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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 1/2557 

วันจันทร�ท่ี 27 มกราคม 2557 
ณ ห$อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู$มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ(ายวิชาการ   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.จิตราภรณ ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ(อาจารยประจํา) กรรมการ  
8. อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ ผู/แทนคณาจารย  กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 

ผู$ไม.มาประชุม  
1. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม  ผู/ทรงคุณวุฒิ      ลาประชุม    
ผู$เข$าร.วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก/วประสิทธิ์ รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.ดร.พจมาลย  พูลมี รองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต 
3. อ.ดร.ประภา โซBะสลาม รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ   
4. อ.ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล ผู/ช+วยคณบดีฝ(ายวิชาการ  
5. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ+ม หัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี 
6. อ.ดร.ปEติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
7. อ.ดร.ศศิมลฑล ม+วงศรีจันทร  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส  
8. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
9. อ.ดร.พงศพันธ   ศรีเมือง  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
10. อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ  
11. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

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

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ$งเพ่ือทราบ 

1.1 การประชาสัมพันธ�เชิงรุก  

ประธานแจ/งเรื่องการจัดทําโครงการประชาสัมพันธคณะและหลักสูตรเชิงรุกเพ่ือประชาสัมพันธคณะ
และหลักสูตรต+าง ๆ  โดยมอบหมายให/รองคณบดีฝ(ายบริหาร หัวหน/าหน+วยงาน/โครงการ คณาจารย และบุคลากรงาน
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บริการการศึกษา เดินทางเพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธ 4 โรงเรียน โดยใช/งบประมาณในการดําเนินงาน ประมาณ 
50,000 บาท ดังนี้  

1.  โรงเรียนบ/านหม่ีวิทยา อ.บ/านหม่ี  จ.ลพบุรี  เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2557   

2.  โรงเรียนสิงหบุรี อ.เมือง จ.สิงหบุรี เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2557  

3.  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช กําหนดวันท่ี 31 มกราคม 2557    

4.  โรงเรียนอ+างทองป4ทมโรจนวิทยาคม กําหนดวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2557   

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 โครงการสัมนนาบุคลการ   

ประธานแจ/งว+าคณะฯ จักดําเนินการโครงการสัมมนาบุคลากร โดยแยกเปOน 2 กลุ+ม คือ กลุ+มบุคลากร
สายวิชาการ และกลุ+มบุคลากรสายสนับสนุนฯ โดยใช/เงินรายได/คณะฯ ในวงเงิน 300,000 บาท   

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.3 โครงการจัดหารายได$เพ่ือสมทบทกองทุนพัฒนาคณะฯ (กองทุนพัฒนานิสิตฯ)  

ประธานแจ/งคณะฯ จัดโครงการหารายได/โดยจัดคอนเสิรตการกุศล ศิลปEนทอม ดันดี สถานท่ีสนาม
ฟุตบอล มก.กําแพงแสน ซ่ึงเงินรายได/จะจัดต้ังเปOนกองทุนศิษยเก+า ศวท. ค+าใช/จ+ายในการดําเนินงาน ณ ป4จจุบัน ได/แก+
ค+ามัดจํา เปOนเงิน 80,000 บาท ค+าดําเนินการ 40,000 บาท ประมาณการค+าใช/จ+ายอ่ืน ๆ จะนําเสนอภายหลัง ท้ังนี้
ประธานประเมินว+าจะมีรายได/ (กําไรสุทธิ) สมทบกองทุนฯ ไม+น/อยกว+า 100,000 บาท   

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.4 การจัดกิจกรรม/โครงการ 

ประธานแจ/งว+า วิทยาเขตฯ ขอให/หน+วยงานระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัด
กิจกรรม/โครงการต+าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีตั้ง เนื่องจากการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ป4Qนการกุศลท่ีวิทยาเขตฯ จัดเม่ือ
วันท่ี 25 มกราคม 2557 มีอุบัติเหตุทําให/ผู/เข/าร+วมโครงการเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย ดังนั้นจึงขอฝากให/
ผู/บริหาร และหน+วยงาน/โครงการเพ่ิมมาตรการและระมัดระวังให/มากข้ึน และดําเนินการขออนุมัติ/อนุญาตให/ถูกต/อง
ตามหลักเกณฑ/วิธีการด/วยทุกครั้ง  

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.5 โครงการ KM ครั้งท่ี 2 ของฝ@ายวางแผน  

รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา แจ/งการจัดโครงการ KM ครั้งท่ี 2 หลักสูตร excel เพ่ือการเขียน
โครงการและรายงานผล โดยจัดเปOน 2 กลุ+ม ดังนี้  
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กลุ+ม ท่ี 1 สําหรับผู/ มี พ้ืนฐาน  ในวันท่ี  6 กุมภาพันธ  2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ 
ห/องปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4-101 จํานวน 30 คน  

กลุ+ม ท่ี 1 สําหรับผู/ ไม+ มี พ้ืนฐาน  ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ  2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ 
ห/องปฏิบัติการคอมพิวเตอร 4-101 จํานวน 30 คน   

จึงขอประชาสัมพันธให/ผู/บริหาร และหัวหน/าหน+วยงานทราบ กําหนดโควตาให/ผู/บริหารหน+วยงาน 
และผู/ติดตาม รวมไม+เกิน 4 คน/หน+วยงาน ท้ังนี้ให/แจ/งชื่อเพ่ือสํารองท่ีนั่งได/ท่ีคุณสินาพร เจริญศักด์ิ งานนโยบายและ
แผน  

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/2556  

 ประธานขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร  ครั้ ง ท่ี  12/2556 เ ม่ือวันจันทร ท่ี  23 ธันวาคม 2556 เ พ่ือรับรอง รายละเอียดสืบค/น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZA1A3QY9 หรืออ/างอิง ท่ี  ZA1A3QY9 เ ม่ือวัน ท่ี  20 
มกราคม 2557 และนําเสนอในการประชุมด/วยแล/ว  

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม       

วาระท่ี  3 เรื่องแจ$งเพ่ือทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2556 

 ตามท่ีกําหนดให/หน+วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ/งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 เนื่องจากงานนโยบายและแผน ได/ดําเนินการสรุปรายงานผลการดําเนินงานของหน+วยงานภายใน/
โครงการ และฝ(ายต+างๆ ประจําเดือนธันวาคม 2556 รายงานเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี 
ZB0ZZEBX หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZB0ZZEBX ดังนี้  
ลําดับ 

ท่ี หน.วยงาน 
การนําส.งรายงาน 

พฤศจิกายน2556 ธันวาคม 2556 มกราคม 2557 

1 ฝ(ายบรหิาร 11 พ.ย. 56 23 ธ.ค56 21 ม.ค 57 

2 ฝ(ายวิชาการ   22 พ.ย.56 12 ธ.ค.56 15 ม.ค.57 

3 ฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน 

4 ฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 22 พ.ย.56 20 ธ.ค.56 15 ม.ค.57 

5 ฝ(ายกิจการนิสติ  7 พ.ย. 56 12 ธ.ค.56 10 ม.ค.57 

6 ฝ(ายวางแผนและพัฒนา 7 พ.ย. 56 6 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 

7 ฝ(ายประกันคุณภาพ 8 พ.ย. 56 12 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 

8 ฝ(ายวิเทศสัมพันธและบัณฑิตศึกษา  21 พ.ย.56 20 ธ.ค.56 15 ม.ค.57 

9 สายวิชาคณติศาสตร 8 พ.ย. 56 6 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 

10 สายวิชาวิทยาศาสตร 20 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 21 ม.ค.57 

11 สายวิชาศิลปศาสตร 11 พ.ย. 56 12 ธ.ค.56 13 ม.ค.57 
12 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 13 พ.ย. 56 13 ธ.ค.56 9 ม.ค.57 

13 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 20 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 
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14 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ 11 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 10 ม.ค.57 

15 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ 8 พ.ย. 56 4 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 

16 โครงการปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท+องเท่ียว) ภาคพิเศษ   18 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 14 ม.ค.57 

17 โครงการปริญญาโท วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)  ไม+มรีายงาน 2 ธ.ค.56 ไม+มรีายงาน 

18 โครงการปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 14 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 20 ม.ค.57 

19 ศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลย ี 11 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 9 ม.ค.57 

20 สํานักงานเลขานุการ 7 พ.ย. 56 6 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 

21 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 18 พ.ย. 56 9 ธ.ค.56 7 ม.ค.57 

22 โครงการจัดตั้งส+วนงานจัดการศึกษา 11 พ.ย. 56 6 ธ.ค.56 - 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟEสิกส 12 พ.ย. 56 13 ธ.ค.56 16 ม.ค.57 

24 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 14 พ.ย. 56 12 ธ.ค.56 9 ม.ค.57 

25 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 5 พ.ย. 56 12 ธ.ค.56 15 ม.ค.57 

26 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 14 พ.ย. 56 20 ธ.ค.56 20 ม.ค.57 

27 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 18 พ.ย. 56 13 ธ.ค.56 15 ม.ค.57 
28 โครงการจัดตั้งสายวิชาภาษาอังกฤษ 12 พ.ย. 56 20 ธ.ค. 56 21 ม.ค. 57 
29 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 6 พ.ย. 56 9 ธ.ค.56 13 ม.ค.57 

รวมหน.วยงานท่ีไม.ส.งรายงาน 3 2 2 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.2 รับทราบแผนการจัดซ้ือจัดจ$าง งบลงทุน เงินงบประมาณ ประจําปD 2557  
หน+วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ/างรายการครุภัณฑ 

