายงานกลับมาจากการช;วยราชการศูนยวิทยบริการกระบ่ี อีก 1 
ท;าน (ป5จจุบันขออนุมัติเดินทางไปช;วยราชการท่ีศูนยวิทยบริการกระบ่ี ระยะเวลา 2 เดือน) โดยจะกลับมาเริ่มปฏิบัติงาน
ในช;วงเดือนเมษายน 2556 โดยจะรวมอยู;ในข0อ 3 เพ่ิมเติม เปiนคณาจารย รวม  6 อัตรา   

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยท;านอธิการบดีได0พิจารณาอนุมัติตามข0อหารือท้ัง 3 ประเด็น 
เ รี ย บ ร0 อ ย แ ล0 ว ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ0 า ง อิ ง ท่ี  QZ0O1NB9 เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 9  มี น า ค ม  2 5 5 6  ห รื อ สื บ ค0 น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QZ0O1NB9   

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

   มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.11 การพิจารณากําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ
ช1วยวิชาการเพ่ือเข'าสู1ตําแหน1งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ และหลักเกณฑ�และวิธีการ
พิจารณากําหนดตําแหน1งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช1วยวิชาการให'ดํารง
ตําแหน1งชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญการ 

สืบเนื่องจากรองคณบดีฝ'ายวิทยาศาสตร ซ่ึงเข0าประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2556 แจ0งว;าท่ีประชุมขอให0คณะฯ จั�ดส;งผล
การพิจารณาความเห็นและข0อเสนอแนะ ร;างประกาศ 2 ฉบับ ดังนี้  

1. ร;างหลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช;วยวิชาการเพ่ือ
เข0าสู;ตําแหน;งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ และ 

2. ร;างประกาศหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหน;งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช;วยวิชาการให0ดํารงตําแหน;งระดับชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ  

โดยขอให0จัดส;งผลการพิจารณา ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2556 นั้น   

 สํานักงานเลขานุการ ได0แจ0งให0ผู0บริหาร คณะกรรมการประจําคณะ และบุคลากรท่ีเก่ียวข0องทุก
ท;านทราบ และพิจารณาเสนอความเห็น ข0อเสนอแนะต;าง ๆ ผ;านทางระบบ e-Office แล0ว รายละเอียดสืบค0นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RI0NMM8D หรืออ0างอิงท่ี RI0NMM8D เม่ือวันท่ี 17 
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เมษายน 2556  โดยมอบให0คุณจิรศักด์ิ ทองดอนเกือง หน;วยการเจ0าหน0าท่ี สํานักงานเลขานุการ รวบรวมภายในวันท่ี 
24 เมษายน 2556 หากพ0นกําหนดดังกล;าวจักถือว;าเห็นชอบตามร;างประกาศฯ เพ่ือแจ0งกองการเจ0าหน0าท่ีตามกําหนด    

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุนักเรียนทุนเข'ารับราชการตําแหน1งอาจารย� (พนักงานมหาวิทยาลัย)  

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0รับจัดสรรอัตรา
นักเรียนทุนโครงการเครือข;ายเชิงกลยุทธเพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ปzการศึกษา 2549 ซ่ึง
นางสาวเยาวนุช พรมนวล เปiนผู0รับทุน ป5จจุบันสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม; โดยจบการศึกษาและแจ0งรายงานตัวเพ่ือรับราชการชดใช0ทุนต้ังแต;วันท่ี 1 
พฤษภาคม 2556 ท้ังนี้คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการตามหลักเกณฑการบรรจุบุคคลเข0ารับราชการ
ตําแหน;ง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ;านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เม่ือวันท่ี 
23 เมษายน 2556 เรียบร0อยแล0ว รายละเอียดอ0างอิงท่ี RO0YPJZK เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 หรือสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RO0YPJZK นั้น 

ดังนั้น คณะฯ จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวเยาวนุช พรมนวล คุณวุฒิ วท.บ.(จุลชีววิทยา) เกียรตินิยม
อันดับ 2 คะแนนเฉลี่ย 3.48 และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม; เข0า
รับราชการอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน;งอาจารย ข้ัน 32,300 บาท สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
เง่ือนไขการบรรจุปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเริ่มปฏิบัติราชการต้ังแต;วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 เปiนต0น
ไป  

อนึ่งการบรรจุบุคคลเข0ารับราชการ ต0องได0รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนั้น 
จึงขอนําเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบก;อนดําเนินการเสนอขออนุมัติบรรจุต;อไป  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.2 การแต1งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ด0วยกองการเจ0าหน0าท่ี บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1879 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2556 แจ0ง
การแต;งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของ อ.ดร.ชวลิต กมลสถิตกุล 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี อ0างอิงท่ี RJ0UESVV เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2556 หรือสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RJ0UESVV นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ได0เสนอแต;งต้ังกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ และแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว0 ดังนี้  

1.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ  
2.  อ.ดร.ปEติ  ตรีสุกล      กรรมการ  
3.  อ.ดร.แตงอ;อน  พรหมมิ     กรรมการ  
4.  น.ส.วิไล  แจ0งบุญ      เลขานุการ  
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  ท้ังนี้ได0มอบหน;วยการเจ0าหน0าท่ี ประสานงานแจ0งวันท่ีเริ่มมาปฏิบัติงานจริง เพ่ือแจ0งกองการ
เจ0าหน0าท่ี บางเขน ภายในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2556  

  อนึ่ง จากการประสานงานติดตามเพ่ือแจ0งวันเริ่มปฏิบัติราชการจริง ทราบข0อมูลว;า อ.ดร.ชวลิต กมล
สถิตกุล ยังไม;มาเริ่มปฏิบัติราชการ โดยจะขอสละสิทธิ์การบรรจุเข0ารับราชการ ดังนั้นจึงขอให0โครงการจัดต้ังสายวิชา
เคมีประสานงานขอให0แจ0งการสละสิทธิ์เปiนลายลักษณอักษร (หน;วยการเจ0าหน0าท่ีติดต;อประสานงานทางโทรศัพทแล0ว
ไม;สามารถติดต;อได0)   

   ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ    

   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ กรณีท่ี อ.ดร.ชวลิต  กมลสถิตกุล ไม;มาปฏิบัติราชการ ขอให0แจ0งสละสิทธิ์
เปiนลายลักษณอักษรอย;างเปiนทางการ   

4.3 ผู'สําเร็จการศึกษาภาคปลาย ปBการศึกษา 2555-2556 (ครั้งท่ี 1) ภาคพิเศษ 

ด0วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0312 ลงวันท่ี 5 เมษายน
2556 เรื่อง รายชื่อผู0มีสถานภาพทางการศึกษาอยู;ในข;ายสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปzการศึกษา 2555-2556 คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ครั้งท่ี 1) ภาคพิเศษ จํานวน 60 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ0วนตามความต0องการของหลักสูตร และมีแต0มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท;านั้น ส;วนคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข0องกับการอนุมัติปริญญา ขอให0คณะฯเปiนผู0ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดอ0างอิงท่ี RJ0ONP2E เม่ือ
วันท่ี 18 เมษายน 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RJ0ONP2E ดังนี้    

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ   จํานวน  7   คน 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ   จํานวน  25  คน 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จํานวน 28  คน 

ส;วนงานจัดการศึกษาฯ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล0ว 
อยู;ในข;ายท่ีสามารถจบการศึกษาได0 และได0ประสานงานแจ0งหน;วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค0างกับสายวิชาต0นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห0องสมุดคณะ เรียบร0อยแล0วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล;าวไม;มีหนี้สินค0าง
ชําระ และเนื่องจากกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ขอให0ดําเนินการตรวจสอบและแจ0งผลให0ทราบภายในวันท่ี 26 
เมษายน 2556 ดังนั้นจึงนําเวียนในระบบ เพ่ือขอความเห็นชอบล;วงหน0า และแจ0งให0กองบริการการศึกษาได0ทันตาม
กําหนด                                                                         

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให0ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

4.4 ขอเสนอช่ือผู'มีสถานภาพทางการศึกษาอยู1ในข1ายท่ีควรสําเร็จการศึกษาภาคปลาย ปBการศึกษา 
2555-2556 (ครั้งท่ี 1)   

ด0วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0331 ลงวันท่ี 17 เมษายน
2556 เรื่อง รายชื่อผู0มีสถานภาพทางการศึกษาอยู;ในข;ายสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปzการศึกษา 2555-2556 คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ครั้งท่ี 1) ภาคปกติ จํานวน 98 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ0วนตามความต0องการของหลักสูตร และมีแต0มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท;านั้น ส;วนคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข0องกับการอนุมัติปริญญา ขอให0คณะฯเปiนผู0ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดอ0างอิงท่ี RO0SSKYK เม่ือ
วันท่ี 23 เมษายน 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RO0SSKYK  ดังนี้    
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หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน  19  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  จํานวน  27  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  จํานวน   4   คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี  จํานวน   9   คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟEสิกส  จํานวน  10   คน 
หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ  จํานวน  29   คน 

