
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 5/2556 

วันจันทร�ท่ี 10 มิถุนายน 2556  
ณ ห&อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู&มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร   กรรมการ   
3. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน,าสายวิชาคณิตศาสตรฯ   กรรมการ 
4. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  หัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
5. อ.ดร.ป2ทมา จันทรเจริญสุข แทน หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
6. อ.ดร.แตงอ4อน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู,แทนคณาจารย กรรมการ  
7. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ (อาจารยประจํา) กรรมการ  
8. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 
ผู&ไม/มาประชุม  
1. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ(ายบริหาร       ติดราชการ 
2. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู,ทรงคุณวุฒิภายนอก ติดราชการ  
ผู&เข&าร/วมประชุม  
1. อ.ดร.พจมาลย  พูลมี รองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต  
2. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน รองคณบดีฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  
4. อ.ดร.อุดม ศรีนนท รองคณบดีฝ(ายศิลปะศาสตร 
5. อ.ดร.จุฑาทิพย  โพธิ์อุบล ผู,ช4วยคณบดีฝ(ายการศึกษาด,านวิทยาศาสตร  
6. อ.ภัทรพร จินตกานนท ผู,ช4วยคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต     
7. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ4ม หัวหน,าศูนยส4งเสริมการวิจัยและถ4ายทอดเทคโนโลยี 
8. อ.ดร.ปCติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   
9. อ.ดร.ศศิมลฑล ม4วงศรีจันทร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟCสิกส 
10. อ.ดร.จุฑาทิพย  โพธิ์อุบล  แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
11. รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร   
12. อ.ดร.พงศพันธ ศรีเมือง  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
13. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
14. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ  
15. อ.สุดาวดี ทวีไพศาล แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร  
เริ่มประชุมเวลา  09.40 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

   ผู,ช4วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหน,าท่ีประธาน
การประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      
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วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ&งให&ทราบ   

1.1 แนวทางการเ บิกจ/ายค/าตอบแทนการสอนและค/าใช&จ/ าย อ่ืนโครงการภาคพิเศษคณะ
วิศวกรรมศาสตร�    

สืบเนื่องจากกรณีการบริหารจัดการรายรับ – รายจ4าย โครงการภาคพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร  
ซ่ึงคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรให,บริการการสอนรายวิชาพ้ืนฐานด,านเคมี ฟCสิกส คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
อ่ืน ๆ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร โอนเงินค4าใช,จ4ายให,คณะศิลปะศาสตรฯ และการดําเนินการเบิกจ4ายหน4วยงานภายใน/
โครงการ และงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการเป̀นผู,ดําเนินการเบิกจ4ายค4าตอบแทนการสอน และอ่ืน ๆ และ
เนื่องจากการตรวจสอบข,อมูล พบว4าคณะวิศวกรรมศาสตร โอนเงินรายได,โครงการดังกล4าวให,คณะฯ ล4าช,า และการ
ติดตามตรวจสอบไม4ชัดเจน และการโอนดังกล4าวไม4ครบถ,วนทุกโครงการ กอปรกับคณะกรรมการฯ ท่ีคณะแต4งต้ังไม4มี
การดําเนินการ และประเด็นดังกล4าว รองอธิการบดีฝ(ายวิชาการ และผู,ช4วยอธิการบดีฝ(ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ 
ได,ประสานงานกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือขอให,ตรวจสอบและโอนเงินรายได,ให,คณะฯ นั้น  

อ.ดร.อนามัย ดําเนตร  ในฐานะผู,ช4วยอธิการบดีฝ(ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ แจ,งว4าได,ติดต4อ
ประสานงานกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเรียบร,อยแล,ว ซ่ึงคณะวิศวกรรมศาสตร ได,เร4งรัดให,โครงการภาคพิเศษ
ดําเนินการตรวจสอบและโอนเงินให,คณะฯ โดยเร็ว   

นอกจากนี้ อ.ดร.ปCติ ตรีสุกล แจ,งว4าโครงการภาคพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร ได,ปรับค4าตอบแทน
การสอนจากเดิม มี 2 อัตรา คือ  500 บาท และ 700 บาท เป̀น 700 บาททุกโครงการเรียบร,อยแล,ว แต4งานคลังและ
พัสดุ คณะฯ ไม4มีข,อมูลทําให,เกิดความสับสน ดังนั้นจึงขอให,เจ,าหน,าท่ีของคณะฯ ตรวจสอบและติดตามข,อมูลให,เป̀น
ป2จจุบันด,วย                 

 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร ประสานงานดําเนินการ  

1.2 แนวทางการเบิกจ/ายค/าตอบแทนการสอนและค/าใช&จ/ายอ่ืนของโครงการภาคพิเศษ คณะ
วิทยาศาสตร�การกีฬา  

อ.ดร.ปCติ  ตรีสุกล ติดตามเรื่องการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการเบิกจ4ายเงินค4าตอบแทนการสอน 
และค4าใช,จ4ายอ่ืนของโครงการภาคพิเศษ ซ่ึงมีผลกระทบต4อการบริหารจัดการของสาขาวิชาต4าง ๆ รวมถึง ค4าวัสดุ
วิทยาศาสตร  ค4าอาหารทําการนอกเวลาของเจ,าหน,าท่ี ซ่ึงสาขาวิชาต,องรับภาระค4าใช,จ4ายค4าหน4วยกิตท้ังภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ มิได,กําหนดค4าใช,จ4ายในส4วนนี้ รวมถึงอัตราค4าตอบแทนการสอนอาจารย ดังนั้นคณะฯ ควรประสานงานการ
ประชุมหรือมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน     

 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  และมอบรองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร พิจารณาประสานงานเพ่ือนัด
ประชุมผู,เก่ียวข,องในส4วนของคณะฯ กับคณะวิทยาศาสตรการกีฬา  

1.3 แจ&งประตูอัตโนมัติอาคาร 1 – 4  ไม/สามารถใช&งานได&   

ด,วย อ.ดร.แตงอ4อน พรหมมิ ผู,แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ แจ,งว4าประตูอัตโนมัติท่ี
อาคาร 1 – 4 ใช,งานไม4ได, โดยแจ,งซ4อมแล,ว แต4ยังไม4มีเจ,าหน,าท่ีมาซ4อมบํารุง จึงขอรายงานให,ท่ีประชุมทราบ       

 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  และมอบหัวหน,าสํานักงานเลขานุการ ประสานงานติดตามผล   
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วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2556    

 ประธานขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 29 เมษายน 2556 เพ่ือรับรอง รายละเอียดอ,างอิงท่ี RV174PKI เม่ือ
วันท่ี 30 เมษายน 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RV174PKI      
ท้ังนี้คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับรอง แจ,งแก,ไขในระบบตามกําหนด และได,จัดส4งรายงานการประชุมคณะฯ 
ฉบับแก,ไขรายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SF0OZ1MC หรืออ,างอิง
ท่ี SF0OZ1MC เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 และได,นําเสนอมาพร,อมนี้ด,วยแล,ว             

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประขุมโดยไม4แก,ไข    

วาระท่ี  3 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ   

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2556   
 ตามท่ีกําหนดให,หน4วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ,งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน4วยงานภายใน/โครงการ และฝ(าย
ต4าง ๆ ประจําเดือนมีนาคม ข,อมูล ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 เอกสารอ,างอิงท่ี SI0ZQF8V หรือสืบค,นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SI0ZQF8V ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน/วยงาน การนําส/งรายงาน  

มี.ค. 2556 เม.ย. 2556 พ.ค. 2556 
1 ฝ(ายบรหิาร 20 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 21 พ.ค. 56 
2 ฝ(ายวิทยาศาสตร + หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร)    11 มี.ค. 56 18 เม.ย. 56 14 พ.ค. 56 
3 ฝ(ายศิลปศาสตร - 15 พ.ค. 56 15 พ.ค. 56 
4 ฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ   8 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 
5 ฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ   11 มี.ค. 56 19 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 
6 ฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  11 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 17 พ.ค. 56 
7 ฝ(ายกิจการนิสติ   11 มี.ค. 56 5 เม.ย. 56 3 พ.ค. 56 
8 ฝ(ายวางแผนและพัฒนา  4 มี.ค. 56 5 เม.ย. 56 3 พ.ค. 56 
9 ฝ(ายประกันคุณภาพ  5 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 18 พ.ค. 56 
10 ฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  5 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 
11 สายวิชาคณติศาสตร  4 มี.ค. 56 9 เม.ย. 56 22 พ.ค. 56 
12 สายวิชาวิทยาศาสตร 16 มี.ค. 56 5 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 
13 สายวิชาศิลปศาสตร 11 มี.ค. 56 18 เม.ย. 56 14 พ.ค. 56 
14 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ  8 มี.ค. 56 9 เม.ย. 56 7 พ.ค. 56 
15 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 15 มี.ค. 56 17 พ.ค. 56 17 พ.ค. 56 
16 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   8 มี.ค. 56 18 เม.ย. 56 22 พ.ค. 56 
17 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   5 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56 9 พ.ค. 56 
18 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ 14 มี.ค. 56 24 เม.ย. 56 22 พ.ค. 56 
19 ศูนยส4งเสริมการวิจัยและถ4ายทอดเทคโนโลย ี 8 มี.ค. 56 19 เม.ย. 56 10 พ.ค. 56 
20 สํานักงานเลขานุการ 7 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56 3 พ.ค. 56 
21 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 20 มี.ค. 56 5 เม.ย. 56 จะจัดส4งภายหลัง 
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22 โครงการจัดตั้งส4วนงานจัดการศึกษา 15 มี.ค. 56 19 เม.ย. 56 3 พ.ค. 56 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟCสิกส 12 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 
24 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 6 มี.ค. 56 17 เม.ย. 56 17 พ.ค. 56 
25 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 7 มี.ค. 56 19 เม.ย. 56 16 พ.ค. 56 
26 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 14 มี.ค. 56 24 เม.ย. 56 22 พ.ค. 56 
27 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 12 มี.ค. 56 11 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 
28 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 4 มี.ค. 56 9 เม.ย. 56 9 พ.ค. 56 

รวมหน/วยงานท่ีไม/ส/งรายงาน - - 1 

 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.2 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณากําหนด
ตําแหน/งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช/วยวิชาการให&ดํารงตําแหน/งระดับชํานาญงาน
พิเศษ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ  

ด,วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ให,กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหน4งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช4วยวิชาการให,ดํารงตําแหน4งระดับชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดอ,างอิงท่ี SN0VQK3N 
เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SN0VQK3N  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.3 รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช/วยวิชาการเพ่ือเข&าสู/ตําแหน/งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ 

ด,วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ให,กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช4วยวิชาการเพ่ือเข,าสู4ตําแหน4งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ โดยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยฯ เม่ือวันท่ี 
23 พฤษภาคม 2556 โดยสรุป ดังนี้  

หลักเกณฑ   
การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และช4วยวิชาการเข,าสู4ตําแหน4งชํานาญงาน ชํานาญ

การให,พิจารณาจากระยะเวลาการดํารงตําแหน4ง ต,องมีเวลาปฏิบัติงานในตําแหน4งมาแล,วไม4น,อยกว4า 4 ป|  
การดําเนินการประเมิน   
1. ผู,ประเมิน ให,ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซ่ึง ก.บ.ม. เป̀นผู,แต4งต้ัง จํานวนไม4น,อยกว4า 3 

คน แต4ไม4เกิน 5 คน โดยจะต,องมีผู,บังคับบัญชาชั้นต,น ซ่ึงรับผิดชอบงานใกล,ชิดท่ีสุดกับตําแหน4งท่ีจะประเมินเป̀น
กรรมการอยู4ด,วย  

2. วิธีการประเมิน จะต,องดําเนินการ ดังนี้  
 ให,ผู,รับการประเมินเขียนรายละเอียดการปฏิบัติงานของตนตามหัวข,องานแต4ละงาน 

 ให,ผู,ประเมินดําเนินการประเมินท้ังลักษณะหน,าท่ีท่ีรับผิดชอบและคุณลักษณะเฉพาะของ
บุคคลท่ีสําคัญและจําเป̀นสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาด,วย  
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การประเมินงานท่ีปฏิบัติ ให,ผู,ประเมินพิจารณาประเมินจากองคประกอบ 2 อย4าง คือ ความรู,
ความสามารถ และเทคนิคเฉพาะหรือความชํานาญท่ีนําไปปรับใช,ในการปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจด,วยตนเอง ท่ีต,อง
ใช,ในการปฏิบัติงานและผลของการปฏิบัติงานในแง4คุณภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดให,
องคประกอบท้ัง 2 นี้ มีระดับการประเมินเป̀น 5 ระดับ  

3. เกณฑการประเมิน  ผู,ได,รับการประเมินต,องได,รับคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินไม4ตํ่ากว4า 2 ใน
แต4ละรายการประเมิน และได,รับคะแนนเฉลี่ยรวมจากการประเมินแต4ละองคประกอบไม4ตํ่ากว4า ระดับ 3  (ในกรณีท่ีผู,
ประเมินมีความเห็นว4าไม4สมควรเข,าสู4ตําแหน4งฯ เนื่องจากมีข,อท่ีต,องแก,ไข ให,ผู,ประเมินเสนอด,วยว4าจะต,องแก,ไขหรือ
พัฒนาผู,รับการประเมินด,วยวิธีใด และให,มีการเสนอประเมินใหม4ภายใน 6 เดือน หลังจากการประเมินครั้งแรก  

  ท้ังนี้ให,สรุปผลการประเมิน เสนอท่ีประชุม ก.บ.ม.พิจารณาอนุมัติก4อนพิจารณาแต4งต้ัง และประกาศฯ
มีผลต้ังแต4วันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 เป̀นต,นไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี SN0VLSGS เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 หรือ
สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SN0VLSGS  

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.4 รับทราบประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง การเปCดสอนรายวิชา 
01355501 ภาษาอังกฤษตามความต&องการของบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

ด,วยบัณฑิตวิทยาลัยแจ,งประกาศ เรื่อง การเปCดสอนรายวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความ
ต,องการของบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก โดยกําหนดให,นิสิตท่ียังไม4ผ4านการทดสอบภาษาอังกฤษ
แบบข,อเขียน สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต,องการของบัณฑิตวิทยาลัย แบบไม4
นับหน4วยกิต (GA) โดยมีผลต้ังแต4ภาคต,น ป|การศึกษา 2556 เป̀นต,นไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี SH0USS7I เม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SH0USS7I  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    

   มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.5 การแต/งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (อ.ทาริกา แย&มขะมัง) 

   ด,วยกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/2454 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 
แจ,งการแต4งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของ อ.ทาริกา แย,มขะมัง 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร อ,างอิงท่ี SH0UH1P0 เม่ือวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SH0UH1P0 นั้น  

   สํานักงานเลขานุการ ได,นําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาเสนอแต4งต้ังคณะกรรมการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติงาน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว, ดังนี้  

1.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ  
2.  อ.ดร.พงศพันธ  ศรีเมือง     กรรมการ  
3.  อ.ดร.แตงอ4อน  พรหมมิ     กรรมการ  
4.  น.ส.วิไล  แจ,งบุญ      เลขานุการ  

  ท้ังนี้ได,มอบหน4วยการเจ,าหน,าท่ี ประสานงานแจ,งวันท่ีเริ่มมาปฏิบัติงานจริงเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2556 เพ่ือแจ,งกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน ทันภายในวันท่ี 3 มิถุนายน 2556  
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   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    

   มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.6 การแต/งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (นายฐิติกร ชัยทาน) 

    ด,วยกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/2444 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 
แจ,งการแต4งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของนายฐิติกร ชัยทาน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน4ง ช4างเทคนิค สังกัดสํานักงานเลขานุการ อ,างอิงท่ี SH0UDFPB เม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SH0UDFPB นั้น  

    สํานักงานเลขานุการ ได,นําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาเสนอแต4งต้ังคณะกรรมการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติงาน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว, ดังนี้  

1.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ  
2.  หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ     กรรมการ  
3.  หัวหน,างานบริหารและธุรการ    กรรมการ  
4.  น.ส.วิไล  แจ,งบุญ      เลขานุการ  

   ท้ังนี้ได,มอบหน4วยการเจ,าหน,าท่ี ประสานงานแจ,งวันท่ีเริ่มมาปฏิบัติงานจริงเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2556 เพ่ือแจ,งกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน ทันภายในวันท่ี 3 มิถุนายน 2556  
    ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.7 รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช&ประโยชน�
อาคารของสถาบันอุดมศึกษา 

ด,วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0503(2)/ว 540 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 
2556 แจ,งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช,ประโยชนอาคารของ
สถาบันอุดมศึกษา  รายละเอียดข,อมูลตามประกาศสืบเนื่องจากสํานักงานการตรวจเงินแผ4นดิน ได,มีหนังสือขอให,
สํานักงานการอุดมศึกษาพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานกลางเก่ียวกับอัตราการใช,ห,องเรียนและประสิทธิภาพการใช,
ห,องเรียน ซ่ึง สกอ. ได,รวบรวมข,อมูลจากข,อคิดเห็นและข,อเสนอแนะของสถาบันอุดมศึกษาในช4วงเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 2555 และได,ดําเนินการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมของเกณฑท่ีเก่ียวข,องและประมวลความคิดเห็นของ
สถาบันอุดมศึกษาและอนุกรรมการท่ีเก่ียวข,อง โดยจัดทําเป̀นประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ และได,ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล4มท่ี 130 ตอนพิเศษ 47 ง. ประกาศเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2556 รายละเอียดอ,างอิงท่ี SH0THHJY เม่ือ
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SH0THHJY   

   อนึ่ง การวิเคราะหการใช,ประโยชนอาคารเพ่ือประกอบคําของบประมาณโครงการก4อสร,างอาคารใหม4 
งบลงทุน ประจําป| 2558 ต,องใช,ตามเกณฑมาตรฐานกลางตามประกาศดังกล4าวด,วย   

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    
   มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.8 รับทราบการขอข้ึนทะเบียนอาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารย�พิเศษ 

ด, วย โครงการจัด ต้ั งภาควิ ช า อุตสาหกรรมบริการและนวั ตกรรมภาษา  มี บัน ทึก ท่ี  ศธ 
0513.20417/0369 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติข้ึนทะเบียนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัยท่ีเป̀นอาจารย
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พิเศษ โดยขออนุมัติให, ผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล เป̀นอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป̀นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)  

อนึ่ง การเสนอแต4งต้ังอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยดังกล4าวผ4านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร 
ภาควิชา คณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ก4อนนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
แต4งต้ังต4อไป ท้ังนี้ได,ดําเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนในระบบ e-Office เม่ือ
วันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 และได,นําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร,อยแล,ว รายละเอียดอ,างอิง S20NRJFW เม่ือวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?S20NRJFW  

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    
   มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.9 แนวทางการใช&ประโยชน�จากอาคารและส่ิงปลูกสร&างของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ด,วยกองธุรการ (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20101/ว 0935 เรื่อง แนวทางการใช,ประโยชน
จากอาคารและสิ่งปลูกสร,างของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี รายละเอียดอ,างอิง S50OPZBB เม่ือวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?S50OPZBB โดยแจ,งว4า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบให,รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนหารือกับผู,อํานวยการโครงการจัดต้ัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี (รองศาสตราจารยชูเกียรติ รักซ,อน) เพ่ือพิจารณาแนวทางการใช,ประโยชนจากอาคารและสิ่งปลูก
สร,างของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอธิการบดีพิจารณาแล,วเห็นชอบในแนวทางการใช,ประโยชน และให,
ดําเนินการ ดังนี้   

1. เป̀นสถานท่ีฝ�กอบรมเกษตรกร และบุคคลท่ัวไป  

2. เป̀นศูนยขยายพันธุข,าว (โดยประสานงานกับ รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร)  

3. เป̀นสถานท่ีฝ�กงานของนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนในสาขาท่ีเก่ียวข,อง  

4. เป̀นสถานท่ีฝ�กอบรมให,กับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรฝ�กอบรมนานาชาติ  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.10 ช้ีแจงเหตุผลการส/งคะแนนตามแบบ KU 5 ไม/เปNนไปตามเวลาท่ีกําหนด ภาคปลาย ปOการศึกษา 
2555 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (อ.
ดร.รัชพล พะวงศ�รัตน�) 

ด,วยสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0312 ลงวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลความจําเป̀นการล4งคะแนนไม4เป̀นไปตามเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา ภาค
ปลาย ป|การศึกษา 2555 เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย    
อ.รัชพล พะวงรัตน ผู,จัดการรายวิชา 01424112 แจ,งเหตุผลกรณีการส4งคะแนนรายวิชาดังกล4าว ของหมู4 800 ช,ากว4า
กําหนด เนื่องจากในช4วงของการกรอกข,อมูลตามระบบออนไลนของสํานักทะเบียนและประมวลผล ไม4ปรากฏข,อมูลของ
หมู4 800 จํานวนนิสิต 18 คน ทําให,ไม4สามารถกรอกรายงานคะแนนได, และได,แจ,งข,อมูลให,กองบริการการศึกษา 
(กําแพงแสน) ตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมข,อมูล จึงเป̀นผลทําให,ไม4สามารถกรอกรายงานคะแนนได,ตามกําหนด และล4าช,าเป̀น
เวลา  1  วัน  จึ งขอแจ, งข, อ มูล เ พ่ือ พิจาณาให, ความเห็นชอบก4 อนนํ า เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรต4อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี SM12J67M เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SM12J67M   



 

L:\AGENDA 5_2556\Report 5_2556.doc 

8

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได,นําเวียนขอความเห็นชอบในระบบ e-Office รายละเอียดสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SU0XI2VK หรืออ,างอิงท่ี SU0XI2VK เม่ือวันท่ี 4 
มิถุนายน 2556 และนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเรียบร,อยแล,ว  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.11 การรับนิสิตโอนย&ายมหาวิทยาลัย (น.ส.ภัณทิชา อํานวยวิทยากุล) 
ด,วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี มีหนังสือท่ี ศธ 0521.4/71555 ลงวันท่ี 7 

ธันวาคม 2555 เรื่อง การขอโอนย,ายมหาวิทยาลัย โดยแจ,งว4า น.ส.ภัณทิชา อํานวยวิทยากุล รหัสประจําตัว 
5440410800 นักศึกษาชั้นป|ท่ี 2 สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี คะแนนเฉลี่ย 2.74 ขอโอนย,ายมหาวิทยาลัย เพ่ือเข,าศึกษาคณะ
ศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาค
ปกติ ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มีมติเห็นชอบให,นักศึกษาย,ายมหาวิทยาลัยได, 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค, น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SU0XV0C3 ห รื อ อ, า ง อิ ง ท่ี 
SU0XV0C3 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 นั้น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มอบให,คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
พิจารณาการรับโอนย,ายมหาวิทยาลัย ซ่ึงโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําเสนอ
คณะกรรมการประจําภาควิชาฯ ครั้งท่ี 1/2556  เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2556 เพ่ือพิจารณาเรียบร,อยแล,ว โดยมีมติรับ
โอน น.ส.ภัณทิชา อํานวยวิทยากุล เข,าศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ ได, โดยมีเง่ือนไข ดังนี้  

1. ในส4วนของรายวิชาเอกภาษาอังกฤษ ให,เริ่มลงทะเบียนเรียนวิชา 01355116 และวิชา 01355117 
พร,อมกับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ชั้นป|ท่ี 1  

2. การเทียบโอนรายวิชาอ่ืนนอกเหนือจากวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให,เป̀นไปตามดุลพินิจของ
สาขาวิชาต,นสังกัด  

ท้ังนี้ได,นําเวียนในระบบ e-Office เพ่ือขอให,คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบ
เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 รายละเอียดอ,างอิงท่ี SU0XI2VK เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SU0XI2VK และนําเสนอวิทยาเขตฯ พิจารณาเรียบร,อย
แล,ว  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม   รับทราบ   

3.12 ขออนุมัติย&ายคณะ/สาขาวิชาเอก   
เนื่องจากมีนิสิตยื่นคําร,องขออนุมัติย,ายคณะ/สาขาวิชาเอก จํานวน 2 ราย เพ่ือเข,าศึกษาในคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาการจัดการ ดังนี้    

1. นางสาวพิมพลภัส  ศรีสําราญ นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท4องเท่ียว โครงการจัดต้ัง
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ชั้นป|ท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 2.66 ขอ
ย,ายสาขาวิชาเอกมาศึกษาในหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) ภาคพิเศษ โดยผู,ปกครองอนุญาต อาจารยท่ีปรึกษา ประธาน
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (สาขาวิชาเอกเดิม) ไม4ขัดข,อง และโครงการจัดต้ัง
ภาควิชาบริหารธุรกิจฯ ประธานโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ สาขาวิชาเอกท่ีประสงคจะขอย,ายไม4
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ขัดข,อง รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SB0ZI16Q หรืออ,างอิงท่ี 
SB0ZI16Q เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2556     

2. นางสาวอลิษา ธรรมเจริญ นิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ชั้นป|ท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย 2.39  ขอย,ายคณะและสาขาวิชาเอก มาศึกษาในหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคปกติ  
เนื่องจากป(วยเป̀นมะเร็งกระดูกจึงไม4สามารถศึกษาต4อในสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได,  ท้ังนี้ผู,ปกครองนิสิต
อนุญาต อาจารยท่ีปรึกษา หัวหน,าภาควิชา คณบดีต,นสังกัดเดิมเห็นชอบอนุมัติ และประธานโครงการจัดต้ังภาควิชา
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ไม4ขัดข,องยินดีรับย,ายมาศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ ภาคปกติ รายละเอียดสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SU0XIP9K ห รื อ อ, า ง อิ ง ท่ี  SU0XIP9K เ ม่ื อ วั น ท่ี  4 
มิถุนายน 2556    

 อนึ่ง ก า ร ขอ อนุ มั ติ ดั ง กล4 า ว เ ป̀ น ไ ปต าม ข, อ บั ง คั บ ว4 า ด, ว ย ก า ร ศึ ก ษา ข้ั น ป ริ ญญ าต รี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548 ข,อ 16 การย,ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ซ่ึงผ4านความเห็นชอบ
จากภาควิชา คณบดีต,นสังกัด และอยู4ในดุลยพินิจของภาควิชา คณบดีต,นสังกัดท่ีจะรับโอน/ย,าย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ  

ท้ังนี้ได,นําเวียนในระบบ e-Office เพ่ือขอให,คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบ
เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 รายละเอียดอ,างอิงท่ี SU0XI2VK เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SU0XI2VK และนําเสนอวิทยาเขตฯ พิจารณาเรียบร,อย
แล,ว  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติค/าธรรมเนียมพิเศษจากโครงการภาคพิเศษเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพ้ืนฐาน  

ด,วยท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันพุธท่ี 22 ธันวาคม 
2555 พิจารณา เรื่อง การของบประมาณจากค4าธรรมเนียมพิเศษจากโครงการภาคพิเศษสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาพ้ืนฐานจากคณะฯ เนื่องจากรายวิชาพ้ืนฐานมีค4าใช,จ4ายในการดําเนินการเป̀นเงินจํานวนมาก อาทิ การ
เบิกค4าล4วงเวลาให,กับเจ,าหน,าท่ีท่ีต,องปฏิบัติงานล4วงเวลา การจัดซ้ือสารเคมีและอุปกรณต4าง ๆ  ดังนั้น ท่ีประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบให,มีการของบประมาณจากค4าธรรมเนียมโครงการภาคพิเศษท่ีโอนให,กับคณะฯ นํามาสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาพ้ืนฐานของคณะฯ โดยให,สายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาพ้ืนฐานจัดทําแผนฯ 
ประกอบการของบประมาณดังกล4าวเสนอ และให,นําเสนอมตินี้ต4อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต4อไป 
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SM0VR13M หรืออ,างอิงท่ี 
SM0VR13M เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556   

