
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 6/2556 

วันจันทร�ท่ี 16 กรกฎาคม 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 หัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
6. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ (อาจารยประจํา) กรรมการ  
7. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 
ผู%ไม/มาประชุม  
1. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ(ายบริหาร       ติดราชการ 
2. อ.ดร.แตงอ;อน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู,แทนคณาจารย ติดราชการ  
3. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู,ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม   
ผู%เข%าร/วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก,วประสิทธิ์ รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา  
2. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. อ.ดร.อุดม ศรีนนท รองคณบดีฝ(ายศิลปะศาสตร 
4. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ รองคณบดีฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ  
5. อ.ดร.จุฑาทิพย  โพธิ์อุบล ผู,ช;วยคณบดีฝ(ายการศึกษาด,านวิทยาศาสตร  
6. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ;ม หัวหน,าศูนยส;งเสริมการวิจัยและถ;ายทอดเทคโนโลยี 
7. อ.ดร.ปBติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   
8. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
9. รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร   
10. อ.ดร.พงศพันธ ศรีเมือง  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
11. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา  09.40 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู,ช;วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหน,าท่ีประธาน
การประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ%งเพ่ือทราบ 
  - 
วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2556   

 ประธานขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร  ครั้ ง ท่ี  5/2556 เ ม่ือวันจันทร ท่ี  10 มิ ถุนายน 2556 เ พ่ือรับรอง รายละเอียดสืบค,น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TT0LKW8X หรืออ,างอิงท่ี TT0LKW8X เม่ือวันท่ี 9 
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กรกฎาคม 2556 ท้ังนี้คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับรอง โดยแจ,งแก,ไขในระบบ และได,จัดส;งรายงานการ
ประชุมคณะฯ ฉบับแก,ไขรายละเอียดนําเสนอมาพร,อมนี้ด,วยแล,ว             

  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประขุมโดยไม;แก,ไข    

วาระท่ี  3 เรื่องแจ%งเพ่ือทราบ   

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2556 
 ตามท่ีกําหนดให,หน;วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือแจ,ง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ น้ัน   
 บัดน้ีงานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน;วยงานภายใน/โครงการ และฝ(ายต;าง ๆ 
ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ข,อมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 เอกสารอ,างอิงท่ี TZ0OMIMO หรือสืบค,นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TZ0OMIMO    ดังน้ี        
ลําดับ 

ท่ี 
หน/วยงาน การนําส/งรายงาน  

เม.ย. 2556 พ.ค. 2556 มิ.ย. 2556 
1 ฝ(ายบรหิาร 17 เม.ย. 56 21 พ.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

2 ฝ(ายวิทยาศาสตร + หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร)    18 เม.ย. 56 14 พ.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

3 ฝ(ายศิลปศาสตร 15 พ.ค. 56 15 พ.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

4 ฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ  17 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

5 ฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ  19 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

6 ฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  17 เม.ย. 56 17 พ.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

7 ฝ(ายกิจการนิสติ  5 เม.ย. 56 3 พ.ค. 56 6 มิ.ย. 56 

8 ฝ(ายวางแผนและพัฒนา  5 เม.ย. 56 3 พ.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

9 ฝ(ายประกันคุณภาพ  17 เม.ย. 56 18 พ.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

10 ฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  17 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

11 สายวิชาคณติศาสตร  9 เม.ย. 56 22 พ.ค. 56 10 มิ.ย. 56 

12 สายวิชาวิทยาศาสตร 5 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 11 มิ.ย. 56 

13 สายวิชาศิลปศาสตร 18 เม.ย. 56 14 พ.ค. 56 17 มิ.ย. 56 

14 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 9 เม.ย. 56 7 พ.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

15 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 17 พ.ค. 56 17 พ.ค. 56 24 มิ.ย. 56 

16 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   18 เม.ย. 56 22 พ.ค. 56 11 มิ.ย. 56 

17 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   6 เม.ย. 56 9 พ.ค. 56 4 มิ.ย. 56 

18 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ 24 เม.ย. 56 22 พ.ค. 56 5 มิ.ย. 56 

19 ศูนยส;งเสริมการวิจัยและถ;ายทอดเทคโนโลย ี 19 เม.ย. 56 10 พ.ค. 56 7 มิ.ย. 56 

20 สํานักงานเลขานุการ 6 เม.ย. 56 3 พ.ค. 56 4 มิ.ย. 56 

21 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 5 เม.ย. 56 จะจัดส;งภายหลัง 18 มิ.ย. 56 

22 โครงการจัดตั้งส;วนงานจัดการศึกษา 19 เม.ย. 56 3 พ.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

23 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟBสิกส 17 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 11 มิ.ย. 56 

24 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 17 เม.ย. 56 17 พ.ค. 56 11 มิ.ย. 56 

25 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 19 เม.ย. 56 16 พ.ค. 56 11 มิ.ย. 56 

26 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 24 เม.ย. 56 22 พ.ค. 56 5 มิ.ย. 56 

27 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 11 เม.ย. 56 15 พ.ค. 56 14 มิ.ย. 56 

28 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 9 เม.ย. 56 9 พ.ค. 56 6 มิ.ย. 56 

รวมหน/วยงานท่ีไม/ส/งรายงาน - 1 - 
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 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.2 รายงานแผน/ผลการจัดซ้ือ/จ%าง รายการครุภัณฑ� ป?งบประมาณ 2556 
ด,วยหน;วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จ,าง

