
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 9/2556 

วันจันทร�ท่ี 30 กันยายน 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&าร0วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก/วประสิทธิ์ รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล ผู/ช+วยคณบดีฝ(ายวิชาการ  
3. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ+ม หัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี 
4. อ.ดร.ปDติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
5. อ.ณัฐิณี  ชุติมันตพงศ  แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
6. รศ.ชุติมณฑน บุญมาก  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร  
7. อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย  ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ 
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&งจากรองคณบดีฝ9ายบริหาร  

รองคณบดีฝ(ายบริหาร แจ/งเรื่องต+าง ๆ ดังนี้  

- การมาตรการประหยัดพลังงาน การรณรงค เรื่ องการประหยัดพลังงาน การเปDด-ปDด
เครื่องปรับอากาศ การดูแลห/องเรียนรวม ซ่ึงมีเครื่องปรับอากาศ เครื่อง LCD โดยมอบให/แม+บ/านช+วยดูแล โดยขอ
ทดลองปฏิบัติตามมาตรการ และเก็บข/อมูลรายงาน เปQนเวลา 2 เดือน เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประหยัดพลังงาน 
นอกจากนี้จะมีการรณรงคเพ่ือสร/างจิตสํานึกให/บุคลากร และนิสิตให/คิดว+าท่ีทํางาน ท่ีเรียนเสมือนบ/านเพ่ือช+วยกัน
ประหยัดพลังงาน   
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- การจัดระเบียบการจอดรถของบุคลากร และนิสิต โดยจะติดปRายเพ่ือจัดระเบียบท่ีจอดรถ
สําหรับจักรยาน จักรยานยนต 3 จุด ได/แก+ด/านหลังอาคาร 3  ด/านหน/าร/านถ+ายเอกสาร และด/านอาคาร 10 อาคาร
บัณฑิตศึกษาฯ เพ่ือประชาสัมพันธให/นิสิตและบุคลากรทราบ  

- การช+วยเหลือ น.ส.พนิต นวลจันทร นักวิทยาศาสตร สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี ซ่ึงป(วยเปQนโรคมะเร็ง 
ขณะนี้พักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลศูนยนครปฐม โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ อนุมัติเงินช+วยเหลือเปQนเงิน 
10,000 บาท และเชิญชวนบุคลากรร+วมบริจาคเพ่ือช+วยเหลือ และรวบรวมเงินช+วยเหลือและเดินทางเพ่ือมอบเงิน
ช+วยเหลือและเยี่ยมอาการป(วยเม่ือวันศุกรท่ี 27 กันยายน 2556 เรียบร/อยแล/ว   

1.2 ติดตามการส0งแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค01)  

รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ ได/แจ/งรายงานผลการประเมินคุณภาพ ข/อเสนอแนะต+าง ๆ ตาม
องคประกอบเพ่ือการปรับปรุงขอให/รองคณบดี หน.หน+วยงานท่ีเก่ียวข/องซ่ึงรับผิดชอบ ให/จัดส+งแผนพัฒนาปรับปรุง
ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2556 และได/ขยายเวลาให/ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 โดยขอให/จัดส+งตามกําหนดเพ่ือรวบรวม
และจักนําเสนอท่ีประชุมคณะผู/บริหารในวันท่ี 7 ตุลาคม 2556 เพ่ือรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต+อไป  

1.3 รายงานตัวบ0งช้ีแผนยุทธศาสตร�และตัวบ0งช้ีแผนปฏิบัติการประจําป> 2557 

รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา ขอให/กรรมการและเลขานุการการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ รายงานตัวบ+งชี้แผนยุทธศาสตรและตัวบ+งชี้แผนปฏิบัติการประจําปU 2557 เปQนตารางซ่ึงปรับปรุงตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8 วาระพิจารณาท่ี 4.1 เพ่ิมเติมให/ฝ(ายวางแผนตรวจสอบเพ่ือความถูกต/อง 
และจะแจ/งให/หน+วยงานและผู/เก่ียวข/องทราบและดําเนินการต+อไป   

1.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม Open House เทาเงิน เปHดโลกวิชาการฯ  

รองคณบดีฝ(ายวิชาการ แจ/งผลการดําเนินการกิจกรรม Open House เทาเงิน เปDดโลกวิชาการใน
โอกาสครบรอบ 20 ปU ศวท. ซ่ึงได/รับอนุมัติงบประมาณค+าใช/จ+าย เปQนเงิน 200,000 บาท และรวมกับงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร เปQนเงิน 39,500 บาท งบประมาณรวม 239,500 บาท โดยสรุปค+าใช/จ+ายจริง เปQนเงิน 
181,156.84 บาท ส+วนผลการประเมินกลุ+มบุคลากรของคณะศิลปศาสตรฯ ค+าเฉลี่ย 2.93 อยู+ในระดับปานกลาง และผล
การประเมินกลุ+มผู/เข/าร+วมกิจกรรมค+าเฉลี่ย 4.49 อยู+ในระดับดีมาก สําหรับการดําเนินงานโครงการโดยสรุปอยู+ใน
ระหว+างการขออนุมัติเบิกค+าใช/จ+ายท่ีหน+วยการเงิน 

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2556  

 ประธานขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
และวิ ท ย าศาส ตร  ค รั้ ง ท่ี  8 / 2556  เ ม่ื อ วั น ท่ี  30  กันยายน  2556  เ พ่ื อ รั บ รอ ง ร ายล ะ เ อี ยดสื บค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?W30NMLOO หรืออ/างอิงท่ี W30NMLOO เม่ือวันท่ี 29 
กันยายน 2556 และนําเสนอในการประชุมด/วยแล/ว   

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยขอให/แจ/งข/อมูลวาระ 4.1 ให/ครบถ/วนด/วย     
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วาระท่ี  3 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2556 
 ตามท่ีกําหนดให/หน+วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ/งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน+วยงานภายใน/โครงการ และฝ(าย
ต+างๆ ประจําเดือนสิงหาคม 2556 ข/อมูล ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2556 เอกสารอ/างอิงท่ี W00ZYOQJ หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?W00ZYOQJ ดังนี้  
ลําดับ 

ท่ี หน0วยงาน 
การนําส0งรายงาน 

มิถุนายน 2556 กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 

1 ฝ(ายบรหิาร ไม+มีรายงาน ไม+มีรายงาน ไม+มีรายงาน 

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

3 ฝ(ายศิลปศาสตร 17 ก.ค. 56 14 ส.ค. 56 12 ก.ย. 56 

4 ฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ  17 ก.ค. 56 15 ส.ค. 56 12 ก.ย. 56 

5 ฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ 16 ก.ค. 56 16 ส.ค. 56 ไม+มีรายงาน 

6 ฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  10 ก.ค. 56 7 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 

7 ฝ(ายกิจการนิสติ 5 ก.ค. 56 7 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 

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

9 ฝ(ายประกันคุณภาพ 10 ก.ค. 56 9 ส.ค. 56 12 ก.ย. 56 

10 ฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ 10 ก.ค. 56 7 ส.ค. 56 12 ก.ย. 56 

11 สายวิชาคณติศาสตร 8 ก.ค. 56 9 ส.ค. 56 4 ก.ย. 56 

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

13 สายวิชาศิลปศาสตร 2 ก.ค. 56 13 ส.ค. 56 10 ก.ย. 56 

14 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 16 ก.ค. 56 5 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 

15 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ จะจัดส+งภายหลัง จะจัดส+งภายหลัง จะจัดส+งภายหลัง 

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

17 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ 10 ก.ค. 56 6 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 

18 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ 19 ก.ค. 56 19 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 

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

20 สํานักงานเลขานุการ 5 ก.ค. 56 7 ส.ค. 56 6 ก.ย. 56 

21 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 18 ก.ค. 56 7 ส.ค. 56 4 ก.ย. 56 

22 โครงการจัดตั้งส+วนงานจัดการศึกษา 9 ก.ค. 56 16 ส.ค. 56 25 ก.ย. 56 

23 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟDสิกส 12 ก.ค. 56 16 ส.ค. 56 11 ก.ย. 56 

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

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

26 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 19 ก.ค. 56 19 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 

27 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 12 ก.ค. 56 15 ส.ค. 56 10 ก.ย. 56 

28 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 10 ก.ค. 56 10 ส.ค. 56 9 ก.ย. 56 

รวมหน0วยงานท่ีไม0ส0งรายงาน 2 2 2 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   
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3.2 รับทราบแผนการจัดซ้ือจัดจ&าง งบลงทุน เงินงบประมาณ ประจําป> 2557 
ด/วยหน+วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จ/าง

รายการครุภัณฑ ประจําปU 2556 เงินงบประมาณ และเงินรายได/ รายละเอียดอ/างอิงท่ี W30TT1KJ เม่ือวันท่ี 29 
กันยายน 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?W30TT1KJ ดังนี้  

1. ความก/าวหน/าการจัดซ้ือครุภัณฑงบประมาณแผ+นดิน ประจําปU 2556 วงเงินรวม 4,088,700 บาท 
รายละเอียด ดังนี้  

- รายการครุภัณฑท่ีได/รับการจัดสรรจํานวน  12  รายการ 
- รายการครุภัณฑท่ีได/รับการปรับแผนการใช/เงินเหลือจ+ายจํานวน   10  รายการ 

รวมรายการท่ี 1 และ 2 รวมท้ังสิ้น 22 รายการ 
- รายการท่ีได/รับการจัดซ้ือและเบิกจ+ายแล/วท้ังหมด22รายการเปQนเงิน 4,087,940.50บาท 
- มีเงินคงเหลือจากการจัดซ้ือครุภัณฑ  22 รายการเปQนเงิน 759.49 บาท 
- สรุป เงินงบประมาณเบิกจ+ายเรียบร/อยแล/ว คิดเปQนร/อยละ 99.98   

2. ความก/าวหน/าการจัดซ้ือครุภัณฑงบประมาณเงินรายได/ ประจําปU 2556 วงเงินรวม 4,428,763 
บาท  