ส;วนงานจัดการศึกษาฯ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล0ว 
อยู;ในข;ายท่ีสามารถจบการศึกษาได0 และได0ประสานงานแจ0งหน;วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค0างกับสายวิชาต0นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห0องสมุดคณะ เรียบร0อยแล0วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล;าวไม;มีหนี้สินค0าง
ชําระ และเนื่องจากกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ขอให0ดําเนินการตรวจสอบและแจ0งผลให0ทราบภายในวันท่ี 26 
เมษายน 2556 ดังนั้นจึงนําเวียนในระบบ เพ่ือขอความเห็นชอบล;วงหน0า และแจ0งให0กองบริการการศึกษาได0ทันตาม
กําหนด                                                                         

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให0ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

4.5 ขอเสนอช่ือผู'มีสถานภาพทางการศึกษาอยู1ในข1ายท่ีควรสําเร็จการศึกษาภาคปลาย ปBการศึกษา 
2555-2556 (ครั้งท่ี 2) ภาคพิเศษ 

ด0วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0349 ลงวันท่ี 24 เมษายน
2556 เรื่อง รายชื่อผู0มีสถานภาพทางการศึกษาอยู;ในข;ายสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปzการศึกษา 2555-2556 คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ครั้งท่ี 1) ภาคพิเศษ จํานวน 27 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ0วนตามความต0องการของหลักสูตร และมีแต0มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท;านั้น ส;วนคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข0องกับการอนุมัติปริญญา ขอให0คณะฯเปiนผู0ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดอ0างอิงท่ี RQ0VQBAT เม่ือ
วันท่ี  25 เมษายน 2556 หรือสืบค0น ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RQ0VQBAT    
ดังนี้    

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ   จํานวน  3   คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ   จํานวน  2   คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จํานวน 22  คน 

ส;วนงานจัดการศึกษาฯ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล0ว 
อยู;ในข;ายท่ีสามารถจบการศึกษาได0 และได0ประสานงานแจ0งหน;วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค0างกับสายวิชาต0นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห0องสมุดคณะ เรียบร0อยแล0วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล;าวไม;มีหนี้สินค0าง
ชําระ และเนื่องจากกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ขอให0ดําเนินการตรวจสอบและแจ0งผลให0ทราบภายในวันท่ี 26 
เมษายน 2556 ดังนั้นจึงนําเวียนในระบบ เพ่ือขอความเห็นชอบล;วงหน0า และแจ0งให0กองบริการการศึกษาได0ทันตาม
กําหนด                                                                         

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให0ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  
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4.6 การอนุมัติแก'ไขคะแนนโดยใช'แบบ KU 7 จํานวน 7 รายวิชา ภาคปลาย ปBการศึกษา 2555   

ด0วยอาจารยผู0สอน อาจารยผู0จัดการรายวิชา หัวหน0าสายวิชา/โครงการต;าง ๆ แจ0งขออนุมัติแก0ไข
คะแนนรายวิชาต;าง ๆ โดยใช0แบบ KU 7 ซ่ึงมิใช;การแก0ไขคะแนน I ในช;วงระยะเวลาหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 25 มีนาคม 2556 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และเปiนประโยชนต;อนิสิต 
คณบดีจึงอนุญาตให0นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ผ;านระบบ e-Office เพ่ือให0การปฏิบัติ
เปiนไปตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเห็นชอบให0กําหนดแนว
ทางการแก0ไขคะแนนโดยใช0 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    

 ฝ'ายเลขานุการ จึงขอรวบรวมข0อมูลรายวิชาต;าง ๆ ท่ีเสนอขอแก0ไขคะแนนอ่ืน ๆ ซ่ึงได0นําเรียน
พิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระบบ e-Office ล;วงหน0าเพ่ือความรวดเร็ว และเปiนประโยชนต;อนิสิต 
รวมท้ังรายวิชาท่ียังมิได0ดําเนินการเวียนในระบบ เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา รวม
จํานวน 7 รายวิชา ดังนี้  
ท่ี อาจารยผู0สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมู; ภาค/ปz

การศึกษา 
คะแนน

เดิม 
คะแนน

ใหม; 
เหตุผล อ0างอิงใน

ระบบ 

1 อ.จุรีวรรณ จันพลา 

 

 

01132101 Modern Entrepreneur  700 2/2555 I  D ขออนุมัติแก0ไขเกรด 
รายวิชา 01132101  
ผู0ประกอบการรุ;นใหม; 
ของนิสิตคณะเกษตร  2 
ราย คือ นายปกรณ ม;วง
รอด และนายโอภาส 
มงคลรัตนา ไม;ได0ส;ง
รายงาน ป5จจุบันจัดส;ง
รายงานเรียบร0อยแล0ว 
ดังน้ันจึงขอแจ0งแก0ไข
ระดับจากคะแนนจาก
เดิม  I เปiนคะแนน D ท้ัง 
2 ราย       

RK0UN4ZI 

วันท่ี19 เม.ย.  
2556   

2 อ.ดร.จิรายุ  ทัพพุ;ม  

  

01355244 English through songs  845 2/2555 - A นายพรจิต จินานนท 
นิสิตคณะวิศวศาสตร 
เน่ืองจากปรากฏช่ือนิสิต
ภายหลังจากส;งรายงาน 
คะแนน KU 5 แล0ว   

R60WUOB4
วันท่ี 4 เม.ย. 
2556 

3 อ.รามิล กาญจันดา   01387101 The Arts of Living with 
Others   

800 1/2555 C C+ นายประดิษฐ จันตรี  
นิสิตคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร 
เน่ืองจากลงคะแนนผิดใน
แบบ KU5 จึงต0องแจ0ง
แก0ไขในแบบ KU 7   

QZ0OZKQ6  

วันท่ี 29 มี.ค. 
2556 
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ท่ี อาจารยผู0สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมู; ภ า ค / ปz
การศึกษา 

คะแนน
เดิม 

คะแนน
ใหม; 

เหตุผล อ0 า ง อิ ง ใ น
ระบบ 

4 อ . อ ร ทั ย  ชั ย ย า 
จรูญธวัชชัย 

01355211 English Structure  700 

701 

809 

810 

 

2/2555 รายละเอียดตาม
อ0างอิงหรือสืบค0น 

นิสิตคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร หมู;
700 จํานวน 9 ราย  หมู;
701 จํานวน 7 ราย หมู;
809 จํานวน 24 ราย หมู;
810 จํานวน 21 ราย 
เน่ืองจากรวมคะแนนผิด
ทําให0ผลคะแนนคาด
เคล่ือน จึงขอแก0ไขให0
ถูกต0อง   

R20Y8W98
วันท่ี 1 เม.ย. 
2556  

5 อ.ดร.อาทร 

ลอยสรวงสิน 

01403222 Laboratory in Organic 
Chemistry   

712 

729 

2/2555 รายละเอียดตาม
อ0างอิงหรือสืบค0น 

น.ส.สุรีพร นันทดี  น.ส.
เสาวณีย บุญภา นิสิต
คณะเกษตร หมู; 712 
เน่ืองจากพบข0อผิดพลาด
ในการรวมคะแนน และ 
น.ส.ญาณพันธุ ชูตระกูล 
หมู; 729 ซ่ึงแจ0งลา และ
มาสอบเรียบร0อยแล0วเม่ือ
วันท่ี 20 มีนาคม 2556  

QZ0OO88V 
วันท่ี 29 มี.ค.
2556 

6 ผศ.กาญจนา 
โรจนพานิช 

02701011 Thai Usage for Busi., 
Sci. and Tech.  

การใช0ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ 
วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี    

700 2/2555 C B น.ส.วิภาดา เกตุไทย 
นิสิตคณะเกษตร กพส. 
เน่ืองจากกรอกคะแนน
ผิดพลาด   

QY0VKMU2 
วันท่ี 28 มี.ค. 
2556 

7 อ.ดร.สุจิตรา  
แสนหาญ 

01417110 Elementary Applied 
Mathematics  

700 2/2555 รายละเอียดตาม
อ0างอิงหรือสืบค0น 

แก0ไขคะแนนนิสิตจํานวน  
79 ราย สังกัดคณะ
เกษตร กพส. เน่ืองจาก
จากกรอกคะแนนและ
รวมคะแนนผิดพลาด ทํา
ให0คะแนนรวม
คลาดเคล่ือน 