อนึ่ง ค4าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ ท่ีได,รับจากโครงการภาคพิเศษต4าง ๆ ยกเว,นของการจัดการโรงแรม
และท4องเท่ียว Q13 ของโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. คณะฯ ได,รับโอนโดยหักค4าใช,จ4ายสนับสนุนทุนการศึกษาร,อยละ 
20 และสนับสนุนการวิจัย ร,อยละ 6 แล,ว เพ่ือใช,ในการบริหารจัดการต4าง ๆ อาทิ การจ,างเหมาทําความสะอาดอาคาร 
ป|ละประมาณ 3,000,000 บาท ค4าจ,างเหมารักษาความปลอดภัย ป|ละประมาณ 1,000,000 บาท ค4ากระแสไฟฟ�า ป|ละ
ประมาณ 6,000,000 บาท และค4าใช,จ4ายในส4วนของการผ4อนชําระเงินต,นพร,อมดอกเบ้ียเงินกู,สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป|ละประมาณ 2,000,000 บาท การผ4อนชําระเงินกู,เพ่ือพัฒนาบุคลากรคืนมหาวิทยาลัย ป|
ละ 500,000 บาท อ่ืน ๆ  ในส4วนของข,อมูลประมาณการรายรับ และรายจ4ายของส4วนกลาง จักมอบงานนโยบายและ
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แผน ดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมต4อไป สําหรับค4าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ จากนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
คณะฯ ได,พิจารณาจัดสรรให,หน4วยงานต,นสังกัดนิสิตในสัดส4วนร,อยละ 30 หลังจากค4าใช,จ4ายสนับสนุนทุนการศึกษา 
และการวิจัยร,อยละ 26 แล,ว และในส4วนของระดับบัณฑิตศึกษา ได,จัดสรรให,หลักสูตรฯ ท่ีเก่ียวข,องท้ังหมด       

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาในประเด็นดังกล4าวแล,ว แต4ข,อมูลประกอบการพิจารณามีความหลากหลาย ดังนั้น
จึงขอชะลอเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต4อไป  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.2 การบริหารจัดการเบิกจ/ายค/าตอบแทนการสอนโครงการหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร� ภาค
พิเศษ 

ด,วยท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันพุธท่ี 22 ธันวาคม 
2555 พิจารณา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนให,หลักสูตรภาคพิเศษ โดยเฉพาะหลักสูตรใหม4 เก่ียวกับการจัดสรร
ค4าใช,จ4าย ท้ังค4าสอนและค4าใช,จ4ายของต,นสังกัด ดังนั้น ท่ีประชุมมีความคิดเห็นและมติเห็นชอบให,ดําเนินการ ดังนี้  

1. ให,คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจ,งไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ต้ังแต4ภาคต,น 
ป|การศึกษา 2556 ให,คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ดําเนินการเบิกจ4ายค4าสอนให,กับอาจารยเอง โดยคณะศิลป
ศาสตรฯ จะไม4เบิกค4าสอนให,ก4อน ท้ังนี้เนื่องจากทําให,ระบบการเงินของคณะศิลปศาสตรฯ มีผลกระทบกับการ
บริหารงานของคณะฯ  

2. ให,นําเสนอการดําเนินการดังกล4าวตามข,อ 1 ให,ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา  

รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SM0WDG4L หรืออ,างอิงท่ี 
SM0WDG4L เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร แจ,งข,อมูลเพ่ิมเติมว4าได,ประสานงานแจ,งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรทาง
วาจาแล,ว โดยคณะวิศวกรรมศาสตรจะติดตามเร4งรัดให,โครงการในสังกัดตรวจสอบและโอนค4าใช,จ4ายให,คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตรโดยเร็ว  

สําหรับกรณีการดําเนินการเบิกค4าตอบแทนการสอน ท่ีประชุมขอให,รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร
ประสานงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือเบิกค4าใช,จ4ายให,กับอาจารยผู,สอนในแต4ละรายวิชาโดยตรง และโอนเงิน
ค4าใช,จ4ายส4วนท่ีเหลือให,กับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.3 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ด,วย อ.ภัทรพร จินตกานนท มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20405/0319 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 เรื่อง 
ขอเสนอวาระเข,าท่ีประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยแจ,งว4าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร ได,
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชา 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการค,นคว,า ท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน
ให,กับหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท4องเท่ียว) ท้ังหลักสูตรรหัส Q12 ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี และรหัส Q13 
ของโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. ในภาคต,น ป|การศึกษา 2555 และยังคงมีการเปCดสอนรายวิชานี้ให,กับหลักสูตรรหัส 
Q13 ของโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. ในภาคต,น ป|การศึกษา 2556 โดยท่ีหลักสูตรรหัส Q12 ของวิทยาเขต
สุพรรณบุรี  ได, เสนอขอเปCดรายวิชาดังกล4าวเองและมีอาจารย พิเศษเป̀นผู,สอน โดยมิได,แจ, งให,สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรทราบ จึงอยากขอความชัดเจนเก่ียวกับประเด็นต4อไปนี้ ว4ายังคงยึดถือปฏิบัติตามนั้นหรือไม4 ดังนี้  



 

L:\AGENDA 5_2556\Report 5_2556.doc 

11

1. การเปCดรายวิชาโดยเชิญอาจารยพิเศษเป̀นผู,สอน  

 ถ,ารายวิชาใดท่ีมีหน4วยงานในวิทยาเขตนั้นรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาแล,ว 
และหลักสูตรมีความประสงคจะจัดการเรียนการสอนในวิชานั้น หลักสูตรต,องประสานกับหน4วยงานท่ีรับผิดชอบเดิม
เพ่ือให,จัดการเรียนการสอนให, หากหน4วยงานนั้นไม4สามารถจัดการเรียนการสอนให,กับหลักสูตรท่ียื่นขอให,เปCดรายวิชา
ได,ในภาคการศึกษานั้น ๆ หลักสูตรจึงจะมีสิทธิในการขอเปCดรายวิชานั้นเองโดยเชิญอาจารยพิเศษได,  

2.  การตัดเกรดในรายวิชาเดียวกัน  

 หากมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดในวิทยาเขตเดียวกันไม4ว4าจะเป̀นสําหรับภาคปกติ
หรือภาคพิเศษ จะต,องมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเป̀นรูปแบบเดียวกัน และมีเกณฑในการประเมินผลแบบเดียวกัน 
และตัดเกรดร4วมกันทุกหมู4 โดยผู,สอนจะต,องประชุมร4วมกันเพ่ือตัดเกรด  

3.  การจัดทํา มคอ.  

 ในการจัดการเรียนการสอนแต4ละรายวิชา จะต,องมี มคอ. 3 และ มคอ.5 เพียงชุดเดียว 
(ในทางปฏิบัติของ มก. ถ,าต4างวิทยาเขต ให,ส4ง มคอ. 5 แยกกันได,)  

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร จึงขอให,หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร พิจารณาเสนอวาระให,ท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเพ่ือให,ทุกฝ(ายปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SM0WMCWB หรืออ,างอิง
ท่ี SM0WMCWB เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556  

ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 
4/2556 เม่ือวันพุธท่ี 22 พฤษภาคม 2556 พิจารณา เรื่อง ท่ี อ.ภัทรพร จินตกานนท นําเสนอวาระเรียบร,อยแล,ว และ 
มีมติ ดังนี้  

1.  ประเด็นตามข,อ 1 ให, อ.ภัทรพร จินตกานนท นําเสนอวาระวาระคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพ่ือกําหนดเป̀นแนวปฏิบัติต4อไป  

2.  ประเด็นตามข,อ 2 และ 3 เป̀นมาตรฐานท่ี มก. ได,กําหนดให,ดําเนินการอยู4แล,ว  

จากประเด็นข,อ 1 – 3 ได,ตรวจสอบข,อมูลเบ้ืองต,นแล,ว โครงการหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและท4องเท่ียว ภาคพิเศษ รหัส Q12 ขอเปCดสอนรายวิชา 03752111 ซ่ึงเป̀นรายวิชาในหลักสูตร บธ.บ.
(การจัดการโรงแรมและท4องเท่ียว)  ในภาคต,น ป|การศึกษา 2555 โดยการขออนุมัติเปCดสอนเป̀นภาระหน,าท่ีของ
โครงการ และได,เชิญ อ.ภัทรพร จินตกานนท เป̀นอาจารยพิเศษผู,สอน รหัสหมู4 850 และ 851 และหลักสูตรรหัส Q13 
ของโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. ดําเนินการขออนุมัติเปCดสอน และเชิญ อ.ภัทรพร จินตกานนท เป̀นอาจารยพิเศษ
ผู,สอน รหัสหมู4 855 – 857  สําหรับป|การศึกษา 2556 โครงการ Q12 ประสบป2ญหาเรื่องห,องเรียน จึงประสานงานกับ 
ผอ.สํานักหอสมุด กําแพงแสน (ดร.เปรมปรีด์ิ บุญรังษี) ขอเชิญเป̀นอาจารยพิเศษ สอนรายวิชาดังกล4าว โดยขอใช,
สถานท่ีของสํานักหอสมุด ส4วนโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. ได,เชิญ อ.ภัทรพร จินตกานนท เป̀นอาจารยพิเศษผู,สอน  
สําหรับเรื่อง มคอ. โครงการได,ประสานงานกับ ผอ.ห,องสมุด แล,วว4าการจัดทํา มคอ. 3 มคอ. 5 และข,อสอบกลางภาค/
ปลาย ต,องดําเนินการตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงโครงการได,ประสานงานกับเจ,าหน,าท่ีของโครงการ อบน. เพ่ือ
ประสานงานนัดหมายอาจารยพิเศษเพ่ือพิจารณาเรื่อง มคอ.3 มคอ.5 และการจัดการเรียนการสอนการวัดและ
ประเมินผลร4วมกัน นอกจากวิชา 03752111 แล,วการขอเปCดสอนรายวิชาอ่ืน อาทิ สถิติธุรกิจเบ้ืองต,น ภาษาอังกฤษ 
กฎหมายธุรกิจ ซ่ึงเป̀นรหัส 03xxxxxx  ซ่ึงโครงการเป̀นหน4วยงานท่ีรับผิดชอบขออนุมัติเปCดสอน และมีบันทึกขอเชิญ
อาจารยพิเศษจากหน4วยงานท้ังภายในคณะ และภายนอกคณะฯ ป|การศึกษา 2556 หลักสูตรรหัส Q12 ได,เชิญ รศ.
พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน และ รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพ4าย เป̀นผู,สอนรายวิชาสถิติธุรกิจ และเชิญ อ.ทนง ตะภา อัยการ
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ประจําจังหวัดกาญจนบุรี เป̀นอาจารยพิเศษผู,สอนรายวิชากฎหมายธุรกิจ สําหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ ได,
ประสานงานเชิญอาจารยพิเศษจากโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นประเด็นความรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนวิชาในหลักสูตรฯ ซ่ึงใช,รหัส 03 จึงมิใช4หน,าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหน4วยงานตามท่ีสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรนําเสนอ  

อนึ่ง โครงการได,ประสานงานเชิญอาจารยพิเศษ (ดร.เปรมปรีด บุญรังษี ผู,อํานวยการสํานักหอสมุด 
กําแพงแสน) กับ อ.ภัทรพร จินตกานนท เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับ มคอ.3 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2556 แล,ว โดยภาคต,นป|
การศึกษา 2556  เนื่องจากเตรียมแผนการสอนได,แตรียมแผนการสอนรายวิชา 01371111 แทนรายวิชาการ 
03752111 เพราะได,รับเอกสารรายวิชาจากโครงการไม4ตรงกับป2จจุบัน กอปรกับมีภาระงานอ่ืนไม4สามารถเตรียม
แผนการสอนได,ทันเปCดภาคการศึกษานี้ จึงขอให, อ.ภัทรพร จินตกานนท เป̀นอาจารยผู,สอนแทน        

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมอภิปรายและพิจารณาประเด็นการดําเนินงานของโครงการภาคพิเศษต4าง ๆ ซ่ึงดําเนินการ
ตามระเบียบของโครงการ และเพ่ือให,การบริหารงานการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล,องกัน จึงสรุป
แนวทางปฏิบัติเพ่ือให,ชัดเจน ดังนี้  

1. ให,โครงการภาคพิเศษ แจ,งหน4วยงานท่ีเก่ียวข,องภายในคณะฯ ทราบเพ่ือเชิญอาจารยผู,สอนใน
รายวิชาท่ีมีอาจารยซ่ึงมีคุณวุฒิ และหน4วยงานในสังกัดคณะฯ เปCดสอนอยู4เดิมแล,วก4อน ท้ังนี้ในกรณีท่ีอาจารยผู,สอนใน
สังกัดของหน4วยงานภายใน/โครงการ มีภาระงานสอนไม4เกิน 150 หน4วยชั่วโมง/ภาคการศึกษา สําหรับข,าราชการ 
หรือไม4เกิน180 หน4วยชั่วโมง/ภาคการศึกษา สําหรับพนักงาน ให,โครงการเชิญอาจารยผู,สอนในสังกัดนั้นเป̀นอาจารย
พิเศษก4อน ท้ังนี้อาจารยผู,สอนในสังกัดหน4วยงานภายใน/โครงการ ควรสอนรายวิชาของหลักสูตรภาคพิเศษ ไม4เกิน 3 
รายวิชา และไม4ควรเกินก่ึงหนึ่งของรายวิชาท่ีสอนในภาคปกติ  

2. กรณีการประเมินผลรายวิชาเดียวกันท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ และการจัดทํา มคอ. ให,เป̀นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตร/รายวิชา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.4 การอนุมัติแก&ไขคะแนนโดยใช&แบบ KU 7 จํานวน 2 รายวิชา ภาคฤดูร&อน พ.ศ. 2556 (ฟCสิกส� 
คณิตศาสตร�)  

ด,วยอาจารยผู,สอน อาจารยผู,จัดการรายวิชา หัวหน,าสายวิชา/โครงการต4าง ๆ แจ,งขออนุมัติแก,ไข
คะแนนรายวิชาต4าง ๆ โดยใช,แบบ KU 7 ซ่ึงมิใช4การแก,ไขคะแนน I ในช4วงระยะเวลาหลังจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 25 มีนาคม 2556 ดังนั้นเพ่ือความรวดเร็ว และเป̀นประโยชนต4อนิสิต 
คณบดีจึงอนุญาตให,นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ผ4านระบบ e-Office เพ่ือให,การปฏิบัติ
เป̀นไปตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเห็นชอบให,กําหนดแนว
ทางการแก,ไขคะแนนโดยใช, KU 7 ไว,ดังนี้  

1.  KU 7 ให,ใช,สําหรับการแก,ไขคะแนน “I” เท4านั้น  
2.  สําหรับการแก,ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให,ดําเนินการโดยอาจารยผู,สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก,ไขคะแนนโดย

นําเรียนหัวหน,าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ(ายวิชาการ พิจารณาให,ความเห็นชอบ
ตามลําดับ ก4อนนําส4งสํานักทะเบียนและประมวลผล พร,อม KU 7 เพ่ือดําเนินการต4อไป    