- รายการครุภัณฑท่ีได/รับการจัดสรรจํานวน  46 รายการ 
- ยกเลิกรายการ ป4yมสุญญากาศกําลังสูง  เปQนเงิน 130,000 บาท 
- รายการท่ีได/รับการจัดซ้ือและเบิกจ+ายแล/วท้ังหมด 43 รายการ เปQนเงิน3,380,120.26 บาท 
- อยู+ระหว+างการส+งสินค/า 2 รายการ เปQนเงิน  369,155 บาท คิดเปQนร/อยละ 8.33 

     - สรุป เงินรายได/เบิกจ+ายเรียบร/อยแล/ว คิดเปQนร/อยละ 76.32  
3. ความก/าวหน/าในการจัดทําแผนจัดซ้ือครุภัณฑ งบประมาณ ประจําปU 2557  อยู+ในระหว+างให/

หน+วยงานภายในท่ีได/รับจัดสรรงบประมาณ จัดส+งคุณลักษณะเฉพาะฯ พร/อมใบเสนอราคา เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว+าด/วยการพัสดุฯ ไว/ล+วงหน/าได/  

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก0อสร&างอาคาร 
หน+วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานความก/าวหน/าในการดําเนินงาน

โครงการก+อสร/าง ดังนี้  
ลําดับท่ี รายการ วงเงินงบประมาณ วงเงินค+าก+อสร/าง ความก/าวหน/าในการดําเนินงาน  

1 โครงการก+อสร/ า งอาคารศูนย การ ศึกษา
อุตสาหกรรมบริการนานาชาติ 

 438,700,000.- 
บาท 

ป4จจุบันอยู+ในระหว+างดําเนินงาน งวดท่ี 2.  
-งานเทคอนกรีตฐานรากอาคาร แล/วเสร็จ  97.22% 
-งานเทคอนกรีตคานคอดิน แล/วเสร็จ  12.92% 
 

2 โครงการก+อสร/างอาคารกิจกรรมนิสิต  13,666,000.- 
บาท 

ป4จจุบันอยู+ในระหว+างดําเนินงานงวดท่ี 2 
- ตอกเสาเข/ม ก+อสร/างฐานราก เสาตอม+อ คานคอดิน 
แล/วเสร็จ 100% 
-  ก+อสร/างคานคอดินช้ัน 1 พื้นช้ันท่ี 1 บันไดขึ้นช้ันท่ี 
1 เสารับคานช้ันท่ี2 แล/วเสร็จ 79.50 % 
- ก+อสร/างคานช้ันท่ี 2  พื้นช้ันท่ี 2 บันไดขึ้นช้ันท่ี2  
เสารับคานช้ันท่ี 3 ไม+น/อยกว+า 20% แล/วเสร็จ 1 % 

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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3.4 รับทราบการจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินการ ประจําป> 2557  
งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ขอแจ/งการจัดสรรงบประมาณแผ+นดิน ประจําปU 2557 

งบดําเนินการให/หน+วยงานภายใน/โครงการต+าง ๆ รายละเอียดได/แจ/งให/ท่ีประชุมทราบแล/ว 

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.5 รับทราบการเสนอแต0งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย      
(อ.ดร.นพมาศ โลกคําลือ) 

 ด/วยกองการเจ/าหน/าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/4664 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2556 แจ/งขอให/คณะ
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ อ.ดร.นพ
มาศ โลกคําลือ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+งอาจารย สังกัดสาขาวิชาพันธุศาสตร (นักเรียนทุนรัฐบาล) รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VM0OFQ18 อ/างอิงท่ี VM0OFQ18 เม่ือวันท่ี 
12 กันยายน 2556 ซ่ึงตามองคประกอบคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ 
ประกอบด/วย   

1.  คณบดีหรือผู/อํานวยการเจ/าสังกัด  ประธานกรรมการ  
2.  หัวหน/าภาควิชาหรือเทียบเท+า กรรมการ 
3.  กรรมการท่ีคณะกรรมการประจําคณะ กรรมการ   
     หรือสถาบันหรือสํานัก คัดเลือก 1 ท+าน 
4.  บุคลากร เลขานุการ   

 ท้ังนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/รับอนุมัติให/บรรจุนางสาวนพมาศ โลกคําลือ ซ่ึงเปQน
นักเรียนทุนโครงการเครือข+ายเชิงกลยุทธเพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา เปQนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน+ง อาจารย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาพันธุศาสตร ดังนั้นจึงขอให/พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ประเมินฯ ลําดับท่ี 3 และแจ/งยืนยันวันมาปฏิบัติงาน เพ่ือแจ/งกองการเจ/าหน/าท่ี ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2556 ดังนั้น 
ประธานจึงขอเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึง
มอบให/คณบดี พิจารณาเสนอชื่อผู/ประสานงานสาขาวิชา หรือผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปQน
กรรมการลําดับท่ี 3 และยืนยันวันปฏิบัติราชการ ดังนี้      

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร     ประธานกรรมการ    
2. หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร    กรรมการลําดับท่ี 2  
3. อ.ดร.ศลยา สุขสอาด  กรรมการลําดับท่ี 3 
4. บุคลากร (น.ส.วิไล  แจ/งบุญ) เลขานุการ   

 โดยเริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแต+วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ซ่ึงเปQนวันมารายตัวหลังจบการศึกษาและเริ่ม
ปฏิบัติงาน   

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม        เห็นชอบ  

3.6 รายงานการเข&าร0วมเครือข0ายความร0วมมือทางด&านการวิจัยและบริการวิชาการ 

ด/วย ศสวท. มีบันทึกแจ/ง เรื่อง รายงานการเข/าร+วมเครือข+ายความร+วมมือทางด/านการวิจัยและบริการ
วิชาการ โดยสรุปว+าการขยายความร+วมมือในด/านการวิจัยและบริการวิชาการของศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอด
เทคโนโลยี (ศสวท.) ไปยังหน+วยงาน/สถาบันภายนอก ผลตอบรับท่ีได/นําไปสู+การสร/างความร+วมมือระหว+างสถาบัน 8 
แห+ง ดังนี้ 
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1. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี 
3. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค/า 
7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสยาม 
8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ดังนั้นเพ่ือให/การสร/างความร+วมมือเปQนไปอย+างมีประสิทธิภาพและก+อให/เกิดประสิทธิผล การจัดทํา 
“บันทึกความเข/าใจ หรือ MOU เครือข+ายการศึกษาด/านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ร+วมกันจะเกิดข้ึนภายในเดือน
ธันวาคม 2556 โดยมีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปQนผู/ดําเนินการร+าง MOU และเรียนเชิญผู/บริหารแต+ละ
สถาบันลงนามร+วมกันในโอกาสต+อไป  

อนึ่งจากการประชุมเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2556 ท่ีอาคารวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต ได/กําหนดกิจกรรมของเครือข+าย ดังนี้ 

 - การจัดประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหว+างสถาบัน” ซ่ึงมีกําหนดจัดในวันท่ี 21 
มีนาคม 2557 โดยมีการนําเสนอผลงานใน 4 กลุ+ม คือ กลุ+มวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน กลุ+มวิทยาศาสตรประยุกต กลุ+ม
วิทยาศาสตรการแพทย และกลุ+มเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 - การแลกเปลี่ยนนิสิต/บุคลากร ด/านการวิจัยและบริการวิชาการระหว+างสถาบัน  

ในเบ้ืองต/นคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดย ศสวท. จักร+วมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ แลกเปลี่ยนเรียนรู/ด/านบริการวิชาการท่ีเสริมสร/างความเข/มแข็งของชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดสิงหบุรี เพ่ือนําองคความรู/ของหน+วยงานถ+ายทอดสู+ชุมชนและนําประสบการณท่ีได/มาปรับใช/ในการให/บริการ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนั้นจึงขอแจ/งคณะฯ เพ่ือแจ/งหน+วยงาน/โครงการ
ทราบ และพิจารณาใช/เปQนข/อมูล เพ่ือประชาสัมพันธต+อไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี VU0O3R4X  เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 
2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VU0O3R4X  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.7 แนวทางการบูรณาการการทํางานของหน0วยงานต0าง ๆ 

ด/วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10101/14510 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2556 แจ/งว+า
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 ได/รับทราบข/อเสนอนโยบาย 
เปRาหมาย ยุทธศาสตร และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของคณะกรรมการกําหนด
นโยบาย เปRาหมาย ยุทธศาสตร และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และได/มีมติให/
ดําเนินการตามท่ีอธิการบดีเสนอในเรื่องการกําหนดแนวทางการบูรณาการการทํางานของหน+วยงานต+าง ๆ ซ่ึงท่ีประชุม
ในคราวประชุมครั้งท่ี 13/2556 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2556 ได/พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการการ
ทํางานของหน+วยงานต+าง ๆ ตามท่ีอธิการบดีเสนอ โดยปรับปรุงเพ่ิมเติมรายละเอียดอ/างอิงท่ี VG0V6U78 เม่ือวันท่ี 6 
กันยายน 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VG0V6U78  

ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ แจ/งให/คณบดีทราบและขอให/หารือกับหน+วยงานท่ีเก่ียวข/องในกลุ+มท่ีกําหนด 
แล/วเสนอกรอบการทํางานและแนวปฏิบัติ รวมถึงแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการให/มหาวิทยาลัยภายในวันศุกรท่ี 1 
พฤศจิกายน 2556 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต+อไป  
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อนึ่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร อยู+ในกลุ+ม ดังนี้  

กลุ+มท่ี 1.5  หน+วยงานท่ีควรบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร 4 หน+วยงาน 
ประกอบด/วย คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา  คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 

กลุ+มท่ี 1.6  หน+วยงานท่ีควรบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษาสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 
หน+วยงาน ประกอบด/วย คณะมนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตร   