QY0VDTSF 
วันท่ี 28 มี.ค. 
2556 

  ทั้งนี้ อาจารยผู0สอน ได0จัดทําบันทึกเสนอขอแก0ไขระดับคะแนนรายวิชาถึงประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ/หัวหน0าสายวิชา ส;งส;วนงานจัดการศึกษา ผ;านรองคณบดีฝ'ายวิชาการ คณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ โดย
นําเรียนในระบบ e-Office  สืบค0นได0ตามลําดับ ดังนี้  

1. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RK0UN4ZI  
2. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R60WUOB4  
3. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QZ0OZKQ6 
4. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R20Y8W98 
5. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QZ0OO88V   
6. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QY0VKMU2 
7. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QY0VDTSF   

  ประธานจึงขอเสนอให0ที่ประชุมพิจารณา     

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
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4.7 ขออนุมัติแต1งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
ภาคพิเศษ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1359/2554 เรื่อง แต;งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
โดยแต;งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ต้ังแต;วันท่ี 1 มิถุนายน 2554 เปiนต0น
ไป โดยมีวาระ 2 ปz ซ่ึงจะสิ้นสุดวาระ ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 นั้น  

เพ่ือให0การบริหารงานโครงการฯ ดําเนินไปด0วยความเรียบร0อย และเปiนไปตามแนวทางปฏิบัติของ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร ได0พิจารณาเสนอแต;งต้ังคณะกรรมการ
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ชุดใหม; ซ่ึงโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร ได0มีการประชุมปรึกษาหารือและสอบถามความสมัครใจจากบุคลากร
ของสายวิชาฯ แล0วมีมติเห็นชอบให0เสนอคณบดีเพ่ือขอแต;งต้ังคณะกรรมการฯ   ดังนี้  
   คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ประกอบด0วย 

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ'ายวิทยาศาสตร  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ'ายกิจการนิสิต  กรรมการ 
4. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร  กรรมการ 
5. หัวหน0าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
6. ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการฯ กรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  ประกอบด0วย 
1. นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิพงศ  รักตะเมธากุล  กรรมการ   
3. นายศศิน  เทียนดี    กรรมการ  
4. นางสาวปรวี  วงศสวัสด์ิสุริยะ    กรรมการ   
5. นายวรัทภพ  ชัยเนตร   กรรมการและเลขานุการ   

ท้ังนี้ โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร เสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาเสนอแต;งต้ังคณะกรรมการ
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ชุดใหม; โดยนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให0ความเห็นชอบก;อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบ
ต;อไป รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RR0V5GBN หรืออ0างอิงท่ี
RR0V5GBN เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2556      

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.8 รายงานสรุปการวิเคราะห�การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี (ผศ.ดร.ชานันก�  สุดสุข) 
รอบปBท่ี 3 ของการบริหารงานตั้งแต1วันท่ี 21 พฤษภาคม 2553 ถึง 20 พฤษภาคม 2556 
ด0วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู0อํานวยการสถาบัน และ

ผู0อํานวยการสํานัก มีบันทึกท่ีศธ 0513.10102/6013 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2556 แจ0งการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผู0อํานวยการสถาบัน และผู0อํานวยการสํานัก หลังจากท่ีได0ดํารงตําแหน;งในการบริหาร ครบรอบ 3 
ปz ระหว;างวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 – วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 ของผู0ช;วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดี
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ อ0างอิงท่ี RC0T31DI เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2556 
หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RC0T31DI  โดยขอให0ดําเนินการ ดังนี้  

1. รายงานผลการดําเนินงานท่ีได0เสนอนโยบายและวิสัยทัศนต;อสภามหาวิทยาลัย รอบปzท่ี 3 ตาม
แบบฟอรมดังแนบ   

2. รายงานสรุปการประเมินผลการบริหารของผู0บริหารแบบออนไลน ซ่ึงผ;านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ พร0อมรายงานการประชุม  

3. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ หรือรายงานการประเมิน
ตนเอง ปzการศึกษาล;าสุด จํานวน 1 เล;ม      

ในการนี้ รองคณบดีฝ'ายวิทยาศาสตร ได0ดําเนินการประมวลผลการบริหารของผู0บริหารแบบ
ออนไลน โดยสรุป ดังนี้  

การประเมินโดยบุคลากร   
ส;วนท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป  ความคิดเห็นของบุคลากร จํานวน 260 คน มีผู0ตอบแบบประเมินฯ จํานวน 

158 คน คิดเปiนร0อยละ 60.77 โดยผู0ตอบแบบประเมินฯ ส;วนใหญ; เปiนเพศหญิง จํานวน 109 คน  คิดเปiนร0อยละ 
68.99 ประเภทบุคลากร ข0าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 100 คน คิดเปiนร0อยละ 63.29 มีระยะเวลาการ
ทํางานตํ่ากว;า 5 ปz จํานวน 77 คน คิดเปiนร0อยละ 48.73 สถานภาพ/สังกัด อาจารย จํานวน 99 คน คิดเปiนร0อยละ 
62.66   

ส;วนท่ี 2  ความคิดเห็นต;อการบริหารงานของคณบดี  ผลสรุป ดังนี้  
ด0าน ค;าเฉลี่ย  ส;วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ก. ด0านภาวะผู0นํา 3.49 1.06 ปานกลาง 
ข. การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 3.48 1.07 ปานกลาง 
ค. การมีส;วนร;วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 3.40 1.12 ปานกลาง 
ง. การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 3.49 1.05 ปานกลาง 

ความคิดเห็นต;อการบริหารงานในภาพรวม 3.47 1.07 ปานกลาง 

การประเมินโดยนิสิต   
ส;วนท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป  ความคิดเห็นของนิสิต จํานวน 3,168 คน มีผู0ตอบแบบประเมินฯ จํานวน 

991 คน คิดเปiนร0อยละ 31.28 โดยผู0ตอบแบบประเมินฯ ส;วนใหญ; เปiนเพศหญิง จํานวน 735 คน  คิดเปiนร0อยละ 
74.54  มีระยะเวลาท่ีศึกษาในคณะ 1 ปz จํานวน 398 คน คิดเปiนร0อยละ 40.16 ระดับปริญญาตรี จํานวน 970 คน คิด
เปiนร0อยละ 97.88   

ส;วนท่ี 2  ความคิดเห็นต;อการบริหารงานของคณบดี  ผลสรุป ดังนี้  
ด0าน ค;าเฉลี่ย  ส;วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ก. ด0านการเรียนการสอน 4.00 0.82 ดี 
ข. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3.93 0.90 ดี 
ค. กายภาพของคณะ 3.90 0.93 ดี 

ความคิดเห็นต;อการบริหารงานในภาพรวม 3.96 0.87 ดี 

ท้ังนี้ผลการประเมินการบริหารของผู0บริหารแบบออนไลน และผลการประเมินส;วนท่ี 3 ซ่ึงเปiน
ข0อเสนอแนะของบุคลากรและนิสิตเพ่ือการพัฒนาหน;วยงาน รายละเอียดอ0างอิงท่ี RT0Z61O0  วั น ท่ี  2 8  เ มษ า ย น 
2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RT0Z61O0    



 

L:\AGENDA 4_2556\Report 4_2556 new.doc 

18

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

ท้ังนี้ ประธานแจ0งว;าการประเมินดังกล;าวเปiนการดําเนินการในรอบปzท่ี 3 ผลการประเมิน 2 ครั้งท่ี
ผ;านมา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได0แจ0งผลการประเมินให0ทราบ และได0แจ0งผลให0ผู0บริหารและเผยแพร;
ให0บุคลากรทราบแล0ว การประเมินรอบท่ี 3 มีระยะเวลาน0อย ดังนั้นจึงขอขยายเวลา ซ่ึงประธานต้ังข0อสังเกตว;าเปiน
เพราะบุคลากร และนิสิตไม;ให0ความสําคัญท่ีจะเข0าประเมิน จึงต0องขอขยายเวลา  

ในการนี้ผลการประเมินดังกล;าวอยู;ในระดับปานกลาง ประธานแจ0งว;าการบริหารจัดการ คณบดี
เพียงท;านเดียวไม;สามารถบริหารงานให0ประสบผลสําเร็จได0 ต0องทํางานเปiนทีม บุคลากรต0องมีส;วนร;วมในการดําเนินงาน 
หน;วยงานจึงจะพัฒนา นอกจากนี้คณบดีแจ0งว;าการบริหารงานได0ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรคณะฯ ซ่ึงทุกคนมีส;วน
ร;วมในการจัดทํา 