รายการครุภัณฑ ประจําปm 2556 เงินงบประมาณ และเงินรายได, ดังนี้  
1. ความก,าวหน,าการจัดซ้ือครุภัณฑงบประมาณแผ;นดิน ประจําปm 2556 วงเงินรวม 4,088,700 บาท   

รายละเอียด ดังนี้  
- รายการครุภัณฑท่ีได,รับการจัดสรร จํานวน  12  รายการ 
- รายการครุภัณฑท่ีได,รับการปรับแผนการใช,เงินเหลือจ;าย จํานวน   10  รายการ  

รวมรายการท่ี 1 และ 2 รวมท้ังสิ้น 22 รายการ 
- รายการท่ีได,รับการจัดซ้ือและเบิกจ;ายแล,วท้ังหมด 22 รายการ เปoนเงิน 4,087,940.50 บาท  
- มีเงินคงเหลือจากการจัดซ้ือครุภัณฑ  22 รายการ เปoนเงิน 759.49 บาท 
- สรุป เงินงบประมาณเบิกจ;ายเรียบร,อยแล,ว คิดเปoนร,อยละ 99.98   

2. ความก,าวหน,าการจัดซ้ือครุภัณฑงบประมาณเงินรายได, ประจําปm 2556 วงเงินรวม 4,428,763 
บาท  
- รายการครุภัณฑท่ีได,รับการจัดสรร จํานวน  46 รายการ 
- รายการท่ีได,รับการจัดซ้ือและเบิกจ;ายแล,วท้ังหมด 24 รายการ เปoนเงิน 1,896,167 บาท 
- อยู;ระหว;างการส;งสินค,า 7 รายการ เปoนเงิน 496,614.22 บาท 
- ยังไม;ได,ดําเนินการ 15 รายการ เปoนเงิน 2,035,981.78 บาท คิดเปoนร,อยละ 42.81 
- สรุป เงินรายได,เบิกจ;ายเรียบร,อยแล,ว คิดเปoนร,อยละ 57.19 

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก/อสร%างอาคาร  

หน;วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการก;อสร,างอาคารศูนยการศึกษา
อุตสาหกรรมบริการนานาชาติ 438,700,000 บาท เงินกู, สอ.มก. และโครงการก;อสร,างอาคารอาคารกิจกรรมนิสิต 1 
หลัง วงเงิน 13,666,000 บาท  เงินกองทุนพัฒนาคณะฯ (บัญชีกองทุนนิสิตฯ)  ดังนี้   

3.1.1 โครงการก/อสร%างอาคารศูนย�การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาต ิ 
อยู;ในระหว;างการดําเนินงานงวดท่ี 1  ดังนี้  
หมวดงานเตรียมงานและปรับบริเวณ  
- งานจัดสร,างสํานักงานสนาม แล,วเสร็จ 90% 
- งานสํารวจและป2กผังโครงการฯ แล,วเสร็จ 100%  
- งานล,อมรั้วโครงการฯ แล,วเสร็จ 100% 
- งานถมและปรับพ้ืนท่ี  แล,วเสร็จ 90% 
หมวดงานโครงสร%าง  
- งานวางผังอาคาร   แล,วเสร็จ 100% 
- งานตอกเสาเข็ม  แล,วเสร็จ 11 % 

3.1.2 โครงการก/อสร%างอาคารอาคารกิจกรรมนิสิต  
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อยู;ในระหว;างการดําเนินงานงวดท่ี 1  ดังนี้  
หมวดงานเตรียมงานและปรับบริเวณ  
- งานรื้อถอนอาคารเดิมปรับพ้ืนท่ี  
- ทํารั้วชั่วคราวของงานก;อสร,างทําปrายโครงการ   งานแล,วเสร็จ  100 % 
- งานวางผังตอกเสาเข็ม งานแล,วเสร็จ  57 % เนื่องจากต,องเปลี่ยนแปลงการตอกเสาเข็มจาก

เสาเข็มตอกเปoนเสาเข็มเจาะตามมติท่ีประชุมขณะนี้อยู;ในระหว;างให,วิศวกรออกแบบเสาเข็ม
เจาะ 

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.4 รับทราบการแต/งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

  ด,วยกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/2955 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2556 แจ,ง
การแต;งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของ อ.ดร.เยาวนุช พรมนวล พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา อ,างอิงท่ี TE0O5OEK เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TE0O5OEK  นั้น  

  สํานักงานเลขานุการ ได,นําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาเสนอแต;งต้ังคณะกรรมการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติงาน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว, ดังนี้  

1.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ  
2.  อ.ดร.สุทธิเดช  ปรีชารัมย     กรรมการ  
3.  อ.ดร.แตงอ;อน  พรหมมิ     กรรมการ  
4.  น.ส.วิไล  แจ,งบุญ      เลขานุการ  

  ท้ังนี้ได,มอบหน;วยการเจ,าหน,าท่ี ประสานงานแจ,งวันท่ีเริ่มมาปฏิบัติงานจริงเม่ือวันท่ี 1  พฤษภาคม 
2556 ซ่ึงเปoนวันรายงานตัวจบการศึกษา เพ่ือแจ,งกองการเจ,าหน,าท่ี บางเขน ทันภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 2556  