 ฝ(ายเลขานุการ จึงขอรวบรวมข,อมูลรายวิชาต4าง ๆ ท่ีเสนอขอแก,ไขคะแนนอ่ืน ๆ ซ่ึงได,นําเรียน
พิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระบบ e-Office ล4วงหน,าเพ่ือความรวดเร็ว และเป̀นประโยชนต4อนิสิต 
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รวมท้ังรายวิชาท่ียังมิได,ดําเนินการเวียนในระบบ เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา รวม
จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้  
ท่ี อาจารยผู,สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมู4 ภาค/ป|

การศึกษา 
คะแนน

เดิม 
คะแนน

ใหม4 
เหตุผล อ,างอิงใน

ระบบ 

1 อ.ภัทรพงศ รักน,อย 

 

 

01420119 Abridged Physics    700 ฤ ดู ร, อ น 
2555-2556 

F D ขออนุมัติแก,ไขเกรดของ 
นายเกรียงศักด์ิ บญุ
พิทักษ นิสิตคณะเกษตร 
เน่ืองจากรวมคะแนน
ผิดพลาด 

SM0W5GD7 
วันท่ี 27 พ.ค.  
2556   

2 อ . ด ร . พ ร พิ ศ  ยิ้ ม
ประยูร  

01417112 Calculus II  701 ฤ ดู ร, อ น 
2555-2556 

F D ขออนุมัติแก,ไขเกรดของ 
นายสหชัย เชยเหมือน
จันทร นิสิตคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร
เน่ืองจากขาดสอบ และ
ได,ขอสอบชดเชย  

SO0ORB1O
วันท่ี 29 พ.ค. 
2556 

  ท้ังนี้ อาจารยผู,สอน ได,จัดทําบันทึกเสนอขอแก,ไขระดับคะแนนรายวิชาถึงประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ/หัวหน,าสายวิชา ส4งส4วนงานจัดการศึกษา ผ4านรองคณบดีฝ(ายวิชาการ คณบดี และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ โดยนําเรียนในระบบ e-Office  สืบค,นได,ตามลําดับ ดังนี้  

- http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SM0W5GD7  
- http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SO0ORB1O   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา     

มติท่ีประชุม เห็นชอบ      

4.5 ขออนุมัติเสนอผลงานเพ่ือกําหนดตําแหน/งทางวิชาการ (อ.ดร.บุญเดช เบิกฟQา)  

ด,วย อ.ดร.บุญเดช  เบิกฟ�า พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน4ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร บรรจุเข,ารับราชการ ตําแหน4ง อาจารย เม่ือวันท่ี 1 
ตุลาคม 2552 รวมอายุราชการ 3 ป| 7 เดือน 28 วัน (นับถึงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556) เสนอผลงานเพ่ือขอตําแหน4ง
ทางวิชาการ ตําแหน4งผู,ช4วยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี โดยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ได,พิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานครบถ,วนแล,ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับ
เรื่องเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้  ดังนี้    

1) แบบประวัติส4วนตัวและหนังสือรับรองปริมาณงาน (ก.พ.ว.03)   

2) เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01403345 การจําลองแบบด,วยคอมพิวเตอรในวิชา
เคมีและวิศวกรรมเคมี        

3) บทความวิจัย  2  เรื่อง  

รายละเอียดแบบ ก.พ.ว.03 สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SN0OXLS0 อ,างอิง
ท่ี SN0OXLS0 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556        

อนึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน4งทางวิชาการประจําคณะฯ ได,ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ 
ตําแหน4ง ชั่วโมงสอน ก.พ.ว.03  ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพเผยแพร4ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ดังนั้น
เห็นสมควรนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให,ความเห็นชอบ และมอบคณบดี 
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พิจารณาเสนอเรื่อง แต4งต้ังตําแหน4งทางวิชาการ โดยพิจารณาเสนอรายชื่อผู,ทรงคุณวุฒิในสาขาคณิตศาสตร โดยวิธี
ปกติ ไม4น,อยกว4า 6 ท4าน ตามบัญชีรายชื่อผู,ทรงคุณวุฒิท่ีได,รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต4อไป     

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และให,มอบคณบดีพิจารณาเสนอชื่อผู,ทรงคุณวุฒิต4อไป  

4.6 ขออนุมัติประเมินการสอนเพ่ือขอตําแหน/งผู&ช/วยศาสตราจารย� (อ.ดร.ทิสวัส  ธํารงสานต�)   

ด,วย อ.ดร.ทิสวัส ธํารงสานต พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน4ง อาจารย สังกัด
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,รับอนุมัติบรรจุเข,ารับราชการ ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต4วันท่ี 11 กรกฎาคม 2544 เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหน4งทางวิชาการใน
ตําแหน4งผู,ช4วยศาสตราจารย สาขาวิชาฝรั่งเศส โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01356221 การอ4านภาษา
ฝรั่งเศส (French Reading I) ในภาคต,น ป|การศึกษา 2556 และจัดส4งเอกสารประกอบ ด,วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตําแหน4งทางวิชาการ 

2. แบบประวัติส4วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)   

3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01356221 การอ4านภาษาฝรั่งเศส (French Reading I)    

4. แผนการสอนรายวิชา 01356221 การอ4านภาษาฝรั่งเศส (French Reading I) ภาคต,น ป|
การศึกษา 2556      

ท้ังนี้หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร ได,ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงานเรียบร,อยแล,ว 
และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับเรื่องเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดอ,างอิง
ท่ี SM0WUPQM  เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556  

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ,งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว,ตามข,อ 4.2 หน4วยงานจะต,องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคต,น ประจําป| 2556 จะต,องเสนอเรื่องส4งถึงกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน ก4อนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2556    

ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด,วยความ
เรียบร,อย และเป̀นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให,
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน,าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน,าภาควิชาหรือ
เทียบเท4า เป̀นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน4งทาง
วิชาการ จํานวน 2 ท4าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต4งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ต4อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน4งทางวิชาการอนุมัติแต4งต้ังต4อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี I70ZKY5B หรือสืบค,นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?I70ZKY5B พร,อมนี้ได,แนบบัญชีรายชื่อกรรมการ
ประเมินผลการสอนตําแหน4งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร อ,างอิงท่ี FW0Z9BXZ หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ  โดยพิจารณาเสนอแต4งต้ังคณะกรรมการ
ตามองคประกอบต4อไป  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยเสนอแต4งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้  
1.  หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร   เป̀น ประธานอนุกรรมการ  
2.  ผศ.ชูศรี  บัณฑิตวิไล  เป̀น อนุกรรมการ  
3.  ผศ.กาญจนา  โรจนพานิช  เป̀น อนุกรรมการ  
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4.7 ขออนุมัติประเมินการสอนเพ่ือขอตําแหน/งรองศาสตราจารย� (ผศ.ดร.ฐิติยา แซ/ปSง) 

เนื่องจาก ผศ.ดร.ฐิติยา แซ4ป2ง ข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน4ง ผู,ช4วยศาสตราจารย 
สังกัดสาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,รับอนุมัติแต4งต้ังให,ดํารงตําแหน4งผู,ช4วย
ศาสตราจารย เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 ป2จจุบันดํารงตําแหน4งผู,ช4วยศาสตราจารย เป̀นเวลา 4 ป| 3 เดือน 8 วัน   
เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหน4งทางวิชาการในตําแหน4งรองศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี โดยเสนอขอ
ประเมินผลการสอนในรายวิชา 01403113 เคมีท่ัวไป 1 (General Chemistry I) ในภาคต,น ป|การศึกษา 2556 และ
จัดส4งเอกสารประกอบ ด,วย    

1. แบบประวัติส4วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)  

2. ประมวลการสอนรายวิชา 01403113 เคมีท่ัวไป 1 ภาคต,น ป|การศึกษา 2556  

3. ประมวลการสอนรายวิชา 01403113 เคมีท่ัวไป 1 ภาคต,น ป|การศึกษา 2555  

4. เอกสารคําสอนรายวิชา 01403113 เคมีท่ัวไป 1  

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี ได,ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน
เรียบร,อยแล,ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับเรื่องเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 และ
จากการตรวจเอกสาร ผศ.ดร.ฐิติยา  แซ4ป2ง ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ คณะศิลปศาสตรฯ 
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา  

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ,งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว,ตามข,อ 4.2 หน4วยงานจะต,องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคต,น ประจําป| 2555 จะต,องเสนอเรื่องส4งถึงกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน ก4อนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2556    

ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด,วยความ
เรียบร,อย และเป̀นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให,
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน,าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน,าภาควิชาหรือ
เทียบเท4า เป̀นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน4งทาง
วิชาการ จํานวน 2 ท4าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต4งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ต4อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน4งทางวิชาการอนุมัติแต4งต้ังต4อไป พร,อมนี้ได,แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการ
สอน ตํ าแหน4 งท า ง วิ ช า ก า ร  คณะ ศิ ล ปศาส ต ร แ ล ะ วิ ท ย าศาส ต ร  อ, า ง อิ ง ท่ี  FW0Z9BXZ ห รื อสื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยเสนอแต4งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้  

1.  หัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร   เป̀น ประธานอนุกรรมการ  

2.  รศ.จงรักษ   แก,วประสิทธิ์  เป̀น อนุกรรมการ  

3.  รศ.วีรชัย   พุทธวงศ  เป̀น อนุกรรมการ  

4.8 ขออนุมัติประเมินการสอนเพ่ือขอตําแหน/งผู&ช/วยศาสตราจารย� (อ.ดร.วีรมลล� ไวลิขิต) 

เนื่องจาก อ.ดร.วีรมลล ไวลิขิต พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน4ง อาจารย สังกัดสาขาวิชาเคมี สาย
วิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร บรรจุเข,ารับราชการเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2550 ป2จจุบันดํารง
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ตําแหน4งอาจารย เป̀นเวลา 5 ป| 8 เดือน 3 วัน เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหน4งทางวิชาการใน
ตําแหน4งผู,ช4วยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01403231 ปริมาณวิเคราะห
ทางเคมี    (Chemical Quantitative Analysis) ในภาคต,น ป|การศึกษา 2556 และจัดส4งเอกสารประกอบ ด,วย    

1. แบบเสนอขอประเมินการสอน  

2. แบบประวัติส4วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)  

3. ประมวลการสอนรายวิชา 01403231 ปริมาณวิเคราะหทางเคมี ภาคต,น ป|การศึกษา 2556  

4. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01403231 ปริมาณวิ เคราะหทางเคมี (Chemical 
Quantitative Analysis)   

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี ได,ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน
เรียบร,อยแล,ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับเรื่องเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 และ
จากการตรวจเอกสาร อ.ดร.วีรมลล ไวลิขิต แล,ว ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ คณะศิลป
ศาสตรฯ นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา  

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ,งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว,ตามข,อ 4.2 หน4วยงานจะต,องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคต,น ประจําป| 2555 จะต,องเสนอเรื่องส4งถึงกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน ก4อนวันท่ี 1 
มิถุนายน 2556    

ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด,วยความ
เรียบร,อย และเป̀นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให,
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน,าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน,าภาควิชาหรือ
เทียบเท4า เป̀นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน4งทาง
วิชาการ จํานวน 2 ท4าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต4งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ต4อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน4งทางวิชาการอนุมัติแต4งต้ังต4อไป พร,อมนี้ได,แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการ
สอน ตํ าแหน4 งท า ง วิ ช า ก า ร  คณะ ศิ ล ปศาส ต ร แ ล ะ วิ ท ย าศาส ต ร  อ, า ง อิ ง ท่ี  FW0Z9BXZ ห รื อสื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยเสนอแต4งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้  

1.  หัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร   เป̀น ประธานอนุกรรมการ  

2.  ผศ.ฐิติยา    แซ4ป2ง  เป̀น อนุกรรมการ  

3.  ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล   เป̀น อนุกรรมการ  

4.9 ขออนุมัติจัดทําผลงานทางวิชาการในเวลาราชการ ภาคต&น ปOการศึกษา 2556     

ด,วย อ.ดร.ทิสวัส ธํารงสานต พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน4ง อาจารย สังกัด
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,รับอนุมัติบรรจุเข,ารับราชการ ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต4วันท่ี 11 กรกฎาคม 2544 เสนอขอจัดทําผลงานทางวิชาการในเวลาราชการ หนังสือ 
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“ปทานุกรมคําหลากความภาษาฝรั่งเศส-ไทย” เพ่ือใช,เป̀นหนังสือประกอบการค,นคว,าความหมายของคําศัพทให,กับ
นิสิต นักศึกษา และผู,ท่ีเรียนภาษาฝรั่งเศสท่ัวไป โดยจักนําเสนอสํานักพิมพเพ่ือพิมพเผยแพร4 และขออนุมัติคิดภาระงาน
ต4อไป  

ในการนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คราวประชุมครั้งท่ี 
4/2556 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 พิจารณาแล,วมีมติเห็นชอบ และให,นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาให,ความเห็นชอบการคิดภาระงาน ท้ังนี้ระยะเวลาท่ีเสนอโครงการ 1 ภาคการศึกษา รายละเอียดสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?S50YOQ2B หรืออ,างอิงท่ี S50YOQ2B เม่ือวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2556    

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยคิดภาระงานได, 1 ภาคการศึกษาเม่ือสํานักพิมพรับพิมพ  

4.10 การปรับโครงสร&างภาควิชา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  
   ตามท่ีได,ประสานงานกับผู,อํานวยการกองแผนงาน เรื่อง ความก,าวหน,าในการวิเคราะหการปรับ
โครงสร,างหน4วยงานภายในคณะฯ และได,รับแจ,งว4ากองแผนงาน ได,วิเคราะหเบ้ืองต,น และหารือกับท4านรองอธิการบดี
ฝ(ายวิจัย (รศ.ดร.ศรปราชญ) แล,ว ท้ังนี้ขอให,คณะฯ พิจารณาปรับชื่อชื่อภาควิชามิให,ซํ้าซ,อนกับชื่อคณะท่ีจะแยกใน
อนาคต และไม4ซํ้ากับชื่อคณะฯ ท่ีมีอยู4ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และในกรณีท่ีต,องการใช,ชื่อเดิม ควรแจ,งข,อมูล
เหตุผลประกอบการยืนยัน/เตรียมสําหรับการชี้แจงในท่ีประชุมคณบดี และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ประมาณการว4า
จะดําเนินการให,แล,วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2556 นั้น  