กลุ+มท่ี 1.8  หน+วยงานท่ีควรบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ 4 หน+วยงาน 
ประกอบด/วย คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาการจัดการ    

  ท้ังนี้ในส+วนของกลุ+มท่ี 1.5 คณบดีคณะวิทยาศาสตร ได/ประสานงานเชิญประชุมเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 
2556 สําหรับกลุ+มท่ี 1.6 คณบดีคณะมนุษยศาสตร ประสานงานเชิญประชุมในวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ส+วนกลุ+มท่ี 1.8 
คณะฯ ประสานงานแจ/งมหาวิทยาลัยฯ ขอเพ่ิมให/คณะฯ อยู+ในกลุ+มดังกล+าวด/วย เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.8 เรื่องแจ&งจากรองคณบดีฝ9ายบริหาร 

ด/วยรองคณบดีฝ(ายบริหาร ขอเสนอวาระแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ รายละเอียดหัวข/อ ดังนี้  

1) ผลการพิจารณาขอเสนองบประมาณแผ+นดิน หมวดงบลงทุน รายการสิ่งก+อสร/าง (ผูกพัน) 
ประจําปUการ ศึกษา 2558 (การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต กําแพงแสน ครั้งท่ี 9/2556) 

2) การขออนุมัติเปDดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนประยุกต คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ผ+านความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต กําแพงแสน ครั้งท่ี 9/2556 

3) การขออนุมัติแต+งต้ังอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ผ+านความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต กําแพงแสน ครั้งท่ี 
9/2556  

4) การขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ผ+านความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต กําแพงแสน ครั้งท่ี 9/2556 

5) การจัดทําร+างนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจําปUงบประมาณ 2557 และการควบคุมภายใน 
ประจําปUงบประมาณ 2556 และการจัดส+งแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการควบคุมภายในให/มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 

6) การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปUงบประมาณ 2556 ครั้งท่ี 2 

7) มีกระแสไฟฟRารั่วลงเครื่องมือวิทยาศาสตร สาขาเคมี สาเหตุเนื่องจากระบบกราวดของอาคาร 
ชํารุด 

8) ฝนตกทําให/มีน้ํารั่วซึมบริเวณอาคารวิทยาศาสตร 1-4 ขอให/ตรวจสอบสัญญาว+าจ/างปรับปรุง
อาคารปฏิบัติการ รวม 5 อาคาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

9) มาตรการลดการใช/พลังงานของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
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10) การจัดระเบียบการจอดรถของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

11) คณะอนุกรรมการฝ(ายสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีมตินําเงินช+วยเหลือบุคลากร 
สาขาชีวเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร 

รายละเอียดจักนําเสนอในการประชุมต+อไป อ/างอิงท่ี W30LVE8G เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2556 หรือ
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?W30LVE8G  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย�ผู&รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร�ชีวผลิตภัณฑ�   

  ด/วยประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0423 ลงวันท่ี 28 
มิถุนายน 2556 แจ/งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรจากเดิม ซ่ึงได/รับอนุมัติให/ลาออกจากราชการ และ
ย/ายเปQนอาจารยประจําหลักสูตรอ่ืนดังนี้ 

เดิม ใหม+ 
1. นายกฤตชญา  อิสกุล 1. นางอรวรรณ  ชุณหชาติ 
2. นางจรีรัตน  มงคลศิริวัฒนา 2. . นางจรีรัตน  มงคลศิริวัฒนา 
3. นางจุรียรัตน  ลีสมิทธิ์ 3.  นายรัชพล  พะวงรัตน  
4. นายรัชพล  พะวงรัตน 4. นางสาวศิริลักษณ  เอ่ียมธรรม 
5. นางสาวศิริลักษณ  เอ่ียมธรรม 5. นางสิริภัทร  พราหมณีย 
6. นางสิริภัทร  พราหมณีย - 

  ท้ังนี้ผ+านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รองคณบดี
ฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธแล/ว จึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือขอความเห็นชอบก+อนนําเสนอ
วิทยาเขตฯ และบัณฑิตวิทยาลัยต+อไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี TL0Z9FKB เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TL0Z9FKB ซ่ึงตามองคประกอบคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ  

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.2 การประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน0งผู&ช0วยศาสตราจารย� (อ.ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรม
สิทธิรงค�) 

เนื่องจาก อ.ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน+ง 
อาจารย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/รับอนุมัติบรรจุเข/ารับราชการ ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต+วันท่ี 9 ตุลาคม 2550 โดยมีอายุราชการ 5 ปU 11 เดือน (สํานักงานเลขานุการคณะฯ รับ
เรื่องเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2556) เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหน+งทางวิชาการในตําแหน+งผู/ช+วย
ศาสตราจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01419412 จุลชีววิทยาวิเคราะห 
(Analytical Microbiology) ภาคปลาย ปUการศึกษา 2556 และจัดส+งเอกสารประกอบ ด/วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2. แบบประวัติส+วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    
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3. เอกสารประกอบการสอนวิชา 01419412 จุลชีววิทยาวิเคราะห (Analytical Microbiology)  

4. ประมวลการสอน 01419412 จุลชีววิทยาวิเคราะห (Analytical Microbiology) ภาคปลาย ปU
การศึกษา 2556 

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ได/ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสาร
ผลงานเรียบร/อยแล/ว และสํานักงานเลขานุการ คณะ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2556 และจากการตรวจสอบ มี
เอกสารครบถ/วน รายละเอียดอ/างอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VE0PKWS0  
หรือท่ี VE0PKWS0 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2556     

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ/งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว/ตามข/อ 4.2 หน+วยงานจะต/องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปU 255x จะต/องเสนอเรื่องส+งถึงกองการเจ/าหน/าท่ี บางเขน ก+อนวันท่ี 
1 ตุลาคม 255x       

ดังนั้น เพ่ือให/การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด/วยความ
เรียบร/อย และเปQนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให/
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน/าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน/าภาควิชาหรือ
เทียบเท+า เปQนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทาง
วิชาการ จํานวน 2 ท+าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต+งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ต+อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการอนุมัติแต+งต้ังต+อไป พร/อมนี้ได/แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการ
สอน ตํ าแหน+ งท า ง วิ ช า ก า ร  คณะ ศิ ล ปศาส ต ร แ ล ะ วิ ท ย าศาส ต ร  อ/ า ง อิ ง ท่ี  FW0Z9BXZ ห รื อสื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการตามองคประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร  ประธานอนุกรรมการ  
2. ผศ.ดร.มาลี  ศรีสดสุข  อนุกรรมการ 
3. รศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์   อนุกรรมการ   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.3 การประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน0งผู&ช0วยศาสตราจารย� (อ.ดร.อานนท� ธรรมสิทธิรงค�)  

เนื่องจาก อ.ดร.อานนท ธรรมสิทธิรงค พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน+ง อาจารย 
สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/รับอนุมัติบรรจุเข/ารับราชการ ณ วิทยา
เขตกําแพงแสน ต้ังแต+วันท่ี 1 มีนาคม 2549 คุณวุฒิปริญญาโท ลาศึกษาต+อระดับปริญญาเอก ต้ังแต+วันท่ี 2 มิถุนายน 
2551 ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 รายงานตัวกลับมาปฏิบัติราชการต้ังแต+วันท่ี 2 มิถุนายน 2554 และปรับวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกต้ังแต+วันท่ี 19 กันยายน 2554 โดยมีอายุราชการคุณวุฒิปริญญาโท 2 ปU 5 เดือน และระดับปริญญา
เอก รวม 2 ปU (สํานักงานเลขานุการรับเรื่อง เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2556) เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอ
ตําแหน+งทางวิชาการในตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 
01419574 พันธุวิศวกรรมในจุลินทรีย (Genetics Engineering in Microorganisms) ภาคปลาย ปUการศึกษา 2556 
และจัดส+งเอกสารประกอบ ด/วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  
2. แบบประวัติส+วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    
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3. เอกสารประกอบการสอนวิชา 01419574 พันธุวิศวกรรมในจุลินทรีย (Genetics Engineering 
in Microorganisms)     

4. ประมวลการสอน 01419574 พันธุวิศวกรรมในจุลินทรีย (Genetics Engineering in 
Microorganisms)   ภาคปลาย ปUการศึกษา 2556  

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ได/ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสาร
ผลงานเรียบร/อยแล/ว และสํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2556 และจากการตรวจสอบ มี
เอกสารครบถ/วน รายละเอียดอ/างอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VE0PMUEI   
หรือท่ี VE0PMUEI เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2556     

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ/งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว/ตามข/อ 4.2 หน+วยงานจะต/องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปU 255x จะต/องเสนอเรื่องส+งถึงกองการเจ/าหน/าท่ี บางเขน ก+อนวันท่ี 
1 ตุลาคม 255x       

ดังนั้น เพ่ือให/การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด/วยความ
เรียบร/อย และเปQนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให/
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน/าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน/าภาควิชาหรือ
เทียบเท+า เปQนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทาง
วิชาการ จํานวน 2 ท+าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต+งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ต+อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการอนุมัติแต+งต้ังต+อไป พร/อมนี้ได/แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการ
สอน ตํ าแหน+ งท า ง วิ ช า ก า ร  คณะ ศิ ล ปศาส ต ร แ ล ะ วิ ท ย าศาส ต ร  อ/ า ง อิ ง ท่ี  FW0Z9BXZ ห รื อสื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการตามองคประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร  ประธานอนุกรรมการ  
2. ผศ.ดร.มาลี  ศรีสดสุข  อนุกรรมการ 
3. รศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์   อนุกรรมการ   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ     

4.4 การประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน0งผู&ช0วยศาสตราจารย� (อ.ดร.จุฑาทิพย�  โพธิ์อุบล) 