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    

   มติท่ีประชุม รับทราบ    

3.5 รับทราบตารางกําหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข%าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และปฏิทินการ
รับเข%าศึกษาในระบบรับตรงร/วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ป?การศึกษา 2557 

ด,วยสํานักทะเบียนและประมวลผล มีบันทึกท่ี ศธ 0513.13105/2274 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556  
ส;งตารางกําหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข,าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และปฏิทินการรับเข,าศึกษาในระบบรับ
ตรงร;วมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปmการศึกษา 2557 เพ่ือประชาสัมพันธให,แก;คณาจารย บุคลากร และผู,เก่ียวข,อง
ทราบเพ่ือใช,เปoนข,อมูล รายละเอียดอ,างอิงท่ี TS0WN735 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TS0WN735  

   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    

   มติท่ีประชุม รับทราบ   
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3.6 รับทราบแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program) 
ภายใต%ความร/วมมือระหว/างสถาบันการศึกษาต/างประเทศกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร� 

ด,วยรองอธิการบดีฝ(ายวิชาการ แจ,งว;าท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 7 
พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติเรื่อง “แนวปฏิบัติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree 
Program) ภายใต,ความร;วมมือระหว;างสถาบันการศึกษาต;างประเทศกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” เพ่ือให,สอดคล,อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความร;วมมือทางวิชาการระหว;างสถาบันอุดมศึกษาต;างประเทศ ฉบับท่ี
ใ ช, บั ง คั บ ในป2 จ จุ บั น  ร ายล ะ เ อี ย ดอ, า ง อิ ง ท่ี  TA0UFLLR เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 0  มิ ถุ น า ยน  2556  ห รื อ สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TA0UFLLR     

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบการขอแก%ไขระดับคะแนน ภาคปลาย ป?การศึกษา 2556 ของประธานโครงการฯ 
ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 

ด,วยประธานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20410/0460 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอแก,ไขระดับคะแนน ภาคปลาย ปmการศึกษา 2556 รายวิชา 
01355242 หมู; 809,812 รายวิชา 01355252 หมู; 809,810 และรายวิชา 01355342 หมู; 810 โดยมีอาจารย 
Thomas Raymond Parkison เปoนอาจารยผู,สอน โดยแจ,งเหตุผลว;าได,ตรวจสอบงานท่ีนิสิตจัดส;งเพ่ิมเติมเรียบร,อย
แล,ว จึงขอแก,ไขคะแนนโดยใช,แบบ KU 7 รายละเอียดอ,างอิงท่ี TA0NI98U เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TA0NI98U   

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2556 ประชุมเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2556  
ดังนั้นจึงนําเสนอพิจารณาโดยการเวียนในระบบ e-Office เพ่ือขอความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 ซ่ึง
คณะกรรมการฯ ได,รับทราบ และเห็นชอบเรียบร,อยแล,ว โดยนําเสนอกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) เพ่ือ
ดําเนินการต;อไป ดังนั้นจึงขอนําเสนอให,ท่ีประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 รับทราบการขอแก%ไขระดับคะแนน KU 7 รายวิชา 01387121 Introduction to Logic ภาค
ปลาย ป?การศึกษา 2556 

ด,วยหัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20405/0360 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2556 เรื่อง 
ขอส;งใบแก,ไขคะแนน KU7 ภาคปลาย ปmการศึกษา 2556 จํานวน 5 รายวิชา ดังนี้  

1. 01387101  The Art of Living with Others หมู; 700  

2. 01387102  General Philosophy  หมู; 700  

3. 01387121  Introduction to Logic  หมู; 800  

4. Ethics & Life  หมู; 700, 800  

5. 01356112  Elemental French II หมู; 809  
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โดยรายวิชา 01387121  เปoนการแก,ไขระดับคะแนนของนิสิตชื่อ น.ส.พูลศรี สรรคพิพัฒน จากระดับ 
C เปoน B แจ,งเหตุผลว;าได,บวกคะแนนผิดพลาด จึงขอแก,ไขคะแนนโดยใช,แบบ KU 7 รายละเอียดสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?T70O7EQK หรืออ,างอิงท่ี T70O7EQK เม่ือวันท่ี 17 
มิถุนายน 2556     

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2556 ประชุมเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2556  
ดังนั้นจึงนําเสนอพิจารณาโดยการเวียนในระบบ e-Office เพ่ือขอความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 ซ่ึง
คณะกรรมการฯ ได,รับทราบ และเห็นชอบเรียบร,อยแล,ว โดยนําเสนอกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) เพ่ือ
ดําเนินการต;อไป ดังนั้นจึงขอนําเสนอให,ท่ีประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.9 อนุมัติจัดสรรอัตรากําลังตําแหน/งอาจารย� สําหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลวุฒิปริญญาเอก 

ด,วยกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/645 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 เรื่อง อนุมัติจัดสรร
อัตรากําลัง ตําแหน;งอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการเครือข;ายเชิงกลยุทธเพ่ือ
การผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 อัตรา เพ่ือบรรจุนางสาวพีรญา ธภัทร
สุ ว ร รณ  ภ ายหลั ง สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ กษา ใน ระ ดับปริ ญญา เอก  ส าขาคอม พิว เ ตอ ร  ร า ยล ะ เ อี ยดสื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?T90MCOHL หรืออ,างอิงท่ี T90MCOHL เม่ือวันท่ี 19 
มิถุนายน 2556  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.10 รับทราบการขออนุมัติเสนอชื่อผู%สําเร็จการศึกษา ประจําภาคปลาย ป?การศึกษา 2555-2556 คร้ังที่ 4 

