
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 8/2556 

วันพุธท่ี 28 สิงหาคม 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. ผศ.นพพร   รัตนช+วง รองคณบดีฝ(ายบริหาร  กรรมการ 
4. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน/าสายวิชาคณิตศาสตรฯ   กรรมการ 
5. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. อ.ดร.ป4ทมา จันทรเจริญสุข หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ   
8. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ (อาจารยประจํา) กรรมการ  
9. อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ ผู/แทนคณาจารย  กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 
ผู&เข&าร2วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก/วประสิทธิ์ รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา  
2. อ.ดร.พจมาลย พูลมี รองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต  
3. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ+ม หัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี 
4. อ.ดร.ปCติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   
5. อ.ดร.ศศิมลฑล ม+วงศรีจันทร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟCสิกส  
6. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
7. อ.ดร.พงศพันธ ศรีเมือง  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
8. อ.เขวิกา สุขเอ่ียม แทนประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา  09.38 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู/ช+วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหน/าท่ีประธาน
การประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ&งเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องแจ&งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ประธานแจ/งเรื่องการยุบรวมหน+วยงาน ได/แก+ คณะเกษตร บางเขน และคณะเกษตร กําแพงแสน ตาม
นโยบายของนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 
2556 ผลการลงมติท่ีประชุมไม+เปKนเอกฉันท ดังนี้ กรรมการเห็นชอบให/ยุบรวมหน+วยงาน  9 คะแนน  ไม+เห็นชอบให/ยุบรวม
หน+วยงาน  6 คะแนน และไม+ออกเสียง  9 คะแนน ดังนั้นท่ีประชุมจึงชะลอการยุบรวมหน+วยงานดังกล+าวไปก+อน  
  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
  มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

 



 2

1.2 การแต2งตั้งรองคณบดี 
ประธานแจ/งว+าได/พิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแต+งต้ังข/าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง

ตําแหน+งทางบริหาร จํานวน 2 ท+าน ดังนี้  
1.  นายนพพร รัตนช+วง ข/าราชการ ตําแหน+ง ผู/ช+วยศาสตราจารย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาฟCสิกส  

ดํารงตําแหน+ง รองคณบดีฝ(ายบริหาร ต้ังแต+วันท่ี 16 สิงหาคม 2556 เปKนต/นไป   
2.  นางสาวภัทรพร จินตกานนท ตําแหน+งอาจารย พนักงานงานมหาวิทยาลัย สังกัดสายวิชาศิลปศาสตร 

ตําแหน+ง รองคณบดีฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ต้ังแต+วันท่ี 16 สิงหาคม 2556 เปKนต/นไป    

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.3 เชิญร2วมงานวันคล&ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 20 ป<    
ประธานแจ/งขอเชิญผู/บริหารทุกท+านร+วมกิจกรรมวันคล/ายวันสถาปนาคณะศิลปะศาสตรและ

วิทยาศาสตร ครบรอบ 20 ปO ในวันเสารท่ี 31 สิงหาคม 2556 กําหนดการโดยสังเขป ดังนี้    
1. พิธีพราหมณ เวลา 07.09 น. ด/านหน/าอาคาร 9  
2. การปาฐกถาพิเศษ โดยท+านอธิการบดี เวลา 8.30–10.00 น. ณ ห/องเธียรเตอร อาคารศูนย

มหาวิทยาลัย  
3. พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก+ผู/ได/รับรางวัลการประกวดภาพถ+าย Unseen Arts and Science 

Photo Contest 2013  
4. พิธีสงฆ เวลา 10.00 น. วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 ณ โถงอาคาร 9   
5. ร+วมรับประทานอาการกลางวัน (โตbะจีน) เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห/องคอนเวนชั่น อาคารศูนย

มหาวิทยาลัย พร/อมร+วมชมวิดีทัศน ชุด “2 ทศวรรษ ศวท.: มองอดีต ทบทวนป4จจุบัน สร/างสรรคอนาคต” และรับฟ4งบท
เพลงอันไพเราะจาก วงดุริยางค KU Wind Symphony และวง Nontri Orchestra Wind ซ่ึงได/รับรางวัลเหรียญทอง
เกียรตินิยมอันดับท่ี 1 ของเอเชีย และอันดับท่ี 6 ของโลก จากการประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2013  

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.4 ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานจัดงาน Open House เทาเงิน 
ประธานแจ/งขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานจัดงาน Open House เทาเงิน ระหว+างวันท่ี 23 – 25 

สิงหาคม 2556 และบุคลากร นิสิตท่ีมีส+วนร+วมทุกท+าน   

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2556 และ 7/2556   

 ประธานขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 16 กรกฎาคม 2556 และครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 29 กรกฎาคม 
2556 เพ่ือรับรอง รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V41CHQUY  
หรืออ/างอิงท่ี V41CHQUY เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2556 และนําเสนอในการประชุมด/วยแล/ว  

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม+แก/ไข     
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วาระท่ี  3 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ   
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2556    

 ตามท่ีกําหนดให/หน+วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ/งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน+วยงานภายใน/โครงการ และฝ(าย
ต+าง ๆ ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 ข/อมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2556 เอกสารอ/างอิงท่ี UZ0X679D หรือสืบค/นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UZ0X679D ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี หน2วยงาน 
การนําส2งรายงาน  

พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556 กรกฎาคม 2556 

1 ฝ(ายบรหิาร 13 มิ.ย. 56 ไม+มีรายงาน ไม+มีรายงาน 

2 ฝ(ายวิทยาศาสตร + หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร)    13 มิ.ย. 56 16 ก.ค. 56 15ส.ค. 56 

3 ฝ(ายศิลปศาสตร 13 มิ.ย. 56 17 ก.ค. 56 14 ส.ค. 56 

4 ฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ  13 มิ.ย. 56 17 ก.ค. 56 15 ส.ค. 56 

5 ฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ  13 มิ.ย. 56 16 ก.ค. 56 16 ส.ค. 56 

6 ฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  13 มิ.ย. 56 10 ก.ค. 56 7 ส.ค. 56 

7 ฝ(ายกิจการนิสติ  6 มิ.ย. 56 5 ก.ค. 56 7 ส.ค. 56 

8 ฝ(ายวางแผนและพัฒนา  13 มิ.ย. 56 18 ก.ค. 56 16 ส.ค. 56 

9 ฝ(ายประกันคุณภาพ  13 มิ.ย. 56 10 ก.ค. 56 9 ส.ค. 56 

10 ฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  13 มิ.ย. 56 10 ก.ค. 56 7 ส.ค. 56 

11 สายวิชาคณติศาสตร  10 มิ.ย. 56 8 ก.ค. 56 9 ส.ค. 56 

12 สายวิชาวิทยาศาสตร 11 มิ.ย. 56 10 ก.ค. 56 20 ส.ค. 56 

13 สายวิชาศิลปศาสตร 17 มิ.ย. 56 2 ก.ค. 56 13 ส.ค. 56 

14 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 13 มิ.ย. 56 16 ก.ค. 56 5 ส.ค. 56 

15 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 24 มิ.ย. 56 จะจัดส+งภายหลัง จะจัดส+งภายหลัง 

16 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   11 มิ.ย. 56 15 ก.ค. 56 16 ส.ค. 56 

17 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ   4 มิ.ย. 56 10 ก.ค. 56 6 ส.ค. 56 

18 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ 5 มิ.ย. 56 19 ก.ค. 56 19 ส.ค. 56 

19 ศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลย ี 7 มิ.ย. 56 15 ก.ค. 56 9 ส.ค. 56 

20 สํานักงานเลขานุการ 4 มิ.ย. 56 5 ก.ค. 56 7 ส.ค. 56 

21 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 18 มิ.ย. 56 18 ก.ค. 56 7 ส.ค. 56 

22 โครงการจัดตั้งส+วนงานจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 56 9 ก.ค. 56 16 ส.ค. 56 

23 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟCสิกส 11 มิ.ย. 56 12 ก.ค. 56 16 ส.ค. 56 

24 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 11 มิ.ย. 56 17 ก.ค. 56 16 ส.ค. 56 

25 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 11 มิ.ย. 56 10 ก.ค. 56 16 ส.ค. 56 

26 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 5 มิ.ย. 56 19 ก.ค. 56 19 ส.ค. 56 

27 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 14 มิ.ย. 56 12 ก.ค. 56 15 ส.ค. 56 

28 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 6 มิ.ย. 56 10 ก.ค. 56 10 ส.ค. 56 

รวมหน2วยงานท่ีไม2ส2งรายงาน - 2 2 

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ 

   มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.2 รายงานแผน/ผลการจัดซ้ือ/จ&าง รายการครุภัณฑ� ป<งบประมาณ 2556 
ด/วยหน+วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จ/าง

รายการครุภัณฑ ประจําปO 2556 เงินงบประมาณ และเงินรายได/ ดังนี้  
1. ความก/าวหน/าการจัดซ้ือครุภัณฑงบประมาณแผ+นดิน ประจําปO 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 เปKนเงิน 4,087,940.50 บาท  
- มีเงินคงเหลือจากการจัดซ้ือครุภัณฑ  22 รายการ เปKนเงิน 759.49 บาท 
- สรุป เงินงบประมาณเบิกจ+ายเรียบร/อยแล/ว คิดเปKนร/อยละ 99.98   

2. ความก/าวหน/าการจัดซ้ือครุภัณฑงบประมาณเงินรายได/ประจําปO 2556 วงเงินรวม 4,428,763 บาท  
- รายการครุภัณฑท่ีได/รับการจัดสรรจํานวน  46 รายการ 
- รายการท่ีได/รับการจัดซ้ือและเบิกจ+ายแล/วท้ังหมด 38 รายการเปKนเงิน 2,690,501.26 บาท 
- อยู+ระหว+างการส+งสินค/า 8 รายการเปKนเงิน  1,381,615 บาท คิดเปKนร/อยละ 31.20 

