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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 7/2556 

วันจันทร�ท่ี 29 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. อ.ดร.แตงอ4อน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู,แทนคณาจารย กรรมการ 
7. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู,ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ (อาจารยประจํา) กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 
ผู&เข&าร1วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก,วประสิทธิ์ รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา  
2. อ.ดร.พจมาลย  พูลมี รองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต  
3. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ รองคณบดีฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ  
4. อ.ดร.จุฑาทิพย  โพธิ์อุบล ผู,ช4วยคณบดีฝ(ายการศึกษาด,านวิทยาศาสตร  
5. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ4ม หัวหน,าศูนยส4งเสริมการวิจัยและถ4ายทอดเทคโนโลยี 
6. อ.ดร.ศศิมลฑล ม4วงศรีจันทร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟFสิกส  
7. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
8. อ.ดร.พงศพันธ ศรีเมือง  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
9. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ  
10. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู,ช4วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหน,าท่ีประธาน
การประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ&งเพ่ือทราบ 

1.1 การเข&าร1วมงานวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประธานแจ,งขอเชิญผู,บริหารร4วมงานวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปI 2556 โดยบัณฑิตคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร มีกําหนดการฝJกซ,อมใหญ4ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 และรับจริงในวันท่ี 4 สิงหาคม 2556 จึง
ขอให,ผู,บริหารทุกท4านเข,าร4วมขบวนในงานพระราชทานปริญญาบัตรตามวัน/เวลาดังกล4าวด,วย 

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

  



1.2 รองคณบดีฝ;ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประธานแจ,งว4า อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ ขอลาออกจากตําแหน4งทางบริหาร ในตําแหน4งรองคณบดีฝ(าย
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต้ังแต4วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 เปOนต,นไป ในการนี้คณบดี แจ,งว4าไม4กระทบต4องานประจํา โดย
มอบหมายให,หัวหน,าสํานักงานเลขานุการ รับผิดชอบงานประจําในส4วนของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงสํานักงาน
เลขานุการรับผิดชอบ และปฏิบัติประจําในส4วนดังกล4าวอยู4เดิมแล,ว ส4วนงานในเชิงนโยบายคณบดีจะเปOนผู,รับผิดชอบ  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.3 การปรับปรุงอาคารจอดรถยนต�เดิม 
ประธานแจ,งว4าคณะฯ ได,ดําเนินการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต โดยให,เอกชนเช4าพ้ืนท่ีเปFดให,บริการ

ถ4ายสําเนาเอกสาร แทนพ้ืนท่ีเดิมด,านอาคาร 1 ในส4วนนี้จึงมีพ้ืนท่ีว4าง 1 ห,องจากการปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารดังกล4าว และอยู4
ในระหว4างการดําเนินการจัดทําประกาศให,เช4าพ้ืนท่ี  

อนึ่ง สําหรับการรื้อถอนอาคารจอดรถยนต ซ่ึงเปOนนโยบายเดิมของคณบดี จึงขอชะลอให,ผู,บริหารใน
อนาคต เปOนผู,พิจารณา ดังนั้นจึงขอฝากให,สายวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงต,องการพ้ืนท่ีเพ่ือให,บริการจําหน4ายอาหารว4างและ
เครื่องด่ืมนําไปพิจารณาต4อไป  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.4 นัดประชุมพิจารณาจัดทํา Action Plan   
ประธานขอนัดประชุมผู,บริหารทุกท4าน ประชุมในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห,อง

ประชุม Sc9-110 เพ่ือพิจารณาจัดทํา Action Plan ให,สอดคล,องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 10 ปI ซ่ึงต,อง
จัดส4งในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 ด,วย     

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.5 กิจกรรมงานวันคล&ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 20 ปH    
อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร ประธานคณะกรรมการจัดงานวันคล,ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 20 ปI ใน

วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 โดยมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข,อง ดังนี้  
1. การประกวดภาพถ4าย และการจัดนิทรรศการภาพถ4าย Unseen : Arts and Science Photo 

Contest 2013  
2. การจัดทํา CD และ VCD เรื่อง “2 ทศวรรษ ศวท. : มองอดีต ทบทวนป2จจุบัน สร,างสรรคอนาคต”  
3. การจัดทําของท่ีระลึก รูปหล4อพระพิรุณ รุ4น ประทานพร 1 และอ่ืน ๆ    
4. พิธีพราหมณ  พิธีสงฆ การปาฐกถาพิเศษ โดยท4านอธิการบดี มก. และงานเลี้ยงสังสรรค  
นอกจากนี้ประธานให,ความเห็นว4าควรมีกิจกรรมในส4วนของนิสิต โดยเชิญนายกสโมสรนิสิตคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตรหรือนิสิตเพ่ือจัดกิจกรรมอย4างน,อย 1 กิจกรรม  
ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2556   

 ประธานขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณาร4างรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร และ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 16 กรกฎาคม 2556 โดยขอชะลอการรับรองรายงานการประชุมในครั้ง
ต4อไป              



  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับทราบ     

วาระท่ี  3 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ   

1.1 ขอเล่ือนเวลาการเข&าเย่ียมชมและปรึกษาเรื่องความร1วมมือเก่ียวกับไทย – จ&วงศึกษา 