ด,วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0488 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน
2556 เรื่อง รายชื่อผู,มีสถานภาพทางการศึกษาอยู;ในข;ายสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปmการศึกษา 2555-2556 คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4 จํานวน 1 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษา
ครบถ,วนตามความต,องการของหลักสูตร และมีแต,มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท;านั้น ส;วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ี
เ ก่ี ย ว ข, อ ง กั บ ก า ร อ นุ มั ติ ป ริ ญ ญ า  ข อ ใ ห, ค ณ ะ ฯ เ ปo น ผู, ดํ า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  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?T70U1OSP หรืออ,างอิงท่ี T70U1OSP เม่ือวันท่ี 17 
มิถุนายน 2556 ดังนี้    

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       จํานวน  1  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล,ว อยู;
ในข;ายท่ีสามารถจบการศึกษาได, และได,ประสานงานแจ,งหน;วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค,างกับสายวิชาต,นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห,องสมุดคณะ เรียบร,อยแล,วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล;าวไม;มีหนี้สินค,างชําระ 
และเนื่องจากกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ขอให,ดําเนินการตรวจสอบและแจ,งผลให,ทราบภายในวันท่ี 20 
มิถุนายน 2556 ดังนั้นจึงนําเวียนในระบบ เพ่ือขอความเห็นชอบล;วงหน,า และแจ,งให,กองบริการการศึกษาได,ทันตาม
กําหนด                                                                         

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให,ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   
ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.11 รับทราบการขออนุมัติเสนอช่ือผู%สําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร%อน ป?การศึกษา 2555-2556 
ครั้งท่ี 1 

ด,วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0490 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน
2556 เรื่อง รายชื่อผู,มีสถานภาพทางการศึกษาอยู;ในข;ายสําเร็จการศึกษา ภาคฤดูร,อน ปmการศึกษา 2555-2556 คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1 จํานวน 11 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษา
ครบถ,วนตามความต,องการของหลักสูตร และมีแต,มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท;านั้น ส;วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ี
เ ก่ี ย ว ข, อ ง กั บ ก า รอ นุ มั ติ ป ริ ญญ า  ขอ ใ ห, ค ณะ ฯ เ ปo น ผู, ดํ า เ นิ น ก า รต ร ว จส อ บ  ร า ยล ะ เ อี ย ด  สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?T70TO3DR หรืออ,างอิงท่ี T70TO3DR เม่ือวันท่ี 11 
มิถุนายน 2556  ดังนี้    

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        จํานวน  4  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร       จํานวน  2  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ       จํานวน  3  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟBสิกส       จํานวน  2  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได,ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล,ว อยู;
ในข;ายท่ีสามารถจบการศึกษาได, และได,ประสานงานแจ,งหน;วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค,างกับสายวิชาต,นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห,องสมุดคณะ เรียบร,อยแล,วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล;าวไม;มีหนี้สินค,างชําระ 
และเนื่องจากกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ขอให,ดําเนินการตรวจสอบและแจ,งผลให,ทราบภายในวันท่ี 20 
มิถุนายน 2556 ดังนั้นจึงนําเวียนในระบบ เพ่ือขอความเห็นชอบล;วงหน,า และแจ,งให,กองบริการการศึกษาได,ทันตาม
กําหนด                                                                         

ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาให,ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง   
ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.12 รับทราบเรื่องการเรียนรายวิชาทักษะชีวิตการเปaนนิสิตมหาวิทยาลัย (02999144) 

ตามท่ี น.ส.ขวัญฤทัย เวชภูติ นิสิตชั้นปmท่ี 2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ยื่ น คํ า ร, อ ง  เ พ่ื อ ขอส อบถาม เ ก่ี ย ว กั บก า ร ศึ กษา ใน ร าย วิ ช า  0 2999144   ทั กษะชี วิ ต ก า ร เ ปo นนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ใน 3 ประเด็น ซ่ึงสํานักทะเบียนและประมวลผล ได,ตอบประเด็นคําถามดังกล;าว และ
สํานักงานกฎหมายได,ตรวจสอบและยืนยันข,อมูลเรียบร,อยแล,ว รายละเอียดอ,างอิงท่ี TG0W3H5J เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 
2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TG0W3H5J   โดยสรุป ดังนี้     

1. กรณีนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 02999144 ประเภทการเรียนเปoน Audit (A) และมีผลการ
เรียนเปoน U (ยังไม;พอใจ) นิสิตไม;จําเปoนต,องลงทะเบียนเรียนใหม;เพ่ือให,ได, S (พอใจ) เนื่องจากเปoนการลงทะเบียนเรียน
ประเภท A ถ,าผลการเรียนเปoน U ไม;ต,องลงทะเบียนซํ้า ตามข,อบังคับฯ ข,อท่ี 12.2.2 และสามารถจบการศึกษาได,  

2. กรณีลงทะเบียนเรียนประเภท Audit ซ่ึงถือว;าไม;นับหน;วยกิต นิสิตสามารถเข,าร;วมโครงการสห
กิจศึกษาได,  