เนื่องจาก อ.ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน+ง อาจารย 
สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/รับอนุมัติบรรจุเข/ารับราชการ ณ วิทยา
เขตกําแพงแสน ต้ังแต+วันท่ี 1 เมษายน 2551 โดยมีอายุราชการ 5 ปU 5 เดือน (สํานักงานเลขานุการรับเรื่อง เม่ือวันท่ี 9 
กันยายน 2556) เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหน+งทางวิชาการในตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชา
จุลชีววิทยา โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01419435 จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม 
(Microbiology of Milk and Milk products) ภาคปลาย ปUการศึกษา 2556 และจัดส+งเอกสารประกอบด/วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2. แบบประวัติส+วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    

3. เอกสารประกอบการสอนวิชา 01419435 จุลชีววิทยาของน้ํ านมและผลิตภัณฑนม 
(Microbiology of Milk and Milk products) 
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4. ประมวลการสอน 01419435 จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม (Microbiology of 
Milk and Milk products) ภาคปลาย ปUการศึกษา 2556 

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ได/ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสาร
ผลงานเรียบร/อยแล/ว และสํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2556 และจากการตรวจสอบ มี
เอกสารครบถ/วน รายละเอียดอ/างอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VJ0YX7QZ   
หรือท่ี VJ0YX7QZ เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2556      

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ/งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว/ตามข/อ 4.2 หน+วยงานจะต/องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปU 255x จะต/องเสนอเรื่องส+งถึงกองการเจ/าหน/าท่ี บางเขน ก+อนวันท่ี 
1 ตุลาคม 255x       

ดังนั้น เพ่ือให/การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด/วยความ
เรียบร/อย และเปQนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให/
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน/าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน/าภาควิชาหรือ
เทียบเท+า เปQนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทาง
วิชาการ จํานวน 2 ท+าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต+งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ต+อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการอนุมัติแต+งต้ังต+อไป พร/อมนี้ได/แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการ
สอน ตํ าแหน+ งท า ง วิ ช า ก า ร  คณะ ศิ ล ปศาส ต ร แ ล ะ วิ ท ย าศาส ต ร  อ/ า ง อิ ง ท่ี  FW0Z9BXZ ห รื อสื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการตามองคประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร  ประธานอนุกรรมการ  
2. ผศ.ดร.มาลี  ศรีสดสุข  อนุกรรมการ 
3. รศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์   อนุกรรมการ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.5 การประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน0งผู&ช0วยศาสตราจารย� (อ.ดร.วีนาวรรณ สมผล) 

เนื่องจาก อ.ดร.วีนาวรรณ สมผล พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/รับอนุมัติบรรจุเข/ารับราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ต้ังแต+วันท่ี 13 มกราคม 2552 โดยมีอายุราชการ 4 ปU 7 เดือน 27 วัน เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหน+ง
ทางวิชาการในตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01403313 เคมี 
อนินทรีย 3 (Inorganic Chemistry) ภาคปลาย ปUการศึกษา 2556 และจัดส+งเอกสารประกอบ ด/วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2. แบบประวัติส+วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    

3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01403313 เคมีอนินทรีย 3 (Inorganic Chemistry)    

4. แผนการสอน 01403313 เคมีอนินทรีย 3 (Inorganic Chemistry)  ภาคปลาย ปUการศึกษา 
2555 และ ภาคปลาย ปUการศึกษา 2556  
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ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ได/ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงานเรียบร/อย
แล/ว และสํานักงานเลขานุการ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2556 และจากการตรวจสอบ มีเอกสารครบถ/วน 
รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VN0YPMU6 อ/างอิงท่ี VN0YPMU6 วันท่ี 
13 กันยายน 2556  

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ/งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว/ตามข/อ 4.2 หน+วยงานจะต/องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปU 255x จะต/องเสนอเรื่องส+งถึงกองการเจ/าหน/าท่ี บางเขน ก+อนวันท่ี 
1 ตุลาคม 255x      

ดังนั้น เพ่ือให/การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด/วยความ
เรียบร/อย และเปQนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให/
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน/าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน/าภาควิชาหรือ
เทียบเท+า เปQนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทาง
วิชาการ จํานวน 2 ท+าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต+งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ต+อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการอนุมัติแต+งต้ังต+อไป พร/อมนี้ได/แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการ
สอน ตํ าแหน+ งท า ง วิ ช า ก า ร  คณะ ศิ ล ปศาส ต ร แ ล ะ วิ ท ย าศาส ต ร  อ/ า ง อิ ง ท่ี  FW0Z9BXZ ห รื อสื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการตามองคประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร  ประธานอนุกรรมการ  
2. รศ.ดร.จงรักษ  แก/วประสิทธิ์  อนุกรรมการ  
3.  ผศ.ดร.ฐิติยา  แซ+ป4ง  อนุกรรมการ       

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.6 การประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน0งผู&ช0วยศาสตราจารย� (อ.ดร.สุนันท�  ทิพย�ทิพากร) 

เนื่องจาก อ.ดร.สุนันท  ทิพยทิพากร พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/รับอนุมัติบรรจุเข/ารับราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ต้ังแต+วันท่ี 14 ตุลาคม 2551 โดยมีอายุราชการ 4 ปU 10 เดือน 29 วัน เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหน+ง
ทางวิชาการในตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 01403441 วัสดุ
นาโน ภาคปลาย ปUการศึกษา 2556 และจัดส+งเอกสารประกอบ ด/วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2. แบบประวัติส+วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    

3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01403441 วัสดุนาโน (Nanomaterials)      

4. แผนการสอน 01403441 วัสดุนาโน (Nanomaterials)  ภาคปลาย ปUการศึกษา 2555 และ ภาค
ปลาย ปUการศึกษา 2556  

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ได/ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงาน
เรียบร/อยแล/ว และสํานักงานเลขานุการ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556 และจากการตรวจสอบ มีเอกสารครบถ/วน 
รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VQ0Y4QO2 อ/างอิงท่ี VQ0Y4QO2 วันท่ี 
16 กันยายน 2556  
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อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ/งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว/ตามข/อ 4.2 หน+วยงานจะต/องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปU 255x จะต/องเสนอเรื่องส+งถึงกองการเจ/าหน/าท่ี บางเขน ก+อนวันท่ี 
1 ตุลาคม 255x       

ดังนั้น เพ่ือให/การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย 
และเปQนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให/คณะกรรมการประจํา
คณะฯ มีหน/าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน/าภาควิชาหรือเทียบเท+า เปQนประธาน
อนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทางวิชาการ จํานวน 2 ท+าน 
โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต+งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอต+อคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน+งทางวิชาการอนุมัติแต+งต้ังต+อไป พร/อมนี้ได/แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทาง
วิ ช า ก า ร  สื บ ค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ ห รื อ อ/ า ง อิ ง ท่ี 
FW0Z9BXZ     

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการตามองคประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร  ประธานอนุกรรมการ  
2. ผศ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล   อนุกรรมการ  
3. รศ.ดร.จงรักษ  แก/วประสิทธิ์ อนุกรรมการ       

มติท่ีประชุม      เห็นชอบ   

4.7 การประเมินการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหน0งผู&ช0วยศาสตราจารย� (อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ�) 

เนื่องจาก อ.ดร.พัชนี  วิชิตพันธุ  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/รับอนุมัติบรรจุเข/ารับราชการ ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ต้ังแต+วันท่ี 6 มกราคม 2543 โดยมีอายุราชการ 13 ปU 8 เดือน (สํานักงานเลขานุการรับเรื่อง เม่ือวันท่ี 27 
กันยายน 2556) เสนอขอประเมินผลการสอนในการขอตําแหน+งทางวิชาการในตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชา
ชีววิทยา โดยเสนอขอประเมินผลการสอนในรายวิชา 02738311 พฤติกรรมศึกษาของสิ่งมีชีวิต ภาคปลาย ปUการศึกษา 
2556 และจัดส+งเอกสารประกอบ ด/วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  

2. แบบประวัติส+วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    

3. เอกสารประกอบการสอน 02738311 พฤติกรรมศึกษาของสิ่งมีชีวิต      

4. ประมวลการสอน 02738311 พฤติกรรมศึกษาของสิ่งมีชีวิต ภาคปลาย ปUการศึกษา 2556 

ท้ังนี้หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร ได/ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอนและเอกสารผลงานเรียบร/อยแล/ว 
และสํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2556 และจากการตรวจสอบ มีเอกสารครบถ/วน 
รายละเอียดอ/างอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?W10XJWZ7 หรือท่ี W10XJWZ7  
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2556      

อนึ่ง ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1408 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 แจ/งกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการยื่นขอประเมินผลการสอนไว/ตามข/อ 4.2 หน+วยงานจะต/องเสนอเรื่องขอประเมินผลการสอนตามกรอบเวลา 
ในการเสนอประเมินผลการสอน ภาคปลาย ประจําปU 255x จะต/องเสนอเรื่องส+งถึงกองการเจ/าหน/าท่ี บางเขน ก+อนวันท่ี 
1 ตุลาคม 255x       
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ดังนั้น เพ่ือให/การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินไปด/วยความ
เรียบร/อย และเปQนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ซ่ึงกําหนดให/
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีหน/าท่ีพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (หัวหน/าภาควิชาหรือ
เทียบเท+า เปQนประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการจากบัญชีรายชื่ออนุกรรมการประเมินผลการสอนตําแหน+งทาง
วิชาการ จํานวน 2 ท+าน โดยมอบคณบดีเสนอเรื่องแต+งต้ังตามรายชื่อท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบเพ่ือเสนอ
ต+อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการอนุมัติแต+งต้ังต+อไป พร/อมนี้ได/แนบบัญชีรายชื่อกรรมการประเมินผลการ
สอน ตํ าแหน+ งท า ง วิ ช า ก า ร  คณะ ศิ ล ปศาส ต ร แ ล ะ วิ ท ย าศาส ต ร  อ/ า ง อิ ง ท่ี  FW0Z9BXZ ห รื อสื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FW0Z9BXZ    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการตามองคประกอบ ดังนี้  
1. หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร  ประธานอนุกรรมการ  
2. ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน อนุกรรมการ 
3. รศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย   อนุกรรมการ   