ประจําปr 2557 เงินงบประมาณ ประจําปr 2557 และผลการจัดซ้ือจัดจ/างเงินรายได/ ประจําปr 2557 ไตรมาสท่ี 1 (วันท่ี 
1 ตุ ล า ค ม  2 5 5 6  ถึ ง วั น ท่ี  3 1  ธั น ว า ค ม  2 5 5 6  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ/ า ง อิ ง ท่ี  ZY0YEK4R ห รื อ สื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZY0YEK4R      

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก.อสร$างอาคาร 

หน+วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานความก/าวหน/าในการดําเนินงานโครงการก+อสร/างอาคาร 2 
โครงการ จากเงินกู/ สอ.มก. และ เงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ) 
ป ร ะ จํ า ปr  2 5 5 7  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ/ า ง อิ ง ท่ี  ZB0OOFL9 เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 1  ม ก ร า ค ม  2 5 5 7  ห รื อ สื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZB0OOFL9 ดังนี้   

ลําดับท่ี โครงการ วงเงินค+าก+อสร/าง ความก/าวหน/าในการดําเนินงาน 
1 โครงการก+อสร/างอาคารศูนยการศึกษา

อุตสาหกรรมบริการนานาชาต ิ
438,700,000 บาท  
 

ได/ตรวจรับงานก+อสร/าง งวดท่ี 3 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 
2556 ป4จจุบันอยู+ในระหว+างดําเนินงาน งวดท่ี 4 ซ่ึงมี
รายละเอียดของงานดังน้ี 
สัญญาเริ่ม 12 มีนาคม 2556  วันสิ้นสุดสัญญา 28 สิงหาคม 
2558  งวดงาน/เงิน 15 งวด 
ระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  900  วัน 
ใช/เวลาในการก+อสร/างไปแล/ว   279  วัน 
เหลือระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  621  วัน 
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ความก/าวหน/าตามแผนงานหลัก     22.46 % 
ความก/าวหน/าท่ีทําได/จริง            22.74 % 
ช/ากว+าแผนงานหลัก คิดเปOน%        3.72 % 
ช/ากว+าแผนงานหลัก คิดเปOนวัน         37 วัน     
เบิกจ+ายเงินประจํางวดแล/ว  65,805,000.- บาท คงเหลือ 
372,895,000 บาท  

2 โครงการก+อสร/างอาคารกิจกรรมนิสิต 13,666,000 บาท การดําเนินงานป4จจุบันอยู+ในระหว+างงานงวดท่ี 3 และ 4 
และได/ดําเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาการก+อสร/าง
เน่ืองจากมีงานเพ่ิม-ลดคานพ้ืนช้ัน 2 – 3 และเสาบันได 
และมีการเปลี่ยนแปลงการตอกเสาเข็มจากเข็มตอกเปOนเข็ม
เจาะ โดยขอขยายเวลาเพ่ิม 132 วัน สิ้นสุดสัญญาจากเดิม 
8 มกราคม 2557 เปOน 20 พฤษภาคม 2557 งบประมาณ
เพ่ิมข้ึน 400,000 บาท รายละเอียดของงาน ดังน้ี 
สัญญาเริ่ม  3 พฤษภาคม 2556  วันสิ้นสุดสัญญา 8 
มกราคม  2557 ขยายเปOนวันท่ี  20 พฤษภาคม 2557   
ระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  250  วัน + 132 วัน เปOน 
382 วัน  งวดงาน/งวดเงิน 5 งวด  
ใช/เวลาในการก+อสร/างไปแล/ว   263  วัน 
เหลือระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  119  วัน 
ความก/าวหน/าท่ีทําได/จริง          39.11 % 
เบิกเงินประจํางวดแล/ว 4,441,450 บาท 
คงเหลือ 9,224,550 บาท + 400,000 บาท = 9,624,550 
บาท 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.4 รับทราบเอกสารขออนุมัติปรับโครงสร$างหน.วยงานภายในคณะฯ   

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 23
ธันวาคม 2556 เสนอขออนุมัติปรับโครงสร/างหน+วยงานภายใน โดยเห็นชอบ และขอให/หน+วยงานตรวจสอบข/อมูล และ
มอบ อ.ดร.อนามัย ดําเนตร อนุเคราะหตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของหน+วยงานภายในด/วยนั้น ป4จจุบันงานนโยบาย
และแผนได/ประสานงานและปรับแก/ไขชื่อภาควิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียบร/อยแล/ว โดยนําเสนอวิทยาเขต
เพ่ือพิจารณา และนําเสนอกองแผนงาน บางเขน รายละเอียด ดังนี้  

หน+วยงานเดิม  หน+วยงานปรับปรุงโครงสร/างใหม+  

1. สายวิชาคณิตศาสตร สถิตและคอมพิวเตอร 1. ภาควิชาคณิตศาสตร (Department of Mathematics)  

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอรและสถิติ  2. ภาควิชาคอมพิวเตอร (Department of Computer Sciences)   

3. สายวิชาวิทยาศาสตร  3. ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (Department of Biological Sciences)   

4. สาขาวิชาเคมี 4. ภาควิชาเคมี  (Department of Chemistry)  

5. สาขาวิชาฟEสิกส 5. ภาควิชาฟEสิกส (Department of Physics)  

6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 6. ภาควิชาจุลชีววิทยา (Department of Microbiology)  

7. สาขาวิชาพฤกษศาสตร 7. ภาควิชาพฤกษศาสตร (Department of Botany)  
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8. สายวิชาศิลปศาสตร  8. ภาควิชาภาษา วัฒนธรรมและนวัตกรรมการสื่อสาร (Department of 
Language, Culture and Communicative Innovation)  

9. สาขาวิชาสังคมศาสตร 9. ภาควิชามนุษยและสังคม (Department of Human Being and Social 
Sciences)   

10. สาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 10. ภาควิชาพาณิชยศาสตรและพัฒนาการเศรษฐกิจ (Department of 
Commerce and Economic Development)   

11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11. ภาควิชาภาษาอังกฤษ (Department of English)  

12. ศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี  12. ศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี (Research Promotion and 
Technology Transfer Center)   

13. สํานักงานเลขานุการ  13. สํานักงานเลขานุการ (Office of Secretary)  

14. โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา  

14. โครงการจัดตั้ งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
(Department of Service Industry and Language Innovation) 

อนึ่ง ได/ประสานงานสอบถามจากกองแผนงาน บางเขนแล/วการปรับโครงสร/างดังกล+าวจะดําเนินการ
วิเคราะหโดยภาพรวมทุกคณะวิชา ทุกวิทยาเขต ดังนั้นจึงอยู+ในระหว+างดําเนินการสรุปและวิเคราะหข/อมูลเพ่ือนําเสนอ
ท่ีประชุมคณบดี   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.5 การจัดทํา "Research Focus" ของหน.วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธ�หน$าเวปไซด�คณะฯ 

ตามท่ีได/มีการประชุมร+วมกันระหว+างคณะวิทยาศาสตรท้ังสี่วิทยาเขต โดยในเบ้ืองต/นได/มีการหารือและ
ท่ีประชุมขอความร+วมมือให/คณะจัดทําแหล+งข/อมูลความเชี่ยวชาญด/านงานวิจัยของหน+วยงานภายในคณะเปOน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือประโยชนด/านการประชาสัมพันธ และเปOนแหล+งข/อมูลด/านการวิจัยท้ังในระดับคณะและสถาบัน 
ดังนั้นหัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี จึงแจ/งขอความร+วมมือในการจัดทํา "Research Focus" ของ
หน+วยงาน เพ่ือประชาสัมพันธหน/าเวปไซดคณะฯ โดยขอความอนุเคราะหจากหน+วยงาน/โครงการ แจ/งคณาจารย 
นักวิจัย ให/ข/อมูลท่ีเก่ียวข/อง ท้ังนี้ได/นําเสนอรูปแบบของคณะวิทยาศาสตร บางเขน ซ่ึงประกอบด/วยข/อมูล 4 ส+วนหลัก 
ดังนี้  

1. รูปภาพบุคลากร 
2. e-mail address ในการติดต+อ 
3. หัวข/อความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ 
4. ภาพประกอบ 

ตัวอย+างของคณะวิทยาศาสตรอ/างอิงท่ี http://www.sci.ku.ac.th:8000/scintaff/researchfocus/ ดังแนบ 

รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ นําเสนอข/อมูลเพ่ิมเติมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
วิเคราะหสมรรถนะด/านงานวิจัย และความร+วมมือกับสถาบันภายนอก ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24-25 มกราคม 2557 ณ 
โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในส+วนของผลงานวิจัยของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดย
การวิเคราะหตนเองโดยใช/โปรแกรม SciVal – Spotlight จากฐานข/อมูล Scopus พบว+าผลงานวิจัยท่ีเข/าข+าย ได/แก+ 
ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย อ.ดร.บุญเดช  เบิกฟ�า และ รศ.อัจฉริยา ปราบอริพ+าย เท+านั้น ดังนั้นเพ่ือ
สามารถเพ่ิมสมรรถนะด/านงานวิจัยและความร+วมมือกับสถาบันภายนอกตามท่ี ศสวท. ประสานงาน จึงขอความร+วมมือ
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จากคณาจารย นักวิจัย จัดทําข/อมูลเก่ียวกับงานวิจัยตามตัวอย+าง เปOน PowerPoint 1 แผ+น ประกอบด/วยข/อมูล 4 ส+วน
ข/างต/น และรวบรวมนําส+ง ศสวท. เพ่ือดําเนินการเผยแพร+ทางเว็บไซตคณะฯ ท้ังนี้ ศสวท. จะเวียนแจ/งคณาจารย 
นักวิจัย และหน+วยงานทราบทาง e-Office ต+อไป             