   สํานักงานเลขานุการ ได,แจ,งให,หน4วยงานภายใน/โครงการทราบ เพ่ือพิจารณายืนยัน ปรับแก,ไขตาม
ความเห็นของกองแผนงานและรองอธิการบดีฝ(ายวิจัย และหน4วยงานได,แจ,งยืนยันและปรับแก,ไข (ไม4รวมสํานักงาน
เลขานุการ และศูนยส4งเสริมการวิจัยและถ4ายทอดเทคโนโลยี) รายละเอียดอ,างอิงท่ี S501Q8UZ เม่ือวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?S501Q8UZ  ดังนี้     

ชื่อเดิม ชื่อท่ีปรับใหม4 ตามความเห็นกองแผนงานฯ 
1. ภาควิชาวิทยาศาสตร 1. ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
2. ภาควิชาเคมี 2. ภาควิชาเคมี 
3. ภาควิชาฟCสิกส 3. ภาควิชาฟCสิกส 
4. ภาควิชาจุลชีววิทยา 4. ภาควิชาจุลชีววิทยา 
5. ภาควิชาคณิตศาสตร 5. ภาควิชาคณิตศาสตร 
6. ภาควิชาคอมพิวเตอร 6. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
7. ภาควิชาศิลปศาสตร 7. ภาควิชาภาษา วัฒนธรรมและนวัตกรรมการสื่อสาร 
8. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 8. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
9. ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 9. ภาควิชาพาณิชยศาสตรและพัฒนาการเศรษฐกิจ 
10. ภาควิชาสังคมศาสตร 10. ภาควิชามนุษยและสังคม  

ท้ังนี้โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา แจ,งยืนยันขอคงสถานภาพเป̀น
โครงการจัดต้ังภาควิชาโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาต4อไป เนื่องจากอยู4ในระหว4าง
การเตรียมความพร,อมเพ่ือขอเปลี่ยนสถานภาพเป̀นโครงการจัดต้ังคณะอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ใน
ป|งบประมาณ 2558  ซ่ึงในห,วงระยะเวลาดังกล4าวการก4อสร,างอาคารใหม4งบประมาณ 436 ล,านบาทจะแล,วเสร็จพอดี   
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นอกจากนี้ กองแผนงานแจ,งขอข,อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให,การวิเคราะหโครงสร,างได,ข,อมูลครบถ,วน โดย
ให,แจ,งชื่อสาขาวิชาภายในภาควิชาท่ีจะดําเนินการปรับปรุง ซ่ึงสรุปข,อมูลตามอ,างอิง SU10ZVLV เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 
2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SU10ZVLV  ดังนี้  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

4.11 ขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษาภาคปลาย ปOการศึกษา 2555-2556 ครั้งท่ี 2 

ด,วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0385 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม
2556 เรื่อง รายชื่อผู,มีสถานภาพทางการศึกษาอยู4ในข4ายสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ป|การศึกษา 2555-2556 คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2 จํานวน 98 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษา
ครบถ,วนตามความต,องการของหลักสูตร และมีแต,มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท4านั้น ส4วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข,องกับการอนุมัติปริญญา ขอให,คณะฯเป̀นผู,ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดอ,างอิงท่ี RY0W6KIW เม่ือวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RY0W6KIW ดังนี้    

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ       จํานวน  49  คน 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี    จํานวน  28  คน 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จํานวน 21  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล,ว อยู4
ในข4ายท่ีสามารถจบการศึกษาได, และได,ประสานงานแจ,งหน4วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค,างกับสายวิชาต,นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห,องสมุดคณะ เรียบร,อยแล,วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล4าวไม4มีหนี้สินค,างชําระ 
และเนื่องจากกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ขอให,ดําเนินการตรวจสอบและแจ,งผลให,ทราบภายในวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2556 ดังนั้นจึงนําเวียนในระบบ เพ่ือขอความเห็นชอบล4วงหน,า และแจ,งให,กองบริการการศึกษาได,ทันตาม
กําหนด                                                                         

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให,ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

4.12 ขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษาภาคปลาย ปOการศึกษา 2555-2556 ครั้งท่ี 3   

ด,วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0392 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม
2556 เรื่อง รายชื่อผู,มีสถานภาพทางการศึกษาอยู4ในข4ายสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ป|การศึกษา 2555-2556 คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 3 จํานวน 36 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษา
ครบถ,วนตามความต,องการของหลักสูตร และมีแต,มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท4านั้น ส4วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข,องกับการอนุมัติปริญญา ขอให,คณะฯเป̀นผู,ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดอ,างอิงท่ี S20O6LAF เม่ือวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?S20O6LAF ดังนี้    

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟCสิกส       จํานวน  11  คน 

หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ    จํานวน  25  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล,ว อยู4
ในข4ายท่ีสามารถจบการศึกษาได, และได,ประสานงานแจ,งหน4วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
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ค,างกับสายวิชาต,นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห,องสมุดคณะ เรียบร,อยแล,วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล4าวไม4มีหนี้สินค,าง
ชําระ และเนื่องจากกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ขอให,ดําเนินการตรวจสอบและแจ,งผลให,ทราบภายในวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2556 ดังนั้นจึงนําเวียนในระบบ เพ่ือขอความเห็นชอบล4วงหน,า และแจ,งให,กองบริการการศึกษาได,ทันตาม
กําหนด                                                                         

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให,ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

4.13 ขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษาภาคปลาย ปOการศึกษา 2555-2556 (ครั้งท่ี 3) ภาคพิเศษ 

ด,วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0371 ลงวันท่ี 29 เมษายน
2556 เรื่อง รายชื่อผู,มีสถานภาพทางการศึกษาอยู4ในข4ายสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ป|การศึกษา 2555-2556 คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ครั้งท่ี 3) ภาคพิเศษ จํานวน 1 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ,วนตามความต,องการของหลักสูตร และมีแต,มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท4านั้น ส4วนคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับการอนุมัติปริญญา ขอให,คณะฯเป̀นผู,ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดอ,างอิงท่ี RV0SOHG9 เม่ือ
วันท่ี 30 เมษายน 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RV0SOHG9   
ดังนี้    

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ   จํานวน  1  คน 

ส4วนงานจัดการศึกษาฯ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล,ว 
อยู4ในข4ายท่ีสามารถจบการศึกษาได, และได,ประสานงานแจ,งหน4วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค,างกับสายวิชาต,นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห,องสมุดคณะ เรียบร,อยแล,วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล4าวไม4มีหนี้สินค,าง
ชําระ และเนื่องจากกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ดังนั้นจึงนําเวียนในระบบ เพ่ือขอความเห็นชอบล4วงหน,า และ
แจ,งให,กองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการต4อไป                                                                          

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให,ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

4.14 ขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษาภาคฤดูร&อน พ.ศ. 2555 - 2556 (ครั้งท่ี 1) ภาคพิเศษ 

ด,วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0371 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน
2556 เรื่อง รายชื่อผู,มีสถานภาพทางการศึกษาอยู4ในข4ายสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูร,อน พ.ศ. 2555-2556 คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร (ครั้งท่ี 1) ภาคพิเศษ จํานวน 7 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ,วนตามความต,องการของหลักสูตร และมีแต,มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท4านั้น ส4วนคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับการอนุมัติปริญญา ขอให,คณะฯเป̀นผู,ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดอ,างอิงท่ี ST0NUMSS เม่ือ
วันท่ี 3 มิถุนายน 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ST0NUMSS ดังนี้    

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ   จํานวน  1   คน 
หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ   จํานวน   6   คน   

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล,ว อยู4
ในข4ายท่ีสามารถจบการศึกษาได, และได,ประสานงานแจ,งหน4วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค,างกับสายวิชาต,นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห,องสมุดคณะ เรียบร,อยแล,วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล4าวไม4มีหนี้สินค,างชําระ 
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และเนื่องจากกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ดังนั้นจึงนําเวียนในระบบ เพ่ือขอความเห็นชอบล4วงหน,า และแจ,งให,
กองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการต4อไป                                                                          

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให,ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

4.15 การจัดตั้งหน/วยวิจัย ประจําปOงบประมาณ 2556  
ด,วยหัวหน,าศูนยส4งเสริมการวิจัยและถ4ายทอดเทคโนโลยี แจ,งมติท่ีประชุมคณะกรรมการศูนยส4งเสริม

การวิจัยและถ4ายทอดเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2556 เรื่อง พิจารณาการสนับสนุนการจัดต้ัง
หน4วยวิจัย ประจําป|งบประมาณ 2556 จํานวน 2 หน4วย ดังนี้  

1.  หน4วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย  โดยมี ผศ.ดร.มาลี ศรีสดสุข เป̀นหัวหน,าหน4วย  
2.  หน4วยวิจัยคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยมี อ.ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล เป̀นหัวหน,า

หน4วย  
ดังนั้น หัวหน,าศูนยฯ จึงเสนอให,คณะฯ ดําเนินการจัดทําประกาศการจัดต้ังหน4วยวิจัยประจําป|

งบประมาณ 2556 ดังกล4าวเพ่ือดําเนินการในลําดับต4อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี SC0UAQY9 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SC0UAQY9     

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   

4.16 การจัดสอบวัดความรู&พ้ืนฐานฟCสิกส� เคมี และคณิตศาสตร�แก/นิสิตใหม/ ปOการศึกษา 2556  
    ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 
14 พฤษภาคม 2556 พิจารณาแล,วมีมติเห็นชอบให,จัดสอบวัดความรู,พ้ืนฐานฟCสิกส เคมี และคณิตศาสตร โดยให,
ประสานงานกับวิทยาเขตกําแพงแสนเพ่ือดําเนินการในภาพรวมกับทุกคณะท่ีมีการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน
ดังกล4าว พร,อมแจ,งผลการสอบให,คณะต,นสังกัดนิสิตทราบเพ่ือดําเนินการต4อไป ท้ังนี้หากไม4สามารถดําเนินการได,ใน
ระดับวิทยาเขตฯ ขอให,ดําเนินการกับนิสิตใหม4ของคณะฯ ต้ังแต4ป|การศึกษา 2556 เป̀นต,นไป ท้ังนี้รองคณบดีฝ(าย
วิทยาศาสตร ได,นําเสนอแนวทางในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสนแล,ว โดยท่ีประชุม  
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 เห็นชอบให,คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ดําเนินการการจัดสอบรายวิชาพ้ืนฐาน (คณิตศาสตร ฟCสิกส และเคมี) โดยมีค4าใช,จ4าย 3 รายวิชา 50 
บาท และหน4วยงานต,นสังกัดนิสิตและวิทยาเขตฯ เป̀นผู,รับผิดชอบค4าใช,จ4าย รายละเอียดอ,างอิงท่ี SG0UBGJP 21 
พฤษภาคม 2556 และท่ี SQ0WXQZX  31 พฤษภาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร แจ,งข,อมูลเพ่ิมเติมว4าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน 
เห็นชอบให,ดําเนินการโครงการได,    โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1.  กําหนดค4าใช,จ4ายในอัตรา 50 บาท/คน ท้ังนี้วิทยาเขตกําแพงแสน รับผิดชอบค4าใช,จ4ายในสัดส4วน
ร,อยละ 50  และอีกร,อยละ 50 ให,คณะต,นสังกัดนิสิตรับผิดชอบ 

2.  ให,กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ดําเนินการเก่ียวกับการดําเนินการจัดสอบ  

3.  ให,คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบทดสอบ  
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ท้ังนี้ในป|การศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร คณะประมง คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เข,าร4วมโครงการ  สําหรับคณะเกษตร และคณะวิทยาศาสตรการกีฬาจะเข,าร4วม
โครงการในป|การศึกษา 2557    

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยนิสิตในสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ให,ส4วนกลางเป̀น
ผู,รับผิดชอบค4าใช,จ4าย  

4.17 การแต/งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1240/2554 เรื่อง แต4งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยแต4งต้ัง
คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ต้ังแต4วันท่ี 1 มิถุนายน 2554 เป̀นต,นไป โดยมี
วาระ 2 ป| ซ่ึงจะสิ้นสุดวาระ ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 และคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 2167/2555 เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงการแต4งต้ังกรรมการในคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ลงวันท่ี 14 กันยายน 2555 นั้น  

เพ่ือให,การบริหารงานโครงการฯ ดําเนินไปด,วยความเรียบร,อย และเป̀นไปตามแนวทางปฏิบัติของ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ ได,พิจารณาเสนอแต4งต้ังคณะกรรมการ
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ชุดใหม4 ซ่ึง
โครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ ได,มีการประชุมปรึกษาหารือและสอบถามความสมัครใจจากบุคลากรของภาควิชา
แล,วมีมติเห็นชอบให,เสนอคณบดีเพ่ือขอแต4งต้ังคณะกรรมการฯ   ดังนี้  
   คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ประกอบด,วย 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร ท่ีปรึกษา 
2. อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร ท่ีปรึกษา  
3. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝ(ายศิลปศาสตร  กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต  กรรมการ 
6. ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ  กรรมการ 
7. หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
8. ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการฯ กรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  ประกอบด,วย 
1. นางสาวเพ็ญสินี   กิจค,า  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย  กรรมการ   
3. นางสาวจิตตินันท  สถลนันทน    กรรมการ  
4. นางอรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย    กรรมการ   
5. นายอรรถพล คําเขียน   กรรมการและเลขานุการ   

ท้ังนี้ โครงการจัดต้ังภาควิชาภาษอังกฤษ นําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาเสนอแต4งต้ังคณะกรรมการ
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ชุดใหม4 
โดยนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบก4อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบต4อไป 
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SH0VUMSG หรืออ,างอิงท่ี
SH0VUMSG เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556      