จากข0อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ แจ0งให0คณะดําเนินการจัดส;ง ท่ีประชุมเห็นชอบ
ให0ประธานดําเนินการตามข0อท่ี 1 รายงานผลการดําเนินงานท่ีได0เสนอนโยบายและวิสัยทัศนต;อสภามหาวิทยาลัย รอบปz
ท่ี 3  และมอบกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ ดําเนินการตามข0อ 2 รายงานสรุปการประเมินผล
การบริหารของผู0บริหารแบบออนไลน ซ่ึงผ;านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะฯ พร0อมรายงานการประชุม 
และมอบรองคณบดีฝ'ายประกันคุณภาพ ดําเนินการตามข0อท่ี 3   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.9 ขออนุมัติรับโอน/ย'ายนิสิตเข'าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท1องเท่ียว) 
โครงการ อบน. ภาคต'น ปBการศึกษา 2556 

เนื่องจากมีนิสิต/นักศึกษา ยื่นคําร0องแจ0งขออนุมัติย0ายคณะ/สาขาวิชาเอก และขอย0ายมหาวิทยาลัย
เพ่ือเข0าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท;องเท่ียว) ภาคพิเศษ และโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรม
บริการและนวัตกรรมภาษา ได0พิจารณาคําร0องดังกล;าวโดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําโครงการจัดต้ังภาควิชาฯ ครั้ง
ท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2556  ได0พิจารณาแล0วมีมติเห็นชอบให0รับนิสิต/นักศึกษาดังกล;าวได0 รายละเอียด
สืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RO0QFSC0 หรืออ0างอิงท่ี RO0QFSC0 เม่ือ
วั น ท่ี  2 3  เ ม ษ า ย น  2 5 5 6  แ ล ะ RT0QE95I เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 8  เ ม ษ า ย น  2 5 5 6  ห รื อ สื บ ค0 น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RT0QE95I  โดยสรุป รวม  5  ราย ดังนี้   

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  
1. นางสาวปวีณา  พรมลอย    สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  ชั้นปzท่ี 1  คะแนนเฉลี่ย 2.93  

คณะเกษตร กําแพงแสน  
2. นายสุริยา  ยืนยง    สาขาวิชาเกษตรท่ัวไป  ชั้นปzท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 2.72  
3. น.ส.อรณิชา  สอนพิทักษ สาขาวิชาเกษตรท่ัวไป  ชั้นปzท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 3.02 
คณะวิศวกรรมศาสตร� กําแพงแสน 
4. นายสัณหวัช  คงชาย สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน ชั้นปzท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 2.19  
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท1องเท่ียว สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  
5. น.ส.ณภัชนันท  เจริญกิจกําจรชัย  สาขาวิชาการโรงแรม  ชั้นปzท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 3.20              

 การขออนุมัติดังกล;าวเปiนไปตามข0อบังคับว;าด0วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พุทธศักราช 2548 ข0อ 16 การย0ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก และข0อ 17 การรับโอน  ซ่ึงผ;านความเห็นชอบ
จากภาควิชา คณบดีต0นสังกัด และอยู;ในดุลยพินิจของภาควิชา คณบดีต0นสังกัดท่ีจะรับโอน/ย0าย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ   
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มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.10 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ1งช้ีของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปB 2555 และสรุปผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ1งช้ีของแผนยุทธศาสตร� ประจําปB 2555 

ด0วยรองคณบดีฝ'ายวางแผนและพัฒนา ขอเสนอวาระพิจารณาเรื่องสรุปผลการดําเนินงานตามตัว
บ;งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปz 2555 และสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ;งชี้ของแผนยุทธศาสตร ประจําปz 2555 
ข0อมูล ณ วันท่ี 19 เมษายน 2556 เพ่ือให0ผู0บริหารท่ีเก่ียวข0องพิจารณาใช0ในการปรับปรุง/พัฒนาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
การ และแผนยุทธศาสตร ประจําปz 2555 ท่ีไม;บรรลุเป�าหมาย หรือยังไม;มีพัฒนาการ รายละเอียดสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RR0WKWSG  หรืออ0างอิงท่ี RR0WKWSG เม่ือวันท่ี 26 
เมษายน 2556  ดังนี้ 
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ข0อมูล ณ วันท่ี 26 เม.ย. 56  

สรุปผลการดาํเนินงานตามตัวบ1งชี้ของแผนยุทธศาสตร�ประจําปB 2555  

ลําดับที ่ ตัวบ1งชี ้
เปYาหมาย 
ปB 2555 

ผลการ 
ดําเนินงาน 
ปB 2555 

มี
พัฒนา
การ 

ผู'รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่  1     พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู'แบบบรูณาการ 
1 ร0อยละของหลักสูตรท่ีมีการดําเนินงานตามตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ 
80 85.71 � 

รองคณบดี 
ฝ'าย

วิทยาศาสตร /
รองคณบดี 
ฝ'ายศิลป
ศาสตร   

ยังไม;มี มคอ.  
วท.บ.(ฟEสิกส) 
วท.บ.(วิทยาศาตรชีวภาพ) 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) 

2 ร0อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได0งานทําใน 1 ปz  82     รอข0อมูลกองแผนงาน 
(ปz 2557 ต0องดําเนินการ

เอง) 
3 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ 
3.70     

4 ความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิต 3.70     
ร'อยละของตัวบ1งชี้ทีบ่รรลุเปYาหมาย           

ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่  2    พัฒนาระบบสนับสนุนการสร'างผลงานวิจัย สู1ระดับสากล 
5 จํานวนผลงานวจิัยได0รับการตีพิมพในวารสาร วิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข0อมูลสากล ISI 
15 20 � 

 
รองคณบดี 

ฝ'ายวจิัยและ
บริการ
วิชาการ 

    
6 จํานวนผลงานวจิัยท่ียื่นขอจดหรือได0รับการจดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตร 
1 1 � 

7 จํานวนผลงานวจิัยท่ีได0รับการอ0างอิงในระดับนานาชาติ 35 99 � 
8 ร0อยละของงานวจิัยท่ีนาํไปใช0ประโยชนโดยองคกรภายนอก

ต;ออาจารยประจาํ  
4 2.91   

ร'อยละของตัวบ1งชี้ทีบ่รรลุเปYาหมาย           
ประเด็นยทุธศาสตร�ที ่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือรับการเปลีย่นแปลง 

9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 82 76.22   รองคณบดี 
ฝ'ายวางแผนฯ   

10 ระดับความพึงพอใจของผู0รับบริการ  3.51      รองคณบดี 
ฝ'ายบริหาร 

  

11 ระดับความพึงพอใจต;อการบริหารงานของคณบดี       
ผู0แทนคณะฯ 

  
11.1 ความพึงพอใจของบุคลากร 3.51 3.47 � 
11.2 ความพึงพอใจของนิสิต 3.51 3.96 � 

12 ร0อยละของตําแหน;งท่ีมีการกาํหนดสมรรถนะของบุคลากร
ตามท่ีคาดหวัง 

-     รองคณบดี
ฝ'ายพัฒนาฯ 

ดําเนินการปz 2556 

ร'อยละของตัวบ1งชี้ทีบ่รรลุเปYาหมาย 
                  ร'อยละของตัวบ1งชีท้ั้งหมดที่บรรลุเปYาหมาย 

    
62.50 

      

     
** หมายเหตุ ตัวอักษรสีแดง คือ ไม;บรรลุเป�าหมาย 

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมมีข0อทักท0วงผลการดําเนินงาน ประจําปz 2555 ตามตาราง ลําดับท่ี 3, 5, 10 , 19 และ 20 
– 25 โดยขอให0ตรวจสอบข0อมูลกรณีท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนขอให0แก0ไข และแจ0งมหาวิทยาลัยฯ ทราบ สําหรับแผน/
เป�าหมายในการดําเนินงานปzต;อไป ซ่ึงเปiนปzท่ี 4 ท่ีจะครบวาระการดํารงตําแหน;งคณบดี ดังนั้นประธานจึงนโยบายการ
บริหารงานจะมุ;งพัฒนางานเดิม ไม;ก;องานใหม; โดยจะมุ;งพัฒนาปรับปรุงตามตัวบ;งชี้ท่ี 20 – 25      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    
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4.11 การจัดทําคําของงบประมาณแผ1นดิน หมวดงบลงทุนรายการส่ิงก1อสร'าง (ผูกพัน) ประจําปB
งบประมาณ พ.ศ.2558 

ด0วยงานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20102(4)/0707 ลงวันท่ี 5 
เมษายน 2556 เรื่อง การจัดทําคําของงบประมาณแผ;นดิน หมวดงบลงทุนรายการสิ่งก;อสร0าง (ผูกพัน) ประจําปz
งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยแจ0งว;ากองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/188 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง 
ออกแบบและจัดทําข0อมูลอาคารสิ่งก;อสร0าง (ผูกพัน) ปzงบประมาณ พ.ศ. 2558 และบันทึกท่ี ศธ 0513.20101/0661 
ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2556 เรื่อง การเสนองบประมาณ ประจําปzงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R60XWIQF หรืออ0างอิงท่ี R60XWIQF เม่ือวันท่ี 5 
เมษายน 2556  