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ   

4.8 ขอเสนอผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน0งผู&ช0วยศาสตราจารย� (อ.ดร.จุฑาทิพย�  โพธิ์อุบล) 

ด/วย อ.ดร.จุฑาทิพย  โพธิ์อุบล พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน+ง อาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร บรรจุเข/ารับราชการ ตําแหน+ง อาจารย เม่ือวันท่ี 
1 เมษายน 2551 ถึงป4จจุบัน รวมอายุราชการ 5 ปU 5 เดือน (นับถึงวันท่ี 27 กันยายน 2556) เสนอผลงานเพ่ือขอ
ตําแหน+งทางวิชาการ ตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา  
ได/พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานครบถ/วนแล/ว และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร รับเรื่องเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2556 โดยมีเอกสารประกอบดังนี้  ดังนี้    

1) แบบประวัติส+วนตัวและผลงาน (ก.พ.ว.03)   

2) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01419435 จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม 
(Microbiology of Milk and Milk products)       

3) บทความวิจัย  2 เรื่อง  

4) ผลการประเมินการสอน (เสนอขอประเมินการสอนเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2556 วาระท่ี 
4.4 ยังไม+ทราบผลการประเมิน) 

รายละเอียดแบบ ก.พ.ว.03 สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?W10P02P0    
อ/างอิงท่ี  W10P02P0 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2556        

อนึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการประจําคณะฯ ได/ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ 
ตําแหน+ง ชั่วโมงสอน ก.พ.ว.03  ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพเผยแพร+ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด ดังนั้น
เห็นสมควรนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบ และมอบคณบดี 
พิจารณาเสนอแต+งต้ังตําแหน+งทางวิชาการ โดยพิจารณาเสนอรายชื่อผู/ทรงคุณวุฒิในสาขาจุลชีววิทยา โดยวิธีปกติ ไม+
น/อยกว+า 6 ท+าน ตามบัญชีรายชื่อผู/ทรงคุณวุฒิท่ีได/รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต+อไป     

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  



 15

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบคณบดีเสนอชื่อผู/ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเม่ือ
ดําเนินการประเมินผลการสอนเรียบร/อยแล/ว  

4.9 ขออนุมัติบรรจุนักเรียนทุนเข&ารับราชการตําแหน0ง อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 

  ตามท่ีนางสาวพีรญา ธภัทรสุวรรณ ผู/รับทุนตามโครงการเครือข+ายเชิงกลยุทธเพ่ือการผลิตและพัฒนา
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ปUการศึกษา 2551 แจ/งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และรายงานตัวเข/าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช/ทุน ณ โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นั้น 

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จึงขออนุมัติบรรจุนางสาวพีรญา ธภัทรสุวรรณ คุณวุฒิครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ย 3.13 จากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 3.37 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข/ารับราชการเปQนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ข้ัน 32,300 บาท เง่ือนไขการ
บรรจุปริญญาเอกทางสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  (อัตรานักเรียนทุน) โดยเริ่มปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช/ทุนต้ังแต+วันท่ี 
1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เปQนต/นไป  

 อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ได/ผ+านการพิจารณาจากคณะ กรรมการ
พิจารณาคัดเลือกอาจารย เม่ือวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2556 เรียบร/อยแล/ว ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาให/ความเห็นชอบต+อไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี VZ0T5O27 เม่ือวันที 25 
กันยายน 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VZ0T5O27 และสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VZ0TNM7H หรือ VZ0TNM7H เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 
2556    

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.10 ขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 
2556 เห็นชอบให/ปรับเปลี่ยนตําแหน+งนายเฉลิมชัย  เอ้ือวิริยะวิทย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+ง นักวิทยาศาสตร 
อัตราเลขท่ี 3-1904 เปQนตําแหน+งนักวิชาการคอมพิวเตอร สําหรับการปรับคุณวุฒิจากปริญญาตรี เปQนปริญญาโทขอให/
จัดทําภาระงาน และแผนพัฒนางานเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น    

เนื่องจากการปรับตําแหน+งเปQนนักวิชาการคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน+งต/องใช/
คุณวุฒิตามท่ีได/รับอนุมัติให/ลาศึกษาต+อนอกเวลาราชการระดับปริญญาโทหลักสูตร  วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือ
การศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงจบการศึกษาเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2552 และได/แจ/งวุฒิเพ่ิมเติมไว/แล/ว 
ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ ได/แจ/งให/นายเฉลิมชัย เอ้ือวิริยะวิทย จัดทําแผนพัฒนางาน โดยนายเฉลิมชัยฯ ได/จัดทํา
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Plan) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2556 มาเพ่ือ
พิจารณาประกอบการขอปรับตําแหน+ง และเพ่ิมคุณวุฒิ และอัตราเงินเดือน เพ่ือความก/าวหน/าในงานอาชีพ และสร/าง
ขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานเพ่ือธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู/ความสามารถไว/ในองคกร รายละเอียดแผนพัฒนาดัง
แนบมาพร/อมนี้    

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายอย+างกว/างขวางในประเด็นการพิจารณาสนับสนุนบุคลากรให/มี
ความก/าวหน/าในตําแหน+งงาน ท้ังนี้ประธานได/ขอให/ผู/บังคับบัญชาเบ้ืองต/นทุกท+านพิจารณามอบหมายให/บุคลากรใน
สังกัดมีภาระงานในตําแหน+งให/มีความชัดเจน เพ่ือสามารถปฏิบัติงานมากน/อยเพียงใดเต็มตามศักยภาพ มีประสิทธิผล 
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ประสิทธิภาพ และรวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และใช/ประกอบการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปU 
ในสัดส+วนร/อยละ 60 ได/ชัดเจน ท้ังนี้กรณีของการปรับคุณวุฒิในหลักการขอให/หัวหน/าหน+วยงานภายในรับผิดชอบ
พิจารณากลั่นกรอง ประเมิน และนําเสนอตามหลักเกณฑ วิธีการ และเปQนไปตามแนวปฏิบัติ/ระเบียบฯ ท่ีเก่ียวข/อง 
นอกจากนี้ท่ีประชุมให/มีการเสนอแผนงานเพ่ือการพัฒนางานเชิงประจักษเพ่ิมเติมด/วย      

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม     เห็นชอบให/ปรับเปลี่ยนตําแหน+ง และเพ่ิมคุณวุฒิเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยต+อไป  

4.11 ขออนุมัติแต0งตั้งกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ   
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1889/2556 เรื่อง แต+งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยแต+งต้ังคณะ
กรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ต้ังแต+วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 เปQนต/นไป โดยมีวาระ 2 
ปU ซ่ึงจะสิ้นสุดวาระ ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดอ/างอิงท่ี TG0OKA5A เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2556 หรือ
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?TG0OKA5A  นั้น  

เนื่องจาก อ.อรรถพล คําเขียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานฯ ได/รับอนุมัติลา
ศึกษาต+อระดับปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักรอังกฤษ ต้ังแต+วันท่ี 23 กันยายน 2556 รายละเอียดสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V90MRZDX   หรืออ/างอิงท่ี V90MRZDX   เม่ือวันท่ี 30 
สิงหาคม 2556 ดังนั้นเพ่ือให/การบริหารงานโครงการฯ ดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย และเปQนไปตามแนวทางปฏิบัติของ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานคณะกรรมการดําเนินงานฯ จึงขอเสนอพิจารณาแต+งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ทดแทน โดยนําเสนอคณบดีเพ่ือขอแต+งต้ังคณะกรรมการฯ ทดแทน และเปลี่ยนแปลงใหม+   ดังนี้  

   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  ประกอบด/วย 
1. นางสาวเพ็ญสินี  กิจค/า ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย    กรรมการ    
3. นางอรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย  กรรมการ   
4. นายอุดม  ศรีนนท    กรรมการ  
5. นางสาวจิตตินันท  สถลนันทน   กรรมการและเลขานุการ   

ท้ังนี้ โครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบนําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา
เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให/ความเห็นชอบก+อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบต+อไป 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VY0LWYUL หรืออ/างอิงท่ี 
VY0LWYUL เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2556      

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.12 รายงานผลการดําเนินงานด&านการวิจัยและบริการวิชาการ(ศสวท.)ประจําป>งบประมาณ 2556 

ด/วย ศสวท. ขอเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่อง รายงานผลการดําเนินงานด/านการวิจัยและ
บริการวิชาการ (ศสวท.) ประจําปUงบประมาณ 2556 โดยนําเสนอแผนปฏิบัติการ ศสวท. ประจําปU 2556 รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VX0YA66Y หรืออ/างอิงท่ี VX0YA66Y เม่ือวันท่ี 
23 กันยายน 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VX0Y8KPI  หรืออ/างอิง
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ท่ี VX0Y8KPI เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2556 และอ/างอิงท่ี VX0Y5KQE เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VX0Y5KQE  

อนึ่งฝ(ายประกันคุณภาพ ได/พิจารณาเสนอข/อคิดเห็นเพ่ือขอให/พิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมในส+วนของ
ตัวชี้วัดของโครงการท่ี 1-4 ยังไม+ชัดเจนเท+าท่ีควร  โครงการสุดท/ายไม+มีตัวชี้วัด ควรปรับปรุงตัวชี้วัดให/ชัดเจน และครบ
ทุกโครงการ นอกจากนี้ในส+วนของตัวชี้วัดความพึงพอใจ ควรวัดเปQนระดับ และใช/ค+าเฉลี่ยแทนการวัดค+าร/อยละ  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.13 ติดตามการจัดทําแผนดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ 4 ป> 

สืบเนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีคําสั่งท่ี 385/2556 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2556 
แต+งต้ังคณะทํางานจัดทําร+างนโยบายพัฒนาคณะฯ (ระยะ 4 ปU ระหว+างวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 – 20 พฤษภาคม 
2561) โดยมี อ.ดร.แตงอ+อน  พรหมมิ ผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปQนประธานคณะทํางาน และให/
คณะทํางานมีหน/าท่ีกําหนดรูปแบบ วิธีการ และดําเนินการจัดทําร+างนโยบายการพัฒนาคณะฯ ให/แล/วเสร็จภายในวันท่ี 
24 มิถุนายน 2556 เพ่ือนําเสนอคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา ท้ังนี้การดําเนินการจัดทํานโยบาย
การพัฒนาคณะฯ ได/ผ+านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะทํางานจัดทําร+างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 8/2556 คราวประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 มีมติเห็นชอบเรียบร/อยแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี VD0OAVAC 
เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VD0OAVAC    

ในการนี้กองแผนงานได/ติดตามการจัดทําแผนดําเนินงาน 4 ปU ตามนโยบายท่ีได/รับอนุมัติดังกล+าว 
เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต+อไป  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให/คณะทํางานชุดเดิม ซ่ึงมี อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ ผู/แทนคณาจารยใน
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาดําเนินการต+อไป ท้ังนี้ได/แจ/งให/กองแผนงาน ประสานงานติดตามกับ อ.ดร.    
แตงอ+อน พรหมมิ โดยตรง  

4.14 ผลการรับฟW งความเ ห็น เ ก่ี ยว กับร0 า งพระราชบัญญัติ ร ะ เ บียบการบริหาร บุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความอนุเคราะหให/มหาวิทยาลัยดําเนินการ
รับฟ4งความเห็นเก่ียวกับร+างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... จากทุกฝ(ายท่ี
กําหนด โดยให/ส+งกลับไปยัง สกอ. ภายในวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 นั้น  

ดังนั้น เพ่ือให/การรับฟ4งความคิดเห็นเปQนไปโดยรวดเร็วและเรียบร/อย มหาวิทยาลัยฯ จึงมอบหมายให/ 
คณบดี ผู/อํานวยการสถาบัน ผู/อํานวยการสํานัก ดําเนินการ โดยนําเสนอผลการรับฟ4งความเห็นของบุคลากรและผ+าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน+วยงาน จัดส+งผลการรับฟ4งความคิดเห็นถึงกองกลาง ภายในวันจันทรท่ี 30 
กันยายน 2556 เพ่ือรวบรวมข/อมูลและสรุปเสนอท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมวันจันทรท่ี 7 ตุลาคม 2556 ก+อนเสนอ 
สกอ. ภายในวันศุกรท่ี 11 ตุลาคม 2556  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/จัดส+งเอกสารโดยใช/ระบบ e-Office ส+งถึงบุคลากรทุกท+าน
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?VE0N7VYC  อ/างอิงท่ี VE0N7VYC 
เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2556 เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับร+างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... ตามเอกสารแนบมาพร/อมนี้ และแจ/งให/คณบดีทราบ โดยมอบคุณจีรศักด์ิ ทองดอนเกือง 
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หน+วยการเจ/าหน/าท่ี ประสานงานรวบรวม ภายในวันท่ี 21 กันยายน 2556 เพ่ือนําเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2556 วันจันทรท่ี 30 กันยายน 2556 ท้ังนี้การพิจารณาเสนอข/อคิดเห็นเพ่ือให/
เปQนไปตามกําหนดและนโยบายของคณะฯ ท่ีแจ/งแนวปฏิบัติในการสื่อสารภายในหน+วยงาน บุคลากรต/องเข/าระบบ e-
Office อย+างน/อยวันละ 1 ครั้ง และเพ่ือให/การรวบรวมเปQนไปตามกําหนด กรณีไม+เสนอความเห็นหากพ/นจากกําหนด
วันท่ี 21 กันยายน 2556 แล/ว คณะฯ ขออนุญาตถือว+าได/ให/ความเห็นชอบตามร+างฯ ดังกล+าวโดยไม+เสนอความเห็น 

ป4จจุบันเลยกําหนดเวลาแล/ว ไม+มีบุคลากรเสนอความเห็น และจากการประเมินผู/เข/ารับทราบ/เปDด
เอกสาร จํานวน 161 คน จาก 276 คน คิดเปQนร/อยละ 58.33    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยไม+มีการเปลี่ยนแปลง และข/อคิดเห็นอ่ืน 

4.15 แนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาของโครงการภาคพิเศษเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

รองคณบดีฝ(ายบริหาร นําเสนอวาระเพ่ือแจ/งพิจารณาประเด็น เรื่อง การสนับสนุนการศึกษาโดย
โครงการภาคพิเศษเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางด/านวิชาการ รายละเอียดจักนําเสนอในการประชุมต+อไป สืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?W30LVE8G หรืออ/างอิงท่ี W30LVE8G เม่ือวันท่ี 29 
กันยายน 2556  

เนื่องจากโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ ขอสนับสนุนทุนการศึกษาให/แก+
บุคลากรของโครงการจัดต้ังสายวิชาภาษาอังกฤษท่ีได/รับอนุมัติลาศึกษาต+อระดับปริญญาเอก ดังนั้นเพ่ือให/การพิจารณา
สนับสนุนทุนการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนจากงบประมาณในส+วนของโครงการฯ ภาคพิเศษ มี
แนวทางและเกณฑการพิจารณาเปQนไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณา   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นต+าง ๆ อาทิเกณฑการสนับสนุนของโครงการท่ีมีอยู+เดิม 
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาคณะฯ ซ่ึงป4จจุบันมีวงเงินจํากัด เงินยืมจากมหาวิทยาลัย จํานวน 3,000,000 บาท ได/
จัดสรรไปให/ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเรียบร/อยแล/ว ป4จจุบันไม+มีงบคงเหลือเพียงพอ ท้ังนี้ท่ี
ประชุมพิจารณาว+าควรกําหนดแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑของโครงการฯ ภาคพิเศษเดิมท่ีมีอยู+แล/ว อาทิ โครงการ
ปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  โครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ เปQนต/น 
เพ่ือมิให/มีความแตกต+าง และให/เปQนบรรทัดฐานเดียวกัน  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการโดยมอบรองคณบดีฝ(ายบริหาร พิจารณาเสนอร+างหลักเกณฑ
และแนวทางการสนับสนุนเพ่ือเปQนแนวปฏิบัติท่ีเปQนมาตรฐานเดียวกัน  

4.16 การเสนอของบประมาณแผ0นดิน หมวดงบลงทุน รายการส่ิงก0อสร&าง (ผูกพัน) ประจําป>การศึกษา 
2558 โครงการอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร�พ้ืนฐานท่ัวไป หน0วยงานคณะศิลปะศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

รองคณบดีฝ(ายบริหาร นําเสนอวาระเพ่ือแจ/งพิจารณาประเด็น เรื่อง การเสนอของบประมาณ
แผ+นดิน งบลงทุน รายการสิ่งก+อสร/างผูกพัน ประจําปU 2558 โครงการก+อสร/างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน
ท่ัวไป  รายละเอียดจักนําเสนอในการประชุมต+อไป อ/างอิงท่ี W30LVE8G เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?W30LVE8G  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
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4.17 การขอปรับแผนจํานวนรับนิสิตใหม0 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

ด/วยโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20414/288 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2556 
ขอปรับแผนการรับนิสิตใหม+ หลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) โดยแจ/งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําโครงการจัดต้ังสาย
วิชาจุลชีววิทยา ครั้งท่ี 3/2556 เห็นชอบให/ปรับแผนการรับนิสิตใหม+ จากเดิม 30 คน/ปU เปQน 60 คน/ปU ต้ังแต+ปU
การศึกษา 2558 เปQนต/นไป เนื่องจากโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา มีอาจารยประจํา รวม 16 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกท้ังหมด และมีสัดส+วนอาจารยประจําต+อจํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)  เท+ากับ 1 : 9.14  ตํ่ากว+าเกณฑ
มาตรฐาน (1 : 18) ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 
8/2556 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2556 พิจารณาเห็นชอบให/ปรับจํานวนรับนิสิตใหม+หลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) จาก
เดิมปUละ 30 คน เปQนปUละ 60 คน ต้ังแต+ปUการศึกษา 2558 และให/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต+อไป  

รองคณบดีฝ(ายวิชาการ จึงขอนําเสนอวาระเพ่ือพิจารณาปรับแผนการรับนิสิตใหม+ของหลักสูตร 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) เปQนจํานวนปUละ 60 คน ได/ต้ังแต+ปUการศึกษา 2558 เปQนต/นไป   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ     

4.18 การขออนุมัติให&อาจารย�ประจําหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) ลาออก   

ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ี 295/2555 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2555 แต+งต้ังให/  
ดร.คธาวุธ โสภาลุน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+ง อาจารย เปQนอาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) นั้น 

เนื่องจาก อ.ดร.คธาวุธ โสภาลุน แจ/งความประสงคขอลาออกจากการเปQนอาจารยประจําหลักสูตร
ดังกล+าว เนื่องจากต/องการมุ+งเน/นไปท่ีงานวิจัยทางวิชาการ และเห็นว+าอาจารยประจําหลักสูตร ท่ีได/รับอนุมัติแต+งต้ัง 7 
คน และจะคงเหลือ 6 คน มีจํานวนเพียงพอตามเกณฑกําหนดไว/อย+างน/อย 5 คน ท้ังนี้ขออนุมัติลาออกต้ังแต+วันท่ี 1 
สิงหาคม 2556 เปQนต/นไป ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุม
ครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2556 พิจารณาเห็นชอบให/ อ.ดร.คธาวุธ โสภาลุน ลาออกจากการเปQนกรรมการ
ประจําหลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) ได/ และให/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต+อไป 