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   
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มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.18 โครงการก/อสร&างอาคารงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,รับอนุมัติเงินกู,จาก สอ.มก. วงเงิน 4,275,000 บาท เพ่ือ
ก4อสร,างอาคารงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ บัดนี้ได,ดําเนินการจัดทําแบบก4อสร,างอาคาร รายละเอียดประกอบ
แบบ ประมาณราคากลาง และรายการครุภัณฑประกอบอาคารเสร็จเรียบร,อยแล,ว รายละเอียดอ,างอิงท่ี R60M49CD 
เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2556 ซ่ึงเดิมประมาณการค4าก4อสร,างอาคาร เป̀นเงิน 5,459,244.19 บาท จึงขาดงบประมาณเป̀น
เงิน 1,184,244.19 บาท (ยังไม4รวมค4าออกแบบและค4าควบคุมงาน) ดังนั้นคณะฯ จึงขอให,นายสุทธิชัย อินนุรักษ 
พิจารณาประสานงานเพ่ือปรับลดรูปแบบรายการ และค4าครุภัณฑประกอบอาคาร ทําให,ประมาณการราคากลาง 
งบประมาณลดลง คงเหลือ 3,990,100.87 บาท  

ท้ังนี้คณบดี และคณะกรรมการกายภาพภูมิสถาป2ตยฯ เห็นชอบให,ก4อสร,างในพ้ืนท่ีว4างขนานกับ
อาคาร 10 (อาคารบัณฑิตศึกษาของโครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ดังนั้นจึงขอเสนอให,ท่ีประชุม
พิจารณาให,ความเห็นชอบพ้ืนท่ีก4อสร,าง และอ่ืน ๆ รายละเอียดอ,างอิงท่ี R60M49CD เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2556 หรือ
สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R60M49CD  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามรูปแบบรายการท่ีนําเสนอ ในวงเงินกู, สอ.มก. เป̀นเงิน 3,990,100.87 
บาท โดยให,ก4อสร,างในพ้ืนท่ีด,านข,างอาคาร 10 แนวขนานกับถนน  

4.19 ขอความร/วมมือทางด&านวิชาการเก่ียวกับไทย-จ&วง(จีน)ศึกษา   

ด,วย อ.ดร.ป2ทมา จันทรเจริญสุข หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร เสนอเรื่องการขอความร4วมมือทางด,าน
วิชาการเก่ียวกับไทย - จ,วง (จีน) ศึกษาจากมหาวิทยาลัยป(ายเซ4อ ซ่ึงเป̀นสถาบันอุดมศึกษาท,องถ่ินแห4งหนึ่งในเขต
ปกครองตนเองชนชาติจ,วง โดยเริ่มมีการติดต4อร4วมมือในด,านการแลกเปลี่ยนการศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย ต้ังแต4ป| 2551 โดยป2จจุบันมีความร4วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
อีกหลายแห4ง  

ป2จจุบันมหาวิทยาลัยป(ายเซ4อ กําลังจัดต้ังศูนยการสร,างสรรคและพัฒนาวัฒนธรรมไทย-จ,วงศึกษา 
กับศูนยไทยศึกษาวิเคราะหสองสถาบัน ในการนี้มหาวิทยาลัยป(ายเซ4อ พิจารณาเห็นว4ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเป̀น
มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงท้ังด,านการเรียนการสอนและด,านวิชาการ จึงเสนอขอจัดทําข,อตกลงความร4วมมือทางวิชาการ 
โดยมีเหตุผล ดังนี้  

1. ไทย-จ,วงเป̀นเครือญาติชาติภาษา  ชนชาติจ,วงมีภาษาจ,วงเป̀นของตนเอง มีประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีเป̀นเอกลักษณโดดเด4น ท่ีกว4างซีได,แบ4งชนชาติจ,วงออกมาเป̀นหลายชนเผ4าตามภูมิภาคหรือการแต4งกาย 
และต้ังภาษาจ,วงของอําเภออู4หมิงเป̀นภาษากลาง ส4วนประเทศไทยก็ได,รักษาวัฒนธรรมท่ียอดเยี่ยมของตนไว, 
ความสัมพันธไทย – จ,วง มีความคล,ายคลึงกันทางด,านภาษา อาหาร ความเชื่อ การแต4งกาย 

2. ป(ายเซ4อกว4างซี-อาเซียนเอ�กซโป  มหาวิทยาลัยป(ายเซ4อมีบทบาทสําคัญในจีน-อาเซียนเอ�กซโป 
เปCดตลาดให,ประเทศเพ่ือนบ,านมาร4วมทุนและพัฒนาเศรษฐกิจร4วมกันในแต4ละป| และทางมหาวิทยาลัยป(ายเซ4อ หวังใน
โอกาสนี้จะสามารถขยายกิจกรรมด,านเศรษฐกิจ เกษตร การศึกษา และอ่ืน ๆ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ประเทศไทยอีกหลายด,าน  
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3. รัฐบาลจีน และมหาวิทยาลัยป(ายเซ4อ ให,ความสําคัญกับการเปCดศูนยการสร,างสรรคและพัฒนา
วัฒนธรรมไทย-จ,วงศึกษา กับศูนยไทยศึกษาวิเคราะหเป̀นอย4างมาก และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนากิจกรรมและ
การปฏิบัติไทย-จ,วงศึกษา 

4. รัฐบาลไทยก็ได,ส4งเสริมความสนใจกับชนชาติจ,วงท่ีตําบลป(ายเซ4อ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ,าฟ�ามหาจักรีสิรินทร เสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยมชม “ชนเผ4าจ,วงเสือคํา” ท่ีตําบลน4าพอ ตําบลป(ายซ่ือ สัมผัสกับวิถี
ชีวิตชนชาติ เป̀นจุดเริ่มต,นในการศึกษาค,นคว,าความสัมพันธสืบทอดระหว4างไทย-จ,วง  

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยป(ายเซ4อ จึงขอเสนอพิจารณาความร4วมมือ หากผลพิจารณาเป̀นประการใด โปรด
แจ,งให,ทราบด,วย เพ่ือจักนําเสนอผู,บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ทราบ นอกจากนี้หากมีความสนใจท่ีจะดําเนินการความ
ร4วมมือระหว4างสถาบัน มหาวิทยาลัยป(ายเซ4อ ประสงคจะเดินทางสํารวจงานในช4วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556 
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?RX0ZWWMA หรืออ,างอิงท่ี
RX0ZWWMA เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2556 และอ,างอิงท่ี S30Y7PDW เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?S30Y7PDW    

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให,เป̀นโครงการความร4วมมือระดับคณะฯ และมอบรองคณบดีฝ(ายวิเทศ
สัมพันธและหัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร ดําเนินการต4อไป  

4.20 รายงานสรุปการประเมินผลการบริหารงานของรองคณบดี ผู&ช/วยคณบดี หัวหน&าภาควิชา/
หน/วยงานเทียบเท/า ประจําปO 2555      
ด,วย อ.ดร.แตงอ4อน  พรหมมิ ประธานกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผู,บริหาร มีบันทึกท่ี 

ศธ 0513.20401/0241 ขอส4งสรุปวิเคราะหผลการประเมินผลการบริหารงานของผู,บริหาร ประจําป| 2556 ของ
ประธานกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผู,บริหาร อ,างอิงท่ี SP0VY63X เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 หรือ
สืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SP0VY63X   ผลการประเมินรองคณบดี ผู,ช4วย
คณบดี หัวหน,าสายวิชา/โครงการ/หน4วยงานเทียบเท4า โดยสรุป ดังนี้  

ตําแหน4ง ร,อยละของ
ผู,ประเมิน 

ค4าเฉลี่ยรวม ระดับ 

รองคณบดฝี(ายบริหาร (ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล) 56.33 3.76 ดี 
รองคณบดฝี(ายวิทยาศาสตร (รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย) 57.14 3.88 ดี 
รองคณบดฝี(ายศิลปศาสตร (อ.ดร.อุดม  ศรีนนท) 56.33 3.74 ดี 
รองคณบดฝี(ายกิจการนิสติ (อ.ดร.พจมาลย  พูลมี)  56.74 4.09 ดี  
รองคณบดฝี(ายประกันคุณภาพ (รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ) 57.14 4.01 ดี 
รองคณบดฝี(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ)  56.33 3.66 ดี 
รองคณบดฝี(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ (ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน)  55.92 3.81 ดี 
รองคณบดฝี(ายวางแผนและพัฒนา (รศ.ดร.จงรักษ แก,วประสิทธ์ิ) 56.74 3.80 ดี 
รองคณบดฝี(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ (อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ) 55.92 3.68 ดี 
รองคณบดฝี(ายวิจัยและบริการวิชาการ (อ.ดร.ประภา  โซ�ะสลาม)  56.33 3.54 ดี 
ผู,ช4วยคณบดีฝ(ายการศึกษาด,านวิทยาศาสตร (อ.ดร.จุฑาทิพย โพธ์ิอุบล) 56.34 3.70 ดี 
ผู,ช4วยคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต (อ.ภทัรพร  จินตกานนท) 56.33 3.73 ดี 
หัวหน,าสายวิชาคณิตศาสตรฯ (อ.ดร.สจิุตรา  แสนหาญ)  48.00 3.99 ดี 
หัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร  (อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี) 44.90 4.03 ดี 
หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร  (อ.ดร.วิสุทธ์ิ จรญูธวัชชัย)  56.76 3.63 ดี 
หัวหน,าศูนยส4งเสรมิการวิจยัและถ4ายทอดเทคโนโลยี (อ.ดร.วรางคณา  จิตตชุ4ม)  44.75 3.59 ดี 
หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 50.00 3.78 ดี 
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โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อ.ดร.อนามัย ดําเนตร)  68.00 4.35 ดี 
โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร (รศ.ชุติมณฑน บุญมาก)  57.14 3.60 ดี 
โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี (อ.ดร.ปCติ  ตรีสุกล) 45.00 4.28 ดี 
โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา (อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ)  41.38 3.90 ดี 
โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร (อ.ดร.พงศพันธ ศรีเมือง) 69.23 4.19 ดี  
โครงการจัดตั้งภาควิชาฟCสิกส (อ.ดร.ศศิมลฑล ม4วงจันทร)  55.17 3.94 ดี 
โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร (รศ.นันทนา เลิศประสบสุข) 29.17 3.45 พอใช,  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   รับทราบ และเห็นชอบให,แจ,งผลการประเมินให,ผู,บริหารทราบเป̀นรายบุคคล และ
ให,จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงในส4วนท่ีเก่ียวข,องนําเสนอคณบดีพิจารณาต4อไป  

4.21 เกณฑ�การแต/งตั้งหัวหน&าสาขาวิชา ในสังกัดภาควิชา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัติปรับโครงสร,างหน4วยงานภายในระดับ
ภาควิชา และมีการแบ4งการบริหารงานภายในภาควิชาเป̀นสาขาวิชา ซ่ึงจากแนวปฏิบัติเดิมตามประกาศคณะฯ มีการ
บริหารงานเฉพาะด,านวิชาการ โดยเสนอแต4งต้ังเป̀นผู,ประสานงานสาขาวิชา รายละเอียดอ,างอิงท่ี SG0VIFXF วันท่ี 21 
พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SG0VIFXF  

เนื่องจากการปรับโครงสร,างใหม4 และเพ่ือการบริหารงานภายในรองรับการปรับสู4มหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐ ประธานจึงพิจารณาเสนอให,มีการปรับแก,ไขหน4วยงานระดับสาขาวิชาเพ่ือให,สอดคล,องกัน และควรกําหนด
แนวทางหลักเกณฑการแต4งต้ังหัวหน,าสาขาวิชา เพ่ือความเหมาะสม คล4องตัว และการใช,ทรัพยากรร4วมกันได,อย4างมี
ประสิทธิภาพ  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาในประเด็นต4าง ๆ อย4างกว,างขวาง และเพ่ือให,สามารถกําหนดเกณฑท่ีเหมาะสมได,
ชัดเจนเพ่ือใช,เป̀นแนวทางปฏิบัติ กอปรกับอยู4ในระหว4างการขอปรับโครงสร,างหน4วยงานภายใน จึงให,ชะลอการ
พิจารณาไปก4อน สําหรับหน4วยงานท่ีมีความจําเป̀นต,องเสนอแต4งต้ังคณะกรรมการประจําหน4วยงานฯ ขอให,เสนอแต4งต้ัง
เป̀นชื่อบุคคลแทนชื่อตําแหน4ง    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.22 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู&ด&านการบริหารเชิงรุกเพ่ือรับการเปล่ียนแปลง  

สืบเนื่องจากคณบดี และรองคณบดีฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ ได,เข,าร4วมฝ�กอบรมหลักสูตร
คณบดีเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Dean for Change) รุ4นท่ี 2 และ รุ4นท่ี 3 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ดังนั้นจึง
มอบหมายให,รองคณบดีฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ ประสานงานกับสถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู,ด,านการบริหารเชิงรุกเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง ในวันจันทรท่ี 24 มิถุนายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปCดโอกาสให,ผู,บริหารได,แลกเปลี่ยนเรียนรู, และรับทราบข,อมูลการบริหารงานจากผู,บริหารสถาบันคลังสมองของ
ชาติเพ่ือประโยชนต4อการพัฒนาคณะฯ โดยมีค4าใช,จ4ายในการดําเนินงาน รวมเป̀นเงิน 40,000 บาท รายละเอียดอ,างอิง
ท่ี เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ST0VPD7Y   

ดังนั้น เพ่ือให,โครงการบรรลุวัตถุประสงค และตอบตัวบ4งชี้ของ สกอ. และ สมศ. และตัวชี้วัดของ
โครงการ จึงขอเชิญผู,บริหารทุกท4านเข,าร4วมโครงการและเตรียมข,อมูลเพ่ือขอรับความคิดเห็น และข,อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาตามวันและเวลาดังกล4าว  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  
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มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบให,ผู,บริหารเข,าร4วมโครงการ  

4.23 การจัดทําร/างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 4 ปO (21 พ.ค. 2557 – 20 พ.ค. 2561)  

ด,วยกองแผนงานมีบันทึกด4วนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10107/619 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอให,
ดําเนินการจัดทําร4างนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายละเอียดอ,างอิงท่ี SX0MKL8Y เม่ือวันท่ี 7 
มิถุนายน 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SX0MKL8Y โดยแจ,งให,
คณบดีพิจารณาคัดเลือกผู,แทนคณะฯ เพ่ือมาให,ข,อมูลและชี้แจงรายละเอียดต4อท่ีประชุมคณะทํางานฯ โดยผ4านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และจัดทําร4างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 4 ป| (วันท่ี 21 พฤษภาคม 
2557 – วันท่ี 20 พฤษภาคม 2561) ท้ังนี้ให,นําเสนอข,อมูลตามข,อ 1 – 9 ตามแบบฟอรมดังแนบ เพ่ือจัดส4งกองแผนงาน 
ภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 นั้น 