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ   

3.6 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปDการศึกษา 2555 

ด/วยสํานักงานประกันคุณภาพ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10118/0027 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2557 แจ/งขอส+ง
ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น  ป ร ะ จํ า ปr ก า ร ศึ ก ษ า  2555 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?Z31179L8 หรืออ/างอิงท่ี Z31179L8 เม่ือวันท่ี 13 
มกราคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.7 การประเมินคุณภาพคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ปDการศึกษา 2556 

ด/วยรองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ ขอแจ/งให/ท่ีประชุมทราบเรื่องกําหนดการประเมินคุณภาพคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปrการศึกษา 2556 โดยมหาวิทยาลัยฯ แจ/งกําหนดรับการประเมินในวันท่ี 29 - 31 
กรกฎาคม พ.ศ.2557 ท้ังนี้ฝ(ายประกันคุณภาพ ได/พิจารณาเสนอแต+งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ดังนี้  

1. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตBะ                       คณะวิทยาศาสตร มก.               ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ภรรดา ทามุระ                        คณะศิลปศาสตร มธ.                กรรมการ 
3. รศ.ดร.คนึงนิตย   เหรียญวรากร    คณะเกษตร กําแพงแสน            กรรมการ 
4. อ.ดร.วงศผกา วงศรัตน               คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน กรรมการ 
5. ผู/ผ+านการอบรมแต+ยังไม+ข้ึนทะเบียน                                           กรรมการเสริม 

อนึ่ง รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ แจ/งว+าจากการประสานงานกับ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตBะ แจ/งว+าจะขอ
ลดระยะเวลาประเมินจากเดิม วันท่ี 29 – 31 กรกฎาคม 2557 (3 วัน) เปOนวันท่ี 29 – 30 กรกฎาคม 2557 (2 วัน)           

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 รับทราบรายงานการประชุมหารือการจัดการประชุมวิชาการครั้งท่ี 8 ของเครือข.ายวิชาการ-วิจัย 
สายมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ด/วยรองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0014 ลงวันท่ี 13 มกราคม 
2557 เรื่อง ขอส+งรายงานการประชุมหารือการจัดการประชุมวิชาการครั้งท่ี 8 ของเครือข+ายวิชาการ-วิจัย สาย
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซ่ึงได/รับมอบหมายให/เข/าร+วมประชุมแทนคณบดี โดยสรุปรายละเอียดการประชุม สืบค/น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Z30U05R5 หรืออ/างอิงท่ี Z30U05R5 เม่ือวันท่ี 13 
มกราคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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3.9 โครงการจัดการประกวดแข.งขันดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทย  

ด/วยฝ(ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดการประกวดแข+งขันดนตรี และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุ/นให/นิสิตร/องเพลงและเล+นดนตรีมากข้ึน เปEดโอกาสให/นิสิตได/มี
ประสบการณในการแข+งขันด/านดนตรี ได/แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย+างอิสระ โดยใช/เวลาว+างให/เกิด
ประโยชนห+างไกลยาเสพติด และเพ่ือให/นิสิตเห็นคุณค+าและเกิดความภาคภูมิใจในความเปOนไทย รักและหวงแหนใน
มรดกทางวัฒนธรรมของไทย โดยจัดกิจกรรมในวันจันทรท่ี 27 มกราคม 2557 เวลา 18.00 น. เปOนต/นไป  ณ บริเวณ
ด/านหน/าอาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมีรายละเอียดในการแข+งขัน ดังนี้ 

ประเภทการแข+งขัน 
1. การแสดงวงดนตรีสากล (ไม+จํากัดประเภทและจํานวนของเครื่องดนตรีและสมาชิกในวง) 
2. ร/องเพลงประเภทบุคคล/คู+  (ไม+จํากัดแนวเพลง) 
3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยทางดนตรีและนาฏศิลป�  (ไม+จํากัดรูปแบบและสมาชิกในกลุ+ม) 

ฝ(ายกิจการนิสิต จึงขอเรียนผู/บริหาร และบุคลากรร+วมโครงการและเปOนกําลังใจให/กับนิสิตท่ีเข/าร+วม
ประกวดแข+งขันดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทย ประจําปrการศึกษา 2556 ในวันจันทรท่ี 27 มกราคม 2557 ต้ังแต+เวลา 
18.00 น. เปOนต/นไป ณ บริเวณด/านหน/าอาคาร 9 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.10 เรื่องแจ$งจากรองคณบดีฝ@ายบริหาร  
ด/วย ผศ.นพพร รัคนช+วง รองคณบดีฝ(ายบริหาร ขอแจ/งผลการดําเนินงานของฝ(ายบริหาร และ

ประเด็นท่ีสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีประชุมคณบดี และท่ีประชุม ก.บ.ม.ฯ 
และอ่ืน ๆ รายละเอียดอ/างอิงท่ี ZG0RZCZ2 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2557 ดังนี้  

1. การสัมมนาการทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดในวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2557  

2. แผนปฏิบัติงานด/านกายภาพ ภูมิสถาป4ตย พลังงานและสิ่งแวดล/อม คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ประจําปrงบประมาณ 2557 ดําเนินการแล/ว โดยเน/นด/านการรักษาความปลอดภัยของชีวิต และทรัพยสิน 
ป�องกันด/านอัคคีภัย และด/านเครือข+ายสารสนเทศ ท้ังนี้ป4จจุบันทุกอาคารมีการประกันภัยไว/ครบทุกอาคารแล/ว    

3. การสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร อยู+ในระหว+างการ
ดําเนินการตามนโยบายคณบดี คือ ในส+วนของกลุ+มบุคลากรสายวิชาการ และกลุ+มบุคคลสายสนับสนุนฯ  

4. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปr 2557 ตามท่ี
คณบดีแจ/งเพ่ือทราบ คือ การประชาสัมพันธเชิงรุก 4 โรงเรียน  

5. สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2/2557  
6. การจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลของแผนงาน โครงการก+อสร/าง

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2558 
7. การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2557 
8. การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 1/2557 ประกอบด/วย  

 การรายงานผลการติดตามการจัดส+งรายงานเงินคงเหลือประจําวันของหน+วยงาน 
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 ขอให/จัดทําแผนปฏิบัติการในการกระตุ/นการขอตําแหน+งทางวิชาการและการเขียนเอกสาร
ทางวิชาการ/งานวิจัย 
 การอนุมัติจัดต้ังสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 การขออนุมัติแผนการรับนิสิตใหม+ ปrการศึกษา 2557-2560 (ระยะ 4 ปr) 
 สรุปวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลับเกษตรศาสตร(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 
1/2557 ประกอบด/วย  

 การอนุมัติการต+อเวลาราชการของผู/เกษียณอายุราชการ สายวิชาการ ประจําปrงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
 การพิจารณาลงโทษทางวินัยข/าราชการ เนื่องจากมีกรณีท่ีมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยรับเปOน
ท่ีปรึกษากําหนดคุณลักษณะเฉพาะงานฯ ซ่ึงเอ้ือประโยชนต+อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และ
มหาวิทยาลัยฯ ได/รับเรื่องให/ดําเนินการลงโทษทางวินัย ดังนั้นจึงแจ/งให/ทุกหน+วยงานทราบ 
และระมัดระวังเรื่องท่ีบุคลากรรับเปOนท่ีปรึกษา และดําเนินการเองโดยไม+ผ+านคณะฯ 
มหาวิทยาลัย ขอให/แจ/งประชาสัมพันธให/คณาจารย นักวิจัยทราบ กรณีรับงานท่ีปรึกษา 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ขอให/ดําเนินการเสนอผ+านคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจาก
หากมีข/อผิดพลาดใด ๆ มหาวิทยาลัยฯ จักได/ช+วยเหลือได/ในระดับหนึ่ง    

10. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะหสมรรถนะด/านงานวิจัยและความร+วมมือกับสถาบัน
ภายนอก ครั้งท่ี 2” 

11. ท่ีพักอาศัยสําหรับบุคลากร ของวิทยาเขตกําแพงแสน ก+อสร/างเสร็จเรียบร/อยแล/ว โดยกําหนด
อัตราค+าเช+าห/องละ 3,500 บาท/เดือน พ้ืนท่ีใช/สอย 43 ตารางเมตร มีจํานวน 168 ห/อง พร/อมพ้ืนท่ีจอดรถ 1 ห/อง 1 
คัน  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.11 เรื่องแจ$งจากผู$ช.วยคณบดีฝ@ายวิชาการ (ประเด็นการจัดความความรู$ มก.)  