     -  สรุปเงินรายได/เบิกจ+ายเรียบร/อยแล/ว คิดเปKนร/อยละ 60.75 

3. ความก/าวหน/าในการจัดทําแผนจัดซ้ือครุภัณฑ งบประมาณ ประจําปO 2557  หน+วยพัสดุจัดทําแผน
จัดซ้ืองบลงทุน ปOงบประมาณ 2557 เสร็จเรียบร/อยแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี V6132Q6H เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 
หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V6132Q6H ท้ังนี้ได/แจ/งให/หน+วยงาน
ภายใน/โครงการ ท่ีได/รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ เพ่ือจัดส+งคุณลักษณะเฉพาะฯ พร/อมใบเสนอ
ราคาให/หน+วยพัสดุ เพ่ือสามารถดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าด/วยการพัสดุฯ ไว/ล+วงหน/าได/   

   ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก2อสร&าง 
3.3.1 โครงการอาคารกิจกรรมนิสิต วงเงิน 13,666,000 บาท 
  ด/วยนายสุทธิชัย  อินนุรักษ ผู/ควบคุมงานโครงการก+อสร/างอาคารกิจกรรมนิสิตคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร แจ/งว+าท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจการจ/าง มีมติอนุมัติให/ดําเนินการทําเสาเข็มเจาะ จํานวน 
25 ต/น และผู/รับจ/างทําแผนเจาะเสาเข็มวันละ 3 ต/น ต้ังแต+วันท่ี 10 สิงหาคม 2556 กําหนดแล/วเสร็จวันท่ี 18 สิงหาคม 
2556 ผู/ควบคุมงานจึงขอรายงานการตอกเสาเข็ม ดังนี้  

วัน/เดือน/ปO การดําเนินงาน หมายเหตุ  
10 สิงหาคม 2556 ตอกเสาเข็มเจาะ จํานวน  2 ต/น   
11 สิงหาคม 2556 ตอกเสาเข็มเจาะ จํานวน  2 ต/น   
12 สิงหาคม 2556 - เนื่องจากแพล/นคอนกรีตหยุดทําการ 
13 สิงหาคม 2556 ตอกเสาเข็มเจาะ จํานวน  3 ต/น   
14 สิงหาคม 2556 ตอกเสาเข็มเจาะ จํานวน  1 ต/น   

  การดําเนินงานล+าช/ากว+าแผน เนื่องจากประสบป4ญหาหน/างานเม่ือทําการเจาะเสาเข็มได/
ประมาณ 5 – 6 เมตร เจอน้ําใต/ดินทําให/ไม+สามารถปฏิบัติงานได/ตามแผน และวันท่ี 14 – 15 สิงหาคม 2556 แพล/น
คอนกรีตชํารุดไม+สามารถส+งคอนกรีตได/ตามเวลา ทําให/แผนการเจาะเสาเข็มล+าช/า ท้ังนี้ผู/รับจ/างแจ/งว+าจะดําเนินการแล/ว
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เสร็จภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2556 รายละเอียดอ/างอิงท่ี UV0MH737 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UV0MH737    

  ป4จจุบันคณะกรรมการตรวจการจ/าง กําหนดตรวจรับงานงวดท่ี 1 ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2556  
โดยดําเนินการปรับพ้ืนท่ี ทํารั้วชั่วคราวของงานก+อสร/าง ทําป�ายโครงการ ย/ายเครื่องมือก+อสร/างเข/าพ้ืนท่ี  สร/างบ/านพัก
คนงานให/แล/วเสร็จ ป4กผังอาคาร ทดสอบดินพร/อมรายงานผลต+อผู/ว+าจ/าง ทดลองตอกเสาเข็ม ตอกเสาเข็มไม+น/อยกว+า 
70% ก+อสร/างฐานราก เสาตอม+อ คานคอดิน ไม+น/อยกว+า 60% , จัดเตรียมวัสดุสําหรับงวดต+อไปไม+น/อยกว+า 30%    

3.3.2 โครงการก2อสร&างอาคารศูนย�การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ  วงเ งิน 
438,700,000 บาท   

ผลการดําเนินงานอยู+ในระหว+างการดําเนินงานงวดท่ี 1 ดังนี้  

หมวดงานเตรียมงานและปรับบริเวณ   
- งานตรวจและป4กผังโครงการฯ แล/วเสร็จ 100%   
- งานล/อมรั้วโครงการฯ แล/วเสร็จ 100%  
- งานถมและปรับพ้ืนท่ี  แล/วเสร็จ 90%  
- งานจัดสร/างสํานักงานสนาม แล/วเสร็จ 90%  

หมวดงานโครงสร&าง  
- งานตอกเสาเข็ม  แล/วเสร็จ 100 %  
- งานฐานรากอาคาร แล/วเสร็จ 16.79 % 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.4 การเสนอช่ือบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน2วยงานท่ีสมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งท่ี 20 พ.ศ. 2556 

  ด/วยมูลนิธิโทเร เพ่ือการส+งเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย  แต+งต้ังคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย ดร.ยอดหทัย เทพรานนท เปKนประธานคณะกรรมการฯ 
แจ/งเรื่องการพิจารณาคัดเลือกบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน+วยงานท่ีสมควรได/รับรางวัลวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งท่ี 20 พ.ศ.2556  โดยขอเรียนเชิญหน+วยงานพิจารณาเสนอชื่อบุคคล คณะ
บุคคล และ/หรือหน+วยงานท่ีสมควรได/รับรางวัลฯ ตามแบบฟอรมหรือดาวนโหลดแบบฟอรมจาก www.ttsf.or.th 
ในการนี้สํานักงานเลขานุการได/แจ/งผู/บริหาร และหัวหน/าหน+วยงานต+าง ๆ เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อและนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบก+อนการจัดส+งแบบลับเฉพาะภายในวันท่ี 20 กันยายน 
2556 รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UT14GJD6 หรืออ/างอิง
ท่ี UT14GJD6 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2556   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 โครงการ "จัดพิมพ�ตําราพ้ืนฐาน 1 คณะ 1 เรื่อง "ในโอกาสครบรอบ 72 ป< มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� 
ด/วยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีหนังสือท่ี ศธ 0513.14001/416 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 

2556 แจ/งเรื่อง โครงการ "จัดพิมพตําราพ้ืนฐาน 1 คณะ 1 เรื่อง "ในโอกาสครบรอบ 72 ปO มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" 
ในปO พ.ศ. 2558 ดังนั้นจึงขอความร+วมมือจากคณะฯ พิจารณาจัดส2งจัดส2งตําราพ้ืนฐานท่ีใช&ในการเรียนการสอนท่ีได&
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ผ2านการคัดสรรคุณภาพจากคณะฯแล&ว มาตีพิมพท่ีสํานักพิมพ มก. เพ่ือเผยแพร+ โดยสํานักพิมพ มก. จะเปKน
ผู/ดําเนินการผลิตอย+างพิถีพิถันเปKนกรณีพิเศษ พร/อมประทับตราสัญลักษณ 72 ปO มก. ตําราท่ีได/รับการตีพิมพผู/เขียนจะ
ได/รับการจัดสรรลิขสิทธิ์ตามระเบียบของสํานักพิมพ มก. และตําราจะได/รับการเผยแพร+ออกสู+ตลาดในวงกว/าง เพ่ือสร/าง
ชื่อเสียงให/คณะและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท้ังนี้สํานักพิมพ มก. เปCดรับตําราท่ีจะเข/าร+วมโครงการต้ังแต+บัดนี้จนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี UH0WPRAK เ ม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UH0WPRAK  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.6 รับทราบแผนปฏิบัติการ (Action plan) ยุทธศาสตร� มก.10 ป< พ.ศ.2556 - 2565  

  สืบเนื่องจากคณบดี เชิญประชุมผู/บริหารทุกระดับเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 10 ปO (พ.ศ. 2556 - 2565) เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. โดย
มีผู/เข/าประชุมเพียง 5 คน (คณบดี  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา, บริหารธุรกิจฯ ผู/ช+วยคณบดีฝ(าย
การศึกษาด/านวิทยาศาสตร  หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ และหัวหน/างานนโยบายและแผน ทําให/ไม+สามารถดําเนินการ
พิจารณาร+างแผนฯ ได/สําเร็จ เพราะไม+ครบองคประชุม ดังนั้นท่ีประชุมฯ จึงพิจารณาให/จัดส+งร+างแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึง
งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการจัดทําโดยนํายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทุกยุทธศาสตร และกล
ยุทธท่ีเก่ียวข/องมาบรรจุในตาราง ส+วนโครงการ/กิจกรรม นํามาจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปO ศวท. (2555 - 2558) 
สําหรับเป�าหมาย โครงการกิจกรรม ได/ประมวลสรุปเปKนร+างเพ่ือให/มีเป�าหมายและตัวชี้วัดท่ียังมิได/ระบุป4จจัยท่ีจําเปKนต+อ
ผลสัมฤทธิ์ และแจ/งผู/บริหาร/บุคลากรทุกท+านเพ่ือการมีส+วนร+วมในการจัดทําแผน โดยพิจารณาร+างแผนปฏิบัติการฯ 
ตามยุทธศาสตร 1 - 5  กรณีมีความเห็น/ข/อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง แก/ไข เพ่ิมเติมในแต+ละกลยุทธและ เป�าหมาย
โครงการ/กิจกรรม  เป�าหมายผลผลิต โดยแก/ไขและแสดงแถบสีเพ่ือให/เห็นได/ชัดเจน และส+งกลับคืนงานนโยบายและ
แผนภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 ก+อน 12.00 น. เพ่ือนําเสนอกองแผนงาน ภายในเวลา 16.00 น. ท้ังนี้ได/แนบ
เอกสารท่ีเก่ียวข/อง ประกอบด/วย ข/อมูลพ้ืนฐานประกอบการจัดทํานโยบายพัฒนาคณะฯ  แผนยุทธศาสตรฯ มก. 10 ปO 
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?SX0XL4S6 หรืออ/างอิงท่ี SX0XL4S6 เม่ือวันท่ี 
7 มิถุนายน 2556 บันทึกแจ/งติดตามการจัดส+งแผนปฏิบัติการฯ อ/างอิงท่ี UA0XDLPF เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UA0XDLPF จากผลการแจ/งขอ
ความเห็นดังกล+าวงานนโยบายและแผน ได/สรุปรวบรวมข/อมูลความเห็น และปรับแก/ไขเสร็จเรียบร/อยแล/ว นําเสนอฝ(าย
วางแผน เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ  (Action plan) ยุทธศาสตร มก.10 ปO พ.ศ.2556 - 2565 ของคณะฯ 
แล/วเสร็จในวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 นําเสนอคณบดีพิจารณา และจัดส+งแผนให/กองแผนงานเรียบร/อยแล/ว รายละเอียด 
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UG11D2PF หรืออ/างอิงท่ี UG11D2PF เม่ือวันท่ี 
1 สิงหาคม 2556  หรือท่ี  https://webmail.ku.ac.th/roundcube/?_task=mail  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.7 โครงการฝ\กอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ รุ2นท่ี 1  
ด/วยสถาบันคลังสมองของชาติ มีหนังสือท่ี สคช.05.ว6360/2556 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 

ประชาสัมพันธหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาคณะ รุ+น 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสร/างความรู/ ความเข/าใจ 
เก่ียวกับบทบาทและหน/าท่ีของคณะกรรมการคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย ส+วนงาน และสถาบัน ในการบริหารงาน ร+วม
แลกเปลี่ยนความรู/ ประสบการณเก่ียวกับการทําหน/าท่ีของคณะกรรมการคณะ สํานักวิชา วิทยาลัย และสถาบันฯ 
ภายใต/หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาท่ีดี กําหนดการฝ�กอบรมระหว+างวันท่ี 29 ตุลาคม – 1 
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พฤศจิกายน 2556 รวม 4 วัน ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส พญาไท ค+าลงทะเบียน 28,500 บาท กําหนดปCดรับสมัคร
ภายในวันศุกรท่ี 18 ตุลาคม 2556 รายละเอียดอ/างอิงท่ี UT15YX0V เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UT15YX0V     

อนึ่ง ประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบว+าจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณส+วนกลาง (ค+าลงทะเบียน  
28,500 บาท/คน และจัดยานพาหนะ (รถตู/ 1 คัน) ในการเดินทาง) เพ่ือสนับสนุนให/ผู/บริหาร ซ่ึงเปKนกรรมการประจํา
คณะฯ และผู/เข/าร+วมประชุมท่ีสนใจเข/าร+วมโครงการฝ�กอบรมฯ จํานวน 10 ท+าน โดยขอให/พิจารณาเสนอใบสมัครพร/อม
เอกสารตามแบบฟอรมภายในวันศุกรท่ี 6 กันยายน 2556 กรณีท่ีเกินจํานวน 10 ท+าน คณบดีจะใช/ดุลยพินิจคัดเลือกให/
คงเหลือ 10 ท+าน  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 รับทราบการยกเลิกโครงการท่ีได&รับเงินสนับสนุนการลงทุนจากสหกรณ�ออมทรัพย� มก. จํากัด 

ด/วยกองแผนงาน มีหนังสือท่ี ศธ 0513.10107/856 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอยกเลิก
โครงการท่ีได/รับเงินสนับสนุนการลงทุนจากสหกรณออมทรัพย มก. จํากัด โดยแจ/งว+ามหาวิทยาลัยได/รับอนุมัติเงิน
สนับสนุนการลงทุนจาก สอ.มก. ตามมติท่ีประชุมใหญ+สามัญประจําปO ของ สอ.มก. เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2554 
โครงการก+อสร/างอาคารและห/องเก็บสารพิษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วงเงินรวม 4,275,000 บาท นั้น  

เนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจ/งขอยกเลิกโครงการเพราะขาดความพร/อม และยังมิได/
ดําเนินการก+อสร/าง ทําให/ช+วงเวลาล+วงเลยจากแผนการดําเนินงานมามาก ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบกับแผนการใช/เงินของ
สหกรณออมทรัพยฯ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรยกเลิกการขอรับการสนับสนุนโครงการตามกรอบวงเงินดังกล+าว 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UH0M4GAO หรืออ/างอิงท่ี 
UH0M4GAO เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2556     

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.9 ตัวบ2งช้ีและค2าเป̂าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจําป< 2556 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
พิจารณา เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ+งชี้ของแผนยุทธศาสตรประจําปO 2555 และพิจารณากําหนดตัว
บ+งชี้และค+าเป�าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจําปO 2556 และตัวบ+งชี้และค+าเป�าหมายของแผนยุทธศาสตร ประจําปO 
2556 โดยมอบให/รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา พิจารณาในคณะกรรมการฝ(ายวางแผน และรายงานสรุปผลตัวบ+งชี้
และค+าเป�าหมายของแผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร ประจําปO 2556 เพ่ือรายงานให/ท่ีประชุมทราบ  

ดังนั้น รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา จึงขอนําเสนอรายงานสรุปตัวบ+งชี้และค+าเป�าหมายดังกล+าว 
เ พ่ือแจ/ ง ท่ีประชุมทราบ รายละเ อียดอ/ า ง อิง ท่ี  V60OEOBV เ ม่ือวัน ท่ี  27  สิ งหาคม 2556 หรื อสืบค/น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V60OEOBV    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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3.10 นโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ในระยะ 4 ป< ท่ีผ2านความเห็นชอบเม่ือ 19 
กรกฎาคม 2556 

ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ี 385/2556 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง แต+งต้ัง
คณะทํางานจัดทําร+างนโยบายพัฒนาคณะฯ (ระยะ 4 ปO ระหว+างวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 – 20 พฤษภาคม 2561) 
โดยแต+งต้ัง อ.ดร.แตงอ+อน  พรหมมิ ผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปKนประธานคณะทํางาน โดยให/
คณะทํางานมีหน/าท่ีกําหนดรูปแบบ วิธีการ และดําเนินการจัดทําร+างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ให/แล/วเสร็จภายในวันท่ี 
24 มิถุนายน 2556 เพ่ือนําเสนอคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา นั้น  

เนื่องจากการดําเนินการจัดทําร+างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ต/องนําเสนอคณะทํางานจัดทําร+าง
นโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือพิจารณาให/ความเห็น ข/อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแก/ไข ท้ังนี้ร+างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ฉบับนี้ได/ผ+านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะทํางานจัดทําร+าง
นโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2556 เรียบร/อยแล/ว และมีกําหนดนําเสนอวาระท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมวันท่ี 26 สิงหาคม 
2556   

ดังนั้น จึงขอนําเสนอร+างนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในระยะ 4 ปO ท่ีผ+าน
ความเห็นชอบเม่ือ 19 กรกฎาคม 2556 มาเพ่ือทราบ และมิได/นําเสนอบุคลากรเพ่ือประชาพิจารณ โดยจะนําเสนอให/
บุ ค ล าก ร ทร า บแท น  ร า ยล ะ เ อี ย ดอ/ า ง อิ ง ท่ี  V20IR8BT เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 3  สิ ง ห า คม  2 55 6  ห รื อ สื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V20IR8BT  รายละเอียด ดังนี้  

 
นโยบายการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ในระยะ 4 ป<1 

(วันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 – 20 พฤษภาคม 2561) 

1. การศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรท่ีสอนโดยใช/ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการ
เข/าสู+ประชาคมอาเซียน ส+งเสริมการรับนิสิตในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพ่ือรองรับการเปKนมหาวิทยาลัยวิจัย 
เสริมสร/างศักยภาพอาจารยให/มีคุณวุฒิและตําแหน+งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน พัฒนาระบบผู/ช+วยสอน (TA) ให/มีศักยภาพ 
พัฒนาศักยภาพนิสิตในด/านภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห สร/างเครือข+ายความร+วมมือทางวิชาการกับหน+วยงานท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ ปรับปรุงสภาพแวดล/อม อาคาร สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณท่ีทันสมัยให/เอ้ือต+อการเรียนการ
สอน 

2. การวิจัย 

จัดทํายุทธศาสตรงานวิจัยเพ่ือสร/างความเข/มแข็งด/านการวิจัยของคณะ พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร/างองคความรู/และ
เปKนประโยชนต+อสังคม แสวงหาแหล+งทุนท้ังภายในและภายนอกประเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัยให/มากยิ่งข้ึน พัฒนาระบบ
ผู/ช+วยวิจัย สนับสนุนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตรให/มีความเพียงพอ สามารถใช/งานร+วมกันอย+างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการตีพิมพเผยแพร+ผลงานวิจัยในระดับชาติท่ีมี Impact Factor สร/างเครื่องข+ายการวิจัย
กับพันธมิตรท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

 

                                                           
1
 ผ+านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะทํางานจัดทําร+างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2556 เม่ือ

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2556  
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3. การบริการวิชาการ 

  ส+งเสริมโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถสร/างรายได/เข/าสู+คณะอย+างม่ันคงและต+อเนื่อง พัฒนาทักษะ
คณาจารยและบุคลากรเพ่ือรองรับการบริการวิชาการ สร/างเครือข+ายความร+วมมือกับหน+วยงานท้ังภายในและภายนอก
ประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู/  เสริมสร/างความเข/มแข็งและแก/ไขป4ญหาของชุมชนและสังคม พัฒนาการหารายได/
จากการบริการวิชาการร+วมกับภาครัฐและเอกชน บูรณาการงานบริการวิชาการเข/ากับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย วางแผนและกําหนดเป�าหมายการให/บริการวิชาการให/ชัดเจน สอดคล/องกับความต/องการของชุมชน/สังคม และ
กลุ+มเป�าหมายผู/รับบริการให/ได/รับประโยชนอย+างแท/จริง 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  สนับสนุนให/บุคลากรและนิสิตมีส+วนร+วมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือส+งเสริมให/เกิดอัตลักษณ
ท่ีดีของมหาวิทยาลัย พร/อมท้ังปลูกฝ4งให/นิสิตและบุคลากรมีจิตสาธารณะ และมีส+วนร+วมในความรับผิดชอบต+อสังคมท่ีมี
ความเปลี่ยนแปลง  

5. การบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบบริหารงานให/มีประสิทธิภาพ ถูกต/อง รวดเร็ว โปร+งใส และตรวจสอบได/ เน/นการมีส+วนร+วมของ
บุคลากรทุกระดับ และการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและจัดหารายได/เข/าสู+คณะ 
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข/อมูลเพ่ือการบริหารจัดการในทุกภารกิจ 
พัฒนาความรู/และความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนให/ปฏิบัติงานได/อย+างมีประสิทธิภาพและรอบด/าน เตรียม
พัฒนาศักยภาพผู/บริหารรุ+นใหม+ของคณะเพ่ือรองรับการบริหารจัดการเชิงรุกในอนาคต ปรับปรุงรูปแบบการ
ประชาสัมพันธให/มีความรวดเร็ว ทันสมัย และข/อมูลถูกต/องครบถ/วน เพ่ือเสริมสร/างภาพลักษณของมหาวิทยาลัย คณะ 
ภาควิชา อาจารย และนิสิตให/เปKนท่ีรู/จักและยอมรับในสังคม 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
อนึ่ง ร+างนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในระยะ 4 ปO (วันท่ี 21 พฤษภาคม 

2557 – วันท่ี 20 พฤษภาคม 2561) ได/ผ+านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 8/2556 
เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 เรียบร/อยแล/ว  นอกจากนี้ท่ีประชุม ได/พิจารณาและนําเสนอแนวทางการพัฒนาคณะฯ ใน
ประเด็นของการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร การสร/างเครือข+ายความร+วมมือด/านการวิจัย การเรียนการสอน การ
จัดทําข/อตกลง (MOU) ควรมีในระดับมหาวิทยาลัยก+อน กรณีท่ีระดับมหาวิทยาลัยยังไม+มี ควรจัดทําพร/อมกันคือท้ัง
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  แนวทางการขออนุมัติศึกษาดูงาน ณ ต+างประเทศ จะต/องมีนิสิตไปด/วย และควร
ต/องมีการติดตามและจัดทํารายงานเชิงพัฒนา ท่ีเก่ียวข/องและเปKนประโยชนต+อคณะฯ ในด/านใด เช+น การแลกเปลี่ย
นิสิตและบุคลากร การสร/างเครือข+ายความร+วมมือ ท้ังนี้เพ่ือให/การดําเนินงานของคณะฯ ท้ังในด/านการเรียนการสอน 
การวิจัย เพ่ือสร/างองคความรู/ และนวัตกรรม การเผยแพร+ผลงาน การบูรณาการสู+ชุมชนและสังคม สําหรับด/านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ควรมีแผนการดําเนินงานในเชิงรุก และด/านการบริหารจัดการ ต/องเตรียมความพร/อมเพ่ือการออก
นอกระบบ และอ่ืน ๆ  พร/อมนี้ได/แนบรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง นโยบายการพัฒนาของคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในระยะ 4 ปO (วันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 – 20 พฤษภาคม 2561)  มาด/วยแล/ว  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 พิจารณาตัวบ2งช้ี ค2าเป̂าหมาย และผู&รับผิดชอบแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร�ประจําป< 2557 
ด/วยรองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา ขอเสนอพิจารณาตัวบ+งชี้ ค+าเป�าหมาย และผู/รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร ประจําปO 2557 ซ่ึงผ+านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายวางแผนเรียบร/อย
แล/ว รายละเอียดท่ีขอให/พิจารณา ดังนี้   
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1. ตัวบ+งชี้  ค+าเป�าหมาย และผู/รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประจําปO 2557  

2. ตัวบ+งชี้ ค+าเป�าหมาย และผู/รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรประจําปO 
2557 

3. ความสอดคล/องของตัวบ+งชี้แผนปฏิบัติการประจําปOกับตัวบ+งชี้แผนยุทธศาสตร คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร  

4. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปOเงินรายได/ 2556 เพ่ือหาข/อ
กําหนดให/ดําเนินการอย+างน/อยร/อยละ 50 ภายในไตรมาสท่ี 3   

รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UZ100J18 หรืออ/างอิงท่ี 
UZ100J18 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 ซ่ึงนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาล+วงหน/าแล/ว และเพ่ือความ
สะดวก รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนาแจ/งว+าเอกสารประกอบการประชุมท่ีนําเสนอ ประกอบด/วยแผ+นงาน  2 
ประเภท คือ  

1) แผ+นงานท่ีมีแถบสีแดง --- เปKนเอกสารท่ีใช/พิจารณา (แผนยุทธศาสตร final, แผนปฏิบัติการ final, 
สรุปผลการดําเนินงาน 9 เดือน และแผนยุทธศาสตรกับแผนปฏิบัติการ)  

2) 2.แผ+นงานท่ีไม+มีแถบสี-------เปKนเอกสารใช/ประกอบการพิจารณา (รายละเอียดของแผน
ยุทธศาสตร รายละเอียดแผนปฏิบัติการ, และรายละเอียดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ)  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณารายละเอียดตามท่ีนําเสนอประเด็นท่ี 1 – 4  สรุปผลการพิจารณาปรับปรุง แก/ไขตัว
บ+งชี้ ค+าเป�าหมาย และกําหนดผู/รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําปO 2557 และความสอดคล/องของ
แผน รายละเอียดดังแนบท/ายรายงานการประชุม  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และขอให/ถ+ายทอดแผนสู+ผู/รับผิดชอบ และหน+วยงานภายใน/โครงการเพ่ือ
ดําเนินการต+อไป  

4.2 พิจารณาร2างประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนการจัดตั้งหน2วยวิจัย ประจําป<งบประมาณ 2557 
พร&อมแบบเสนอขอจัดตั้งหน2วยวิจัย 

ด/วยหัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) ขอเสนอวาระเพ่ือพิจารณาร+าง
ประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนการจัดต้ังหน+วยวิจัย ประจําปOงบประมาณ 2557 พร/อมแบบเสนอขอจัดต้ังหน+วยวิจัย 
โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 
14 สิงหาคม 2556 พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบให/กําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนการจัดต้ังหน+วยวิจัย ประจําปO
งบประมาณ 2557 และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯเพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบเพ่ือจัดทําประกาศคณะ 
เ รื่ อ ง  ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ต้ั ง ห น+ ว ย วิ จั ย ป ร ะ จํ า ปO  2 5 5 7 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?V11DWXJR หรืออ/างอิงท่ี  V11DWXJR เม่ือวันท่ี 22 
สิงหาคม 2556 ดังนี้  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการต+อไป  

4.3 การแต2งตั้งอาจารย�ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
ด/วยโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20418/0299 ลงวันท่ี 

19 สิงหาคม 2556 เสนอขอแต+งต้ังอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
ประกอบด/วย  
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1. อาจารยสมนึก   จงไพบูลยกิจ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยสมยศ   วิวรรธนอภินัย  กรรมการ 
3. อาจารยณัฐินี ชุติมันตพงศ กรรมการ 
4. อาจารยทาริกา แย/มขะมัง กรรมการ 
5. อาจารยวิชาญ พิสุทธิ์พิทยากุล กรรมการ 

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 
7/2556 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2556 ได/พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบการแต+งต้ังอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบก+อนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต+อไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี V20VC3C9 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V20VC3C9  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ(ายวิชาการ ดําเนินการต+อไป  

4.4 ขอเปล่ียนแปลงอาจารย�ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ด/วยประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20418/0273 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการตลาด ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ี 56/2555 ลงวันท่ี 
23 มีนาคม 2555 จากชุดเดิม เปKนชุดใหม+  ดังนี้  

คณะกรรมการชุดเดิม   
1. อาจารย ดร.บุศยรินทร  กองแก/ว ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.พงศพันธุ ศรีเมือง กรรมการ 
3. อาจารยสมนึก   จงไพบูลยกิจ กรรมการ 
4. อาจารยสมยศ   วิวรรธนอภินัย  กรรมการ 
5. อาจารยอรรถพล คําเขียน กรรมการ 
คณะกรรมการชุดใหม+    
1. อาจารย ดร.บุศยรินทร  กองแก/ว ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ดร.พงศพันธุ ศรีเมือง กรรมการ 
3. อาจารยศุภชัย   เหมือนโพธิ์ กรรมการ 
4. อาจารยรุ+งทิพย   ไทยสม  กรรมการ 
5. อาจารยกฤษณ เลี้ยงพันธ กรรมการ 

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 
7/2556 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2556 ได/พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบการแต+งต้ังอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบก+อนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต+อไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี UG0PMFCE เม่ือวันท่ี 1สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UG0PMFCE   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ(ายวิชาการดําเนินการต+อไป  
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4.5 ขออนุมัติเปaดรายวิชาใหม2ของสายวิชาศิลปศาสตร� จํานวน 30 รายวิชา  
ด/วยสายวิชาศิลปศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20405/0480 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 เสนอขออนุมัติ