เนื่องจากมีระยะเวลาจํากัด ดังนั้นคณบดีจึงพิจารณาเสนอชื่อรองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา (รศ.
ดร.จงรักษ แก,วประสิทธิ์) เป̀นผู,แทน สําหรับการจัดทําร4างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 4 ป| (วันท่ี 21 พฤษภาคม 
2557 – วันท่ี 20 พฤษภาคม 2561) ซ่ึงจะใช,เป̀นส4วนหนึ่งสําหรับการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรใน
วาระต4อไป นอกจากนี้นโยบายการพัฒนาคณะฯ นั้นหน4วยงานภายใน/บุคลากรต,องมีส4วนร4วมในการดําเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล สําหรับข,อมูลเบ้ืองต,นตามแบบฟอรม สํานักงานเลขานุการ ประสานงานให,งานนโยบายและแผนให,
ข,อมูลด,วยแล,ว  

อนึ่ง จากการดําเนินการเดิมเม่ือ 4 ป|ท่ีผ4านมามี รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผู,แทนคณาจารยใน
คณะกรรมการประจําคณะฯ เป̀นผู,แทน การจัดทําแผนในรูปของคณะกรรมการโดยมีหัวหน,าสายวิชาและหน4วยงาน
เทียบเท4าเป̀นกรรมการ และหัวหน,างานนโยบายและแผนเป̀นเลขานุการ โดยร4างนโยบายและแผนฯ มีการนําเสนอ
บุคลากรเพ่ือประชาพิจารณและให,ข,อคิดเห็นและข,อเสนอแนะก4อนนําเสนอคณะทํางานฯ ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณา 
และร4างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ต,องได,รับความเห็นชอบจากคณะทํางานฯ ระดับมหาวิทยาลัย และท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให,เสนอชื่อ อ.ดร.แตงอ4อน พรหมมิ เป̀นผู,แทนคณะฯ และให,แต4งต้ัง
คณะทํางานจัดทําร4างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 4 ป| (21 พ.ค. 2557 – 20 พ.ค. 2561)  ดังนี้  

1.  อ.ดร.แตงอ4อน   พรหมมิ   เป̀น ประธานคณะทํางาน  
2.  ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  เป̀น คณะทํางาน  
3.  อ.ดร.ป2ทมา  จันทรเจริญสุข เป̀น คณะทํางาน 
4.  อ.ดร.ปCติ  ตรีสุกล  เป̀น คณะทํางาน  
5.  อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ เป̀น คณะทํางาน  
6.  น.ส.นิษา  บุญปองหา เป̀น เลขานุการ  

โดยให,คณะทํางานมีหน,าท่ีกําหนดรูปแบบ วิธีการ และดําเนินการจัดทําร4างนโยบายการพัฒนาคณะฯ 
ในระยะ 4 ป| (21 พ.ค. 2557 – 20 พ.ค. 2561) ให,แล,วเสร็จภายในวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 เพ่ือนําเสนอคณบดี
พิจารณา โดยนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาก4อนนําส4งกองแผนงานในวันท่ี 28 มิถุนายน 2556     

4.24 การจัด ทําแผนปฏิ บัติ การ (Action Plan) ให&สอดคล&อง กับยุทธศาสตร�ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ระยะ 10 ปO (พ.ศ. 2556 – 2565) 

ด,วยกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 629 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 เรื่อง  ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป| (พ.ศ.2556-2565) แจ,งว4ามหาวิทยาลัยฯ จัดทําร4างยุทธศาสตร
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ป| โดยมีเป�าหมายให,มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตรท่ีทุกหน4วยงานสามารถนําไปใช,
เป̀นแนวทางในการบริหารและพัฒนาองคกรให,มีความเข,มแข็ง พร,อมรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงและสามารถพ่ึงพา
ตน เอง ได, อย4 า ง ม่ั นคงและยั่ ง ยื น  ท้ั งนี้ ยุ ทธศาสตร ฯ  ดั งกล4 า ว ได, รั บคว าม เห็ นชอบจาก ท่ีประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 โดยมีข,อเสนอให,
มหาวิทยาลัยปรับรายละเอียดยุทธศาสตรให,สอดคล,องกับข,อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร,อมให,นํา
ข,อคิดเห็นจากคณะกรรมการนโยบายชุดต4าง ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแต4งต้ัง ท้ัง 6 ชุด มาประกอบการพิจารณาด,วย และ
ป2จจุบันมหาวิทยาลัยอยู4ในระหว4างดําเนินการปรับรายละเอียดยุทธศาสตรตามข,อเสนอแนะดังกล4าว และเม่ือดําเนินการ
แล,วเสร็จจะแจ,งให,หน4วยงานทราบ รายละเอียดอ,างอิงท่ี SX0XL4S6 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SX0XL4S6  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจัดส4งยุทธศาสตรฯ มาเพ่ือทราบในเบ้ืองต,น และแจ,งขอให,คณะฯ เตรียม
จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให,มีความสอดคล,องกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และจัดส4งแผนปฏิบัติการ
ตามแบบฟอรมดังแนบ ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556  

สํานักงานเลขานุการ ได,ประสานงานแจ,งข,อมูลให,ผู,บริหารหน4วยงานภายใน/โครงการทราบเพ่ือ
เตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการในส4วนของผู,บริหารแต4ละฝ(ายยังมิได,แจ,ง
ให,พิจารณา ท้ังนี้ควรนําเสนอแผนปฏิบัติการให,ท่ีประชุมพิจารณาให,ความเห็นชอบและเป̀นประโยชนในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานได,อย4างมีประสิทธิภาพ     

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา ประสานงานเพ่ือดําเนินการ 

4.25 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

ด,วยรองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยสรุป ดังนี้  

  

คณะวิชา 
องค�ประกอบ

ท่ี 2 
องค�ประกอบ

ท่ี 4 

การติดตาม 3 ปO 

หมายเหตุ ตรวจสอบ 
online 

ลงพ้ืนท่ี
ปO 

2556 

ลงพ้ืนท่ี
ปO 

2557 

ลงพ้ืนท่ี
ปO 

2558 
คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร 

3.94 2.89   � 

 

ข,อมูลจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ป|
การศึกษา 2554  
- องคประกอบท่ี 2 มีคะแนน
เฉลี่ย 4.27 (สกอ. ได,คะแนน 
4.27 และ สมศ. ได,คะแนน 
4.28) 
- องคประกอบท่ี 4 มีคะแนน
เฉลี่ย 2.81 (สกอ. ได,คะแนน 
3.95 และ สมศ. ได,คะแนน 
1.67)  
แต4ข,อมูลท่ีปรากฏในตารางเป̀น
ข,อมูลในระบบ CHE QA 
online 
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รายละเอียดอ,างอิง ท่ี  SM0QPRAT เ ม่ือวัน ท่ี  27 พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SM0QPRAT   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ แจ,งว4ากรณีท่ีผลการประเมินในองคประกอบท่ี 2 และ 4 ไม4ถึง 3.51 
ระดับดี และจากผลการประเมินในรอบป|การศึกษา 2554  คณะฯ มีผลการประเมินในองคประกอบท่ี 4 ไม4ถึง 3.51 
ดังนั้น สกอ. จะเข,าประเมินในป|การศึกษา 2556 (ป|งบประมาณ 2557) โดยไม4รอครบ 3 ป| แต4หากผลการประเมิน รอบ
ป|การศึกษา 2555 ผ4านเกณฑ สกอ. อาจชะลอไม4เข,าประเมินในป|การศึกษา 2556 อย4างไรก็ตามจากรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําป| 2556 (รอบป|การศึกษา 2555) ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 ไม4ผ4านตามเกณฑ และมี
คะแนนลดลงจากเดิมด,วย    

    

อนึ่ง สําหรับตัวบ4งชี้ ท่ี 2.6  ป2จจุบันหน4วยงาน/โครงการ จัดส4งรายงาน มคอ. 3, 5 และ 7 ให,
ครบถ,วนทุกรายวิชา/หลักสูตรแล,ว ยกเว,นหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร จึงขอให,รองคณบดีฝ(ายบัณฑิตศึกษาฯ ติดตาม
ข,อมูลภายในวันท่ี 14 มิถุนายน 2556  และผลการประเมินองคประกอบท่ี 7 และ 8 ยังไม4ได,รับข,อมูล จึงขอให,รอง
คณบดีฝ(ายบริหาร จัดส4งผลการประเมินดังกล4าวด,วย เนื่องจากคณะฯ มีกําหนดรับการตรวจสอบคุณภาพฯ  ในระหว4าง
วันท่ี 26 – 28 มิถุนายน 2556 นี้    

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบให,ผู,บริหาร และหน4วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการโดยเร็ว 
และขอให,ผู,บริหารเข,าร4วมต,อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 และร4วมรับฟ2งผลการประเมินใน
วันท่ี 28 มิถุนายน 2556    

4.26 ผลการประเมินคุณภาพหน/วยงานภายในคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ด,วยรองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพการศึกษา ขอเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพหน4วยงานภายในระดับภาควิชา และหน4วยงานสนับสนุน  ประจําป|การศึกษา 2554 และ 
2555 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายละเอียดอ,างอิงท่ี SM0QPRAT เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SM0QPRAT  โดยสรุปผลการประเมิน ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบโดยขอให,ทุกหน4วยงาน/โครงการ จัดส4งแผนการพัฒนา
ปรับปรุงตามแบบ สปค.01 ตามกําหนดด,วย  

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณภาพสายวิชา ปOการศึกษา 2554-2555 

หน/วยงาน 

ผลการประเมินคุณภาพรายองค�ประกอบ สรุปผลการประเมินคุณภาพ 

องค�ประกอบ 1 องค�ประกอบ 2 องค�ประกอบ 4 องค�ประกอบ 5 องค�ประกอบ 6 องค�ประกอบ 7 องค�ประกอบ 8 องค�ประกอบ 9 2554 2555 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 
เฉลี่ย
รวม 

แปล 
ผล 

เฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

วิทยาศาสตร� 4.00 2.00 4.20 3.79 2.00 2.83 0.25 3.50 

ไม/
ประ 
เมิน 

- 1.00 4.02 2.00 1.00 3.00 4.00 3.10 พอใช& 3.44 พอใช& 
คณิตศาสตร� 4.00 2.00 3.36 3.68 1.46 2.67 2.75 2.67 - 3.50 3.79 4.00 2.00 3.00 4.00 2.87 พอใช& 3.23 พอใช& 

ศิลปศาสตร� 3.00 1.00 2.61 2.67 0.71 2.43 5.00 5.00 - 2.00 2.45 3.00 1.00 3.00 4.00 2.27 
ต&อง
ปรับ 
ปรุง 

2.86 พอใช& 

เคมี 3.00 3.00 3.72 4.00 2.46 3.53 2.25 4.00 4.00 1.50 3.77 5.00 2.00 2.00 4.00 3.05 พอใช& 3.72 ดี 

ฟCสิกส� 3.00 1.00 1.88 3.40 1.55 2.45 0.50 2.00 2.00 2.00 2.14 4.00 1.00 3.00 3.00 2.10 
ต&อง
ปรับ 
ปรุง 

2.46 
ต&อง
ปรับ 
ปรุง 

จุลชีววิทยา 4.00 2.00 3.21 3.82 1.84 3.56 - 2.00 - 2.00 4.24 2.00 3.00 2.00 5.00 2.91 พอใช& 3.67 ดี 

คอมพิวเตอร� 3.00 3.00 3.42 3.79 1.27 1.67 0.05 2.00 - 0.00 3.92 2.00 1.00 0.00 4.00 2.16 
ต&อง
ปรับ 
ปรุง 

3.12 พอใช& 

บริหารธุรกิจฯ 4.00 5.00 3.57 3.17 2.95 2.07 3.00 2.67 - 5.00 4.15 4.00 5.00 4.00 5.00 3.67 ดี 3.49 พอใช& 
สังคมศาสตร� 3.00 3.00 3.12 2.96 2.14 3.33 1.75 3.00 1.00 3.50 3.00 3.00 1.00 2.00 4.00 2.84 พอใช& 2.88 พอใช& 

อบน. 3.00 1.00 2.51 1.66 0.00 3.53 - 0.00 1.00 1.00 2.61 2.00 0.00 2.00 4.00 1.54 
ต&อง
ปรับ 
ปรุง 

2.08 
ต&อง
ปรับ 
ปรุง 

 
สรุป    ทุกสายวิชามีผลการประเมินคุณภาพเพิ่มขึ้นกว4าป|ที่ผ4านมา ยกเว,นบริหารธุรกิจ ที่ผลการประเมินลดลง 
 สายวิชามผีลการประเมินคุณภาพเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร รองลงมาคือ จุลชีววิทยา 

สายวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับดี มี 2 สายวิชา คือ เคมีและจุลชีววิทยา ตามลําดับ 
สายวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับพอใช, มี 6 สายวิชา คือ บริหารธุรกิจฯ วิทยาศาสตร คณติศาสตร คอมพิวเตอร สังคมศาสตร และศิลปศาสตร ตามลาํดับ 
สายวิชาที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับต,องปรบัปรุง มี 2 สายวิชา คือ ฟCสิกส และ อบน. ตามลําดับ 
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ผลการประเมินหน/วยงานสนับสนุน ปOการศึกษา 2554-2555 
 
 

ตัวบ/งชี้ 
ปOการศึกษา 2554 ปOการศึกษา 2555 

สํานักงานเลขานุการ 
ศูนย�ส/งเสริมการวิจัยและ

ถ/ายทอดเทคโนโลย ี
โครงการจัดตั้ง 

ส/วนงานจัดการศึกษา 
สํานักงานเลขานุการ 

ศูนย�ส/งเสริมการวิจัยและ
ถ/ายทอดเทคโนโลย ี

โครงการจัดตั้ง 
ส/วนงานจัดการศึกษา 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

4.00 1.50 0.00 4.00 2.00 

ไม/ประเมิน 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 4.58 2.74 0.00 4.44 3.79 
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 4.80 3.75 2.40 4.21 4.15 
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 4.00 3.00 0.00 2.00 ไม/ประเมิน 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 2.00 0.00 3.00 2.00 
องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 4.00 1.00 0.00 ไม/ประเมิน 
เฉลี่ยรวม 4.39 2.71 1.09 3.89 3.66 