   อ.ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล ผู/ช+วยคณบดีฝ(ายวิชาการ แจ/งผลการเข/าร+วมประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดการความรู/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือ
วันท่ี 6 มกราคม 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี YT11433P เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2557 โดยท่ีประชุมพิจารณาในประเด็น
ต+าง ๆ โดยการถ+ายทอดความรู/ ดังนี้  

ด$านการเรียนการสอน  

1. การถอดประเด็นความรู/ด/านการเรียนการสอน การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  โดยท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบให/ดําเนินการจัดวันแลกเปลี่ยนเรียนรู/จากบุคลากรท่ีเข/ารับการอบรมโครงการเสริมทักษะด/านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน/ในการทํางาน เพ่ือให/บุคลากรท่ีได/พัฒนาทักษะจากการเรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ และนํา
ข/อสรุปมากําหนดเปOนแนวทางปฏิบัติท่ีดี  

2. จัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพร+ทาง website และจัดทําแบบสอบถามติดตามผลภายหลัง  
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ด$านการวิจัย   

1. ท่ีประชุมขอให/หน+วยงานเสนอชื่อวิทยากร ผู/ทรงคุณวุฒิ เพ่ือจัดโครงการเสวนาด/านการวิจัย 
เทคนิคการเขียนข/อเสนอโครงการ และการตีพิมพผลงานวิจัย ในช+วงเดือนมีนาคม 2557 โดยหน+วยงานพิจารณาเสนอ
ชื่อผู/ทรงคุณวุฒิ ดังนี้   

1.1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เสนอชื่อ รศ.ดร.สุมิตร สุวรรณ เปOนวิทยากร และ อ.ดร.  
ชูวิทย รัตนพลแสนย เปOนผู/ดําเนินรายการ  

1.2 คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอชื่อ ศ.ดร.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน  

1.3 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอชื่อ ศ.ดร.สายชล เกตุษา ซ่ึงเปOนนักวิจัยดีเด+น และ
รองคณบดีฝ(ายวิจัยฯ อ.ดร.ประภา โซBะสลาม)   

1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะประมง คณะสัตวแพทยศาสตร ยังไม+
พิจารณาเสนอชื่อ       

2. การถอดประเด็นความรู/ด/านการวิจัย เทคนิคการเขียนข/อเสนอโครงการและการตีพิมพผลงานวิจัย  

ด$านการบริหารจัดการ 

1. การถอดประเด็นความรู/ด/านการบริหารจัดการ โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
หนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม ซ่ึงมีการดําเนินการแล/ว 2 รุ+น และจะมีการดําเนินการเช+นเดียวกับข/อ 1 
ด/านการเรียนการสอน  

2. การประกวดการจัดการความรู/ โครงการ 1 KM 1 หน+วยงาน โดยวิทยาเขตฯ มีการจัดโครงการ 
เรื่องการเขียนโครงการและการประเมินโครงการ โดยมี รศ.ดร.พนิต เข็มทอง เปOนวิทยากร ท้ังนี้ประชุมพิจารณา
เห็นชอบให/ดําเนินการตามข/อ 1 ด/านการเรียนการสอนเช+นเดียวกัน สําหรับการประกวด 1 KM 1 หน+วยงาน จะแจ/งขอ
ความร+วมมือจากทุกหน+วยงานเสนอโครงการเข/าร+วมประกวด โดยจักมอบรางวัลในงานวันสถาปนาวิทยาเขตกําแพงแสน 
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557  

3. จัดส+งหนังสือแจ/งขอความร+วมมือจากหน+วยงานเพ่ือจัดส+งเอกสารด/าน KM ประจําปr 2556 เพ่ือ
รวบรวมเปOน “องคกรแห+งการเรียนรู/” และเผยแพร+ให/หน+วยงานต+าง ๆ สามารถนําไปใช/ประโยชน และมีการติดตามผล
ภายหลัง 
ร า ยล ะ เ อี ย ด สื บ ค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YZ0QR6ZX ห รื อ อ/ า ง อิ ง ท่ี 
YZ0QR6ZX เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2557    

ท้ังนี้รองคณบดีฝ(ายบริหาร แจ/งเพ่ิมเติมว+าการจัดโครงการเขียนโครงการวิจัยฯ โดยรองคณบดีฝ(าย
วิจัย ซ่ึงจะเรียนเชิญรองคณบดีฝ(ายวิจัยฯ ของหน+วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร 4 วิทยาเขต มาร+วมการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ โดยเริ่มท่ีคณะวิทยาศาสตร บางเขนก+อน นอกจากนี้รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ แจ/งว+าตัวบ+งชี้ข/อ 
7.2 ของคณะฯ ไม+ได/คะแนน เพราะไม+มีผลการดําเนินงาน โดยแจ/งให/รองคณบดีฝ(ายวิจัยฯ และรองคณบดีฝ(ายวิชาการ
ทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการด/วยแล/ว    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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3.12 แผนพัฒนาปรับปรุงจากการประเมินผู$บริหาร ฝ@ายวางแผนและพัฒนา  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประเมินผลการงานของผู/บริหารระดับคณะฯ และผู/บริหาร
หน+วยงานภายใน โดยแจ/งผลการประเมินผู/บริหารประจําปr 2555 ให/ผู/บริหารทุกท+านรับทราบเรียบร/อยแล/ว และท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 มีมติให/ผู/บริหารท่ีรับ
การประเมิน และยังดํารงตําแหน+งในป4จจุบัน จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานนําเสนอต+อคณบดี ภายในวันท่ี 
20 ธันวาคม 2556 เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 วันท่ี 23 
ธันวาคม 2556 นั้น  

รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา จึงขอเสนอแผนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินฝ(าย
วางแผนและพัฒนา ประจําปr 2557 เพ่ือทราบ รายละเอียดอ/างอิงท่ี Z70L83U3 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557 หรือ
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Z70L83U3 ดังนี้  

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/เรื่องแผนให/แก+ผู/บริหาร หัวหน/าหน+วยงานภายใน (ตุลาคม 
2556 - เมษายน 2557)  ประกอบด/วย 

1.1 แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 4 ปr ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

1.2 ตัวบ+งชี้ของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ความสอดคล/องของตัวบ+งชี้ท้ังสอง
ประเภท  

1.3 การประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนเพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงิน 

1.4 ข/อตกลงการใช/ข/อมูลเรื่องแผน เพ่ือการเขียน SAR องคประกอบท่ี 1 สําหรับการ
ประเมินผลการดําเนินงานประจําปr 2556 และ 2557  

2. จัดการอบรมการใช/ excel เพ่ืองานแผน (มกราคม 2557 - เมษายน 2557)  

3. การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับงานแผนเพ่ือเผยแพร+ (มกราคม 2557 -เมษายน 2557) โดย
นําเสนอวาระการประชุมกรรมการประจําคณะครั้งท่ี 1/2557 ประจําเดือน ม.ค. 2557  

พร/อมนี้ฝ(ายวางแผนและพัฒนา ได/นําเสนอแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 4 ปr ของคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร รายละเอียดอ/างอิงท่ี ZE0UIGX7 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2557 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZE0UIGX7 เอกสารดังกล+าวประกอบด/วย ตัวบ+งชี้แผน
ยุทธศาสตร สําหรับปr 2556 และ 2557 ตัวบ+งชี้แผนปฏิบัติการ สําหรับปr 2556 และ 2557 และแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ระยะ 4 ปr (พ.ศ.2557 – 2560) ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปr (พ.ศ.
2556 – 2565) ท้ังนี้เอกสารรูปเล+มฝ(ายวางแผนได/มอบให/ในวันประชุมแล/ว      

ท้ังนี้รองคณบดีฝ(ายวางแผน แจ/งเพ่ิมเติมว+าเอกสารแผนยุทธศาสตรฯ ตัวบ+งชี้ของแผนยุทธศาสตรฯ 
ผ+านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ แล/วและขอซักซ/อมความเข/าใจว+าเอกสารรวมเล+มแผนยุทธศาสตร 
เล+มปกสีเขียว ใช/ในการประเมินคุณภาพ ประจําปr 2558 ส+วนเอกสารรวมเล+มแผนยุทธศาสตร ฉบับเดิมปกสีชมพู ใช/
สําหรับการประเมินคุณภาพ ประจําปr 2557 โดยได/นําข้ึนหน/าเว็บไซตคณะฯ เลือกเอกสารเผยแพร+  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติเสนอช่ือผู$สําเร็จการศึกษา ประจําภาคต$น ปDการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 2 

ด/วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/1081 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 
2556 เรื่อง รายชื่อผู/มีสถานภาพทางการศึกษาอยู+ในข+ายสําเร็จการศึกษา ภาคต/น ปrการศึกษา 2556-2557 คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน และหลักสูตร วท.บ.
(วิทยาศาสตรชีวภาพ) จํานวน 1 คน  ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษาครบถ/วนตามความ
ต/องการของหลักสูตร และมีแต/มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท+านั้น ส+วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข/องกับการอนุมัติ
ปริญญา ขอให/คณะฯเปOนผู/ดําเนินการตรวจสอบ ท้ังนี้ได/มอบงานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/
ตรวจสอบคุณสมบัติอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยแล/ว  

อนึ่ง การเสนอขออนุมัติจบการศึกษา ต/องผ+านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนั้น
เพ่ือความรวดเร็ว และเปOนไปตามกําหนดท่ีกองบริการการศึกษาฯ แจ/งให/จัดส+งภายในวันท่ี 3 มกราคม 2557 จึงขอนํา
เรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ เปOนกรณีพิเศษในระบบ e-Office และมอบงานบริการการศึกษา สนล. ดําเนินการ
ต+ อ ไป  ท้ั งนี้ จั กนํ าแจ/ ง ในคณะกรรมการประจํ า คณะฯ  ครั้ ง ท่ี  1 / 2557  ต+ อ ไป  ร ายละ เ อี ยดสื บค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YI0N4B8N หรืออ/างอิงท่ี YI0N4B8N เม่ือวันท่ี 25 
ธันวาคม 2556   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