เปCดรายวิชาภาษาต+างประเทศ เปKนรายวิชาใหม+ หมวดศึกษาท่ัวไป กลุ+มภาษาอาเซียน จํานวน 30 รายวิชา  ดังนี้  
กลุ2มภาษา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา  
ภาษาเขมร 02715111 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร I  
 02715112 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร II  
 02715211 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร III  
 02715212 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร IV  
 02715311 การฟ4ง – การพูดภาษาเขมร 
ภาษาเวียดนาม 02714111 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I  
 02714112 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II  
 02714211 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร III  
 02714212 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร IV  
 02714311 การฟ4ง – การพูดภาษาเวียดนาม 
ภาษาพม+า 02713111 ภาษาพม+าเพื่อการสื่อสาร I  
 02713112 ภาษาพม+าเพื่อการสื่อสาร II  
 02713211 ภาษาพม+าเพื่อการสื่อสาร III  
 02713212 ภาษาพม+าเพื่อการสื่อสาร IV  
 02713311 การฟ4ง – การพูดภาษาพม+า  
ภาษาเกาหลี 02706111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I  
 02706112 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II  
 02706211 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III  
 02706212 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร IV  
 02706311 การฟ4ง – การพูดภาษาเกาหลี   
ภาษาลาว  02716111 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร I  
 02716112 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร II  
 02716211 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร III  
 02716212 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร IV  
 02716311 การฟ4ง – การพูดภาษาลาว  
ภาษาบาฮาซา มลายู 02718111 ภาษาบาฮาซา มลายูเพื่อการสื่อสาร I  
 02718112 ภาษาบาฮาซา มลายูเพื่อการสื่อสาร II  
 02718211 ภาษาบาฮาซา มลายูเพื่อการสื่อสาร III  
 02718212 ภาษาบาฮาซา มลายูเพื่อการสื่อสาร IV  
 02718311 การฟ4ง – การพูดภาษาบาฮาซา มลายู   

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 
7/2556 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2556 ได/พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบการเปCดรายวิชาภาษาต+างประเทศ 6 ภาษา จํานวน 
30 รายวิชา และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบก+อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาต+อ ไป  รายละ เ อียดอ/ า ง อิ ง ท่ี  V10ZN2LY เ ม่ื อวั น ท่ี  22  สิ งหาคม 2556 หรื อสื บค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V10ZN2LY  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ(ายวิชาการดําเนินการต+อไป  
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4.6 ขออนุมัติเปaดรายวิชาใหม2ของสายวิชาศิลปศาสตร� จํานวน 5 รายวิชา 
  ด/วยสายวิชาศิลปศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20405/0498 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 เสนอขออนุมัติ
เปCดรายวิชาภาษาต+างประเทศ เปKนรายวิชาใหม+ หมวดศึกษาท่ัวไป กลุ+มวิชาภาษารัสเซีย จํานวน 5 รายวิชา  ดังนี้  

กลุ2มภาษา รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา  
ภาษารัสเซีย 02720111 ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร I  
 02720112 ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร II  
 02720211 ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร III  
 02720212 ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร IV  
 02720311 การฟ4ง – การพูดภาษารัสเซีย  

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 
7/2556 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2556 ได/พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบการเปCดรายวิชาภาษารัสเซีย จํานวน 5 รายวิชา   
และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบก+อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต+อไป 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UO0WZJN3 หรืออ/างอิงท่ี 
UO0WZJN3 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ(ายวิชาการดําเนินการต+อไป  

4.7 การจัดทํา website คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   

สืบเนื่องจาก อ.ดร.ฐิติวรา พูลสวัสด์ิ เสนอความเห็นในระบบ e-Office สอบถามเก่ียวกับเรื่องการ
จัดทําเว็บไซตคณะฯ ผู/รับผิดชอบ โดยแจ/งความประสงคขอร+วมเปKนกรรมการในการจัดทําเว็บไซต และเสนอความเห็น
ในการจ/างหน+วยงานภายนอกเปKนผู/ดําเนินการจัดทํา ประมาณการงบประมาณ เปKนเงิน 200,000 บาท จากกรณี
ดังกล+าวหัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร ได/นําเรียนคณบดี และคณะกรรมการประจําสายวิชาฯ โดยสรุปเสนอให/คณบดี
พิจารณาแนวทางการจัดทําเว็บไซตในภาพรวมคณะฯ และสายวิชาไปพร/อมกัน โดยจะดําเนินการโดยใช/บุคลากรภายใน
คณะฯ หรือการจ/างหน+วยงาน/บุคคลภายนอก และพิจารณาใช/งบประมาณจากคณะฯ (ส+วนกลาง)  นั้น   

ในการนี้รองคณบดีฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ ในฐานะผู/ดูแลรับผิดชอบส+วนการปรับปรุง Website 
คณะ โดยชี้แจงว+าป4จจุบันการดําเนินงานดังกล+าว มีเจ/าหน/าท่ี 1 ท+าน คือ คุณขวัญชัย เปKนผู/ดําเนินการปรับปรุงตาม
ข/อกําหนดของมหาวิทยาลัย คือ website ต/องจัดทํา 2 ภาษา ผู/รับผิดชอบเพียง 1 ท+าน ทําให/การดําเนินการไม+
คล+องตัวและล+าช/า จึงขอขออภัย มา ณ โอกาสนี้   

  อย+างไรก็ตามแนวคิดการแต+งต้ังคณะกรรมการนั้นได/ดําเนินการแล/ว โดยแจ/งเวียนขอให/แต+ละ
หน+วยงานส+งตัวแทนเข/าเปKนคณะกรรมการเพ่ือจัดทําและปรับปรุง Website คณะฯ รายละเอียดสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UO0WZJN3 หรืออ/างอิงท่ี SI0ZHUYC เม่ือวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอให/ส+งตัวแทนเพ่ือแต+งต้ังเปKนคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซดของคณะฯ และรวบรวมรายชื่อ
ได/ ดังนี้  1) รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร  2) อ.ศศิน  เทียนดี 3) อ.ดร.ฐิติวรา  พูลสวัสด์ิ 4) อ.อรประพิน กิตติเวช ซ่ึงยัง
ไม+ครบทุกสาขา แต+เนื่องจากต้ังแต+รวบรวมรายชื่อได/ยังมิได/ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เรื่องนี้จึงยังไม+ถูก
พิจารณาในข/อสรุป  

  จากการติดตามจากมหาวิทยาลัย ได/สอบถามถึงความก/าวหน/าของการปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษ 
ฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ ได/ติดต+อ อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย เพ่ือให/อนุเคราะหแปลและเรียบเรียงเปKนภาค
ภาษาอังกฤษให/ (ข/อมูลท่ีรวบรวมและจัดทําในเว็บไซดป4จจุบัน) ในส+วนความล+าช/าของการ Update รายการข/อมูลต+าง 
ๆ นั้น เกิดจากเจ/าหน/าท่ีกําลังปรับปรุงโครงสร/างของเว็บไซต และข/อมูลต+าง ๆ อยู+ ดังนั้นบุคลากรอ่ืน (คุณผดุงศิลป� 
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และคุณจิรศักด์ิ) ท่ีช+วย update ภาพกิจกรรม หรือ ข+าวต+าง ๆ จึงไม+สามารถเข/าถึงคําสั่งต+างๆ ในเว็บไซตได/ ท้ังนี้คุณ
ขวัญชัย จึงเปKนผู/รับผิดชอบโดยตรงเพียงผู/เดียว ป4จจุบันกําลังดําเนินการอยู+  ในส+วนของงบประมาณจ/างเหมาย
หน+วยงาน/บุคคลภายนอกไม+สามารถให/ข/อมูลได/   

 นอกจากนี้ อ.ดร.ฐิติวราฯ ให/ข/อมูลเพ่ิมเติมโดยสอบถามจากบริษัท และบุคคลภายนอกท่ีรับจ/างทํา
เว็บไซตแล/วพบว+า เว็บไซตของแต+ละคณะ จะมีโครงสร/างคล/ายกัน การประเมินราคากรณีจ/างทําเว็บสายวิชา
วิทยาศาสตร บริษัทไม+สามารถปรับโครงสร/างเว็บให/เล็กลงได/ เนื่องจากมีสาขาวิชาอยู+ภายใน และในแต+ละสาขาวิชาก็จะ
มีอาจารยแต+ละท+าน และเม่ือประสานงานกับคณะอ่ืน ๆ อาทิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก็พบว+าคณะอุตสาหกรรม
เกษตร ได/จ/างบริษัทมินิเอเจนซ่ี จํากัด ทําเว็บไซต (ติดต+อได/ท่ี คุณธิพร หมายเลข 081 6284213) ซ่ึงเดิมท่ีเห็นป4จจุบัน 
จะมีการเปลี่ยนแปลงแก/ไขใหม+ท้ังหมด ด/วยงบประมาณ 200,000 บาท ซ่ึงคาดว+าจะอัพโหลดหน/าเว็บใหม+ภายในเดือน
กันยายน 2556  และคุณนัฎฐพล มนัสพรหม ซ่ึงสามารถติดต+อได/ ท่ี หมายเลข 0870422003 หรืออีเมล 
sticky_chop@hotmail.com รับจ/างจัดทําเว็บไซตของหน+วยงาน ตาม URL ดังนี้  

• https://2013itcc.kasetsart.org/  
• http://www.tsb2013.kasetsart.org/  

• http://www.vgreenku.org/  
• http://www.human.ku.ac.th/  

   โดยสรุปจากข/อเสนอแนะ และคําชี้แจงจากผู/บริหารท่ีเก่ียวข/อง ดังนั้นคณบดี จึงพิจารณาให/นําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา   
  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
  ท่ีประชุมอภิปรายประเด็นต+าง ๆ ในการจัดทําเว็บไซตคณะฯ และหน+วยงานภายใน การดําเนินการ
โดยบุคลากรภายใน การจ/างบุคคลหรือหน+วยงานภายนอก และอ่ืน ๆ  ผลโดยสรุปเห็นว+าควรเปCดโอกาสให/บุคลากร
คณะท่ีมีความรู/ ความสามารถมีส+วนร+วมในการดําเนินการ กําหนดกรอบแนวคิด และขอบเขตของงานเพ่ือจ/างหน+วยงาน
ภายนอกดําเนินการได/     

มติท่ีประชุม เห็นชอบให/จ/างเหมาหน+วยงานภายนอก โดยใช/เงินรายได/ในวงเงิน 200,000 บาท 
และมอบรองคณบดีฝ(ายประชาสัมพันธและสารสนเทศ ประสานงานเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดขอบเขตของ
งานจ/าง    

4.8 ขออนุมัติผลิตเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01417111 และ 01417267 (อ.ดร.ปริวัฒน� 
ปาจีนบูรวรรณ�) 

ด/วย อ.ดร.ปริวัฒน  ปาจีนบูรวรรณ ข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสาขาวิชา
คณิตศาสตร สายวิชาคณิตศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20403/138 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2556 เสนอขอผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้  

1. รายวิชา 01417111 Calculus I  จํานวน 3 หน+วยกิต  
2. รายวิชา 01417267 Engineering Mathematics III จํานวน 3 หน+วยกิต 

โดยมีสัดส+วนความรับผิดชอบ   100%  ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต+เดือน 1 มิถุนายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 รวม 
10 เดือน  

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2556 
พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบให/ อ.ดร.ปริวัฒน  ปาจีนบูรวรรณ ผลิตผลงานทางวิชาการ โดยคิดภาระงานตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าในฐานะอาจารยผู/สอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UY0Z3WAV หรืออ/างอิงท่ี UY0Z3WAV เม่ือวันท่ี 19
สิงหาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ(ายวิชาการดําเนินการต+อไป  
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4.9 ขอแก&ไขคะแนน รายวิชา 01373211 ภาคปลาย ป<การศึกษา 2555   

ด/วยประธานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20410/0664 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอแก/ไขระดับคะแนน ภาคปลาย ปOการศึกษา 2556 รายวิชา 
01373211 Introduction to Literature  หมู+ 809-812 โดยมีอาจารย Michael McCarrell เปKนอาจารยผู/สอน 
เนื่องจากอาจารยผู/คุมสอบได/กาข/อสอบว+านิสิตส+อทุจริต ดังนั้นอาจารยผู/สอน (Michael McCarrell) จึงมิได/นําคะแนน
สอบปลายภาคมารวม ต+อมานิสิตยื่นคําร/อง อาจารยผู/ควบคุมสอบและอาจารย  Michael McCarrell  จึงได/ประชุม
พิจารณาร+วมกัน และมีมติว+านิสิตมิได/ทุจริตในการสอบ จึงนําคะแนนมารวมใหม+ และขอแก/ไขคะแนนให/นิสิต จํานวน 5 
ใช/แบบ KU 7  ท้ังนี้ได/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให/ความเห็นชอบโดยการเวียนในระบบเพ่ือแจ/ง
กองบริการการศึกษาด/วยแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี UO0WNEFY เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UO0WNEFY  

 ท้ังนี้ได/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทางระบบ e-Office เพ่ือพิจารณาล+วงหน/าเม่ือวันท่ี 9 
สิงหาคม 2556 แล/ว คณะกรรมการฯ ได/ขอข/อมูลเพ่ิมเติมกรณีส+อทุจริต/ทุจริตการสอบ ควรผ+านวิจารณญาณของ
กรรมการคุมสอบมาแล/ว เหตุใดจึงมีการประชุมภายหลังและผลการประชุมจึงเปKนไม+ได/ส+อหรือทุจริตการสอบดังกล+าว 
ประเด็นนี้ประธานโครงการยังมิได/ชี้แจงเพ่ิมเติม     

ท้ังนี้ประธานขอให/หัวหน/าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฯ พิจารณาตรวจสอบ และแจ/ง
คณาจารยทราบ และตระหนักในหน/าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือให/มีข/อผิดพลาดน/อยท่ีสุด ป�องกันมิให/นิสิตเสียประโยชน 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบงานบริการการศึกษา ดําเนินการต+อไป   

4.10 ขอแก&ไขคะแนนรายวิชา 01420114 Laboratory in Physics ภาคปลาย ป<การศึกษา 2555  
ด/วย อ.วีรชัย ลิภา สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาฟCสิกส มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20413/181 ลงวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2556  แจ/งขอแก/ไขคะแนนรายวิชา 01420114 Laboratory in Physics ตามแบบ KU 7  โดยเปลี่ยนแปลง
คะแนนผลการเรียนของนายธนาชัย นามอินทร  จากเดิม B เปKน B+ และ นายวัชรพงษ อยู+พิพัฒน จาก F เปKน B+ ท้ังนี้
ผ+านความเห็นชอบจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟCสิกส และรองคณบดีฝ(ายวิชาการเรียบร/อยแล/ว รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UG0OQCDU หรืออ/างอิงท่ี UG0OQCDU เม่ือ
วันท่ี 1 สิงหาคม 2556        

ท้ังนี้ได/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทางระบบ e-Office เพ่ือพิจารณาล+วงหน/าเม่ือวันท่ี 5 
สิงหาคม 2556 เพ่ือความรวดเร็ว และเปKนประโยชนต+อนิสิต  

อนึ่ง ประธานขอให/หัวหน/าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฯ พิจารณาตรวจสอบ และแจ/ง
คณาจารยทราบ และตระหนักในหน/าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือให/มีข/อผิดพลาดน/อยท่ีสุด ป�องกันมิให/นิสิตเสียประโยชน 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบงานบริการการศึกษา ดําเนินการต+อไป   

4.11 ขอแก&ไขคะแนนรายวิชา 01420243 และรายวิชา 01420244 ภาคปลาย ป<การศึกษา 2555  
ด/วย อ.วัชระ  ทองเสมอ สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาฟCสิกส  มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20413/184 ลง

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 แจ/งขอแก/ไขคะแนนรายวิชา 01420243 และรายวิชา 01420244 ภาคปลาย ปOการศึกษา 
2555 ตามแบบ KU 7 ของนายวัชรินทร เสมาพิทักษ เหตุผลท่ีขอแก/ไขเนื่องจากนิสิตส+งงานและกระดาษคําตอบโดย
ไม+ได/เขียนชื่อไว/ จึงไม+มีคะแนนในส+วนดังกล+าว เม่ือได/ทําการตรวจสอบแล/ว จึงขอแก/ไขคะแนน ตามแบบ KU 7 ดังนี้ 

รายวิชา 04420243  Introduction to Electronics จากคะแนนเดิม C แก/ไขเปKน B  
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รายวิชา 01420244  Laboratory in Introduction to Electronics จาก B เปKน B+ 
รายละเอียดสืบค/น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UE0VLOIO หรืออ/างอิง ท่ี 
UE0VLOIO เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556       

ท้ังนี้ได/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทางระบบ e-Office เพ่ือพิจารณาล+วงหน/าเม่ือวันท่ี 2 
สิงหาคม 2556 เพ่ือความรวดเร็ว และเปKนประโยชนต+อนิสิต         

อนึ่ง ประธานขอให/หัวหน/าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฯ พิจารณาตรวจสอบ และแจ/ง
คณาจารยทราบ และตระหนักในหน/าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือให/มีข/อผิดพลาดน/อยท่ีสุด ป�องกันมิให/นิสิตเสียประโยชน 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบงานบริการการศึกษา ดําเนินการต+อไป   

4.12 ขอแก&ไขคะแนนวิชา 01355232  ภาคฤดูร&อน ป<การศึกษา 2556  
ด/วย อ.ดร.วิสุทธิ์   จรูญธวัชชัย สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ มีบันทึกท่ี ศธ 

0513.20422/166 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 แจ/งขอแก/ไขคะแนนรายวิชา 01355232 ภาคฤดูร/อน ปOการศึกษา 2556 
ตามแบบ KU 7 ของนายณัฏฐ  ประคองวิทยา ซ่ึงเข/าเรียนในรายวิชาดังกล+าว และทํางานส+งครบถ/วนทุกชิ้น แต+รายชื่อ
ไม+ปรากฏในระบบลงทะเบียน และระบบกรอกเกรด KU 5 จึงไม+สามารถกรอกเกรดในระบบออนไลนได/ ป4จจุบันนิสิตได/
ดําเนินการแก/ไขเรื่องการลงทะเบียนเรียบร/อยแล/ว จึงแก/ไขคะแนนให/ถูกต/องตามแบบ KU 7  จากไม+มีคะแนนเปKน D 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UY0NXSXL หรืออ/างอิงท่ี 
UY0NXSXL เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2556       

ท้ังนี้ได/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทางระบบ e-Office เพ่ือพิจารณาล+วงหน/าเม่ือวันท่ี 20 
สิงหาคม 2556 เพ่ือความรวดเร็ว และเปKนประโยชนต+อนิสิต         

อนึ่ง ประธานขอให/หัวหน/าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฯ พิจารณาตรวจสอบ และแจ/ง
คณาจารยทราบ และตระหนักในหน/าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือให/มีข/อผิดพลาดน/อยท่ีสุด ป�องกันมิให/นิสิตเสียประโยชน 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบงานบริการการศึกษา ดําเนินการต+อไป   

4.13 ขอแก&ไขคะแนนรายวิชา 03763436 ภาคฤดูร&อน ป<การศึกษา 2556 
ด/วย อ.อิสระพงษ พลธานี สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มี

บันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0665 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 แจ/งขอแก/ไขคะแนนรายวิชา 03763436 Rural 
Tourism Management ภาคฤดูร/อน ปOการศึกษา 2556 ตามแบบ KU 7 ของนางสาวชนัญญา  เพชรหยอย ซ่ึงเข/า
เรียนในรายวิชาดังกล+าว แต+รายชื่อไม+ปรากฏในระบบลงทะเบียน และระบบกรอกเกรด KU 5 จึงไม+สามารถกรอกเกรด
ในระบบออนไลนได/ ป4จจุบันนิสิตได/ดําเนินการแก/ไขเรื่องการลงทะเบียนเรียบร/อยแล/ว จึงแก/ไขคะแนนให/ถูกต/องตาม
แบบ KU 7  จากไม+มีคะแนนเปKน A รายละเอียดอ/างอิงท่ี UE0VFGV0 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UE0VFGV0       