ด,วยหัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร ผู,ประสานงานโครงการความร4วมมือเก่ียวกับไทย – จ,วงศึกษา แจ,งว4า
คณบดีคณะภาษาต4างประเทศ มหาวิทยาลัยป(ายเซ4อ สาธารณรัฐประชาชนจีน แจ,งขอเลื่อนเวลาการเยี่ยมชมและ
ปรึกษาเรื่องความร4วมมือเก่ียวกับไทย – จ,วงศึกษา จากเดิมกําหนดไว,ในเดือนสิงหาคม 2556 เปOนช4วงเดือนพฤศจิกายน 
2556 เนื่องจากมหาวิทยาลัยป(ายเซ4อมีป2ญหาในการทําเอกสารออกนอกประเทศ และเม่ือมีกําหนดการวัน และเวลาท่ี
แน4นอนแล,ว จะแจ,งให,คณะฯ ทราบโดยเร็ว พร,อมนี้มหาวิทยาลัยป(ายเซ4อได,แจ,งรายชื่อผู,เปOนตัวแทน จํานวน 6 ท4าน 
ดังนี้  

1. Prof. Mrs. Zhou Yanxiam  คณบดีคณะภาษาต4างประเทศ  
2. Assoc.. Prof. Qin Dan อาจารยประจําสาขาวิฃาภาษาอังกฤษ  
3. Assoc.. Prof. Yan Honglan อาจารยประจําสาขาวิฃาภาษาอังกฤษ 
4. Mr. Shi Yan    อาจารยประจําสาขาวิฃาภาษาอังกฤษ 
5. Miss Yang Yam  อาจารยประจําสาขาวิฃาภาษาไทย  
6. Mrs. He Lipeng  อาจารยประจําสาขาวิฃาภาษาไทย  

 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ    

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ และหัวหน,าสาย
วิชาศิลปศาสตร เปOนผู,ประสานงานเตรียมการต,อนรับ และการเจรจาเพ่ือจัดทําข,อตกลงทางวิชาการและวิจัย    

1.2 รายงานความก&าวหน&าโครงการประชุมวิชาการ Open house เทาเงิน ประจําปH 2556 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบรอบ 20 ปI ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 โดยมีกิจกรรม
การประชุมวิชาการ Open house เทาเงิน ในระหว4างวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม 2556 โดยการประชุมวิชาการ หัวข,อ
เรื่อง   
  ป2จจุบันความก,าวหน,าในการดําเนินงาน รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ,งว4ามีผู,เสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุม เพียง 1 เรื่อง ดังนั้นจึงขอยกเลิกไม4จัดการประชุมวิชาการในหัวข,อเรื่องดังกล4าว โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานจัดงานประชุมวิชาการ Open house ไม4เห็นชอบให,งดกิจกรรมการประชุมวิชาการ แต4ขอให,
เปลี่ยนการประชุมวิชาการตามหัวข,อเรื่อง เปOน การประชุมวิชาการเพ่ือเสนอผลงานวิจัยของนิสิต และคณาจารยภายใน
คณะฯ แทน และคงกิจกรรมอ่ืน ได,แก4 กิจกรรม Open house การแซววาที และกิจกรรมมหกรรมสินค,า รายละเอียด
ได,เผยแพร4ในเว็บคณะฯ ประกอบด,วย ตารางกิจกรรม Open House กิจกรรมแซววาที  

  รองคณบดีฝ(ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการจัดงาน Open House แจ,งข,อมูลเพ่ิมเติมกิจกรรม 
ดังนี้  

1. กิจกรรมแซววาที วันศุกรท่ี 23 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห,องเธียเตอร ชั้น 4 
อาคารการเรียนรู,ทางภาษา โดยมี อ.ดร.อภิชาติ ดําดี และ อ.พเยาว พัฒนพงศ เปOนวิทยากร หัวข,อเรื่อง “การศึกษาไทย
ไม4แพ,ใครในโลก”  

2. การประชุมวิชาการระดับชาติจากเดิม เปลี่ยนเปOนการเสนอผลงานวิชาการ วิจัยของนิสิต และ
คณาจารย ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2556 ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห,องเธียเตอร ชั้น 4 
อาคารการเรียนรู,ทางภาษา  



3. กิจกรรม Open House ของสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา และหลักสูตรต4าง ๆ ระหว4างวันท่ี 23 
– 25 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00 น.  

4. กิจกรรมมหกรรมสินค,า ณ โรงจอดรถยนตอาคาร 3 – 4 ระหว4างวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม 2556 
เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยเชิญร,านธงฟ{า และร,านจําหน4ายผลิตภัณฑต4าง ๆ ของนิสิต บุคลากร และบุคคลท่ัวไป    
   อนึ่ง รองคณบดีฝ(ายวิชาการเสนอขอเปลี่ยนชื่องานจากเดิมซ่ึงยกเลิกการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
เปOน งานเปFดโลกวิชาการ 20 ปI ศวท.   
 นอกจากนี้ ประธานให,ข,อแนะนําว4าควรประสานงานเชิญ อพวช. ชมรมดาราศาสตร ซ่ึงมีคาราวาน
เคลื่อนท่ีมาร4วมงานด,วย  
  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ   
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

1.3 ความก&าวหน&าในการจัดทําร1างนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� (ระยะ 4 ปH 
ระหว1างวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 - 20 พฤษภาคม 2561) ครั้งท่ี 1  