3. สืบเนื่องจากข,อ 2. การลงทะเบียนเรียนประเภท Audit เปoนการเพ่ิมพูนความรู,ไม;นับหน;วยกิต 
รายวิชาในหลักสูตร จึงไม;มีผลกระทบต;อการได,รับเกียรตินิยม   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 
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มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.13 รับทราบเรื่องประสิทธิภาพการดําเนินการวิจัยของหน/วยงานภาครัฐ ป?งบประมาณ 2551-2553 

ด,วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0505(3)/ว 670 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 
2556 แจ,งว;าสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยประธานสภาวิจัยแห;งชาติ ได,เสนอ เรื่อง ประสิทธิภาพการดําเนินการ
วิจัยของหน;วยงานภาครัฐ ปmงบประมาณ 2551-2553 ต;อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาในการประชุมเม่ือวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2556 และคณะรัฐมนตรีมีมติให,มีการเร;งรัดให,หน;วยงานภาครัฐติดตามการดําเนินงานวิจัย และรายงาน
ผลสําเร็จของงานวิจัย ปm 2551 – 2553 ในระบบบริหารงานวิจัยแห;งชาติ (ระบบ National Research Project 
Management : NRPM) และให,สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห;งชาติแต;งต้ังคณะกรรมการบูรณาการด,านยุทธศาสตร
ของการวิจัย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล) เปoนประธานกรรมการ  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาแล,วเห็นว;า พันธกิจหลักท่ีสําคัญประการ
หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คือการดําเนินงานวิจัยท่ีเสริมสร,างศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข;งขันของประเทศ ดังนั้น เพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพการดําเนินการวิจัยของหน;วยงานภาครัฐ จึง
ค ว ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง เ อ ก ส า ร แ น บ  ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค, น ที 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TL0TG8NG หรืออ,างอิงท่ี TL0TG8NG เม่ือวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.14 รับทราบเรื่องขอให%กําหนดเวลาในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเปbดหลักสูตรใหม/ทุก
หลักสูตรล/วงหน%า 

ด,วยกองบริการการศึกษา มีบันทึกด;วนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10106/ว 9389 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2556 
เรื่อง ขอให,กําหนดเวลาในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเปBดหลักสูตรใหม;ทุกหลักสูตรล;วงหน,า โดยแจ,งว;าท่ี 
ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 3 มิถุนายน 2556 ได,พิจารณาแนวปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และข,อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแล,ว มีมติให,ทุกคณะทุกวิทยาเขตพิจารณาจัดลําดับ และกําหนดกรอบเวลาในการ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและหลักสูตรใหม;ทุกหลักสูตรล;วงหน,า รวมท้ังติดตามให,ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนด 
โดยไม;ควรกําหนดเวลาให,ทุกหลักสูตรปรับปรุงแล,วเสร็จพร,อมกันในคราวเดียวกัน เพ่ือให,การปฏิบัติงานด,านการ
พิจารณาและตรวจสอบหลักสูตรเปoนไปด,วยความเรียบร,อย และการดําเนินการในข้ันตอนต;าง ๆ ไม;กระชั้นชิดและต,อง
ดําเนินการในเวลาเดียวกันเปoนจํานวนมาก ท้ังนี้ขอให,ทุกคณะทุกวิทยาเขตแจ,งรายชื่อหลักสูตรโดยจัดลําดับและ
กําหนดการแล,วเสร็จให,มหาวิทยาลัยทราบ โดยเสนอรองอธิการบดีฝ(ายวิชาการ ภายในวันศุกรท่ี 21 มิถุนายน 2556  
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?T70NB75P หรืออ,างอิงท่ี 
T70NB75P เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556   

ท้ังนี้ในส;วนของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรได,แจ,งงานบริการการศึกษา ประสานงาน
ดําเนินการ   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   
มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.15 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง ข%อบังคับว/าด%วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ.2556 
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ด,วยบัณฑิตวิทยาลัยมีบันทึกท่ี ศธ 0513.11501/1716 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 จัดส;งประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข,อบังคับว;าด,วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2556 เ พ่ื อ แ จ, ง ใ ห, ห น; ว ย ง า น แ ล ะ ผู, เ ก่ี ย ว ข, อ ง ท ร า บ  แ ล ะ ใ ช, ป ร ะ โ ย ช น  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?T30XMSHH  หรืออ,างอิงท่ี T30XMSHH เม่ือวันท่ี 13 
มิถุนายน 2556 

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   
มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.16 การตรวจเย่ียมหน/วยงานในการประเมินคุณภาพวิทยาเขตกําแพงแสน 