ท้ังนี้ได/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทางระบบ e-Office เพ่ือพิจารณาล+วงหน/าเม่ือวันท่ี 2 
สิงหาคม 2556 เพ่ือความรวดเร็ว และเปKนประโยชนต+อนิสิต         

อนึ่ง ประธานขอให/หัวหน/าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฯ พิจารณาตรวจสอบ และแจ/ง
คณาจารยทราบ และตระหนักในหน/าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือให/มีข/อผิดพลาดน/อยท่ีสุด ป�องกันมิให/นิสิตเสียประโยชน 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบงานบริการการศึกษา ดําเนินการต+อไป   
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4.14 พิจารณามาตรการเพ่ือแก&ไขปiญหานิสิตลงทะเบียนเกินกําหนด 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 

2556 พิจารณาประเด็นการลงทะเบียนเกินกําหนด โดยอ/างถึงประกาศ “เรื่อง กําหนดอัตราค+าธรรมเนียมบริการทาง
การศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 20 
สิงหาคม พ.ศ.2555 เพ่ือให/การปฏิบัติในการกําหนดจํานวนหน+วยกิตรวมสูงสุดให/เปKนมาตรฐานเดียวกัน ด/วยรอง
อธิการบดีฝ(ายวิชาการ จึงมอบหมายให/คณะกรรมการการศึกษา พิจารณาการแก/ไขปรับปรุงประกาศ ดังมีรายละเอียด
ในข/อ 11 ดังนี้  

แก/ไขจาก  
“11. ค+าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนเกินหน+วยกิตท่ีกําหนดให/ ยกเว/นนิสิตปOสุดท/ายของหลักสูตร

ข้ึนไป  
       11.1   สําหรับนิสิตภาคปกติ บรรยายหน+วยกิตละ 500 บาท 
   ปฏิบัติการหน+วยกิตละ 1,000 บาท  
 11.2 สําหรับนิสิตภาคพิเศษ บรรยายหน+วยกิตละ 1,000 บาท 
   ปฏิบัติการหน+วยกิตละ 1,500 บาท”  
เปKน  
“11. ค+าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนเกินหน+วยกิตท่ีกําหนดให/ และได/รับการอนุมัติจากคณบดี

แล/ว ยกเว/นนิสิตปOสุดท/ายของหลักสูตรข้ึนไป  
       11.1   สําหรับนิสิตภาคปกติ บรรยายหน+วยกิตละ 500 บาท 
   ปฏิบัติการหน+วยกิตละ 1,000 บาท  
 11.2 สําหรับนิสิตภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ บรรยายหน+วยกิตละ 1,000 บาท 
   ปฏิบัติการหน+วยกิตละ 1,500 บาท 

ท้ังนี้จํานวนหน+วยกิตรวมสูงสุดต/องไม+เกินกว+า 25 หน+วยกิต และยกเว/นค+าธรรมเนียมการลงทะเบียน
เกินในรายวิชาฝ�กงาน”    

ท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบให/เวียนขอความคิดเห็นการแก/ไข
ประกาศดังกล+าวให/ทุกคณะพิจารณาข/อความท่ีเพ่ิมเติมและจํานวนหน+วยกิตท่ีเหมาะสม พร/อมท้ังระบุเหตุผลประกอบ 
และเหตุผลในการกําหนดหน+วยกิตรวมสูงสุดต/องไม+เกินกว+า 25 หน+วยกิต และรองอธิการบดีฝ(ายวิชาการ ได/พิจารณา
เสนอตามบันทึก ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 ขอให/คณะฯ พิจารณาให/ความเห็นมาตรการเพ่ือแก/ไขป4ญหานิสิต
ลงทะเบียนหน+วยกิตจํานวนมากใน 1 ภาคการศึกษา ทําให/เวลาเรียนซํ้าซ/อน รายละเอียดอ/างอิงท่ี UK0T3T2E เม่ือวันท่ี 
5 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UK0T3T2E  โดยนําเรียน
ฝ(ายวิชาการ และงานบริการการศึกษา ในระบบ e-Office เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะฯ พิจารณาเสนอความคิดเห็นพร/อมเหตุผลประกอบ ป4จจุบันยังไม+ได/แจ/งผลการ
พิจารณา   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามร+างท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก/ไข    

4.15 การกําหนดแนวปฏิบัติในการแต2งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนฯ เปjนกรรมการคุมสอบ 

สืบเนื่องจากการเสนอชื่อแต+งต้ังบุคลากรสายสนับสนุนเปKนกรรมการคุมสอบรายวิชาต+าง ๆ ของคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สํานักงานเลขานุการ พบว+ามีการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนฯ ในสังกัดเปKนกรรมการ
คุมสอบในวันทําการ/เวลาราชการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานประจํา นั้น  
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ในการนี้ สํานักงานเลขานุการ ใคร+ขอพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอชื่อบุคลากรสาย
สนับสนุน เปKนกรรมการคุมสอบ ในกรณี  

1.  วันหยุดราชการ/วันทําการนอกเวลาราชการ หลังเวลา 16.00 น. เปKนต/นไป  

2.  การเสนอชื่อแต+งต้ังกรรมการคุมสอบ ในส+วนท่ีงานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ 
ประสานงานรวบรวมรายชื่อ ขอให/พิจารณาเสนอชื่อคณาจารยจากหน+วยงานภายใน/โครงการ  

3. ขอความร+วมมือจากอาจารยผู/จัดการรายวิชา อาจารยประจําวิชาท่ีเสนอชื่อกรรมการคุมสอบ
นอกเหนือจากข/อ 2 กรณีท่ีจําเปKนต/องเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสํานักงานเลขานุการ ขอให/พิจารณาเฉพาะ
วันหยุดราชการ หรือวันทําการในเวลานอกราชการเท+านั้น            

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณาประเด็นการเสนอชื่อแต+งต้ังกรรมการควบคุมห/องสอบ ควรพิจารณาแต+งต้ัง

อาจารย กรณีท่ีแต+งต้ังบุคลากรสายสนับสนุนควรเปKนรายวิชาภาคปฏิบัติการ สําหรับการแต+งต้ังบุคลากรสายสนับสนุน
จากหน+วยงานภายในอ่ืน เช+น บุคลากรในสังกัดของสํานักงานเลขานุการ ควรเปKนเวลานอกราชการ กรณีมีความจําเปKน
ต/องการให/ควบคุมห/องสอบในเวลาราชการ ควรแจ/งให/ต/นสังกัดทราบก+อน เพ่ือมิให/กระทบกับการปฏิบัติงานประจํา 
เปKนต/น   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให/แจ/งหัวหน/าสายวิชา/โครงการจัดต้ังทราบ เพ่ือประชาสัมพันธให/
คณาจารยทราบ กรณีท่ีประสงคจะเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนจากหน+วยงานภายใน/โครงการอ่ืนเพ่ือแต+งต้ังเปKน
กรรมการควบคุมห/องสอบท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ขอให/คณาจารยแจ/งหัวหน/าสายวิชา/โครงการจัดต้ัง
สายวิชาฯ ทราบเพ่ือพิจารณาเสนอคณบดีอนุมัติทุกกรณี ท้ังนี้ตั้งแต+บัดนี้เปKนต/นไป       

4.16 งบลงทุน ประจําป< 2558 โครงการก2อสร&างอาคารปฏิบัติการพ้ืนฐาน คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�  

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2556 
เห็นชอบให/แต+งต้ังคณะทํางานจัดทําคําของบประมาณแผ+นดิน หมวดงบลงทุนรายการสิ่งก+อสร/าง (ผูกพัน) ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือนําเสนอวิทยาเขตฯ ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 จํานวน 2 ชุด เพ่ือจัดส+งกองแผนงาน
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2556 รายละเอียดอ/างอิงท่ี R60XWIQF เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R60XWIQF  โดยมีข/อมูลท่ีต/องนําเสนอ ประกอบด/วย  

1. รายละเอียดคําชี้แจงท่ีบอกถึงความจําเปKนท่ีต/องการมีอาคารฯ (ผูกพัน) ดังกล+าว เช+น กรณีเพ่ือ
ใช/เปKนอาคารการเรียนการสอน ต/องระบุจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน ความถ่ีของการใช/งาน รายวิชา จํานวนหมู+เรียน 
และอ่ืน ๆ  

2. แบบสถาป4ตยกรรมท้ังหมด ประกอบด/วย ผังบริเวณ แปลนพ้ืนท่ีทุกชั้น รูปด/าน รูปตัดและแบบ
ขยาย  

3. รายละเอียดพ้ืนท่ีอาคารท้ังหมด  
4. ประมาณราคากลาง แบบรายการ BOQ ท่ีสอดคล/องกับรูปแบบรายการพ้ืนท่ีก+อสร/าง ท้ังนี้เม่ือ

ประมาณราคาแล/ว ควรอยู+ในวงเงินไม+เกิน 15,000 บาทต+อตารางเมตร  
5. ภาพ Perspective และรายละเอียดงวดงาน  
6. งบประมาณในการก+อสร/างอาคารไม+รวมครุภัณฑลอย หากมีครุภัณฑประกอบอาคารต/องเปKน

ครุภัณฑท่ี built-in  
7. จัดส+งข/อมูลในรูปของเอกสารดิจิตอล โดยส+งเปKน CD 1 ชุด     
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การดําเนินงานของคณะทํางานฯ ได/ผลสรุปการกําหนดรูปแบบอาคาร และการจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือ
เปKนห/องปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี จุลชีววิทยา ฟCสิกส ห/องบรรยาย ห/องทํางานคณาจารย ห/อง Auditorium 2 ห/อง ห/อง
สํานักงาน และอ่ืน ๆ ลักษณะเปKนอาคารคอนกรีตตามรูปแบบของอาคาร 14 จากเดิม 5 ชั้น ปรับเปKน 6 ชั้น ป4จจุบันอยู+
ในระหว+างจัดทําแบบ ซ่ึงจะแล/วเสร็จทันจัดส+งภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2556  รายละเอียดอ/างอิงท่ี V61D8HFQ เม่ือ
วันท่ี 27 สิงหาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V61D8HFQ      