  ตามท่ีกองแผนงานมีบันทึกด4วนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10107/619 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอให,
ดํ า เ นิ นกา ร จั ด ทํ า ร4 า ง น โ ยบ ายการ พัฒนาคณะ ศิล ปศาส ตร แ ละวิ ท ย าศ าสตร  ร ายละ เ อี ยดสื บค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SX0MKL8Y หรืออ,างอิงท่ี SX0MKL8Y เม่ือวันท่ี 7 
มิถุนายน 2556 โดยแจ,งให,คณบดีพิจารณาคัดเลือกผู,แทนคณะฯ เพ่ือมาให,ข,อมูลและชี้แจงรายละเอียดต4อท่ีประชุม
คณะทํางานฯ โดยผ4านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และจัดทําร4างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 
4 ปI (วันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 – วันท่ี 20 พฤษภาคม 2561) ท้ังนี้ให,นําเสนอข,อมูลตามข,อ 1 – 9 ตามแบบฟอรมดัง
แนบ เพ่ือจัดส4งกองแผนงาน ภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2556 
เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 เห็นชอบให,แต4งต้ังคณะทํางานจัดทําร4างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 4 ปI (21 พ.ค. 
2557 – 20 พ.ค. 2561) โดยมี อ.ดร.แตงอ4อน  พรหมมิ ผู,แทนคณาจารยฯ เปOนประธานคณะทํางาน นั้น   

  ในการนี้สํานักงานเลขานุการ ได,แนบข,อมูลแผนร4างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปIของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร (วันท่ี 21 พฤษภาคม 2553 – 20 พฤษภาคม 2557) และข,อเสนอแนะต4าง ๆ ซ่ึงนําเสนอคณะทํางานฯ 
ทราบเปOนข,อมูลมาด,วยแล,ว รายละเอียดอ,างอิงท่ี  T90U0JAR เ ม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2556 หรือสืบค,น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?T90U0JAR  และข,อมูลพ้ืนฐานท่ีงานนโยบายและแผน 
สํานักงานเลขานุการ รวบรวมตามแบบฟอรมเ พ่ือแจ,งคณะทํางานฯ ใช, เปOนข,อมูล รายละเอียดสืบค,น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TL12ZBPX หรืออ,างอิงท่ี TL12ZBPX เม่ือวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2556  
  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได,เรียนเชิญคณบดีประชุมเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 โดยคณบดีได,
มอบหมายให,ประธานคณะทํางานฯ ประชุมแทน โดยนําเสนอร4างนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ฉบับท่ี 1 เรียบร,อยแล,ว รายละเอียดจักนําเสนอในการประชุมต4อไป รายละเอียดดังแนบ   
  ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  
  อ.ดร.แตงอ4อน  พรหมมิ แจ,งความก,าวหน,าในการจัดทําร4างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ว4ามีการประชุม
ครั้งท่ี 2 และจัดส4งร4างให,กองแผนงานเพ่ือประชุมครั้งต4อไปในวันท่ี 5 สิงหาคม 2556 แล,ว แต4ยังมิได,นําเสนอร4าง
นโยบายการพัฒนาฯ ให,ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา และยังมิได,จัดประชาพิจารณ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  



วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา 
4.1 ขออนุมัติเปYดสอนหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีนประยุกต�) หลักสูตรใหม1 พ.ศ. 2557 

ตามท่ีสาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร  เสนอขออนุ มัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559 หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีนประยุกต) Bachelor of Arts Program in Applied 
Chinese โดยได,รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2556 และผ4านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นําเสนอรองอธิการบดีฝ(ายวิชาการ เพ่ือมอบกองแผนงานดําเนินการ
ต4อไป นั้น  

เนื่องจากกองบริการการศึกษา มก. มีบันทึกแจ,งให,หน4วยงานท่ีประสงคจะขอบรรจุหลักสูตรใหม4ไว,ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ ซ่ึงยังไม4ได,ส4งเรื่องไปท่ีมหาวิทยาลัยหรือส4งหลังวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ขอให,
ชะลอการส4งเรื่องเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม4ไว,ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2555-2559) จนกว4า
แบบฟอรมดังกล4าวจะได,รับการให,ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงคาดว4าจะแล,วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2556 กอปรกับเอกสารท่ีนําเสนอขอขออนุมัติบรรจุแผนแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559 ของ
หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีนประยุกต) วิทยาเขตฯ นําส4งถึงมหาวิทยาลัยภายหลังเดือนพฤษภาคม 2556 ทําให,
มหาวิทยาลัยส4งเอกสารย,อนกลับมาเพ่ือให,ใช,แบบฟอรมการเสนอบรรจุแผนใหม4 รายละเอียดอ,างอิงท่ี SM0MERZS เม่ือ
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SM0MERZS  

สาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร ซ่ึงดําเนินการจัดทําร4างหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีนประยุกต) 
และงานวิจัยสถาบัน เรื่อง “การสํารวจความเปOนไปได,ในการดําเนินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ประยุกต” เสร็จเรียบร,อยแล,ว จึงนําเสนอร4างหลักสูตรดังกล4าวผ4านคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ในการประชุมประจําเดือนมิถุนายน 2556 ซ่ึงผ4านความเห็นชอบ และให,พิจารณาเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต4อไป   

ดังนั้น สาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร จึงขอเสนอร4างหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีนประยุกต) 
ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม4  พ . ศ . 2 5 5 7  อ, า ง อิ ง ท่ี TE1354X0 เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 4  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 6  ห รื อ สื บ ค, น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TE1354X0 และรายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง " เพ่ือใช,
ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า  อ, า ง อิ ง ท่ี  TV02521H  เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 1  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?TV02521H    

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.2 ขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการ รายวิชา 01420373 วัสดุศาสตร� 1 

ด,วย อ.ดร.สุนทรี  แสงจันทร พนักงานมหาวิทยาลัย  โครงการจัดต้ังสายวิชาฟFสิกส มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20413/131 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการนอกเวลาราชการ รายละเอียด ดังนี้  