4.2 การพิจารณาต.อเวลาราชการ รศ.ดร.สิริภัทร� พราหมณีย� ประจําปD 2557  

สืบเนื่องจากกองการเจ/าหน/าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/ว 5730 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 
แจ/งให/คณะจัดทําแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ 4 ปr ในการพิจารณาต+อเวลาราชการ ในปrงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ร า ยล ะ เ อี ย ดสื บ ค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XD0NUK9H ห รื อ อ/ า ง อิ ง ท่ี 
XD0NUK9H เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 โดยคณะฯ จัดทําแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ 4 ปr ในการพิจารณาต+อ
เวลาราชการ เปOนกรอบการพิจารณาโดยวิเคราะหจากโครงสร/างอายุของคณาจารยในป4จจุบัน ข/อมูลสาขาวิชาท่ีขาด
แคลน และเปOนความต/องการของมหาวิทยาลัยท่ีจําเปOนต/องรักษาให/ปฏิบัติต+อภายหลังเกษียณอายุราชการ และกําหนด
จํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยท่ีต/องการให/ต+อเวลาราชการท่ีชัดเจนเปOนรายสาขาวิชา เปOนรายปr โดยกรอกข/อมูล
ตามแบบฟอรมท่ี 1 นําจัดส+งกองการเจ/าหน/าท่ี เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 เรียบร/อยแล/ว และท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบให/เสนอแต+งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองของสายวิชาวิทยาศาสตร ตามองคประกอบ โดยมีหน/าท่ีตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือประเมินการต+อเวลาราชการผู/เกษียณอายุราชการในปr 2557 จํานวน 1 ราย คือ รศ.ดร.สิริภัทร 
พราหมณีย โดยดําเนินการแต+งต้ังเรียบร/อยแล/ว นั้น    

ท้ังนี้ สายวิชาวิทยาศาสตร แจ/งมติท่ีประชุมสาขาวิชาชีววิทยา และสายวิชาวิทยาศาสตรมาด/วยแล/ว 
กอปรกับ รศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย แจ/งความประสงคทางระบบ AMS e-Office ว+าทบทวนแล/วไม+ประสงคจะขอต+อ
เ ว ล า ร า ช ก า ร  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ/ า ง อิ ง ท่ี  YB0IHK3D เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 8  ธั น ว า ค ม  2 5 5 6  ห รื อ สื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YB0IHK3D    

อนึ่ง การแจ/งความประสงคไม+ขอต+ออายุราชการ กรณีดังกล+าวยังไม+มีผล เนื่องจากได/เสนอแผนฯ ไป
ก+อนหน/านี้แล/ว กอปรกับท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 
พิจารณาแผนฯ และให/ความเห็นชอบ และอนุมัติการต+อเวลาราชการของผู/เกษียณอายุราชการ สายวิชาประจําปr
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งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 7 คณะ โดยมีสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและมีความจําเปOนต/องรักษาคณาจารยให/
ปฏิบัติงานต+อภายหลังเกษียณอายุราชการ จํานวน 15 สาขาวิชา และมีมติเลือกผู/แทน ก.บ.ม. เปOนคณะกรรมการ
กลั่นกรองของแต+ละคณะฯ รวม 7 คน โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร เปOนกรรมการกลั่นกรองของคณะศิลปศาสตรและ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ/ า ง อิ ง ท่ี  ZB0ON9GS เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 1  ม ก ร า ค ม  2 5 5 7  ห รื อ สื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZB0ON9GS   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และมอบหน+วยงานเจ/าหน/าท่ี สํานักงานเลขานุการ ประสานงานและแจ/ง
ผลให/กองการเจ/าหน/าท่ี ทราบ  

4.3 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข$ารับราชการตําแหน.งอาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาฟWสิกส� 

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส ได/รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ ทดแทนอัตรา
เกษียณอายุราชการ ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอกสาขาวิชาฟEสิกส  รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 
0513.10107/ว927 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 อ/างอิงท่ี K90XDWJT เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?K90XDWJT  

บัดนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง 
อาจารย  และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 เรียบร/อยแล/ว โดยมีนายอนุชิต ฮันเย็ก เปOนผู/ผ+านการ
คัดเลือก นั้น 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุนายอนุชิต ฮันเย็ก คุณวุฒิ วท.บ.(ศึกษาศาสตร) 
สาขาวิชาฟEสิกส  คะแนนเฉลี่ ย  2 .66 และ วท.ม.  สาขาวิชาฟEสิกสพอลิ เมอร  คะแนนเฉลี่ ย  3 .17 จาก 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟEสิกส จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เข/ารับราชการ
เปOนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ข้ัน 32,300 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโท/เอกสาขาวิชาฟEสิกส    

อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ได/ผ+านการพิจารณาจากท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 แล/ว และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน+ง อาจารย จะต/องผ+านการพิจารณาและได/รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ก+อนนําเสนอขออนุมัติ
บรรจุในข้ันตอนต+อไปรายละเอียดอ/างอิงท่ี ZB101L3F  วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2556หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZB101L3F       

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.4 ขออนุมัติบรรจุ บุคคลเข$ารับราชการตําแหน.งอาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ตามท่ีโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ ได/รับจัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ อัตราใหม+ 
ปrงบประมาณ 2557 ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สอนวิชาพ้ืนฐาน) จํานวน 2 
อั ต ร า  ร า ยล ะ เ อี ย ดต าม บัน ทึ ก ท่ี  ศ ธ  0 513 . 1 0107 / 1237  ล ง วั น ท่ี  2 5  ตุ ล าคม  2 555  สื บ ค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WY0W6WW8 หรืออ/างอิงท่ี WY0W6WW8 เม่ือวันท่ี 
30 ตุลาคม 2556  
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บัดนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง 
อาจารย  และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2557 เรียบร/อยแล/ว โดยมีผู/ผ+านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข/ารับ
ราชการ ดังนี้   

1. นางสุพัตรา  สุจริตรักษ คุณวุฒิ ค.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 2.16 จากวิทยาลัยครู
เพชรบุรี และ ศศ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต+างประเทศ คะแนนเฉลี่ย 3.53 จาก มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.67 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข/ารับ
ราชการเปOนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ข้ัน 32,300 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโท/เอกสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2. นางสาวปาริชาติ สุทธิเจษฎาโรจน คุณวุฒิ อ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 2.89 จาก
มหาวิทยาลั ย ศิลปากร  และ ศศ .ม.  สาขาวิชาภาษาศาสตร เ พ่ือการสื่ อสาร คะแนนเฉลี่ ย  3 .67  จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เข/ารับราชการเปOนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ข้ัน 26,020 บาท เง่ือนไขการ
บรรจุปริญญาโท/เอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ได/ผ+านการพิจารณาจากท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2557 แล/ว และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน+ง อาจารย จะต/องผ+านการพิจารณาและได/รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ก+อนนําเสนอขออนุมัติ
บรรจุในข้ันตอนต+อไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี ZB101L3F วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2556หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZB101L3F   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

4.5 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข$ารับราชการตําแหน.งอาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย (อบน.)    

ตามท่ีโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีอัตราพนักงานเงิน
งบประมาณ อัตราเดิมท่ีว+างอยู+ จํานวน 4 อัตรา ดังนี้  

1. ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อัตราเดิมของนายขจิต  
ฝอยทอง (2616)  

2. ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อัตราเดิมของ น.ส.ณัฏฐนันท  
อภิรัตนโยธิน (2617) 

3. ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอกสาขาวิชาการการบริหารจัดการโรงแรมและท+องเท่ียว 
อัตราเดิมของ น.ส.เขมจิรา  หนองเปOด (2619)   

4. ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอกสาขาวิชาการการบริหารจัดการโรงแรมและท+องเท่ียว 
อัตราเดิมของ น.ส.ชมพูนุท ภาณุภาส (2620)    

บัดนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง 
อาจารย  และดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 8 และ 10  มกราคม 2557 เรียบร/อยแล/ว โดยมีผู/ผ+านการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุเข/ารับราชการ ดังนี้   

1. นางสาวอุ+นอารี  ตลาดเงิน คุณวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ย 3.55 จากมหาวิทยาลัย
นเรศวร และ กศ.ม. (ภาษาศาสตรการศึกษา) คะแนนเฉลี่ย 3.93 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข/ารับราชการ
เปOนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ข้ัน 26,020 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโท/เอกสาขาวิชา
ภาษาศาสตรการศึกษา อัตราเดิมของนายขจิต ฝอยทอง อัตราเลขท่ี 2616  
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2. นางสาวศศนันทน  บุญวะวนิช คุณวุฒิ อ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 3.10 จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศศ.ม.  สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย คะแนนเฉลี่ย  3.57 จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เข/ารับราชการเปOนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ข้ัน 26,020 บาท เง่ือนไขการ
บรรจุปริญญาโท/เอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อัตราเดิมของ น.ส.ณัฏฐนันท  อภิรัตนโยธิน อัตราเลขท่ี 2617  

3. นางสาวจันทรเมธา  ศรีรักษา คุณวุฒิ อ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คะแนนเฉลี่ย 3.33 เกียรติ
นิยมอันดับ 2 และ ศศ.ม. สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศสและไทย คะแนนเฉลี่ย 3.27 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และ บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.77 เข/ารับราชการเปOน
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ข้ัน 26,020 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโท/เอกสาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและท+องเท่ียว อัตราเดิมของ น.ส.เขมจิรา  หนองเปOด อัตราเลขท่ี 2619 โดยขอเปลี่ยนเปOนการจัดการธุรกิจ
การบิน  