รองคณบดีฝ(ายวิชาการ จึงขอนําเสนอวาระเพ่ือพิจารณาอนุมัติให/ อ.ดร.คธาวุธ โสภาลุน ลาออกได/
ตามความประสงค ต้ังแต+วันท่ี 1 สิงหาคม 2556 เปQนต/นไป   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

วาระท่ี 5  วาระคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําป> 2557  

  ประธานนําเสนอวาระการประชุม โดยจัดเปQนวาระคณะฯ ในด/านการต+าง ๆ ท่ีเก่ียวข/อง  

5.1 ด&านการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา  

  อ.ดร.ป4ทมา  จันทรเจริญสุข หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร ติดตามเรื่อง การขอรับจัดสรรอัตราอาจารย 
จํานวน 4 อัตรา โดยการเสนอขออัตราเพ่ือขอรับการจัดสรรอัตราใหม+ ประจําปU 2557 ยังไม+ได/รับการพิจารณา ดังนั้น 
สายวิชาศิลปศาสตร จึงขอนําเสนอการแก/ไขป4ญหาด/านอัตรากําลังเร+งด+วน เนื่องจาก อ.สุรียรัตน วงศสมิง ได/รับทุนจาก 
สกอ. เพ่ือศึกษาต+อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศญ่ีปุ(น และสายวิชาฯ เปDดสอนภาษาอาเซียน (ภาษาพม+า ภาษา
เวียดนาม ภาษาเกาหลี และภาษารัสเซีย) เตรียมพร/อมรองรับ AEC มีการเชิญอาจารยพิเศษ มีความจําเปQนต/องใช/เงิน
รายได/เพ่ือจ+ายเปQนค+าตอบแทนอาจารยพิเศษ และค+าตอบแทนคณาจารยท่ีมีภาระงานสอนเกิน 150 – 180 ชั่วโมง/ภาค
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การศึกษา และการเปDดหลักสูตรใหม+ในปUการศึกษา 2557 ได/แก+ หลักสูตร ศศ.บ.(วารสารศาสตร สารสนเทศและ
วรรณศิลป�) หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน)  

 ในกรณีนี้ ประธานขอให/สายวิชาพิจารณาเสนอของบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ ตามสัดส+วนเดิมท่ี
คณบดีมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจ/างอาจารย หรือเจ/าหน/าท่ี ซ่ึงวิเคราะหแล/วขาดแคลนเพ่ือแก/ไขป4ญหาใน
สัดส+วน คณะ : หน+วยงานภายใน ท้ังนี้ให/หน+วยงานเสนอขอกําหนดกรอบและงบประมาณสนับสนุนตามสัดส+วน ดังนี้   
 ปUท่ี 1    =   100 : 0    
 ปUท่ี 2  =  75 : 25  
 ปUท่ี 3  =  50 : 50 
 ปUท่ี 4 = 25 : 75 
 ปUท่ี 5 = 0 : 100  

 สําหรับตําแหน+งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ หากได/รับจัดสรรให/หน+วยงานภายหลัง สายวิชา
ศิลปะศาสตรจะได/รับพิจารณาจัดสรรด/วยหรือไม+ ถ/าได/รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินรายได/แล/ว จากกรณีนี้หากได/รับ
จัดสรรอัตราใหม+ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัยจะต/องปรับลดอัตราพนักงานเงินรายได/เดิมด/วย      

 มติท่ีประชุม  รับทราบ   

5.2 ด&านการเพ่ิมและพัฒนางานด&านวิจัยและบริการวิชาการให&เข&มแข็ง  

 ประเด็นเรื่องการเพ่ิมและพัฒนางานด/านการวิจัยและบริการวิชาการ ยังไม+มีผู/เสนอประเด็น ท้ังนี้
คณะฯ มีการประชุมคณะวิทยาศาสตร 4 วิทยาเขต ในวันท่ี 24 – 25 ตุลาคม 2556 และจักสรุปประเด็นการบูรณาการ
การทํางานด/านการวิจัยและบริการวิชาการนําเสนอท่ีประชุมในคราวต+อไป  

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

5.3 ด&านการบริหารจัดการเชิงรุก    

5.3.1 สายวิชาศิลปศาสตร� 

ด/วยสายวิฃาศิลปศาสตร อุปกรณเสริมการเรียนการสอน ได/แก+ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง 
LCD Projector ในห/องบรรยาย/ปฏิบัติการ ชํารุดเสื่อมสภาพ เม่ือแจ/งซ+อมต/องใช/เงินของสายวิชาในการดําเนินการ 
รวมถึงการแจ/งซ+อมเครื่องปรับอากาศ ทําให/งบประมาณของหน+วยงานไม+เพียงพอ เนื่องจากสายวิชาฯ ป4จจุบันไม+มี
หลักสูตรในความรับผิดชอบ จึงไม+ได/รับจัดสรรค+าธรรมเนียมพิเศษคณะฯ กลับคืนบางส+วนหลังจากหักค+าใช/จ+าย
สนับสนุนทุนการศึกษา และทุนวิจัย เฉลี่ยร/อยละ 26 (ทุนฯ 20% วิจัย 6%) คงเหลือ 74% นํามาปรับเปQน 100% และ
เฉลี่ยคืนให/อัตราคณะ ร/อยละ 70 และหน+วยงานร/อยละ 30     

จากประเด็นดังกล+าวประธานมอบรองคณบดีฝ(ายบริหาร พิจารณาดําเนินการสรุปข/อมูลเพ่ือ
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ทบทวนการหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินรายได/ของหน+วยงาน 
โดยรองคณบดีฝ(ายบริหาร ขอให/หน+วยงานดําเนินการ ดังนี้   

1. มอบหัวหน/าหน+วยงาน/โครงการ สํารวจข/อมูล เพ่ือแจ/งแหล+งงบประมาณรายรับ ซ่ึง
ประมาณมาจาก 5 แหล+ง คือ งบประมาณแผ+นดิน  

2. แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ+าย ประจําปU  

3. หลักเกณฑ และวิธีการสัดส+วนท่ีจัดสรรงบประมาณรายได/ให/แก+หน+วยงาน   

อนึ่ง ฝ(ายเลขานุการ แจ/งว+างบประมาณส+วนของการซ+อมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ พิจารณา
จากว+าครุภัณฑนั้นเปQนของหน+วยงานหรือส+วนกลาง กรณีเปQนครุภัณฑของหน+วยงานภายใน/โครงการ จะใช/จากส+วนของ



 21

หน+วยงานภายใน/โครงการก+อน หากมีไม+เพียงพอและกระทบต+อการจัดการเรียนการสอนจึงจะขอใช/จากงบประมาณ
ส+วนกลาง กรณีงบประมาณรายจ+ายประจําปU 2557 เริ่มใช/ต้ังแต+วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 มีแผนรายจ+ายตามท่ีได/รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร/อยแล/ว ดังนั้น หากเปQนการซ+อมบํารุง หรือขอทดแทนครุภัณฑท่ีต/องใช/
งบประมาณวงเงินสูง ควรเสนอในปUงบประมาณ 2558 แต+ถ/าจําเปQนต/องใช/เงินงบประมาณ ประจําปU 2557 จะต/องปรับ
แผนค+าใช/จ+าย ซ่ึงงบประมาณรายจ+าย ประจําปU 2557 ของส+วนกลางค+อนข/างจํากัด มีงบกลางต้ังไว/เพียง 100,000 บาท 
และข/อมูลป4จจุบันจะต/องปรับแผนค+าใช/จ+ายงบบุคลากร ซ่ึงได/รับปรับฐานเงินเดือนเข/าสู+ ข้ันตํ่าตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย     

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ(ายบริหารดําเนินการ  

5.3.2 การประชาสัมพันธ�หลักสูตรเชิงรุก และกิจกรรม Open House  

รองคณบดีฝ(ายวิชาการนําเสนอ เรื่อง การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตร 
สาขาวิชาต+าง ๆ ทุกระดับ รวมถึงการจัดกิจกรรม Open House ในช+วงงานเกษตรกําแพงแสน ระหว+างวันท่ี 1 – 10 
ธันวาคม ของทุกปU ซ่ึงคณะอ่ืนๆ มีการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรม Open House ทุกปU จากประเด็นนี้ท่ีประชุม
คณะกรรมการฝ(ายการศึกษา คณะศิลปศาสตรฯ ได/มีการพิจารณาเสนอความคิดเห็นไว/  

ท่ีประชุมได/พิจารณา เรื่อง การประชาสัมพันธเชิงรุก และการจัดกิจกรรม Open House 
เพ่ือให/คณะฯ เปQนท่ีรู/จักโดยเฉพาะกลุ+มเปRาหมาย นอกจากนี้ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นการจัดกิจกรรม Open 
House ในช+วงงานเกษตรกําแพงแสน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากวิทยาเขตกําแพงแสน การต้ังงบประมาณ
เพ่ือจัดกิจกรรม Open House โดยใช/เงินรายได/คณะฯ ปUงบประมาณ 2558  

นอกจากนี้การประชาสัมพันธเชิงรุก สามารถดําเนินการร+วมกับเครือข+าย KU Connect และ
การประชาสัมพันธร+วมกับวิทยาเขตฯ กิจกรรมตลาดนัดอุดมศึกษา และการประชาสัมพันธกลุ+มเปRาหมายโรงเรียนชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย หรือโครงการ 9 บวร   

มติท่ีประชุม เห็นชอบให/จัดกิจกรรม Open House ในช+วงงานวันเกษตรกําแพงแสน 
โดยใช/งบประมาณ ประจําปU 2557 ซ่ึงคณะฯ จะจัดหางบประมาณสนับสนุนวงเงิน 200,000 บาท และมอบฝ(ายวิชาการ
ดําเนินการประสานงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเชิงรุก และกิจกรรม Open House สําหรับปUงบประมาณ 2558 
ของให/พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือกิจกรรมดังกล+าวไว/ด/วย    