1. รายวิชา 01420373 วัสดุศาสตร I (Material Science I ) จํานวน 3 หน4วยกิต  
2. สัดส4วนความรับผิดชอบ   100%  
3. ระยะเวลาดําเนินการ 2 ภาคการศึกษา ต้ังแต4ภาคต,น ปIการศึกษา 2556    

 3.1  ภาคการศึกษาท่ี 1  บาท่ี 1 – 3 
 3.2 ภาคการศึกษา ท่ี 2 บทท่ี 4 – 6  

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2556 
พิจารณาแล,วมีมติเห็นชอบเสนออนุมัติดําเนินงาน โดยคิดภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระ



งานข้ันตํ่าในฐานะอาจารยผู,สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดอ,างอิงท่ี SW0ZZM18 เม่ือวันท่ี 6  
มิถุนายน 2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SW0ZZM18  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.3 ขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการ จํานวน 2 รายวิชา (01422434 ตัวแบบความ
น1าจะเปZนเบ้ืองต&น และ 03757122 สถิติธุรกิจ 

ด,วย รศ.พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน  ข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสาขาวิชาสถิติ 
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20415/110 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 เสนอขอผลิตผลงาน
ทางวิชาการนอกเวลาราชการ จํานวน 2 รายวิชา รายละเอียด ดังนี้  

1. รายวิชา 01422434 ตัวแบบความน4าจะเปOนเบ้ืองต,น (Introduction to Probabilistic 
Model) จํานวน 3 หน4วยกิต  

2. รายวิชา 03757122 สถิติธุรกิจ (Business Statistics) จํานวน 3 หน4วยกิต 
3. สัดส4วนความรับผิดชอบ   100%  
4. ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต4เดือนเมษายน 2556 ถึง กันยายน 2556 รวม 6 เดือน  

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2556 พิจารณาแล,วมีมติ
เห็นชอบเสนออนุมัติดําเนินงาน โดยคิดภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าในฐานะ
อาจารยผู,สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดอ,างอิงท่ี T70T0J7X เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 หรือสืบค,น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?T70T0J7X  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

4.4 ขอผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการ รายวิชา 01403313 เคมีอนินทรีย� 2 

ด,วย อ.ดร.วีนาวรรณ สมผล พนักงานมหาวิทยาลัย  โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20411/254 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2556 เสนอขอผลิตผลงานทางวิชาการนอกเวลาราชการ รายละเอียด ดังนี้  

1. รายวิชา 01403313 เคมีอนินทรีย 2 (Inorganic Chemistry) จํานวน 3 หน4วยกิต  
2. สัดส4วนความรับผิดชอบ   100%  
3. ระยะเวลาดําเนินการ  1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2556    

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 
พิจารณาแล,วมีมติเห็นชอบเสนออนุมัติดําเนินงาน โดยคิดภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระ
งานข้ันตํ่าในฐานะอาจารยผู,สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดอ,างอิงท่ี TO0YKJV3 เม่ือวันท่ี  4 กรกฎาคม 
2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TO0YKJV3  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

4.5 ขออนุมัติโครงการเปYดให&บริการห&องสมุดคณะฯ นอกเวลาราชการ 

ด,วยนางสาวจิณณพัต  ชื่นชมน,อย บรรณารักษ ห,องสมุดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ดําเนินงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจต4อการให,บริการห,องสมุดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในประเด็น
ความต,องการให,ห,องสมุดเปFดบริการล4วงเวลาหรือไม4  ซ่ึงผลการประเมินมีความต,องการ ร,อยละ 96.0 ในช4วงวันจันทร – 



ศุกร ตลอดภาคการศึกษา มีความต,องการสูงสุด ร,อยละ 46.9  รองลงมา ในช4วงวันจันทร – ศุกร นอกเวลาราชการก4อน
สอบ 2 สัปดาห ร,อยละ 24.1 นั้น  

ป2จจุบันห,องสมุดคณะฯ เปFดให,บริการนอกเวลาราชการ ในช4วง 16.30 – 19.30 น. เฉพาะช4วง
ก4อนสอบกลางภาคและปลายภาค อย4างน,อย 2 สัปดาห ดังนั้นจากผลงานวิจัยสถาบัน ซ่ึงมีผลการประเมินต,องการให,
ห,องสมุดเปFดให,บริการนอกเวลา วันจันทร – ศุกร ตลอดภาคการศึกษา ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการเปFดให,บริการนอก
เวลาราชการเพ่ิมเติม รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20402/- ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 อ,างอิงท่ี TA0UQ5KL 
เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 หรือสืบค,นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TA0UQ5KL  

ท้ังนี้ รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร ได,นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา ครั้งท่ี 
5/2556 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2556 พิจารณาแล,ว โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให,ห,องสมุดคณะฯ เปFดให,บริการในวัน
จันทร - ศุกร  นอกเวลาราชการ (16.30 - 19.30 น.) ก4อนสอบกลางภาค และปลายภาค เปOนเวลา 1 เดือน และให,มี
การสํารวจและประเมินผลการดําเนินการ และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็น และ
ข,อเสนอแนะต4อไป  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยขอให,มีการประเมินและติดตามผลโครงการในส4วนของนิสิต

เข,าใช,บริการห,องสมุด และบรรลุเป{าหมายตามวัตถุประสงคหรือไม4 

4.6 ปฏิทินการดําเนินงานกิจกรรมการจัดสรรทุน/รางวัล  การใช&ใช&เงินส1วนกลางสนับสนุนทุน
วิจัยจากแหล1งเงินภายนอก และเกณฑ�การพิจารณาสนับสนุนเงินอุดหนุน ประจําปH 2557 
ศสวท.  