4. นางสาวธันยนิชา  เลิศนรเศรษฐ คุณวุฒิ ศศ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คะแนนเฉลี่ย 3.52 
จากจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน  ศศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.52 จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท+องเท่ียว คะแนนเฉลี่ย 3.75 จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร เข/ารับราชการเปOนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ข้ัน 26,020 บาท เง่ือนไขการบรรจุ
ปริญญาโท/เอกสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท+องเท่ียว อัตราเดิมของ น.ส.ชมพูนุท ภาณุภาส อัตราเลขท่ี 2620  

อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง อาจารย ได/ผ+านการพิจารณาจากท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เม่ือวันท่ี 8 และ 10 มกราคม 2557 แล/ว และการบรรจุพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน+ง อาจารย จะต/องผ+านการพิจารณาและได/รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ก+อน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนต+อไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี ZE0YU170 วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZE0YU170    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

4.6 หลักเกณฑ�ให$ทุนสนับสนุนการวิจัย สายวิชาวิทยาศาสตร� ปDงบประมาณ 2557   

ด/วยสายวิชาวิทยาศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0032 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2557 เสนอขอให/
คณะประกาศหลักเกณฑการให/ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจําปr 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี Z40XUBZ6 เม่ือวันท่ี 14 
มกราคม 2557 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Z40XUBZ6 โดยมี
รายละเอียด ดังแนบ  

ท้ังนี้ ร+างหลักเกณฑการให/ทุนสนับสนุนการวิจัย สายวิชาวิทยาศาสตร ปrงบประมาณ 2557 ผ+านการ
พิจารณาให/ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสายวิชาวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี....     
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรียบร/อยแล/ว และงบประมาณในการสนับสนุนฯ มาจากงบอุดหนุน (เงินสนับสนุนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท/เอก) ท่ีได/รับอนุมัติตามแผน จํานวน 317,400 บาท และเนื่องจากจํานวนรับนิสิตอาจไม+
เปOนไปตามเป�าหมายในแผนการรับนิสิต ดังนั้นจึงคาดว+าเงินรายได/ท่ีได/รับจัดสรรในหมวดนี้ จะน/อยว+าท่ีประมาณการไว/
ในแผนคําขอใช/งบรายได/ ประจําปr 2557 และขอแก/ไขร+างประกาศ โดยขอตัดจํานวน 15 ทุน ออกก+อน และสายวิชา
วิทยาศาสตร จะขออนุมัติปรับแผนการใช/เงินรายได/ต+อไป     

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยขอให/สายวิชาวิทยาศาสตร ศึกษาตัวอย+างประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
เปOนข/อมูลเพ่ิมเติม และปรับแก/ไขคุณสมบัติของผู/ขอเสนอรับทุนใหม+ ดังนี้  
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1. เปOนอาจารยสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซ่ึงเปOนอาจารยประจําในหลักสูตรระดับบัณพิต
ศึกษาท่ีสังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร และเปOนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Main Thesis Adviser) ของนิสิต
ป4จจุบัน ท่ีได/รับอนุมัติหัวข/อวิทยานิพนธจากคณะกรรมการหลักสูตร หรือผ+านการสอบปกป�องโครงร+างวิทยานิพนธแล/ว  

2. ต/องไม+ติดค/างการส+งบทความวิจัย หรือรายงานการนําเสนอผลงานของโครงการท่ีได/รับการจัดสรร
ทุนแล/ว     

4.7 ขอแก$ไขคะแนนตามแบบ KU7 รายวิชา 01355113  

ด/วย อ.จิตตินันท สถลนันทน โครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20422/350 
ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2556 ขอแก/ไขระดับคะแนน ภาคต/น ปrการศึกษา 2556 รายวิชา 01355113 รายวิชา 
Foundation English III หมู+ 701 และ 706 โดยแจ/งแก/ไขคะแนนนิสิต รวมจํานวน 57 คน แจ/งเหตุผลว+ารายวิชา
ดังกล+าวมีนิสิตลงทะเบียนรวม 20 หมู+ การรวมคะแนนโดยใช/โปรแกรมคํานวณเกิดความผิดพลาดเนื่องจากคะแนน
คอลัมภ L สูตรผิดพลาดไม+ได/อ/างอิงคอลัมภ H ไว/ ดังนั้นจึงขอแจ/งแก/ไขคะแนนแบบ KU7 โดยผ+านการพิจารณาจากรอง
คณบดีฝ(ายวิชาการแล/ว โดยเห็นชอบให/นําเสนอคณบดี ทราบและพิจารณานําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ต+อไป รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YH0SEUNG 
หรืออ/างอิงท่ี YH0SEUNG เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2556  

ท้ังนี้ได/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทางระบบ e-Office เพ่ือพิจารณาล+วงหน/าเม่ือวันท่ี 24 
ธันวาคม 2556 แล/ว และงานบริการการศึกษา ได/ดําเนินการแจ/งกองบริการการศึกษา กําแพงแสนเพ่ือดําเนินการต+อไป
เรียบร/อยแล/ว จึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบและบันทึกในรายงานการประชุม      

เนื่องจากการแก/ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ซ่ึงมีการขออนุมัติแก/ไขทุกภาคการศึกษา และบางครั้ง
การขอแก/ไขล+าช/า ไม+มีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงเปOนเหตุให/คณะฯ ถูกตําหนิในท่ีประชุมอยู+เนือง ๆ ดังนั้นประธานจึงขอให/
การขออนุมัติแก/ไขคะแนน จากเดิมตามมติท่ีประชุมคณบดี คราวประชุมครั้งท่ี 10/2554 เม่ือวันท่ี   มีข้ันตอนเริ่มต/น
จากอาจารยผู/รับผิดชอบรายวิชา หัวหน/าภาควิชา/เทียบเท+า คณบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ก+อนนําเสนอกองบริการการศึกษา  

ดังนั้น ประธานจึงขอให/การขอแก/ไขคะแนนตามแบบ KU7 ต้ังแต+เดือนกุมภาพันธ 2557 เปOนต/นไป 
ให/เสนอผ+านหัวหน/าภาควิชา/เทียบเท+า โดยพิจารณาเสนอเหตุผลประกอบการพิจารณา ผ+านการพิจารณากลั่นกรอง
จากรองคณบดีฝ(ายวิชาการ และให/นําเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา หากเห็นสมควรจึงจะนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ท้ังนี้การขอแก/ไขคะแนนควรต/องมีบทลงโทษตามจรรยาบรรรณอาจารย เพ่ือให/คณาจารยเพ่ิมความรอบคอบ 
และระมัดระวัง และรับผิดชอบให/มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ประธานขอให/หัวหน/าภาควิชา/เทียบเท+า เสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณามาด/วยทุกครั้ง และในกรณีท่ีเรื่องดังกล+าวไม+ถูกต/องตามกฎระเบียบฯ ก็ไม+ควรพิจารณาเสนอเรื่อง
ข้ึนมา   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการแก/ไขคะแนนรายวิชา 01355113 ตามเสนอ และให/ถือปฏิบัติตาม
เกณฑท่ีประธานเสนอพิจารณา      

4.8 ขอแก$ไขคะแนนตามแบบ KU7 รายวิชา 01372212  

ด/วยประธานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20410/0006 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2557 ขอแก/ไขระดับคะแนน ภาคต/น ปrการศึกษา 2556 รายวิชา 01372212 
รายวิชา Introduction to Linguistics หมู+ 810 โดยมีอาจารยเพ็ญสินี  กิจค/า เปOนอาจารยประจําวิชา แจ/งรายงาน
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คะแนนนิสิต จํานวน 1 คน ได/แก+ น.ส.สิริอริศรา ศรีอนันต จากระดับคะแนน 0.0 เปOน F  โดยแจ/งเหตุผลว+านิสิตมีชื่อ
ปรากฏในระบบหลังการรายงานคะแนนแล/ว จึงขอแจ/งชื่อเพ่ิมเติมในแบบ KU7 โดยผ+านการพิจารณาจากรองคณบดี
ฝ(ายวิชาการแล/ว โดยเห็นชอบให/นําเสนอคณบดีรายละเอียดอ/างอิงท่ี YZ0SBRB7 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2557 หรือ
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YZ0SBRB7  

ท้ังนี้ได/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทางระบบ e-Office เพ่ือพิจารณาล+วงหน/าเม่ือวันท่ี 9 
มกราคม 2557 แล/ว และงานบริการการศึกษา ได/ดําเนินการแจ/งกองบริการการศึกษา กําแพงแสนเพ่ือดําเนินการต+อไป
เรียบร/อยแล/ว จึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบและบันทึกในรายงานการประชุม      

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบการแก/ไขคะแนนรายวิชา 01372212 ตามเสนอ และให/ถือปฏิบัติตาม
เกณฑท่ีประธานเสนอพิจารณาในวาระ 4.7      

4.9 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งหน.วยวิเทศและประชาสัมพันธ�  

ด/วยรองคณบดีฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ เสนอโครงการจัดต้ังหน+วยวิเทศและประชาสัมพันธ 
โดยใช/เงินรายได/ งบรายจ+ายอ่ืน ปrงบประมาณ 2557 เปOนเงิน 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของฝ(ายวิเทศสัมพันธ 