ในการนี้งานแผนงาน แจ0งว;าคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน มีมติให0หน;วยงานภายใน
วิทยาเขตฯ ดําเนินการเสนอของบประมาณแผ;นดิน หมวดงบลงทุน รายการสิ่งก;อสร0าง (ผูกพัน) ประจําปzงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 โดยขอให0จัดส;งรูปแบบรายการ/รายละเอียด ดังนี้  

1. รายละเอียดคําชี้แจงท่ีบอกถึงความจําเปiนท่ีต0องการมีอาคารฯ (ผูกพัน) ดังกล;าว เช;น กรณีเพ่ือ
ใช0เปiนอาคารการเรียนการสอน ต0องระบุจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน ความถ่ีของการใช0งาน 
รายวิชา จํานวนหมู;เรียน และอ่ืน ๆ  

2. แบบสถาป5ตยกรรมท้ังหมด ประกอบด0วย ผังบริเวณ แปลนพ้ืนท่ีทุกชั้น รูปด0าน รูปตัดและ
แบบขยาย  

3. รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมด  

4. ประมาณราคากลาง แบบรายการ BOQ ท่ีสอดคล0องกับรูปแบบรายการพ้ืนท่ีก;อสร0าง ท้ังนี้เม่ือ
ประมาณราคาแล0ว ควรอยู;ในวงเงินไม;เกิน 15,000 บาทต;อตารางเมตร  

5. ภาพ Perspective และรายละเอียดงวดงาน  

6. งบประมาณในการก;อสร0างอาคารไม;รวมครุภัณฑลอย หากมีครุภัณฑประกอบอาคารต0องเปiน
ครุภัณฑท่ี built-in  

7. จัดส;งข0อมูลในรูปของเอกสารดิจิตอล โดยส;งเปiน CD 1 ชุด     

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขอให0จัดส;งข0อมูลท้ังหมดภายในวันท่ี 30 
สิงหาคม 2556 จํานวน 2 ชุด เพ่ือจัดส;งกองแผนงานภายในวันท่ี 30 กันยายน 2556  

อนึ่ง สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 
2556 วาระท่ี 1.2 ผลสืบเนื่องจากการสัมมนาคณะฯ วันท่ี 22 มีนาคม 2556 เห็นชอบให0คณะฯ พิจารณาแต;งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําโครงการก;อสร0างอาคารปฏิบัติการคณะฯ เพ่ือเสนอของบประมาณ ประจําปz พ.ศ. 2558 โดยมอบ
รองคณบดีฝ'ายบริหาร และคณะกรรมการภูมิสถาป5ตย ดําเนินการโดยให0ผู0บริหาร และหัวหน0าหน;วยงาน/โครงการมี
ส;วนร;วมในการดําเนินการ  พร0อมนี้งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได0ประสานงานเพ่ือจัดทําร;างแบบอาคาร
ปฏิบัติการ อาคารท่ี 13 และ อาคารท่ี 14 ซ่ึงอยู;ในแบบท่ีได0รับอนุมัติเดิมไว0เพ่ือเปiนแนวทางในการดําเนินการ  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาประเด็นต;าง ๆ ได0แก;สถานท่ีก;อสร0างอาคารใหม; รูปแบบอาคาร การแต;งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทําข0อมูลตามข0อ 1 – 6 การเตรียมงบประมาณรายได0เพ่ือสมทบกรณีได0รับจัดสรร
งบประมาณ สัดส;วน เงินงบประมาณ ต;อ เงินรายได0 ประมาณ  65 : 35    
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มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ดังนี้  

1. ให0กําหนดพ้ืนท่ีก;อสร0าง ด0านตะวันออก (ฝ5�งเดียวกับอาคาร 9) แนวขนานกับถนนด0านหลังอาคาร 
10 เพ่ือสามารถใช0พ้ืนท่ีจอดรถยนต รถจักรยานยนตท่ีปรับไว0เดิมได0  

2. ให0แต;งต้ังคณะทํางาน ประกอบด0วย   
 รองคณบดีฝ'ายบริหาร   เปiน   ประธานคณะกรรมการ   
 อ.ดร.ปEติ  ตรีสุกล  เปiน   กรรมการ  
 อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  เปiน กรรมการ  
 อ.ดร.ป5ทมา จันทรเจริญสุข เปiน กรรมการ  
 อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย เปiน กรรมการ  
 หัวหน0าสํานักงานเลขานุการ เปiน กรรมการและเลขานุการ  

3. ให0คณะกรรมการฯ ตามข0อ 2 มีหน0าท่ีดําเนินงานจัดเตรียมข0อมูลตามข0อ 1 – 6 ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด และโดยให0บุคลากรมีส;วนร;วมในการแสดงความคิดเห็น และนําเสนอคณะกรรมการกายภาพและภูมิสถาป5ตย 
พิจารณาก;อนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ  ท้ังนี้ให0ดําเนินการให0แล0วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2556  

4.12 การขอความอนุเคราะห�ใช'ห'องเพ่ือการเรียนการสอนของหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร�)  ปB
การศึกษา 2556 

ด0วยประธานหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20412(1)/024 ลงวันท่ี 19 
มีนาคม 2556 นําเรียน รองอธิการบดีฝ'ายบริการวิชาการ เพ่ือเสนอขอความอนุเคราะหใช0ห0องเพ่ือการเรียนการสอน 
(ความจุ 100 คนข้ึนไป) ของสํานักบริการวิชาการ ต้ังแต;ภาคต0น ปzการศึกษา 2556 เปiนต0นไป  นั้น  

สืบเนื่องจากประเด็นดังกล;าว คณะฯ ได0มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556
วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556 เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดแนวทางฯ ดังนี้  

1. ให0กําหนดคํานิยาม การจัดการเรียนการสอนนอกพ้ืนท่ี หมายถึงนอกวิทยาเขตกําแพงแสน  

2. ให0กําหนดแนวปฏิบัติในข้ันตอนการเสนอเอกสารภายในคณะฯ ต0องผ;านการพิจารณาจาก
ผู0บังคับบัญชาตามลําดับคือจาก หน.ภาควิชา/โครงการ/หน;วยงานภายในเทียบเท;า  คณบดี และรองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน  

3. ให0แต;งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/รายวิชาบูรณาการภายในคณะฯ ตามองคประกอบข0อ 
5 โดยมีหน0าท่ีบริหารงานเชิงนโยบาย ให0เปiนไปตามนโยบายคณะฯ มหาวิทยาลัย และตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร/
รายวิชา  

4. ให0แจ0งตอบประธานหลักสูตร (รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ) ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.20412(1)/024 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะหใช0ห0องเพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือปฏิบัติตามมติท่ีประชุมข0อ 1 คือ
ให0จัดการเรียนการสอนภายในวิทยาเขตกําแพงแสน กรณีท่ีจําเปiนต0องสอนท่ีวิทยาเขตบางเขน ขอให0นําเสนอข0อมูล
แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาท่ีเปEดสอน ภาคต0น ปzการศึกษา 2556 พร0อมชี้แจงเหตุผลความจําเปiน
ประกอบการเสนอพิจารณา  

5. มอบรองคณบดีฝ'ายบริหาร พิจารณาจัดเตรียมห0องเรียนและอุปกรณการสอนท่ี ชั้น 3 อาคาร 5 
ห0อง Sc5-301 Sc5-303 และ SC5-304 พร0อมพ้ืนท่ีสํานักงานสําหรับเจ0าหน0าท่ีของโครงการฯ และท่ีพักสําหรับ
วิทยากร/อาจารยพิเศษ เพ่ือใช0สําหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) ในภาคต0น ปzการศึกษา 
2556  
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6. กรณีท่ีมีความจําเปiนต0องอํานวยความสะดวกในการจัดยานพาหนะรับ-ส;งวิทยากร และนิสิต
ในหลักสูตรมาเรียน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน เห็นชอบให0ประธานหลักสูตรฯ สามารถดําเนินการจัดยานพาหนะรับ-ส;ง
วิทยากรและนิสิตได0โดยใช0เงินรายได0ของหลักสูตร               

 ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาประเด็นการขอความอนุเคราะหใช0ห0องเพ่ือการเรียนการสอน (ความจุ 100 คน
ข้ึนไป) ท่ีสํานักบริการวิชาการ ต้ังแต;ภาคต0น ปzการศึกษา 2556 ของประธานหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) แล0ว 
เห็นว;ามติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556 วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2556 เปiนแนวปฏิบัติ
โดยภาพรวม ดังนี้จึงมีมติให0ดําเนินการ ดังนี้      