ด,วยหัวหน,าศูนยส4งเสริมการวิจัยและถ4ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) ขอเสนอวาระการประชุมเพ่ือ
พิจารณาเก่ียวกับ 1) ปฏิทินการดําเนินงานด,านการจัดสรรทุน/รางวัล  2) การขอใช,เงินสนับสนุนจากส4วนกลางเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยจากแหล4งทุนภายนอก และ 3) เกณฑการสนับสนุนทุนเพ่ือเสนอผลงานวิจัย ณ ต4างประเทศ และ 
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TZ11DW10 หรืออ,างอิงท่ี 
TZ11DW10  เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 และอ,างอิงท่ี U80RV93T เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?U80RV93T  ดังนี้   

1.  ปฏิทินการดําเนินงานด,านการจัดสรรทุน/รางวัลในกํากับดูแลของ ศสวท. ประจําปI
งบประมาณ 2557  ประกอบด,วย    

1. ทุนสนับสนุนเสนอผลงานผลงานต4างประเทศ 
2. ทุนสนับสนุนทุนวิจัย  
3. ทุนสนับสนุนการสร,างหน4วยวิจัย 
4. รางวัลผลงานตีพิมพ เผยแพร4 และการนําไปใช,ประโยชน 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
ประกาศหลักเกณฑ� – ทุนสนบัสนุนเสนอผลงานต4างประเทศ กรกฎาคม 2556  
เปYดรับ – ทุนสนับสนุนเสนอผลงานต4างประเทศ คร้ังที่ 1 1 สิงหาคม 2556  

– 30 สิงหาคม 2556 
 

ประกาศผลการพิจารณา – ทุนสนบัสนุนเสนอผลงานต4างประเทศ 
คร้ังที่ 1 

กันยายน 2556  

ประกาศหลักเกณฑ� – ทุนสนบัสนุนทุนวิจัย กันยายน 2556  
เปYดรับ – ทุนสนับสนุนทุนวิจยั 1 ตุลาคม 2556  

– 31 ตุลาคม 2556 
 

ประกาศผลการพิจารณา – ทุนสนบัสนุนทนุวิจัย ธันวาคม 2556  



ประกาศหลักเกณฑ� – ทุนสนบัสนุนการสร,างหน4วยวิจัย กันยายน 2556  
เปYดรับ – ทุนสนับสนุนการสร,างหน4วยวิจัย 1 ตุลาคม 2556  

– 31 ตุลาคม 2556 
 

ประกาศผลการพิจารณา – ทุนสนบัสนุนการสร,างหน4วยวิจัย ธันวาคม 2556  
ประกาศหลักเกณฑ� – รางวัลผลงานตีพิมพ เผยแพร4 และการ
นําไปใช,ประโยชน 

กันยายน 2556  

เปYดรับผลงาน – รางวัลผลงานตีพิมพ เผยแพร4 และการนาํไปใช,
ประโยชน 

1 มกราคม 2557  
– 31 มกราคม 2557 

 

ประกาศผลการพิจารณา – รางวัลผลงานตีพิมพ เผยแพร4 และการ
นําไปใช,ประโยชน 

มีนาคม 2557  

เปYดรับ – ทุนสนับสนุนเสนอผลงานต4างประเทศ คร้ังที่ 2 
(กรณีที่มีงบประมาณเหลือจากคร้ังที่ 1 และใช,ประกาศหลักเกณฑ
เดียวกันกับคร้ังที่ 1) 

1 มีนาคม 2557 
– 31 มีนาคม 2557 

จํานวนเงินทีส่นบัสนุน
จักเปOนจํานวนเงนิที่
เหลือจากการจัดสรรคร้ัง
ที่ 1 แล,ว  ประกาศผลการพิจารณา – ทุนสนบัสนุนเสนอผลงานต4างประเทศ 

คร้ังที่ 2 
เมษายน 2557 

2.  ขอใช,งบส4วนกลางสนับสนุนทุนวิจัยท่ีได,รับการสนับสนุนจากหน4วยงานภายนอก กรณีต,น
สังกัดต,องมีส4วนร4วมในการสนับสนุน ปIงบประมาณ 2557   

3.  ร4าง หลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนเสนอผลงานต4างประเทศ ครั้งท่ี 1 ประจําปI
งบประมาณ 2557  รายละเอียด ดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
1. ให,กําหนดปฏิทินการดําเนินงานด,านการจัดสรรทุน/รางวัลในกํากับดูแลของ ศสวท. 

ประจําปIงบประมาณ 2557 ตามเสนอ 
2. หลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนเสนอผลงานต4างประเทศ ครั้งท่ี 1 ประจําปIงบประมาณ 

2557 โดยปรับแก,ไข/เพ่ิมในส4วนของเง่ือนไข ดังนี้ 
1.1 ข,อ 3 ต,องเปOนการนําเสนอผลงานแบบ Oral Presentation และมี Full Paper อยู4ใน 

Proceeding เท4านั้น 
1.2 ข,อ 5  การจัดสรรจะพิจารณาตามลําดับของการยื่นเรื่องขอสนับสนุนมายัง ศสวท.  
1.3 ข,อ 6 ผู,ท่ีไม4เคยได,รับการจัดสรรทุนเสนอผลงาน จะได,รับการพิจารณาเปOนลําดับแรก    

3. ให,ตั้งงบประมาณรายจ4ายประจําปI 2558 สําหรับการสนับสนุนการวิจัยในสัดส4วนร,อยละ 10 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ไว,ในงบอุดหนุน   