5.3.3 การจัดสรรพ้ืนท่ีอาคารใหม0 ป>งบประมาณ 2558 

ด/วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร นําเสนอพิจารณา เรื่อง การจัดสรรพ้ืนท่ี
อาคารใหม+ งบลงทุนท่ีเสนอแผนคําของบประมาณ ประจําปU 2558 ซ่ึงไม+มีพ้ืนท่ีของห/องปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีจัดสรร
ให/โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร ซ่ึงรับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) และ วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ  

จากกรณีดังกล+าว คณะฯ รองคณบดีฝ(ายบริหารแจ/งว+าคณะฯ ได/มีการแต+งต้ังคณะทํางานเพ่ือ
พิจารณาเรื่องงบลงทุน ปUงบประมาณ 2558 และมีการเชิญประชุม และแจ/งหน+วยงานท่ีเก่ียวข/องทราบเพ่ือขอข/อมูล
ความต/องการพ้ืนท่ี ท้ังนี้ไดรับทราบข/อมูลว+าส+วนของสายวิชาคอมพิวเตอร ลงทุนในส+วนของห/องปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ไปมากแล/ว ประสงคจะอยู+ ณ พ้ืนท่ีเดิม จึงไม+ได/พิจารณาจัดสรรพ้ืนท่ีไว/ ซ่ึงสายวิชาศิลปศาสตร สายวิชาบริหารธุรกิจฯ 
และสายวิชาสังคมศาสตร ประสงคจะอยู+พ้ืนท่ีเดิมก+อน  

อนึ่ง รูปแบบอาคารใหม+และข/อมูลตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดให/ส+งถึงกองแผนงานภายใน
วันท่ี 30 กันยายน 2556 การแก/ไขจึงไม+สามารถดําเนินการได/ในขณะนี้ กอปรกับได/ส+งข/อมูลให/วิทยาเขตกําแพงแสน
เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 เรียบร/อยแล/ว อย+างไรก็ตามการปรับรูปแบบอาคารในส+วนของห/องต+าง ๆ อาจปรับเปลี่ยน
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ได/หากไม+กระทบกับโครงสร/าง จึงควรพิจารณาเม่ือได/รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ ประจําปU 2558 แล/วจึงมา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให/ตรงกับความต/องการของหน+วยงานท่ีเก่ียวข/อง ขณะนี้ไม+สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายละเอียดใด ๆ เพราะจะกระทบกับโครงการท่ีนําเสนอมหาวิทยาลัยฯเรียบร/อยแล/ว   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 รายงานการเงินประจําเดือน และรายงานระบบ ERP 
รองคณบดีฝ(ายบริหาร แจ/งว+าการรายงานการเงินในระบบ KU-ERP ซ่ึงฝ(ายบริหารได/มีการประชุม

ร+วมกับงานคลังและพัสดุ และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช/งานระบบ KU-ERP โดย ผู/ช+วยอธิการบดีฝ(าย
การเงิน (ผศ.วิมล รอดเพชร) เปQนวิทยากร เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2556 ป4จจุบันอยู+ในระหว+างการจัดแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ประชุมกับผู/ปฏิบัติงานของหน+วยงานภายใน/โครงการ ทําความเข/าใจในข้ันตอนการปฏิบัติ     

สําหรับรายงานสถานภาพการเงิน ประจําเดือน และรายงานสรุปประจําปU 2556 ขอชะลอการรายงาน
ในครั้งนี้ เนื่องจากเจ/าหน/าท่ีอยู+ในระหว+างปDดงบการเงิน ประจําปU 2556 สําหรับการรายงานการเงินตามระบบ KU-ERP 
ของเงินรายได/ ประจําปU 2556 หน+วยการเงินและบัญชี ขออนุมัติจัดทําเอกสารทางการเงินตามระบบให/แล/วเสร็จภายใน
วันท่ี 1 มกราคม 2557 เพ่ือให/คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับคณะฯ ตรวจสอบ กรณีนี้คณบดี ได/อนุมัติให/
ดําเนินการตามเสนอ กรณีไม+สามารถดําเนินการให/แล/วเสร็จได/ตามกําหนดได/ ประธานจะพิจารณาดําเนินการพิจารณา
แต+งต้ังคณะกรรมการสอบฯ  

นอกจากนี้ ท่ีประชุมเสนอประเด็นว+าสํานักงานเลขานุการ ควรมีการดําเนินการจัดการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู/เรื่องระบบ KU-ERP เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากเดิม เนื่องจากวันท่ี 1 ตุลาคม 
2556 (ปUงบประมาณ 2557) จะดําเนินการตามระบบ KU-ERP เต็มรูป แบบ real time ซ่ึงต/องได/รับอนุมัติให/
ดําเนินการก+อนการปฏิบัติ  การใช/งานระบบ ERP ของงบดําเนินการจะแยกเปQน 2 ส+วน คือ กรณีไม+ต/องดําเนินการผ+าน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าด/วยการพัสดุฯ หรือการซ้ือ/จ/างเกิน 5,000 บาท กับการดําเนินงานท่ีต/องปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว+าด/วยการพัสดุฯ ใช/ระบบ e-GP มีการซ้ือ/จ/างเกินกว+า 5,000 บาท ซ่ึงรายละเอียดจะแจ/ง
หน+วยงานภายใน/ผู/เก่ียวข/องร+วมประชุม KM ภายในต/นเดือนตุลาคม 2556      

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

6.2 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกรกฎาคม 2556 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟRาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต+เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต/องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค+าใช/จ+ายสาธารณูปโภค ร/อยละ 5 ต+อปU และป4จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช/พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปU 2555 เพ่ือลดค+าไฟฟRาและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู+ในระหว+างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น    

 หน+วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานสถิติข/อมูลการใช/สาธารณูปโภค(ค+าไฟฟRา ค+า
โทรศัพท ค+าน้ํามันเชื้อเพลิง) ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 รายละเอียดอ/างอิงท่ี V701APQK วันท่ี28 สิงหาคม 
2556หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?V701APQK 

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

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

6.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2556 

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท/ายของทุกเดือน นั้น  

เพ่ือให/การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได/ล+วงหน/า จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2556 ประจําเดือนตุลาคม 2556 ในวันจันทรท่ี 28 
ตุลาคม  2556 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร/อมรายละเอียดภายในวันศุกรท่ี 18 ตุลาคม 2556 และ
จัดส+งระเบียบวาระการประชุมให/คณะกรรมการฯ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.4 การประชุมกลุ0มงานเพ่ือบูรณาการการทํางานด&านวิทยาศาสตร� ด&านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  

รองคณบดีฝ(ายบริหาร แจ/งผลการประชุมกลุ+มงาน 1.5 หน+วยงานท่ีควรบูรณาการภารกิจการจัด
การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร จํานวน 4 คณะ เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให/คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรเปQนเจ/าภาพ จัดการประชุมในวันท่ี 24-25 ตุลาคม 2556 โดยกําหนดจุดเน/นหลักของแต+ละหน+วยงานและ
ร+วมจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการภารกิจด/านวิชาการ การวิจัย กิจกรรมนิสิต และการบริหารจัดการ  

สําหรับการประชุมหน+วยงานด/านมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยคณะมนุษยศาสตร บางเขนเปQนผู/
เชิญประชุมในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 นั้น ประธานมอบให/รองคณบดีฝ(ายบริหาร รองคณบดีฝ(ายวิชาการ รองคณบดี
ฝ(ายวิจัย หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา
สังคมศาสตร และประธานโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. เข/าร+วมประชุม  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

6.5 การประชุมบูรณาการด&านการวิจัยและบริการวิชาการกับสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

รศ.ปริทรรศน  นฤทุม ผู/ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอให/มีวาระการประชุมเรื่อง
การบูรณาการด/านการวิจัยและบริการวิชาการร+วมกับฝ(ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา กําแพงแสน โดยขอฝากท่ีประชุมนําไปพิจารณา หากมีความสนใจเห็นควรนําเสนอวาระการประชุมในโอกาส
ต+อไป      

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

6.6 การใช&ระบบการลาออนไลน�ในระบบ AMS e-Office 

ด/วยสํานักงานเลขานุการ ได/รับอนุมัติจัดซ้ือระบบการลา (ลากิจ ลาป(วย และลาพักผ+อนประจําปU) โดย
เชื่อมโยงกับระบบ AMS e-Office โดยเริ่มปฏิบัติต้ังแต+วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ได/มีการเชิญบุคลากรทุกท+านเข/าร+วม
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รับฟ4งการใช/งานระบบ เม่ือวันท่ี 25 – 26 กันยายน 2556 แต+เนืองจากมีบุคลากรเข/าร+วมรับฟ4งน/อยมาก ดังนั้น
สํานักงานเลขานุการ จักแจ/งข้ันตอน และวิธีการใช/งานให/ทราบในระบบ e-Office อีกครั้งหนึ่ง  

อนึ่ง การลากิจ ลาป(วย และลาพักผ+อนฯ ตามระเบียบการลาสามารถดําเนินการในระบบดิจิตอลได/ 
และสะดวกใน การบันทึกข/อมูล และการจัดทํารายงานการลา กรณีผู/มีอํานาจอนุมัติการลาให/เปQนไปตามระเบียบฯ 
หัวหน/าสายวิชา/หัวหน/าศูนย/หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ มีอํานาจอนุมัติตามระเบียบฯ ดังนั้นในส+วนของประธาน
โครงการจัดต้ังสายวิชา/ภาควิชา ซ่ึงเปQนหน+วยงานภายใน การเสนออนุมัติการลาให/บุคลากรในสังกัดเสนอขออนุมัติการ
ลาผ+านประธานโครงการจัดต้ังฯ และให/ประธานนําเสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติการลาดังกล+าว  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.  

  

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู/บันทึกรายงานการประชุม   

  

 

 

 