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และนําเสนอร+างแบบและข/อมูลให/วิทยาเขตฯ เพ่ือพิจารณาต+อไป    

4.17 ผลการสอบคัดเลือกตําแหน2งอาจารย� สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา 
ตามท่ีหน+วยการเจ/าหน/าท่ี งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการประกาศรับสมัคร

บุคคลเข/ารับราชการ ตําแหน+ง อาจารย พนักงานเงินงบประมาณ ทดแทนอัตราเดิม(น.ส.ณัฏฐนันท อภิรัตนโยธิน) 
เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโท/เอกทางภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา นั้น  

หน+วยการเจ/าหน/าท่ีแจ/งผลการดําเนินการสอบคัดเลือก โดยมีผู/สมัคร 3 ราย มีผู/สอบผ+านข/อเขียน 3 
ราย และสอบผ+านภาคการสอบปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ 1 ราย คือ นายวสันต  อายุบเคน รายละเอียดสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V50J2OEG หรืออ/างอิงท่ี V50J2OEG เม่ือวันท่ี 26 
สิงหาคม 2556   

อนึ่ง การดําเนินการตามข้ันตอนเสนอขออนุมัติประกาศผล และการเสนอขออนุมัติบรรจุ ต/อง
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบ    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.18 แนวปฏิบัติในการเสนอช่ือแต2งตั้งเปjนอนุกรรมการประเมินผลการสอน    

เนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีคณาจารยเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีบัญชีรายชื่อ
อนุกรรมการประเมินผลการสอนในแต+ละสาขาวิชามีผู/ทรงคุณวุฒิจํานวนจํากัด และอาจไม+ครบถ/วนทุกสาขาวิชา ดังนั้น
เพ่ือให/การดําเนินการเสนอแต+งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เปKนไปตามองคประกอบ หลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด และมีความชัดเจน โปร+งใสตามหลัก
นิติธรรม เพ่ือมิให/เกิดป4ญหา ลดความขัดแย/ง  ดังนั้นจึงควรกําหนดแนวปฏิบัติ และประกาศใช/เปKนบรรทัดฐานในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะฯ ต+อไป รายละเอียดบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?PJ15OQR3 หรืออ/างอิงท่ี PJ15OQR3 เม่ือวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2552  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบให/กําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้    
1. ให/พิจารณาแต+งต้ังผู/ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อฯ ในสาขาวิชาเดียวกับผู/เสนอขอประเมินผลการ

สอนก+อน กรณีท่ีไม+มีผู/ทรงคุณวุฒิในสาขาเดียวกันให/พิจารณาเสนอชื่อผู/ทรงคุณวุฒิในสาขาใกล/เคียงในลําดับต+อไป 
2. การพิจารณาเสนอชื่อนอกจากคณะกรรมการประจําคณะฯ แล/วอนุญาตให/ผู/เข/าร+วมประชุม

สามารถให/ความเห็น ข/อเสนอแนะ และมีส+วนร+วมในการลงคะแนนได/  
3. มติท่ีประชุมถือเปKนท่ีสุด   
4. ให/ผู/เสนอขอประมวลผลการสอนสามารถอุทธรณขอเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการลําดับท่ี 2 และ 3 

ได/โดยมีหนังสือแจ/งถึงคณบดีพร/อมระบุเหตุผลความจําเปKน      
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4.19 การปรับแผนการรับนิสิต คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําป<การศึกษา 2557-2560  
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. เรื่อง แผนการรับนิสิต ประจําปOการศึกษา 

2557 – 2560 ซ่ึงมีผู/ช+วยอธิการบดีฝ(ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ (อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร) เปKนผู/แทนวิทยาเขต
กําแพงแสน และท่ีประชุมดังกล+าวมีมติให/คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปรับแผนจํานวนรับนิสิต ประจําปO 2557 - 
2560 นั้น    

อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร ได/พิจารณาปรับแผนรับนิสิตในส+วนของโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรม
บริการและนวัตกรรมภาษาเรียบร/อยแล/ว ท้ังนี้กองแผนงานแจ/งติดตามทางโทรศัพทขอให/คณะฯ จัดส+งแผนการรับนิสิต
ใหม+ จํานวนนิสิตท้ังหมด และจํานวนผู/สําเร็จการศึกษา ประจําปOการศึกษา 2557 – 2560 ด/วย ดังนั้นงานนโยบายและ
แผน สํานักงานเลขานุการ ได/ประสานงานรวบรวมและปรับแผนการรับนิสิตใหม+ จํานวน 3 ตารางเรียบร/อยแล/ว เพ่ือ
นํา เสนอกองแผนงานต+อไป รายละเอียดอ/างอิง ท่ี  V5109L4S เ ม่ือวัน ท่ี  27 สิ งหาคม 2556 หรือสืบค/น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V5109L4S   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และให/นําเสนอกองแผนงานต+อไป   

4.20 การทบทวนและปรับปรุงแผนความต2อเนื่องของหน2วยงาน 
ตามท่ีหน+วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได/จัดทําแผนดํารงความต+อเนื่องตามภารกิจยาม

เกิดภัยพิบัติ ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปOงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 แล/วนั้น เพ่ือให/แผนฯ ดังกล+าวมีความสมบูรณ เปKนไปตามแนวทางและมาตรฐานการบริหารความต+อเนื่อง
ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให/หน+วยงานทบทวนและปรับปรุงแผนความต+อเนื่องของหน+วยงาน (BCP) ตามรูปแบบ
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และนําแผนฯ ดังกล+าวข้ึนบนเว็บไซตของหน+วยงาน ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?UV0NN22X หรืออ/างอิงท่ี UV0NN22X เม่ือ
วันท่ี 16 สิงหาคม 2556   

สํานักงานเลขานุการ ได/นําเรียนคณบดี รองคณบดี ผู/ช+วยคณบดี และหน+วยงานภายใน/โครงการ
ทราบ ตามเรื่องเดิมคณะฯ มิได/ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด/านภัยพิบัติในปOงบประมาณ 2555 โดยคณบดี มี
หนังสือแจ/งถึงมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ ดังนั้น การทบทวนและปรับปรุงแผนความต+อเนื่องของหน+วยงาน (BCP) ตาม
รูปแบบของสํานักงาน ก.พ.ร. และกรณีนําแผนฯ ดังกล+าวข้ึนบนเว็บไซตของหน+วยงาน ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 
รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา พิจารณาแล/วมีความเห็นว+าเนื่องจากคณะฯ ไม+มีการจัดทําแผนความต+อเนื่องตาม
ภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ ในปOงบประมาณ 2555 กอปรกับไม+มีแผนการดําเนินการในปOงบประมาณ 2556 ดังนั้น คณะฯ 
จึงไม+จําเปKนต/องดําเนินการต+อในเรื่องนี้   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา และรองคณบดีฝ(ายบริหาร 

พิจารณาเรื่องการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ในปOงบประมาณ 2557    
วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ    

5.1 รายงานการเงินประจําเดือน     
เนื่องจากงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ อยู+ในระหว+างจัดทํารายงานสรุปสถานการเงินใน

ระบบ ERP จึงขอรายงานสถานภาพการเงิน เฉพาะงบรายรับ – รายจ+าย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V70JMRIK หรืออ/างอิงท่ี V70JMRIK เม่ือวันท่ี 
28 สิงหาคม 2556  สําหรับป4ญหาการใช/งานระบบ ERP งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ จักสรุปนําเสนอ
รายงานในการประชุมครั้งต+อไป      

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.2 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมิถุนายน 2556    
ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟ�าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 

ต้ังแต+เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต/องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค+าใช/จ+ายสาธารณูปโภค ร/อยละ 5 ต+อปO และป4จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช/พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปO 2555 เพ่ือลดค+าไฟฟ�าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู+ในระหว+างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น    
   หน+วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ  ขอรายงานสถิติข/อมูลการใช/สาธารณูปโภค (ค+าไฟฟ�า ค+า
โทรศัพท ค+าน้ํามันเชื้อเพลิง) ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 รายละเอียดอ/างอิงท่ี V701APQK  วันท่ี 28 สิงหาคม 
2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V701APQK   

อนึ่ง ตามมาตรการเรื่องการประหยัดทรัพยากร และอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเปKนมาตรการและตัวชี้วัดของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการดําเนินการแต+งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีฝ(ายบริหาร เปKนประธานกรรมการ และหัวหน/าหน+วยอาคารสถานท่ี เปKนกรรมการและ
เลขานุการ ป4จจุบันอยู+ในระหว+างการดําเนินการโดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให/ท่ีประชุมทราบในโอกาสต+อไป       

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ     
มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2556  
ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท/ายของทุกเดือน นั้น  
เพ่ือให/การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได/ล+วงหน/า จึงขอนัดประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 9/2556 ประจําเดือนกันยายน 2556 ในวันจันทรท่ี  30 
กันยายน 2556 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร/อมรายละเอียดภายในวันศุกรท่ี 20 กันยายน 2556 
และจัดส+งระเบียบวาระการประชุมให/คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 25 สิงหาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

5.4 ผลการจัดกิจกรรม Open House  
ท่ีประชุมพิจารณาเสนอประเด็นการจัดกิจกรรม Open House เทาเงิน เม่ือวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม 

2556 มีป4ญหาด/านต+าง ๆ มาก ดังนั้นควรมีการสรุปป4ญหา อุปสรรค และหากจะมีการดําเนินงานในปOต+อไป จักได/ควรมี
แผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีการทบทวนและนําผลไปพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให/การจัดงานในครั้งต+อไปประสบผลสําเร็จ  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และขอให/คณะกรรมการทุกฝ(ายรายงานผล และฝ(ายประเมินผลสรุปผล

การประเมินเพ่ือนําเสนอพิจารณาต+อไป   

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.  

   
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู/บันทึกรายงานการประชุม    

 