 มติท่ีประชุม    

1. ให0แจ0งแนวทางปฏิบัติตามข0อ 1 – 6 ให0ผู0บริหารฝ'ายท่ีเก่ียวข0อง หัวหน0าหน;วยงานภายใน/
โครงการ และประธานหลักสูตรทราบเพ่ือถือปฏิบัติ  

2. ให0คณะฯ แต;งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตามข0อ 3  

3. แจ0งผลการพิจารณาให0ประธานหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) ทราบ และถือปฏิบัติตามข0อ 1 
และ 2 กรณีท่ีมีความจําเปiนต0องจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตบางเขนให0นําเสนอขออนุมัติผ;านรองคณบดีฝ'าย
บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ พร0อมระบุเหตุผลความจําเปiนเพ่ือประกอบการพิจารณา  

4.13 การจัดทํา (ร1าง) แผนยุทธศาสตร� คณะ สถาบัน สํานัก ระยะ 10 ปB (พ.ศ. 2556 – 2565) 

ด0วยงานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20102(4)/ว 0623 ลงวันท่ี 28 
มีนาคม 2556 เรื่องการจัดทํา (ร;าง) แผนยุทธศาสตร คณะ สถาบัน สํานัก ระยะ 10 ปz (พ.ศ. 2556-2565) รายละเอียด
สืบค0นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R60U0PYQ หรืออ0างอิงท่ี R60U0PYQ เม่ือ
วันท่ี 5 เมษายน 2556  โดยแจ0งขอให0คณะฯ จัดทํายุทธศาสตรหน;วยงาน ระยะ 10 ปz (พ.ศ. 2556 – 2565) ควบคู;กับ
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใช0แบบฟอรมท่ีวิทยาเขตฯ จัดส;งมาพร0อม
บันทึกดังกล;าว และจัดส;งงานแผนงาน ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2556 นั้น  

ในการนี้ สํานักงานเลขานุการ ได0แจ0งให0ผู0บริหารทุกฝ'าย หัวหน0าหน;วยงาน/โครงการ เพ่ือพิจารณา
การจัดทําร;างแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระยะ 10 ปz (พ.ศ. 2556 – 2565) ในระบบ e-Office 
แล0ว ต้ังแต;วันท่ี 5 เมษายน 2556 และจากข0อมูลการจัดทําแผนในระดับคณะฯ ซ่ึงรองคณบดีฝ'ายวางแผนและพัฒนา 
ได0ดําเนินการเสร็จ และถ;ายทอดให0หน;วยงานและบุคลากรทราบแล0ว ได0แก; แผนปฏิบัติราชการ 4 ปz (พ.ศ. 2555 – 
2558) และป5จจุบันผู0บริหารฝ'ายต;าง ๆ และหน;วยงานภายในคณะฯ  ยังมิได0จัดส;งข0อมูลให0งานนโยบายและแผน  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาโดยมีข0อคิดเห็น ดังนี้  

1. การจัดทําแผนฯ ระยะ 10 ปz ควรแบ;งเปiน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ช;วง 5 ปzแรกแผนท่ีนําเสนอ
ต0องมีความเสถียรสามารถดําเนินการ โดยไม;ควรเปลี่ยนแปลง ส;วนระยะท่ี 2 ช;วง 5 ปzหลัง แผนดังกล;าวสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามป5จจัยภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม  

2. ควรใช0 (ร;าง) แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 10 ปz เปiนหลัก และดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรคณะฯ ให0สอดคล0องกับของมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาเขตกําแพงแสน  

3. ผู0บริหารทุกฝ'าย หัวหน0าหน;วยงานภายใน/โครงการ ประธานหลักสูตรฯ ควรพิจารณาจัดทําแผน
ในระดับฝ'าย และหน;วยงานย;อยในระยะ 10 ปz เพ่ือนํามาพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะฯ  
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4. การจัดทําแผนยุทธศาสตร ในป5จจุบันควรพิจารณาตามหลัก  STEM (S – Science, T- 
Technology, E- Engineering และ M- Mathematics)    

5. ให0แจ0งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คณะฯ อยู;ในระหว;างดําเนินการ ไม;
สามารถจัดส;งแผนฯ ในวันท่ี 30 เมษายน 2556  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

4.14 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

ด0วยสํานักประกันคุณภาพ มก. มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10118/298 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2556 เรื่อง 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดอ0างอิงท่ี RC0SYS51 
เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RC0SYS51 
โดยแจ0งคณะฯ รายงานผลการประเมินในเบ้ืองต0นขององคประกอบท่ี 2 และองคประกอบท่ี 4 ตามผลการดําเนินงานปz
การศึกษา 2555 ให0มหาวิทยาลัยทราบ ตามแบบฟอรมดังแนบ จัดส;งภายในวันท่ี 30 เมษายน 2556 เพ่ือทราบข0อมูล
และพิจารณาหาแนวทางพัฒนา ในกรณีท่ีคณะวิชามีผลการดําเนินงานในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต และ
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย และภาพรวมมีค;าเฉลี่ยตํ่ากว;า 3.51 สกอ. จะเข0ามาตรวจสอบคุณภาพของหน;วยงานนั้น  

รองคณบดีฝ'ายประกันคุณภาพ ได0ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนด
แล0ว รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RR0ZIH5D หรืออ0างอิงท่ี 
RR0ZIH5D เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2556 ดังนี้  

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  ข'อมูล ณ วันที่  26เมษายน 2556 
ตารางรายงานผลการประเมินตามองค�ประกอบที่ 2 และองค�ประกอบที่ 4 ปBการศึกษา 2555 

 

ลําดับท่ี ตัวบ1งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ� 
(% หรือ 
สัดส1วน) ตัวหาร 

องค�ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต      (10 ตัวบ1งชี้) ภาพรวม  4.23 
1 สกอ. ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 ข0อ 4.00 

2 สกอ. ท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
80.50 

46.80 3.90 
172 

3 สกอ. ท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหน;งทางวิชาการ 
14 

8.14 1.36 
172 

4 สกอ. ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข0อ 5.00 
5 สกอ. ท่ี 2.5 ห0องสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดล0อมการเรียนรู0 7 ข0อ 5.00 
6 สกอ. ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข0อ 5.00 
7 สกอ. ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 6 ข0อ 5.00 
8 สกอ. ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร0างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให0กับนิสิต 5 ข0อ 5.00 
9 สมศ. ท่ี 1บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได0งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปz รอข0อมูลจากกองแผนงาน 

10 
สมศ. ท่ี 2คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ 

อยู;ระหว;างวิเคราะหข0อมูล 

11 สมศ. ท่ี 3ผลงานของผู0สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได0รับการตีพิมพหรือเผยแพร; 
7 

25.93 5.00 27 

12 
สมศ. ท่ี 4 ผลงานของผู0สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได0รับการตีพิมพหรือ
เผยแพร; 

ไม;มีผู0สําเร็จการศึกษา 

13 สมศ. ท่ี 14การพัฒนาคณาจารย 3.01 3.01 
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องค�ประกอบท่ี 4 การวิจัย    (5 ตัวบ1งชี้) ภาพรวม  3.78 
14 สกอ. ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร0างสรรค 7 ข0อ 5.00 
15 สกอ. ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู0จากงานวิจัยหรืองานสร0างสรรค 6 ข0อ 5.00 

16 

สกอ. ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร0างสรรคต;อจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

3.82 

กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
8,720,081 

94,783.50 2.63 
92 

กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
5,624,810 

83,952.39 5.60 
67 

17 

สมศ. ท่ี 5งานวิจัยหรืองานสร0างสรรคท่ีได0รับการตีพิมพหรือเผยแพร; 4.35 

กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
56.75 

56.19 14.05 
101 

กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
5.25 

7.39 3.70 
71 

18 สมศ. ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร0างสรรคท่ีนําไปใช0ประโยชน 
5 

2.91 0.73 
172 

19 สมศ. ท่ี 7 ผลงานวิชาการท่ีได0รับการรับรองคุณภาพ ผลงานอยู;ระหว;างเสนอสภามหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ 
1. สมศ.4  ผลงานของผู0สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได0รับการตีพิมพหรือเผยแพร; 

- มีค;าถ;วงน้ําหนักเท;ากับ 2.50 แต;ไม;มีผู0สําเร็จการศึกษา จึงไม;ประเมินตัวบ;งชี้นี้ 
2. สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ 

- ระดับปริญญาตรี รอข0อมูลจากกองแผนงาน 
- ระดับปริญญาโท/เอกอยู;ระหว;างวิเคราะหข0อมูล 

3. สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีได0รับการรับรองคุณภาพ 
- ผลงานของ อ.ทนุวงศ  จักษุพา อยู;ระหว;างเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รองคณบดีฝ'ายประกันคุณภาพ แจ0งข0อมูลเพ่ิมเติมตามตาราง ลําดับท่ี 4 ตัวบ;งชี้ สกอ.ท่ี 2.4 ประเมิน
ตนเองแล0วผลการดําเนินงานอาจได0เพียง 5 ข0อ เนื่องจากในส;วนของแผนพัฒนาคณาจารยยังไม;ชัดเจน  นอกจากนี้ตาม
ข0อ 10 ตัวบ;งชี้ สมศ.ท่ี 1 และ 2 ปzการศึกษา 2556 คณะฯ จักต0องดําเนินการเอง สําหรับปzการศึกษา 2555 ในระดับ
ปริญญาตรี รอข0อมูลจากกองแผนงาน และในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการแล0วเสร็จประมาณเดือน
มิถุนายน 2556 ขณะนี้ยังไม;ได0รับข0อมูลจากโครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ     

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และขอให0หน;วยงานท่ีเก่ียวข0อง (โครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาค
พิเศษ) ดําเนินการจัดส;งข0อมูลโดยเร็ว  

4.15 ขอให'พิจารณาแนวทางช1วยเหลือบุคลากรท่ีเจ็บป\วย  

สืบเนื่องจากกรณี นางสาวพนิต นวลจันทร พนักงานเงินรายได0 สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี สายวิชา
วิทยาศาสตร ป'วยและต0องเข0ารับการรักษาโดยการผ;าตัดและต0องพักฟ��นเปiนเวลา 6 เดือนข้ึนไป เม่ือสอบถามจาก
ผู0เก่ียวข0องได0ทราบว;าคณะฯ หรือคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ มิได0มีแนวทางในการช;วยเหลือบุคลากรเพ่ิมเติมจาก
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สิทธิคุ0มครองจากประกันสังคม หรือประกันสุขภาพท่ีคณะฯ หรือต0นสังกัดดําเนินการให0 หรือช;องทางอ่ืน ๆ เช;นขอรับ
ความช;วยเหลือจากมหาวิทยาลัยฯ หรือ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     

ดังนั้น อ.ดร.ปEติ  ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี เสนอวาระพิจารณา เรื่อง แนวทาง
ช;วยเหลือบุคลากรท่ีเจ็บป'วย รายละเอียดอ0างอิงท่ี R30SLTKS เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2556 หรือสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R30SLTKS  โดยพิจารณาเสนอแนะว;าคณะฯ หรือ
สวัสดิการคณะฯ ควรมีแนวทางการช;วยเหลือเปiนแนวทางการช;วยเหลือบุคลากรท่ีเจ็บป'วยร0ายแรง หรือมีผลต;อการ
ทํางานอย;างชัดเจน โดยเปiนการช;วยเหลือเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู;ในป5จจุบันเพ่ือเปiนขวัญและกําลังใจให0แก;บุคลากร เช;น 
สวัสดิการเก่ียวกับการกู0ยืมแบบปลอดดอกเบ้ีย  

   ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

     มติท่ีประชุม   เห็นชอบให0รองคณบดีฝ'ายบริหาร นําเสนอคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ 
พิจารณา ท้ังนี้คณะฯ สามารถจัดต้ังกล;องรับบริจาคสนับสนุนช;วยเหลือบุคลากรในกรณีต;าง ๆ ได0อีกทางหนึ่ง  

4.16 ขออนุมัติปรับ/เปล่ียนแผนเงินงบประมาณรายได'  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ปBงบประมาณ 2557 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2556 
กําหนดให0หน;วยงาน/โครงการ ท่ีประสงคจะขอปรับแผนการใช0เงินรายได0 จัดส;งเอกสารการขออนุมัติฯ ภายในวันท่ี 19 
เมษายน 2556 นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ได0ตรวจสอบแผนรายจ;ายงบประมาณ ประจําปz 2556 ซ่ึงต0องปรับแผนการใช0
จ;ายให0รองรับการบริหารจัดการด0านต;าง ๆ ได0ถึงสิ้นปzงบประมาณ 2556 (30 กันยายน 2556) ดังนั้นจึงขออนุมัติปรับ
แผนการใช0จ;าย ดังนี้  
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    ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการต;อไป    

4.17 ขออนุมัติประเมินการสอนเพ่ือขอตําแหน1งผู'ช1วยศาสตราจารย� (อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ) 

เนื่องจาก ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน;ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววทิยา (สายวิชาวิทยาศาสตรเดิม) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได0รับอนุมัติบรรจุเข0า
รับราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต;วันท่ี 25 ตุลาคม 2550 เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหน;งทาง
วิชาการในตําแหน;งผู0ช;วยศาสตราจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01419411 
ชื่อรายวิชา การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลลจุลินทรีย (Microbial Cell Growth and Cultivation) ในภาคต0น 
ประจําปz 2556 และจัดส;งเอกสาร ประกอบด0วย    

1) แบบประวัติส;วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)   

2) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01419411 การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลลจุลินทรีย  

3) ประมวลการสอนรายวิชา 01419411 การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลลจุลินทรีย ภาคต0น ปz
การศึกษา 2556  

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา และรองคณบดีฝ'ายวิทยาศาสตร ได0ตรวจสอบ
คุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงานเรียบร0อยแล0ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับ
เรื่องเม่ือวันท่ี 25 เมษายน2555   

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ0งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว0ตามข0อ 4.2 หน;วยงานจะต0องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคต0น ประจําปz 2556 จะต0องเสนอเรื่องส;งถึงกองการเจ0าหน0าท่ี บางเขน ก;อนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2556    

ดังนั้น เพ่ือให0การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด0วยความ
เรียบร0อย และเปiนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให0
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน0าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน0าภาควิชาหรือ
เทียบเท;า เปiนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน;งทาง
วิชาการ จํานวน 2 ท;าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต;งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
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ต;อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน;งทางวิชาการอนุมัติแต;งต้ังต;อไป รายละเอียดอ0างอิงท่ี RQ0RCG3B หรือสืบค0นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RQ0RCG3B พร0อมนี้ได0แนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหน;งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร อ0างอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ     

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให0เสนอแต;งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้  
1. หัวหน0าสายวิชาวิทยาศาสตร   ประธานอนุกรรมการ  
2. ผศ.ดร.มาลี  ศรีสดสุข  อนุกรรมการ  
3. ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน  อนุกรรมการ  

4.18 แนวทางการขอนําเสนอหนังสือราชการในระบบ AMS e-Office 

ด0วยมีอาจารยประจําพิจารณาเสนอเรื่องขอความอนุเคราะหการเวียนเอกสาร โดยนําเสนอว;าควรมี
การพิจารณาหลักการเก่ียวกับการเวียนเอกสารไปยังบุคลากรในคณะผ;านระบบ e office ซ่ึงเปiนระบบราชการเพ่ือใช0ใน
การประสานติดต;องาน มิใช;ระบบการโฆษณา โดยขอให0ท;านคณบดีและคณะกรรมการฯ กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ 
อาทิ ส;งเอกสารผ;านต0นสังกัด ไปยังสารบรรณ สนล. ให0สารบรรณ เปiนผู0เวียน หรือ ให0ไปนําเสนอในระบบหนังสือเวียน 
ท้ังนี้มีข0อเสนอว;าในทุกๆ กรณี ควรให0ส;วนกลางเปiนผู0เวียน ท้ังนี้ข;าวสารบางเรื่องเม่ือมาเวียนส;งให0บุคลากรทุกคนอาจ
ทําให0เกิดความไม;สบายใจ จนบางครั้งอาจก;อการรําคาญใจได0 นั้น   

อนึ่ง ระบบ AMS e-Office ในป5จจุบันผู0พัฒนาโปรแกรมได0ปEดระบบการสืบค0นงานท้ังหมด ท่ี
กําหนดให0สมาชิกในกลุ;มสามารถสืบค0นงานได0ท้ังหมด เนื่องจากระบบมีการดําเนินงาน 2 ส;วน คือ การติดต;อราชการ
ภายในหน;วยงาน (เอกสารทางราชการ) และการสื่อสารภายในองคกร (ส;วนบุคคล) ผู0พัฒนาโปรแกรมได0ถูกท0วงติงว;า
การอนุญาตให0สืบค0นงานได0ท้ังหมดเข0าข;ายความผิดทางละเมิด (ความเปiนส;วนตัว) ซ่ึงเปiนส;วนของการใช0สื่อสารภายใน 
กอปรกับนโยบายเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเน0นเรื่องความโปร;งใส ดังนั้นท่ีประชุมพิจารณา โดยมีข0อเสนอแนะเพ่ือ 
เปiนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