การแปลความหมาย ดี พอใช& ปรับปรุงเร/งด/วน ดี ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 



4.27 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ  
ด,วยฝ(ายเลขานุการ ได,ดําเนินการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน,าท่ีคณะกรรมการประจําคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป| 2555 ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยฯ โดยสรุปผลการ
ประเมิน ดังนี้  

เกณฑการประเมินภายใน  
       4.51 – 5.00  หมายถึง มากท่ีสุด   
    3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
    2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
    1.51 – 2.50 หมายถึง น,อย 
    1.00 – 1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง  

ตอนท่ี 1  สรุปข&อมูลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหน&าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ และการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

ความคิดเห็น ค4าเฉลี่ย ระดับ 
การปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหน&าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ   

1. คณะกรรมการประจําคณะ เข,าใจบทบาท อํานาจหน,าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ ตาม
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 

4.22 มาก 

2. คณะกรรมการประจําคณะ ได,มสี4วนร4วมในการดําเนินการตามอํานาจ หน,าท่ี ตามมาตรา 33 
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 ดังน้ี 

  

1. วางนโยบายและแผนงานของคณะให,สอดคล,องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลยั 4.11 มาก 
2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดท่ีเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะ เพ่ือเสนอต4อสภา

มหาวิทยาลยั 
4.11 มาก 

3. พิจารณาวางระเบียบ และออกข,อบังคับภายในคณะตามท่ีสภามหาวิทายาลัยมอบหมาย หรือ
เพ่ือเสนอต4อสภามหาวิทยาลยั 

4.00 มาก 

4. พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดาํรงตาํแหน4งทางวิชาการของคณาจารยในคณะต4อ มหาวิทยาลัย 4.22 มาก 
5. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 3.67 มาก 
6. ส4งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก4สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.67 มาก 
7. ให,คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก4คณบด ี 3.56 มาก 
8. ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีคณบดีมอบหมาย   3.89 มาก 

3.  คณะกรรมการประจําคณะ ได,ทําหน,าท่ีในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการประจําป| และให,ข,อเสนอแนะแก4คณะวิชา/ภาควิชา/หน4วยงาน
เพ่ือให,การดําเนินงานของคณะวิชาเป̀นไปตาม ทิศทาง เป�าหมายท่ีคณะกรรมการประจําคณะ
กําหนด ในด,านต4าง ๆ ต4อไปน้ี 

  

1. ด,านหลักสูตรการเรียนการสอน 4.33 มาก 
2. ด,านการวิจัยและสร,างสรรค 3.89 มาก 
3. ด,านการบริการทางวิชาการ 3.56 มาก 
4. ด,านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.56 มาก 
5. ด,านการพัฒนากิจการนักศึกษา 4.00 มาก 
6. ด,านการเงิน งบประมาณ 4.00 มาก 
7. ด,านการบริหารความเสี่ยง 3.44 ปานกลาง 
8. ด,านการจัดการความรู, 3.44 ปานกลาง 
9. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก 4.22 มาก 
10. ด,านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.33 ปานกลาง 
11. ด,านกายภาพ 3.44 ปานกลาง 
12. การบรรลุตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ  3.78 มาก 
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4. คณะกรรมการประจําคณะ ได,กํากับติดตามการดําเนินงานของ คณะวิชา/ภาควิชา/หน4วยงาน 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมอบหมายและให,ข,อเสนอแนะ 

3.56 มาก 

5. ผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะ มผีลสัมฤทธ์ิและมีความสอดคล,องกับทิศทาง เป�าหมาย 
และแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัตริาชการประจําป| ท่ีคณะกรรมการประจําคณะกําหนด 

3.67 มาก 

6. คณะกรรมการประจําคณะ ได,ทําหน,าท่ีในการวางระเบียบและข,อบังคับภายในคณะตามท่ีสภา
มหาวิทยาลยัมอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต4อสภามหาวิทยาลัย 

3.78 มาก 

7. คณะกรรมการประจําคณะ ได,ทําหน,าท่ีในการสนับสนุน/ส4งเสริมให,คําปรึกษา ข,อเสนอแนะในการ
แก,ไขป2ญหา อุปสรรคการดาํเนินงานของคณะวิชา/ภาควิชา/หน4วยงาน 

3.67 มาก 

8. คณะกรรมการประจําคณะ ได,ตดิตามให,คณะและภาควิชาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข,อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.89 มาก 

9. คณะกรรมการประจําคณะ ได,ดําเนินการบริหารจัดการคณะวิชา/หน4วยงาน สอดคล,องกับหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ข,อ ดังต4อไปน้ี 

  

1. หลักประสิทธิผล 3.78 มาก 
2. หลักประสิทธิภาพ 3.89 มาก 
3. หลักการตอบสนอง 3.89 มาก 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 4.22 มาก 
5. หลักความโปร4งใส 4.22 มาก 
6. หลักการมีส4วนร4วม 4.11 มาก 
7. หลักการกระจายอํานาจ 3.89 มาก 
8. หลักนิติธรรม 4.00 มาก 
9. หลักความเสมอภาค 4.11 มาก 
10. หลักมุ4งเน,นฉันทามติ 3.89 มาก 

ผลเฉลี่ยรวม 3.86 มาก 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   

1. ความเหมาะสมของความถ่ีในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 4.89 มาก 
2. ความเหมาะสมของการประชุม กําหนดให,มีการส4งวาระล4วงหน,าอย4างน,อย 7 วัน ก4อนการประชุม 4.00 มาก 
3. ความเหมาะสมของจํานวนวาระการประชุมแต4ละครั้ง 3.56 มาก 
4. ความเหมาะสมของ เอกสาร ข,อมูล ประกอบวาระการพิจารณา เพียงพอต4อการตัดสินใจของ

คณะกรรมการประจําคณะ 
4.11 มาก 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช,ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแต4ละครั้ง 4.11 มาก 
6. ในภาพรวมคณะกรรมการประจําคณะ มีการเตรียมตัวล4วงหน,าก4อนการประชุม 3.67 มาก 
7. การจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีความชัดเจน ครบถ,วน ถูกต,อง 

ครอบคลุม 
4.56 มากท่ีสุด 

8. ความเหมาะสมของการเผยแพร4รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  4.67 มากท่ีสุด 
ผลเฉลี่ยรวม 4.20 มาก 

ตอนท่ี 2  ข&อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาท อํานาจหน&าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ 
1. คณะกรรมการคณะฯควรตระหนักในบทบาทอํานาจหน,าท่ี ของตนเองและปฏิบัติงานตามบทบาทหน,าท่ีให,มากข้ึน 
2. ทุกท4านท่ีเป̀นคณะกรรมการประจําคณะรู,จักบทบาทหน,าท่ีและอํานาจของตนเองดีแต4ควรมีความกระชับฉับไวในหน,าท่ีของ

ตนเองมากกว4าน้ี 

ตอนท่ี  3 ข&อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
1. ความเหมาะสมของความถ่ีในการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

1.1 เหมาะสมดีมาก 
1.2 ควรเตรียมวาระให,กระชับ 
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2. ความเหมาะสมของการประชุมกําหนดให,มีการส4งวาระล4วงหน,าอย4างน,อย 7 วัน ก4อนการประชุม 
2.1 ประชุมวันจันทรส4งวันศุกรก็พอ ไม4ต,องถึง 7 วันก็ได, 
2.2 ในการปฏิบัติทําไม4ได,เพราะได,รับวาระการประชุมก4อนไม4เกิน 1 วัน  

3. ความเหมาะสมของจํานวนวาระการประชุมแต4ละครั้ง 
3.1 วาระมากเกินไป และรีบเร4งจนบางทีไม4ได,สาระ 
3.2 บุคลากรในคณะฯยังไม4ได,เห็นความสําคัญของการส4งวาระเพ่ือพิจารณาให,เรื่องท่ีตนเองมีป2ญหา 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช,ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแต4ละครั้ง 
4.1 ควรใช,เวลา 2 ชม. เต็มท่ีไม4เกิน 3 ชม. 
4.2 บางครั้งมีวาระพิจารณามากทําให,เวลาไม4เพียงพอ 

5. ในภาพรวมคณะกรรมการประจําคณะ มีการเตรียมตัวล4วงหน,าก4อนการประชุม   -  
6. การจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มคีวามชัดเจน ครบถ,วน ถูกต,อง ครอบคลมุ  -  
7. ความเหมาะสมของการเผยแพร4รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ -  

ตอนท่ี 4  ข&อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
1. รายงานการประชุมกรรมการคณะ มีรายละเอียดมากเป̀นสิบหน,า ดังน้ันจึงควรมีการแจ,งเวียนสาระสําคัญท่ีบุคลากรต,องทราบ 

เพ่ือให,สามารถปฏิบัติงานได,ตามแนวทางท่ีคณะกําหนด 
2. คณะกรรมการประจําคณะเกือบทุกท4านจะให,ความสาํคัญกับการประชุมคณะกรรมการเสมอ แต4ประธานกรรมการไม4ค4อยสนใจ

เข,าประชุมเท4าท่ีควร (อาจจะตดิภารกิจอ่ืน) การประชุมแต4ละครั้ง บางครั้งต,องใช,การตัดสินใจจากประธานกรรมการ ทําให,
วาระต4าง ๆ ดาํเนินไปไม4ราบรื่น ประธานกรรมการควรให,ความสําคัญกับการประชุมมากกว4าน้ีในวาระท่ียังคงดํารงตําแหน4ง 
ประธานกรรมการอยู4 

3. ในวาระการพิจารณา ควรมีความชัดเจน ไม4ควรให,มีคําถามจากคณะกรรมการว4า จะให,พิจารณาอะไร 
4. หากวาระการประชุมมาก ควรแบ4งประชุม 2 ครั้ง/เดือน 

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบให,คณะกรรมการฯ จัดทําแผนปรับปรุงตนเองในส4วนท่ี
เก่ียวข,อง   

วาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1  รายงานการเงินประจําเดือน และรายงานระบบ ERP       

ด,วยงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังไม4สามารถรายงาน
สถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายได, และเงินงบประมาณ ป|งบประมาณ 2556 เนื่องจากการใช,งานระบบ ERP อยู4
ในช4วงของการใช,งาน ระบบยังไม4สมบูรณ  ป2ญหาของโปรแกรมในการใช,งานระบบ ERP ซ่ึงอยู4ในข้ันตอนการดําเนินการ 
และการปรับปรุง/ปรับแนวทางปฏิบัติเพ่ือให,สอดคล,องกับลักษณะของงานแต4ละกลุ4ม ประเภท ดังนั้นจึงอยู4ในช4วงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู, ในการนี้งานคลังและพัสดุ อยู4ในระหว4างเร4งดําเนินการใช,กรอกข,อมูลในระบบ ERP ให,แล,วเสร็จตาม
กําหนดของมหาวิทยาลัยฯ   

งานคลังและพัสดุ จึงขอรายงานสถานภาพการการใช,เงินงบประมาณเฉพาะงบดําเนินการ ประจําป| 
2556 ข,อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ดังนี้  

สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล,ว ร,อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ4ายแล,ว ร,อยละ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1,513,290.00 1,508,184.60 99.66 5,105.40 1,364,031.60 90.14 
สํานักงานเลขานุการ 38,140.00 1,819.00 4.77 36,321.00 1,819.00 4.77 
ส4วนจัดการศึกษา 12,400.00 13,610.00 109.76 -1,210.00 13,910.00 112.18 
สายวิชาคณติศาสตร 87,710.00 79,385.00 90.51  8,325.00 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 
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 สายวิชาวิทยาศาสตร 72,430.00 66,053.65 91.20  6,376.35 48,041.95 66.33 
 - สาขาวิชาวิทยฯสิ่งแวดล,อม 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 186,360.00 133,754.79 71.77 52,605.21 132,354.79 71.02 
สาขาพฤกษศาสตร 149,080.00 58,256.51 39.08 90,823.49 46,756.51 31.36 
สาขาชีวเคม ี 111,800.00 41,612.15 37.22 70,187.85 41,612.15 37.22 
สาขาพันธุศาสตร 139,750.00 53,963.80 38.61 85,786.20 48,506.80 34.71 
สาขาสตัววิทยา 74,530.00 29,102.00 39.05 45,428.00 29,102.00 39.05 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 470,000.00 434,556.35 92.46 35,443.65 424,173.35 90.25 
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟCสิกส 182,790.00 101.056.60 55.29 81,733.40 13,445.00 7.36 
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคม 17,810.00 17,470.00 98.09 340.00 17,470.00 98.09 
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารฯ 74,310.00 64,426.60 86.70 9,883.40 56,826.60 76.47 
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 191,420.00 181,530.13 94.83 9,889.87 161,138.83 84.18 

รวม  3,796,000.00 3,159,482.34 83.23 636,517.66 2,739,627.74 72.17 

ท้ังนี้รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SR0IGX3T    
หรืออ,างอิงท่ี SR0IGX3T เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.2 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนเมษายน 2556 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟ�าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต4เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต,องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค4าใช,จ4ายสาธารณูปโภค ร,อยละ 5 ต4อป| และป2จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช,พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําป| 2555 เพ่ือลดค4าไฟฟ�าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู4ในระหว4างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     

หน4วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ  ขอรายงานสถิติข,อมูลการใช,สาธารณูปโภค เฉพาะในส4วน
ของค4าโทรศัพท ค4าน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2556 รายละเอียดอ,างอิงท่ี RP0ZTXMS วันท่ี 24 
พฤษภาคม 2556   

อนึ่ง ตามมาตรการเรื่องการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเป̀นมาตรการและตัวชี้วัดของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการดําเนินการแต4งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ(ายบริหาร เป̀นประธานกรรมการ และหัวหน,าหน4วยอาคารสถานท่ี เป̀นกรรมการและ
เลขานุการ ป2จจุบันอยู4ในระหว4างการดําเนินการโดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให,ท่ีประชุมทราบในโอกาสต4อไป        

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     

มติท่ีประชุม รับทราบ      

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2556  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท,ายของทุกเดือน นั้น     
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เพ่ือให,การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได,ล4วงหน,า จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2556 ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ในวันจันทรท่ี  24
มิถุนายน 2556 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร,อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2556 และ
จัดส4งระเบียบวาระการประชุมให,คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 21 มิถุนายน 2556 

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.  

 

 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู,บันทึกรายงานการประชุม    

  

 

 

 

 

 