4. ให, ศสวท. สนับสนุนทุนวิจัยตีพิมพบทความในวารสารต4างประเทศเปOนลําดับท่ี 5 ของ
ปฏิทินการดําเนินงานด,านการจัดสรรทุน/รางวัลในกํากับดูแลของ ศสวท. ประจําปIงบประมาณ 2557 โดยกําหนด
เง่ือนไขเพ่ิมเติมตามมติประชุมโดยให,เลือกระหว4างการขอรับเงินรางวัลผลงานตีพิมพ เผยแพร4 และการนําไปใช,
ประโยชน หรือเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานในวารสารต4างประเทศได,อย4างใดอย4างหนึ่ง 

4.7 ขอเปล่ียนแปลงอาจารย�ประจําหลักสูตร วท.ม.(เคมี) 

ด,วยโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20411/237 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2556
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร โดยแจ,งว4า อ.ดร.บุญเดช เบิกฟ{า ได,รับอนุมัติลาราชการเพ่ือไปปฏิบัติ
งานวิจัย ณ ประเทศญ่ีปุ(น เปOนเวลา 1 ปI ดังนั้นเพ่ือให,การดําเนินงานของหลักสูตร วท.ม.(เคมี) จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรจากเดิม โดยขออนุมัติให, อ.ดร.น้ําฝน  ทองทวี ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําฝ(าย



การศึกษา ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 พิจารณาให,ความเห็นชอบแล,ว จึงขอเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบ และจักแจ,งบัณฑิตวิทยาลัยทราบต4อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี 
UA0P9E8X หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UA0P9E8X    

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

4.8 ขออนุมัติแต1งตั้งอาจารย�ประจําหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ด,วยโครงการปริญญาตรีหลั กสู ตร  วท .บ . ( เทคโนโลยีสารสนเทศ)  มี บัน ทึก ท่ี  ศธ 
0513.20407/0576 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ขออนุมัติแต4งต้ังอาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) โดยแจ,งขออนุมัติแต4งต้ังอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบด,วย  

1. รศ.สกาวรัตน  จงพัฒนากร เปOนอาจารยประจําหลักสูตรคงเดิม 
2. อ.ทนุวงศ  จักษุพา  เปOนอาจารยประจําหลักสูตรคงเดิม  
3. อ.กนิษฐา  ต้ังไทยขวัญ  เปOนอาจารยประจําหลักสูตรคงเดิม  
4. อ.สุริยะ  พินิจการ  เปOนอาจารยประจําหลักสูตรคงเดิม  
5. อ.อุดมศักด์ิ  แย,มขะมัง  เปOนอาจารยประจําหลักสูตรใหม4  
6. รศ.พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน  เปOนอาจารยประจําหลักสูตรคงเดิม   

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําฝ(ายการศึกษา ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 
2556 พิจารณาเห็นชอบให, อ.อุดมศักด์ิ  แย,มขะมัง เปOนอาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) และให,
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบ เพ่ือแจ,งกองบริการการศึกษาทราบต4อไป 
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UA0PGDL3 หรืออ,างอิง ท่ี
UA0PGDL3 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2556    
 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

4.9 นโยบายด&านประกันคุณภาพของสายวิชาวิทยาศาสตร� 

 ด,วยสายวิชาวิทยาศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0485 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหออกประกาศนโยบายด,านประกันคุณภาพของสายวิชาวิทยาศาสตร ซ่ึงนโยบายดังกล4าวผ4าน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสายวิชาวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4/2556 เรียบร,อยแล,ว และขอความ
อนุเคราะหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบ และจัดทําประกาศเพ่ือการดําเนินงานและ
ติดตามการดําเนินงานด,านประกันคุณภาพของสายวิชาวิทยาศาสตรต4อไป รายละเอียดอ,างอิงท่ี U30XINP3 เม่ือวันท่ี 
19 กรกฎาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?U30XINP3 
รายละเอียดดังแนบ  
 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

4.10 ขอแก&ไขระดับคะแนน ภาคปลาย ปHการศึกษา 2556 รายวิชา 01355242   

ด,วยประธานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20410/0576 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ขอแก,ไขระดับคะแนน ภาคปลาย ปIการศึกษา 2556 รายวิชา 
01355242 Advanced English Listening - Speaking  หมู4 810 โดยมีอาจารย Thomas Raymond Parkison เปOน
อาจารยผู,สอน เพ่ิมเติมจํานวน 1 คน ได,แก4 น.ส.ภูริสา แย,มพริบพรี จากระดับคะแนน B เปOน A  โดยแจ,งเหตุผลว4าได,
ตรวจสอบงานท่ีนิสิตจัดส4งเพ่ิมเติมเรียบร,อยแล,ว จึงขอแก,ไขคะแนนโดยใช,แบบ KU 7 รายละเอียดสืบค,นท่ี 



http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?U90WPDF3 หรืออ,างอิงท่ี U90WPDF3 เม่ือวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2556  

ท้ังนี้ได,นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทางระบบ e-Office เพ่ือพิจารณาล4วงหน,าเม่ือ
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 แล,ว คณะกรรมการฯ ได,ข,อข,อมูลเพ่ิมเติมซ่ึงประธานคณะกรรมการดําเนินงานฯ แจ,งว4า    
น.ส.ภูริสา แย,มพริบพรี  ได,ดําเนินการทําคําร,องขอดูข,อสอบและคะแนนสอบ ในช4วงภาคฤดูร,อน ดังนั้นจึงได,ติดต4อ
ประสานงานกับอาจารย Thomas Raymond Pakison  ซ่ึงอาจารยผู,สอนต,องตรวจสอบการส4งงานทําให,แจ,งข,อแก,ไข
ล4าช,า  
 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยขอความร4วมมือจากหัวหน,าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ังฯ 
แจ,งให,คณาจารยตรวจสอบข,อมูลให,เรียบร,อยก4อนกรอกข,อมูลในระบบออนไลน และมอบฝ(ายวิชาการพิจารณา
มอบหมายงานบริการการศึกษา จัดเก็บสถิติข,อมูลการข,อแก,ไขคะแนนตามแบบ KU 7 เพ่ือใช,เปOนข,อมูลในการพิจารณา
บําเหน็จความชอบประจําปI  