1. การใช0งานตามระบบงานราชการตามระเบียบฯว;าด0วยงานสารบรรณ และตามหลักธรรมาภิบาล
เน0นความโปร;งใสตรวจสอบได0 งานท่ีนําเสนอในระบบจัดเปiนเอกสารทางราชการ ควรท่ีบุคลากรสามารถสืบค0นงานได0 
และการนําเสนอเรื่องควรนําเสนอผู0บังคับบัญชาตามลําดับ และจัดส;งท่ีหน;วยสารบรรณกลาง  

2. กรณีท่ีเปiนการสื่อสารภายในหน;วยงาน ระหว;างบุคลากรหรืออ่ืน ๆ  โดยไม;ประสงคจะให0ผู0อ่ืน
สืบค0นงานดังกล;าวได0 ควรกําหนดชั้นความลับ แทนงานปกติ เพ่ือมิให0ผู0อ่ืนสืบค0นงานดังกล;าวได0  

3. ควรมีการประชุมบุคลากรเพ่ือแนะนําแนวทางการใช0งานระบบ e-Office และ/หรือกําหนดแนว
ปฏิบัติเรื่องการสืบค0นงาน เพ่ือแจ0งผู0พัฒนาโปรแกรมทราบและขอให0เปEดระบบสืบค0นงานท้ังหมด  

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ                

4.19 ขออนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการพืช)  

ด0วยสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0203 ลงวันท่ี 5 
เมษายน 2556 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม;ไว0ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2556-2559) สืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RU12XNQC หรืออ0างอิงท่ีRU12XNQC เม่ือวันท่ี 29 
เมษายน 2556 โดยแจ0งว;า สาขาวิชาพฤกษศาสตร ประสงคจะเปEดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการ
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พืช) (Bachelor of Science Program in Plant Science) ในปzการศึกษา 2559 ตามแผนการรับนิสิตใหม; ปz
การศึกษา 2556 – 2559 ดังนั้นจึงขออนุมัติบรรจุแผนหลักสูตรใหม;ดังกล;าวเพ่ือพิจารณา นั้น  

ท้ังนี้ คณะกรรมการฝ'ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 
เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2556 พิจารณาแล0วมีมติเห็นชอบ และให0นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต;อไป  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาแล0ว เห็นว;าข0อมูลในแบบฟอรมการเสนอโครงการเปEดสอนหลักสูตรใหม;ฯ ตามข0อ 
3.2 ความต0องการของตลาดแรงงาน ยังไม;ชัดเจน กอปรกับการเสนอขออนุมัติโครงการหลักสูตรใหม; ควรมีงานวิจัย
สถาบันเปiนข0อมูลสนับสนุนเพ่ือความชัดเจน ดังนั้นจึงขอให0สาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร ดําเนินการ
แก0ไข/ปรับปรุงข0อมูลตามข0อ 3.2 ให0ชัดเจนยิ่งข้ึน 

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการการเสนอขอเปEดสอนหลักสูตรใหม; และการขออนุมัติบรรจุ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2556 - 2559) โดยให0แก0ไขข0อมูลตามข0อ 3.2  

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1 รายงานการเงินประจําเดือน และรายงานระบบ ERP       

ด0วยงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังไม;สามารถรายงาน
สถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายได0 และเงินงบประมาณ ปzงบประมาณ 2556 เนื่องจากการใช0งานระบบ ERP อยู;
ในช;วงของการใช0งาน ระบบยังไม;สมบูรณ  ป5ญหาของโปรแกรมในการใช0งานระบบ ERP ซ่ึงอยู;ในข้ันตอนการดําเนินการ 
และการปรับปรุง/ปรับแนวทางปฏิบัติเพ่ือให0สอดคล0องกับลักษณะของงานแต;ละกลุ;ม ประเภท ดังนั้นจึงอยู;ในช;วงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู0 ในการนี้งานคลังและพัสดุ อยู;ในระหว;างเร;งดําเนินการใช0กรอกข0อมูลในระบบ ERP ให0แล0วเสร็จตาม
กําหนดของมหาวิทยาลัยฯ   

งานคลังและพัสดุ จึงขอรายงานสถานภาพการการใช0เงินงบประมาณเฉพาะงบดําเนินการ ประจําปz 
2556 ข0อมูล ณ วันท่ี 27 เมษายน 2556 ดังนี้  

สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล0ว ร0อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ;ายแล0ว ร0อยละ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1,513,290.00 1,508,184.60 99.66 5,105.40 986,751.60 65.21 
สํานักงานเลขานุการ 38,140.00 1,819.00 4.77 36,321.00 1,819.00 4.77 
ส;วนจัดการศึกษา 12,400.00 13,610.00 109.76 -1,210.00 13,910.00 112.18 
สายวิชาคณติศาสตร 87,710.00 41,585.00 47.41 46,125.00 41,060.00 46.81 
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมฯ 128,640.00 120,324.00 93.54 8,316.00 68,114.00 52.95 
สายวิชาศิลปศาสตร 170,140.00 172,268.80 101.25 -2,128.80 172,268.80 101.25 
 สายวิชาวิทยาศาสตร 72,430.00 53,284.95 73.57 19,145.05 48,041.95 66.33 
 - สาขาวิชาวิทยฯสิ่งแวดล0อม 50,690.00 45,483.56 89.73 5,206.44 22,371.56 44.13 
 - สาขาวิชาชีวผลติภณัฑ 101,380.00 11,522.80 11.37 89,857.20 11,522.80 11.37 
 สาขาชีววิทยา 186,360.00 112,753.09 60.50 73,606.91 102,596.09 55.05 
สาขาพฤกษศาสตร 149,080.00 58,256.51 39.08 90,823.49 46,756.51 31.36 
สาขาชีวเคม ี 111,800.00 33,536.65 30.00 78,263.35 31,686.65 28.34 
สาขาพันธุศาสตร 139,750.00 53,963.80 38.61 85,786.20 45,116.80 32.28 
สาขาสตัววิทยา 74,530.00 29,102.00 39.05 45,428.00 29,102.00 39.05 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 470,000.00 424,761.85 90.37 45,238.15 380,252.15 80.90 
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟEสิกส 182,790.00 3,745.00 2.05 179,045.00 - 0.00 
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สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล0ว ร0อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ;ายแล0ว ร0อยละ 
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคม 17,810.00 17,470.00 98.09 340.00 17,470.00 98.09 
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารฯ 74,310.00 55,970.60 75.32 18,339.40 55,570.60 74.78 
โครงการอุตสาหกรรมบริการฯ 10,660.00 12,898.00 120.99 -2,238.00 12,898.00 120.99 
ศสวท. 12,670.00 12,204.00 96.32 466.00 12,204.00 96.32 
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 191,420.00 190,533.13 99.54 886.87 170,838.83 89.25 

รวม  3,796,000.00 2,973,277.34 78.33 822,722.66 2,270,351.34 59.81 

ท้ังนี้รายละเอียดสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RS0PMUCC 
หรืออ0างอิงท่ี RS0PMUCC เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2556  

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.2 รายงานการใช'สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมีนาคม 2556    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟ�าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต;เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต0องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค;าใช0จ;ายสาธารณูปโภค ร0อยละ 5 ต;อปz และป5จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช0พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปz 2555 เพ่ือลดค;าไฟฟ�าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู;ในระหว;างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     

หน;วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ  ขอรายงานสถิติข0อมูลการใช0สาธารณูปโภค เฉพาะในส;วน
ของค;าโทรศัพท ค;าน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 รายละเอียดอ0างอิงท่ี RP0ZTXMS วันท่ี 24 
เมษายน 2556 หรือสืบค0นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RP0ZTXMS  

อนึ่ง ตามมาตรการเรื่องการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเปiนมาตรการและตัวชี้วัดของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการดําเนินการแต;งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ'ายบริหาร เปiนประธานกรรมการ และหัวหน0าหน;วยอาคารสถานท่ี เปiนกรรมการและ
เลขานุการ ป5จจุบันอยู;ในระหว;างการดําเนินการโดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให0ท่ีประชุมทราบในโอกาสต;อไป        

ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2556  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท0ายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือให0การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได0ล;วงหน0า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5/2556 ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 ในวันจันทรท่ี  
27 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร0อมรายละเอียดภายในวันศุกรท่ี 17 พฤษภาคม 
2556 และจัดส;งระเบียบวาระการประชุมให0คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 22 พฤษภาคม 2556 
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ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.50 น.  

 

 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู0บันทึกรายงานการประชุม    

  

 

 

 

 

  

 