2. เพ่ือประชาสัมพันธงานด/านวิเทศสัมพันธให/แก+บุคลากร อาจารย และนิสิตได/ทราบและรู/เท+า
ทันข/อมูล 

3. เพ่ือเสริมสร/างความเข/าใจอันดีในงานด/านวิเทศฯ แก+บุคลากร อาจารย และนิสิต 

4. เพ่ือประชาสัมพันธคณะฯ โดยจัดกิจกรรมด/านจิตอาสา 

ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ต้ังแต+เดือนมกราคม –  สิงหาคม 2557 งบประมาณค+าใช/จ+าย ประกอบด/วย  

1. ค+าตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท  

2. ค+าใช/สอย เปOนค+าอาหารกลางวัน อาหารว+าง 30,000 บาท และค+าจ/างเหมารถตู/ 20,000 
บาท  รวม 50,000 บาท  

3. ค+าวัสดุ 40,000 บาท  

รวมท้ังสิ้น 100,000 บาท รายละเอียดอ/างอิงท่ี Z70ORKX4 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2557 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?Z70L83U3  

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให/ทบทวนโครงการ โดยมอบฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิ เทศสัมพันธ 
ประสานงานกับสํานักงานเลขานุการ เพ่ือพัฒนางานด/านวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ เนื่องจากเปOนหน+วยงานท่ีมีอยู+
ในโครงสร/างของสํานักงานเลขานุการอยู+เดิมแล/ว และพิจารณาปรับชื่อให/เหมาะสมกับกิจกรรม     

4.10 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง สปค.01 

ด/วยรองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ เสนอพิจารณาเรื่องการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงจาก
ข/อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือให/การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงจากข/อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ได/มีการดําเนินงานมากกว+าร/อยละ 80 ฝ(ายประกันคุณภาพ จึงได/แจ/งติดตาม
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ผู/รับผิดชอบ และให/รายงานผลตามแบบฟอรม สปค.02 ภายในวันท่ี 17 มกราคม 2557 และติดตามอีกครั้งให/แจ/ง
ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2557 จากผู/รับผิดชอบท้ังหมด 7 ฝ(าย ได/รับข/อมูลตอบกลับ จํานวน 6 ฝ(าย ซ่ึงส+วนใหญ+ยัง
ดําเนินการไม+แล/วเสร็จ และมีบางกิจกรรมท่ียังไม+ได/ดําเนินการ 

ดังนั้น จึงขอรายงานให/ผู/บริหารท่ีได/รับมอบหมายพิจารณารายละเอียดของแผนตามแบบ สปค.01 
และเร+งดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ  พร/อมท้ังจัดทํารายงานผลตามแบบ สปค.02 ให/แล/วเสร็จอย+างช/าท่ีสุด
ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 ท้ังนี้ฝ(ายประกันคุณภาพจะติดตามผล ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 20 พฤษภาคม ก+อนท่ีจะหมด
วาระคณบดี รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZD0MC8W8 หรือ
อ/างอิงท่ี ZD0MC8W8 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

  จากข/อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ฝ(ายประกันคุณภาพได/ประสานงานติดตามผลการ
ดําเนินงานตามท่ีจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง สปค.01 และจากติดตามข/อมูลจากฝ(ายต+าง ๆ ยังมิได/รับข/อมูลรายงานผล
การดําเนินงานในรูปแบบ สปค.02 ดังนั้นจึงขอให/ฝ(ายท่ีเก่ียวข/องเร+งดําเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ียังมิได/ดําเนินการ
ตามตัวบ+งชี้ของแผน ซ่ึงรองคณบดีฝ(ายวางแผนฯ รวบรวมไว/ ซ่ึงส+วนนี้ใคร+ขอแจ/งให/รองคณบดีฝ(ายบริหาร รองคณบดี
ฝ(ายวิชาการ รองคณบดีฝ(ายวิจัยฯ ท้ังนี้คณบดีแจ/งว+าการดําเนินการโครงการ/ต+าง ๆ คณบดีจะพิจารณาอนุมัติการใช/
จ+ายเงินตามแผน/โครงการ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2557 เปOนวันสุดท/าย ดังนั้นจึงขอให/ทุกฝ(าย/หน+วยงาน/โครงการเร+ง
ดําเนินการให/แล/วเสร็จภายในวันท่ี 30 เมษายน 2557   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และขอให/ประชาสัมพันธให/หน+วยงานภายใน/โครงการ และบุคลากรทราบ  

4.11 ขอเสนอช่ือนักวิทยาศาสตร�รุ.นใหม. ประจําปD 2556 

ตามท่ีมูลนิธิส+ ง เสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ ได/จัดให/ มีรางวัล 
“นักวิทยาศาสตรรุ+นใหม+” ต้ังแต+ปr พ.ศ. 2534 เปOนต/นมา บัดนี้คณะกรรมการมูลนิธิฯ กําลังพิจารณาคัดเลือกผู/สมควร
ได/รับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุ+นใหม+ ประจําปr พ.ศ.2557 โดยกําหนดให/เสนอชื่อผู/สมควรได/รับ ส+งถึงกองกลางภายใน
วันท่ี 27 มกราคม 2557 นั้น  

โครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส ได/พิจารณาเสนอชื่อ อ.ดร.อัฐสิษฐ  ทับทิมแท/ เปOนผู/สมควรได/รับรางวัล 
"นักวิทยาศาสตรรุ+นใหม+" ประจําปr 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี ZC0XVSHD เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZC0XVSHD รายละเอียดดังนี้  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และให/เสนอชื่อ อ.ดร.อัฐสิษฐ  ทับทิมแท/ เปOนผู/สมควรได/รับรางวัล 
"นักวิทยาศาสตรรุ+นใหม+" ประจําปr 2557  

4.12 กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานด$วยระบบออนไลน� 

ด/วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู/อํานวยการสถาบัน และ
ผู/อํานวยการสํานัก มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/942 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2557 แจ/งคณะฯ ขอให/แจ/งประชาสัมพันธ
ให/นิสิตและบุคลากร ดําเนินการประเมินผลการปฏิบั ติงานของผู/บริหาร (คณบดี) ทางเว็บไซต  http://ex-
assess.ku.ac.th  ระหว+างวันท่ี 15 - 28 กุมภาพันธ 2557 โดยจํานวนผู/เข/าประเมินจะต/องผ+านเกณฑท่ีคณะกรรมการฯ
กําหนด โดยสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้  
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วิธีท่ี 1  ต/องมีบุคลากรเข/าประเมินไม+น/อยกว+าร/อยละ 50 และนิสิตเข/าประเมินไม+น/อยกว+า      
ร/อยละ 25    

วิธีท่ี 2  เปOนไปตามทฤษฎีการกําหนดขนาดกลุ+มตัวอย+างของเครซ่ีและมอรแกน ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95%  

ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดคู+มือการดําเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีฯ และคู+มือการใช/งานระบบและแบบประเมินได/ท่ี http://ex-assess.ku.ac.th และหากระบบการประเมินมี
ป4ญหาขัดข/องประการใด สามารถประสานงานท่ีนางสาวธราธร โสตธิมัย นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักบริการ
คอมพิวเตอร โทร.ภายใน 2906 รายละเอียดอ/างอิงท่ี ZC0TVH8A เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZC0TVH8A  

จากข/อมูลสถิติ ประจําปrการศึกษา 2556 จํานวนนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รวมท้ังสิ้น 
4,142 คน และจํานวนบุคลากรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2557 จํานวน 294 คน พร/อม
นี้ได/แนบตารางการกําหนดขนาดกลุ+มตัวอย+างของเครซ่ีและมอรแกน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% มาเพ่ือพิจารณาด/วย
แล/ว  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบให/ดําเนินการตามวิธีท่ี 1 (บุคลากรเข/าประเมินไม+น/อยกว+าร/อยละ 50 และ
นิสิตเข/าประเมินไม+น/อยกว+า ร/อยละ 25) โดยมอบรองคณบดีฝ(ายวิชาการ รองคณบดีฝ(ายบริหาร และผู/แทนคณาจารย
ในคณะกรรมการประจําคณะฯ (อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ) ประสานการดําเนินการเพ่ือให/เปOนไปตามเป�าหมาย โดยแจ/ง
ประชาสัมพันธให/บุคลากร และนิสิตทราบ โดยเข/าร+วมประเมินได/ท่ี http://ex-assess.ku.ac.th ต้ังแต+วันท่ี 15 – 28 
กุมภาพันธ 2557 และสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ ก+อนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต+อไป  

4.13 ขออนุมัติเสนอขอตําแหน.งทางวิชาการ อ.ดร.วีนาวรรณ สมผล 

ด/วย อ.ดร.วีนาวรรณ  สมผล พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตําแหน+งอาจารย สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน บรรจุ
เข/ารับราชการ ตําแหน+ง อาจารย เม่ือวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2552 รวมเปOนเวลา 5 ปr 9 วัน (นับถึงวันท่ี 21 มกราคม 
2557) เสนอผลงานเพ่ือขอตําแหน+งทางวิชาการ ตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ัง
สายวิชาเคมี ได/พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานครบถ/วนแล/ว สํานักงานเลขานุการ คณะ
ศิลปศาสตร และวิ ทยาศาสตร  รั บ เรื่ อ ง เ ม่ือวัน ท่ี  21  มกราคม พ .ศ . 2557  โดย มีรายละเ อียดสืบค/น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZB0XNL5V หรืออ/างอิงท่ี ZB0XNL5V เม่ือวันท่ี 21 
มกราคม 2557 รายละเอียดเอกสารนําเสนอ ดังนี้        