4.11 ขอแก&ไขระดับคะแนน ภาคฤดูร&อน ปHการศึกษา 2556 รายวิชา 01403111 เคมีท่ัวไป 

ด,วยโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20411/264 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง ขอแจ,งเกรดรายวิชาเคมีท่ัวไป โดยแจ,งคะแนน รายวิชา ภาคฤดูร,อน ประจําปI พ.ศ. 2556 รายวิชา 01403111 
General Chemistry หมู4 700 โดยมีอาจารยนวลจันทร  มัจฉริยกุล เปOนผู,จัดการรายวิชา เพ่ิมเติมจํานวน 2 คน ได,แก4 

1. นายณัฐพล  ลีลาทวีวุฒิ   จากระดับคะแนน -  เปOน C 
2. น.ส.วิสสุดา  บุญนาค      จากระดับคะแนน -  เปOน D+  

โดยแจ,งเหตุผลนิสิตได,ลงทะเบียนเรียน เข,าเรียนและสอบครบทุกครั้ง แต4เม่ือส4งเกรดออนไลน
ไม4มีชื่อนิสิตทําให,ไม4สามารถให,คะแนนได, จึงขอส4งรายงานโดยใช,แบบ KU 7 ท้ังนี้รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร จึงขอ
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให,ความเห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 13/2554     
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?U20PR0JJ หรืออ,างอิงท่ี 
U20PR0JJ เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556   
 ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.12 ขอข้ึนทะเบียนอาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

ด,วย อ.ดร.จิรนันท  ปFยะพงษกุล  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน4ง อาจารย สังกัดสาขาวิชา 
สัตววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0433 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 แจ,งความประสงคขอ
ข้ึนทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเปOนอาจารยประจําบัณฑิต หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสิ่งแวดล,อม)
และผู,เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา Environmental Sciences โดยหัวหน,าสายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาให,ความเห็นชอบ
แล,ว รายละเอียดสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TN0VMD2F หรืออ,างอิงท่ี 
TN0VMD2F เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2556 นั้น  

 การข้ึนทะเบียนผู,เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดคุณสมบัติไว,ตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มก. เรื่องหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนเปOนผู,เชี่ยวชาญเฉพาะ เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2549 
รายละเอียดสืบค,นท่ี http://www.grad.ku.ac.th/files/news/692/B4olt.pdf  รายละเอียดดังแนบ   

อนึ่ง การเสนอแต4งต้ังอาจารยประจําบัณฑิต ตามระเบียบว4าด,วยอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 กําหนดคุณสมบัติของอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยไว,ตามข,อ 5.1 เปOนผู,สําเร็จ
การศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน4งทางวิชาการไม4ตํ่ากว4ารองศาสตราจารย หรือ 5.2 เปOนผู,ท่ีหัวหน,า
ภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหน,าสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาระดับ



บัณฑิตศึกษา และคณบดีพิจารณาแล,วเห็นว4ามีความสามารถดีเด4น และมีผลงานเปOนท่ียอมรับในสาขาท่ีทําการสอน 
และตามข,อ 8 ให,หัวหน,าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหน,าสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผ4านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ เปOนผู,เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ,วนต4อคณบดี เพ่ือข้ึนทะเบียนเปOนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบให,เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือข้ึนทะเบียนเปOนอาจารยบัณฑิต
วิทยาลัย ในหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสิ่งแวดล,อม  สําหรับการข้ึนทะเบียนผู,เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ไม4
อยู4ในคุณสมบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

4.13 ขออนุมัติปรับเปล่ียนตําแหน1งพนักงานมหาวิทยาลัย 

ด,วยนายเฉลิมชัย  เอ้ือวิริยะวิทย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน4ง นักวิทยาศาสตร อัตราเลขท่ี 
3-1904 บรรจุเข,ารับราชการเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2552 โดยได,รับมอบหมายให,ปฏิบัติงานด,านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ โดยปฏิบัติหน,าท่ีหัวหน,าหน4วยสารสนเทศ ประจําห,องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตามหน,าท่ีเดิมซ่ึงได,รับ
มอบหมายในตําแหน4งนักวิชาการคอมพิวเตอร ลูกจ,างชั่วคราว ต้ังแต4ปI 2543 เนื่องจากนายเฉลิมชัย  เอ้ือวิริยะวิทย 
ได,รับอนุมัติให,ลาศึกษาต4อนอกเวลาราชการระดับปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา) 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยจบการศึกษาเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2552 นั้น  

ดังนั้น เพ่ือให,นายเฉลิมชัย  เอ้ือวิริยะวิทย ปฏิบัติงานให,ตรงกับตําแหน4ง และหน,าท่ีท่ีได,รับ
มอบหมาย จึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหน4ง จากเดิม นักวิทยาศาสตร เปOน นักวิชาการคอมพิวเตอร เพ่ือความก,าวหน,า
ในงานอาชีพ และขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาต4อไป  