             ด, ว ย รอ งคณบ ดี ฝ( า ยป ร ะ กัน คุณภ าพ  แจ, ง ว; า คณะกร รมการต ร วจประ เ มิ น คุณภ าพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีกําหนดการตรวจเยี่ยมคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ในวันท่ี 
14 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยขอเรียนเชิญผู,บริหารทุกท;านร;วมให,การต,อนรับตามวัน/เวลา ณ ห,อง
ประชุม Sc9-110 รายละเอียดหรืออ,างอิง TT0VEANR เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TT0VEANR       
   ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  
   มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติใช%เงินรายได%จากโครงการภาคพิเศษเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
พ้ืนฐาน  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2556 
พิจารณา เรื่อง การขออนุมัติใช,เงินรายได,จากโครงการภาคพิเศษเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ, า ง อิ ง ท่ี  SM0VR13M เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 7  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 6  ห รื อ สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SM0VR13M โดยท่ีประชุมพิจารณาแล,วเห็นว;าประเด็นท่ี
พิจารณามีหลากหลาย และข,อมูลท่ีนําเสนอไม;สมบูรณ จึงมีมติให,ชะลอเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต;อไป    
  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  
  ท่ีประชุมพิจารณาและอภิปรายในประเด็นต;าง ๆ โดยสรุปแล,วพิจารณาเสนอ ดังนี้  
  1. มอบคณะกรรมการดําเนินงานโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ สรุปรายงานงบการเงิน 
ประกอบด,วยรายรับ – รายจ;าย และเงินคงเหลือของโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ โดยพิจารณาจัดทําข,อมูล
รายรับ – รายจ;าย 3 ปmย,อนหลัง เพ่ือเปoนข,อมูลในการจัดสรรเงินคงเหลือหลังหักค;าใช,จ;ายให,แก;หน;วยงาน/โครงการท่ี
เก่ียวข,อง ท้ังนี้อาจพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินคงเหลือตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการชุดเดิม ซ่ึงมี ผศ.เบญจมาศ 
แก,วนุช เปoนประธานฯ  
  2. มอบรองคณบดีฝ(ายวิชาการ หัวหน,าหน;วยงานภายใน/โครงการท่ีรับผิดชอบการสอนรายวิชา
พ้ืนฐานประชุม/หารือเพ่ือเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา  
  3. ขอให,การพิจารณาเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในเรื่องท่ีเปoนความ
รับผิดชอบของรองคณบดีฝ(ายใด ขอให,พิจารณากลั่นกรองและผ;านการประชุมคณะกรรมการประจําฝ(ายท่ีเก่ียวข,องเพ่ือ
นําเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาด,วยทุกครั้ง   
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   
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4.2 การบริหารจัดการเบิกจ/ายค/าตอบแทนการสอนโครงการหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร� ภาคพิเศษ 

สืบเนื่องจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี นําเสนอพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการเบิกจ;าย
ค;าตอบแทนการสอนโครงการหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ และจากการประชุมร;วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2556 เพ่ือพิจารณาเรื่องการโอนเงินค;าใช,จ;ายของโครงการวิศวกรรมศาสตร 
ภาคพิเศษ นั้น  

จากผลการประชุมดังกล;าว โดยสรุปคณะวิศวกรรมศาสตร ได,จัดส;งรายละเอียดค;าใช,จ;ายให,คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือดําเนินการตรวจสอบแล,ว แต;ยังไม;ได,แจ,งผลการตรวจสอบ ดังนั้นจึงเปoนผลทําให,โครงการ
ภาคพิเศษบางโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร ยังมิได,โอนเงินค;าใช,จ;ายดังกล;าวให, กอปรกับป2จจุบันการโอนเงินต,อง
ดําเนินการตามระบบ ERP ท่ีประชุมฯ เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2556 จึงเห็นชอบสรุปแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1) ให,หน;วยงาน/โครงการท่ีจัดสอนรายวิชาต;าง ๆ ของโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ แจ,ง
ข,อมูลการเปBดสอน โดยประสานงานกับคณะวิศวกรรมศาสตรให,แล,วเสร็จภายใน 30 วันหลังเปBดภาคการศึกษา เพ่ือแจ,ง
หนี้ตามระบบ ERP ให,คณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินการโอนเงินเพ่ือเปoนค;าใช,จ;ายในการจัดการเรียนการสอน ประจํา
ภาคการศึกษานั้น   

2) การเบิกจ;ายค;าตอบแทนการสอนให,แก;อาจารย มอบหน;วยการเงิน งานคลังและพัสดุ สํานักงาน
เลขานุการ ดําเนินการเบิกจ;ายเปoนรายเดือนให,แก;อาจารยผู,สอน เม่ือได,รับโอนเงินค;าใช,จ;ายจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
หลังจากได,รับการโอนเงินตามข,อ 1) เรียบร,อยแล,ว 

3) ขอให,หัวหน,าหน;วยงานภายใน/โครงการ แจ,งแนวปฏิบัติให,คณาจารยในสังกัดทราบ   

4) มอบรองคณบดีฝ(ายวิชาการ เปoนประธานคณะกรรมการ โดยมีหัวหน,าหน;วยงาน/โครงการท่ี
เก่ียวข,องเปoนกรรมการ เพ่ือพิจารณาเกณฑการจัดสรรเงินเหลือจ;ายของโครงการวิศวกรรมศาสตร ตามข,อ 1 ของวาระ 
4.1     

มติท่ีประชุม เห็นชอบ     

4.3 แนวทางพัฒนาผลการดําเนินงานของคณะ จากผลการประเมินคุณภาพ ป?การศึกษา 2555 

สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปmการศึกษา 2555 (ข,อมูลจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาเขตกําแพงแสน รายละเอียดดังเอกสารแนบ) มีหลายตัวบ;งชี้ท่ีมีผลการ
ประเมินตํ่า และควรดําเนินการพัฒนาปรับปรุง เปoนการด;วน   

ดังนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 จึงเสนอ
แนวทางพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให,ผู,บริหารท่ีเก่ียวข,องใช,เปoนแนวทางในการพัฒนาผลการดําเนินงานของคณะ ปmการศึกษา 
2 5 5 6  ใ ห, ดี ข้ึ น  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ, า ง อิ ง ท่ี  TT0VEANR เ ม่ื อ วั น ท่ี  9  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 6  ห รื อ สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TT0VEANR โดยรายละเอียดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แต;ละตัวบ;งชี้ ดังนี้   

 ตัวบ;งชี้  สมศ.3  ผลงานของผู,สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได,รับการตีพิมพหรือเผยแพร; 
(ผู,รับผิดชอบ: รองคณบดีฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ) 
   แนวทางการพัฒนา  

1. เสนอบัณฑิตวิทยาลัยให,หลักสูตรท่ีเปoนแผน ข กําหนดให,ผู,สําเร็จการศึกษา ต,องนําผลงานจาก
การศึกษาค,นคว,าอิสระไปตีพิมพหรือเผยแพร; 
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2. จัดประชุมวิชาการหรือรวบรวมข,อมูลช;วงเวลาท่ีหน;วยงานต;าง ๆจัด เพ่ือเปoนเวทีให,ผู,สําเร็จ
การศึกษานําเสนอผลงานการศึกษาค,นคว,าอิสระ  

3. มอบประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.
ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ดําเนินการกระตุ,น/ผลักดันให,ผู,สําเร็จการศึกษานําเสนอผลงานวิทยานิพนธหรือรายงาน
การศึกษาค,นคว,าอิสระเพ่ือตีพิมพหรือเผยแพร; หรือนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ    

 

   ตัวบ;งชี้ สกอ.4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร,างสรรคต;อจํานวนอาจารยประจํา (ผู,รับผิดชอบ: 
รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ/ หัวหน,าสายวิชา) 
   แนวทางการพัฒนา 

1. หน;วยงานท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนวิจัย ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย
ให,มากข้ึน 

2. ควรจัดโครงการการจัดการความรู, เก่ียวกับการวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยในการทําวิจัย 
เช;น เขียนโครงการวิจัยอย;างไร ให,ได,รับทุนสนับสนุน เปoนต,น  

3. ควรมีกระบวนการท่ีจะทําให,เงินทุนสนับสนุนการทําป2ญหาพิเศษของนิสิตจากสายวิชาและฝ(าย
กิจการนิสิต สามารถนํามานับเปoนเงินสนับสนุนงานวิจัยได,เช;นเดียวกับการสนับสนุนการทําป2ญหาพิเศษของ ศสวท. 

 

   ตัวบ;งชี้ สมศ.6 งานวิจัยท่ีนําไปใช,ประโยชน (ผู,รับผิดชอบ: รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ) 
   แนวทางการพัฒนา 

1. ประชาสัมพันธให,คณาจารยเข,าใจว;า จะนับผลงานวิจัยนั้นได,เม่ือมีการใช,ประโยชนจากชุมชน
หน;วยงานหรือองคกรภายนอก และต,องมีหนังสือรับรองการใช,ประโยชน ตามแบบฟอรมท่ี ศสวท. กําหนดไว,แล,ว โดย
ขอให, ศสวท.นําแบบฟอรมดังกล;าวไว,ท่ีหน,าเว็บไซตคณะด,วย  

2. เปoนผลงานวิจัยในปmใดก็ได, แต;ต,องมีการใช,ประโยชนในปmการศึกษาท่ีประเมินคุณภาพ 
3. กระตุ,นให,คณาจารยดําเนินการให,มีผลการดําเนินงานในตัวบ;งชี้นี้ให,มากข้ึน 

ตัวบ;งชี้ สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีได,รับการรับรองคุณภาพ (ผู,รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ(ายวิชาการ) 
แนวทางการพัฒนา 
1. ประชาสัมพันธให,คณาจารยเข,าใจว;า ผลงานวิชาการ ได,แก; บทความวิชาการ (ไม;ใช;บทความวิจัย) 

ตํารา หนังสือ และต,องมีส;วนร;วมในผลงานไม;น,อยกว;าร,อยละ 50 กรณีท่ีมีผู,ร;วมงานเปoนคนนอกคณะ   
2. ตํารา หนังสือ ท่ีมีการตีพิมพมากกว;า 1 ครั้ง ให,นับได,เพียงครั้งเดียว เว,นแต;การตีพิมพใหม;ต,องมีการ

พัฒนาปรับปรุง โดยมีผู,ทรงคุณวุฒิตรวจใหม;  
3. กระตุ,นให,คณาจารยดําเนินการให,มีผลการดําเนินงานในตัวบ;งชี้นี้ให,มากข้ึน 

 

 ตัวบ;งชี้ สกอ.7.2  การพัฒนาสถาบันสู;สถาบันเรียนรู, (ผู,รับผิดชอบ: รองคณบดีฝ(ายวิชาการ/ฝ(ายวิจัย
และบริการวิชาการ) 

 แนวทางการพัฒนา 
1. กําหนดประเด็นความรู,และเปrาหมายของการจัดการความรู, ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการผลิตบัณฑิต

และการวิจัย (ปmการศึกษา 2555 ดําเนินการในประเด็นอ่ืน จึงไม;สามารถนับได, ทําให,ผลการประเมินเปoน 0 คะแนน)  
- ตัวอย;างโครงการการจัดการความรู, เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยในการทํา

วิจัย  เช;น เขียนโครงการวิจัยอย;างไร ให,ได,รับทุนสนับสนุน เปoนต,น  
- ตัวอย;างโครงการการจัดการความรู, เก่ียวกับการผลิตบัณฑิต เช;น การจัดทํา มคอ. อย;างมี

ประสิทธิภาพ เปoนต,น 
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2. ผู,บริหารท่ีเก่ียวข,องในแต;ละประเด็น ดําเนินการจัดการความรู,ตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบ;งชี้ท่ี 7.2 
โดยมีคณาจารยจากสายวิชาต;างๆ ร;วมกิจกรรม (ช;วยกันดําเนินการในภาพรวม) 

 

ตัวบ;งชี้ สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (ผู,รับผิดชอบ: รองคณบดีฝ(าย
พัฒนาและประชาสัมพันธ) 
   แนวทางการพัฒนา 
   ทําความเข,าใจเกณฑมาตรฐานของตัวบ;งชี้ และดําเนินการให,มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ เช;น  

- มีแผนระบบสารสนเทศ  
- มีระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
- ประเมินความพึงพอใจของผู,ใช,ระบบสารสนเทศ  
- นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู,ใช,ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบผู,บริหารท่ีเก่ียวข,องรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตัว

บ;งชี้ตามแนวทางการพัฒนาข,างต,น   

4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณเงินรายได% 2556  
ด,วยรองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา เสนอพิจารณา เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการเงินรายได, ประจําปm 2556 ไตรมาสท่ี 1 และ 2 รายละเอียดอ,างอิงท่ี TP0NHZHU เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TP0NHZHU รายละเอียด ดังนี้  

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปmงบประมาณ (เงินรายได,) 2556 ไตรมาส 1 และ 2  (รวม 
6 เดือน) โดยสรุปมีหน;วยงานท่ีดําเนินการได,มากกว;า 30 % เพียง 5 หน;วยงาน ประเด็นท่ีเสนอพิจารณา คือ  

1. แนวทางท่ีทําให,หน;วยงานต;าง ๆ ดําเนินงานโครงการต;าง ๆ ให,แล,วเสร็จก;อนเดือนกันยายน 2556 
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานภายในเดือนกันยายน และ 

2. การรายงานผลการดําเนินงานโครงการต;าง ๆ ต,องสะท,อนตัวบ;งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปm และ
แผนยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2555-2558  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และขอให,ผู,บริหารและหน;วยงานท่ีเก่ียวข,องติดตามเร;งรัดการดําเนินงาน  

4.5 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ/งช้ีของแผนยุทธศาสตร� ประจําป? 2555  

 ด,วยรองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา เสนอพิจารณา เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ;งชี้
ของแผนยุทธศาสตรประจําปm 2555 โดยมี 11 ตัวบ;งชี้ ดําเนินงานบรรลุ 9 ตัวบ;งชี้ คิดเปoน 81.82%รายละเอียดสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TP0NHZHU หรืออ,างอิงท่ี TP0NHZHU เม่ือวันท่ี 5 
กรกฎาคม 2556 รายละเอียดประเด็นท่ีนําเสนอพิจารณา รายละเอียด ดังนี้    

1. แนวทางการดําเนินงานให,ตัวบ;งชี้ท่ีไม;บรรลุ ยุทธศาสตร 2 ลําดับท่ี  6 ยุทธศาสตร 3 ลําดับท่ี 6, 7   
2. ค;าเปrาหมายของปm 2556 ประเด็น 2.3 ความเหมาะสมของตัวบ;งชี้  
3. ผลการดําเนินงานตามตัวบ;งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปm 2555 โดยสรุปมี 25 ตัวบ;งชี้ ดําเนินงาน

บรรลุ 15 ตัวบ;งชี้ คิดเปoน 60.0 % ประเด็นท่ีจะต,องพิจารณา คือ        
• แนวทางการดําเนินงานให,ตัวบ;งชี้ท่ีไม;บรรลุ ลําดับท่ี 5, 6, 7, 10, 19, 20, 23, 24, 25 
• ค;าเปrาหมายของปm 2556 (ลําดับท่ี 10 เปoนเกณฑของ สกอ.)   
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• ความเหมาะสมของตัวบ;งชี้ 
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TP0NHZHU หรืออ,างอิงท่ี 
TP0NHZHU เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณากําหนดค;าเปrาหมายประจําปm 2556 และปรับชื่อตัวบ;งชี้ให,มีความชัดเจน และปรับ

เพ่ิม/ลดตัวบ;งชี้ให,เหมาะสมกับคู;มือประกันคุณภาพฯ รายละเอียดฝ(ายวางแผนนําเสนอฉบับแก,ไขในการประชุมครั้ง
ต;อไป      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ    

5.1 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2556  

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2556 วันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 เปoนการประชุมประจําเดือนมิถุนายน 2556 และการประชุมในครั้งนี้มีวาระท่ียังมิได,พิจารณาหลาย
วาระ ดังนั้นจึงขอนัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 7/2556 ประจําเดือน
กรกฎาคม 2556 ในวันจันทรท่ี  29 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.30 น.   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ       
 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.  

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู,บันทึกรายงานการประชุม    

 

 