อนึ่ง การขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหน4งก4อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต,องผ4านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา รายละเอียดอ,างอิงท่ี TS0S4LG9 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2556 หรือสืบค,นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TS0S4LG9  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม     เห็นชอบให,ปรับตําแหน4งจากนักวิทยาศาสตร เปOน นักวิชาการคอมพิวเตอร 

สําหรับการปรับคุณวุฒิจากปริญญาตรี เปOนปริญญาโทขอให,จัดทําภาระงาน และแผนพัฒนางานเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง   

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ    

5.1 รายงานการเงินประจําเดือน และรายงานระบบ ERP       

 ด,วยงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังไม4สามารถรายงาน
สถานภาพการเงิน งบประมาณเงินรายได, และเงินงบประมาณ ปIงบประมาณ 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 สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานสถานภาพการการใช,เงินงบประมาณเฉพาะ
งบดําเนินการ ประจําปI 2556 ข,อมูล ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม  2556 ดังนี้  

สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล,ว ร,อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ4ายแล,ว ร,อยละ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1,513,290.00 1,513,284.13 100 5.87 1,301,660.00 86.02 
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 87,795.00 100.10  -85.00 51,795.00 59.05 
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมฯ 128,640.00 128,611.00 99.98 29.00 128,611.00 99.98 
สายวิชาศิลปศาสตร 170,140.00 170,129.40 99.99 10.60 164,398.20 96.63 
 สายวิชาวิทยาศาสตร 72,430.00 72,343.65 99.88 86.35 72,343.65 99.88 
 - สาขาวิชาวิทยฯสิ่งแวดล,อม 50,690.00 50,533.56 99.69 156.44 47,433.56 93.58 
 - สาขาวิชาชีวผลติภณัฑ 101,380.00 101,293.89 99.92 86.11 101,239.89 99.92 
 สาขาชีววิทยา 186,360.00 185,042.49 99.29 1,317.51 173,727.24 93.22 
สาขาพฤกษศาสตร 149,080.00 148,152.35 99.38 927.65 142,026.81 95.27 
สาขาชีวเคม ี 111,800.00 111,796.00 100 4.00 75,371.06 67.42 
สาขาพันธุศาสตร 139,750.00 138,689.25 99.24 1,060.75 88,303.50 63.19 
สาขาสตัววิทยา 74,530.00 74,534.00 100.01 -4.00 74,534.00 100.01 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 470,000.00 470,058.55 100.01 -58.55 463,574.35 100.01 
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟFสิกส 182,790.00 182,746.00 99.98 44.00 463,574.35 98.63 
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคม 17,810.00 17,470.00 98.09 340.00 17,470.00 98.09 
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารฯ 74,310.00 75,297.60 101.33 -987.60 75,297.60 101.33 
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 191,420.00 191,371.13 99.97 48.87 191,371.13 99.97 

รวม  3,796,000.00 3,759,679.00 99.04 36,321.00 3,242,626.99 85.42 

ท้ั ง นี้ ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ, า ง อิ ง ท่ี  TU165VOC เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 0  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?TU165VOC   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.2 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนพฤษภาคม 2556   
ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟ{าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 

ต้ังแต4เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต,องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค4าใช,จ4ายสาธารณูปโภค ร,อยละ 5 ต4อปI และป2จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช,พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปI 2555 เพ่ือลดค4าไฟฟ{าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู4ในระหว4างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น    

 หน4วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ  ขอรายงานสถิติข,อมูลการใช,สาธารณูปโภค (ค4าไฟฟ{า ค4า
โทรศัพท ค4าน้ํามันเชื้อเพลิง) ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 รายละเอียดอ,างอิงท่ี TP10D37A วันท่ี 5 กรกฎาคม 
2556 หรือสืบค,นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TP10D37A  

อนึ่ง ตามมาตรการเรื่องการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเปOนมาตรการและตัวชี้วัดของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการดําเนินการแต4งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ(ายบริหาร เปOนประธานกรรมการ และหัวหน,าหน4วยอาคารสถานท่ี เปOนกรรมการและ
เลขานุการ ป2จจุบันอยู4ในระหว4างการดําเนินการโดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให,ท่ีประชุมทราบในโอกาสต4อไป       

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ     
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
 



5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2556  
ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท,ายของทุกเดือน นั้น  
เพ่ือให,การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได,ล4วงหน,า จึงขอนัดประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 8/2556 ประจําเดือนสิงหาคม 2556 ในวันจันทรท่ี  26 
สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร,อมรายละเอียดภายในวันศุกรท่ี 19 สิงหาคม 2556 และ
จัดส4งระเบียบวาระการประชุมให,คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 23 สิงหาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.4 ขอให&ตรวจสอบการตัดโอนค1าใช&จ1ายเงินรายได&  
ด,วยหัวหน,าสายวิชาศิลปศาสตร แจ,งขอให,ตรวจสอบการตัดโอนงบประมาณค4าใช,จ4ายอัตรา เจ,าหน,าท่ี

บริหารงานท่ัวไป สาขาวิชาภาษาจีน และเงินค4าตอบแทนสอนของ อ.กมลวรรณ จํานวนเงิน ประมาณ 8,000 บาท ซ่ึง
งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ตัดโอนจากเงินรายได,ของสายวิชาศิลปศาสตร ท่ีถูกต,องควรเปOนเงินรายได,
ส4วนกลาง และโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ   

ประธานจึงขอเสนอให,ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม มอบสํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบ แก,ไขและแจ,งผลให,สายวิชาศิลปศาสตรทราบ

ด,วย 

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.  

   
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู,บันทึกรายงานการประชุม    

 

 