1) แบบประวัติส+วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.03)  5 ชุด 
2) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01403313 เคมีอนินทรีย 2 (Inorganic Chemistry II) 

(3-0-6)              
3) ผลงานวิจัย  2  เรื่อง ดังนี้  

1. Somphon, W. and Haller, K.J.2013. Crytal growth and physical 
characterization of picolinic acid cocrystallized with dicarboxylic acids. J.Cryst. Growth 362: 252-258  
มีส+วนร+วมในผลงานร/อยละ 80 (เอกสารหมายเลข 1.1)   
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2. Somphon, W., Khumpongkrung, S., and Haller, K.J. 2013. Theophylline 
cocrystallized with salicylic acid and picolinic acid: preparation and physical properties. Advance 
Materrials Research 699: 682-688 มีส+วนร+วมในผลงานร/อยละ 70 (เอกสารหมายเลข 1.2) 

4) ผลการประเมินผลการสอน (อยู+ในระหว+างดําเนินการ)    

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

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และให/นําเสนอคณบดีเพ่ือดําเนินการต+อไป  
วาระท่ี 5  วาระคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ประจําปD 2557 

5.1 ด$านการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา  

- 
 

5.2 ด$านการเพ่ิมและพัฒนางานด$านวิจัยและบริการวิชาการให$เข$มแข็ง  

สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะหสมรรถะด/านงานวิจัยและความร+วมมือกับ
สถาบันภายนอก” ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 – 25 กุมภาพันธ 2557 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปOนการขยายผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู+มหาวิทยาลัย
โลก ให/ครอบคลุมหน+วยงานท่ีมีภารกิจวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือให/หน+วยงานสามารถ
วิเคราะหผลการดําเนินงานด/านการวิจัย และความร+วมมือกับสถาบันภายนอก โดยคณะฯ มอบหมายให/รองคณบดีฝ(าย
บริหาร รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ และหัวหน/า ศสวท. เปOนผู/แทนคณะฯ เข/าร+วมประชุมดังกล+าว    

รองคณบดีฝ(ายวิจัยฯ แจ/งผลจากการเข/าร+วมประชุมว+าผลงานวิจัยของคณาจารยสังกัดคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร เข/าข+ายผลงานตีพิมพท่ีได/รับคุณภาพ มีผลงานวิจัยของ อ.ดร.บุญเดช เบิกฟ�า อ.ดร.สุนันท 
ทิพยทิพากร รศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย และ รศ.อัจฉริยา ปราบอริพ+าย ซ่ึงเปOนผลงานตีพิมพ และมีการอ/างอิง 
(Citation) ดังนั้นข/อมูลท่ีนํามาจากฐานข/อมูล SCORPUS จะต/องมี Competency ด/วย จึงจะนับได/และเปOนประโยชน
ต+อการจัดลําดับมหาวิทยาลัยโลก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเจ/าร+วมประชุมใช/โปรแกรม Scival – Spotlight เพ่ือ
สืบค/นและวิเคราะหงานวิจัยท่ีโดดเด+น         

จากข/อมูลดังกล+าวการเพ่ิมและพัฒนางานวิจัยให/เข/มแข็ง ฝ(ายวิจัยฯ และ ศสวท. มีแผนการดังนี้  

1.  จัดโครงการเรียนรู/ด/านการวิจัย KM ด/านการเพ่ิมสมรรถนะงานวิจัย สําหรับวันและเวลาจัด
โครงการจะแจ/งให/ทราบต+อไป   

2.  ร+วมเปOนเจ/าภาพกับคณะมนุษยศาสตร บางเขน จัดโครงการประชุมวิชาการด/านมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร ประจําปr 2557 ท้ังนี้ขอความอนุเคราะหสายวิชาศิลปศาสตร พิจารณาเสนอชื่อคณาจารย/ผู/ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือร+วมเปOน reviewer  

3.  จัดโครงการสร/างเสริมสุขภาพกับคณะวิทยาศาสตรการกีฬา  
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นอกจากนี้ หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร ขอให/รองคณบดีฝ(ายวิจัยฯ และ ศสวท. พิจารณาให/คําแนะนํา
เก่ียวกับการเสนอชื่อวารสารด/านมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรท่ีจะใช/เปOนช+องทางในการตีพิมพเผยแพร+ผลงานวิจัย 
เนื่องจากสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประสบป4ญหามีวารสารท่ีสามารถนําเสนอผลงานตีพิมพน/อยมาก ท้ังนี้
ฝ(ายวิจัยฯ ขอให/สายวิชาศิลปศาสตร พิจารณาเสนอชื่อวารสารท่ีเปOนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย
แจ/งขอเพ่ิมชื่อวารสารดังกล+าวให/ สกอ. พิจารณา  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบให/ฝ(ายวิจัย และ ศสวท. ดําเนินการต+อไป  

5.3 ด$านการบริหารจัดการเชิงรุก    
รองคณบดีฝ(ายบริหาร นําเสนอการดําเนินการบริหารจัดการเชิงรุก เรื่อง การพัฒนาบุคลากร โดยจะ

ประสานงานกับฝ(ายวิจัย และ ศสวท. ในด/านการพัฒนางานวิจัย และการจัดรายงานวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ
ก+อสร/าง งบประมาณแผ+นดิน ประจําปr 2558  โครงการก+อสร/างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยมอบให/งานนโยบาย
และแผนดําเนินการ เพ่ือนําส+งกองแผนงาน บางเขน ท้ังนี้ได/ประสานงานกับหน+วยงานท่ีเก่ียวข/อง และป4จจุบันได/รับ
ข/อมูลจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมีมาด/วยแล/ว  

นอกจากนี้การดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ซ่ึงท่ี
ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินฯ มีมติเห็นชอบให/จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทํา
แผนกลยุทธทางการเงินฯ ดังนั้นฝ(ายบริหาร และฝ(ายประกันคุณภาพ ได/ประสานงานโดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.ธนรัตน ... 
จากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา มาเปOนวิทยากร โดยกําหนดจัดประชุมในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใช/ประโยชนในการประเมินคุณภาพ ประจําปr 2557 และการจัดทําแผนกลยุทธ
ทางการเงินให/สอดคล/องกับแผนยุทธศาสตรคณะฯ 4 ปr (พ.ศ. 2557 – 2560)         

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม รับทราบ    

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 รายงานการเงินประจําเดือน   

ด/วยหน+วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานการเงิน ข/อมูล ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 2556      
ไตรมาสท่ี 1 โดยสามารถเบิกจ+ายงบดําเนินการแล/ว สัดส+วนร/อยละ 38.54  ไม+เปOนไปตามแผนท่ีมหาวิทยาลัยฯ ร/อยละ 
25   รายละเอียด สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZB148J5Q หรืออ/างอิงท่ี 
ZB148J5Q วันท่ี 21 มกราคม 2557  

หน+วยงาน วงเงิน 100% กันเงิน ร/อยละ คงเหลือ เบิกจ+ายแล/ว ร/อยละ 
คณะศิลปะศาสตร�และวิทยาศาสตร� 1,513,290.00  1,247,166.40  82.41 266,123.60   424,737.40  28.07 
สํานักงานเลขานกุาร 50,540.00  15,310.00  30.29 35,230.00  15,310.00  30.29 
สายวิชาคณิตศาสตร� 87,710.00  27,174.00  30.98 69,611.00  27,174.00  30.98 
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร�  128,640.00 55,060.00 42.80 125,130.00 55,056.00 42.80 
สายวิชาศิลปะศาสตร� 70,546.00 23,214.00 32.91 47,332.00 23,214.00 32.91 
โครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ 99,594.00 65,740.00 66.01 34,924.00 2,930.00 2.94 
สายวิชาวิทยาศาสตร� 72,430.00 37,439.00 37.44 60,034.00 27,839.00 27.84 
รายวิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดล/อม 50,690.00              1,498.69             3.43 50,690.00              1,498.69               3.43 
รายวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ  101,380.00              23,480.30             38.60 101,380.00              12,080.30                  19.86 
สาขาชีววิทยา 186,360.00              77,373.15              41.52 153,230.95              77,373.15                41.52 
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หน+วยงาน วงเงิน 100% กันเงิน ร/อยละ คงเหลือ เบิกจ+ายแล/ว ร/อยละ 
สาขาพฤกษศาสตร 149,080.00 80,757.80 47.76 71,065.20 80,757.80 47.76 
สาขาชีวเคม ี 111,800.00 31,417.30 28.10 80,025.70 31,417.30 28.10 
สาขาพันธุศาสตร 139,750.00            59,703.83              42.72 107,694.63            59,703.83              42.72 
สาขาสตัววิทยา 74,530.00            11,450.00              15.36 72,180.00              11,450.00              15.36 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 470,000.00            401,521.87              85.43 76,457.33              393,685.82              83.76 
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟEสิกส 182,790.00            46,910.00             25.66 182,790.00            46,910.00               25.66 
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคม 17,810.00              5,400.00                30.32 12,410.00              5,400.00     30.32 
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารฯ 74,310.00            60,033.00            80.79 18,095.00              60,033.00              80.79 
อบน. 10,660.00 10,500.00 98.50 10,660.00 0 0.00 
ศสวท. 12,670.00 11,100.00 87.61 1,570.00 0 0.00 
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 191,420.00              106,430.23              55.60 78,248.77              106,430.23                55.60 

รวม 3,796,000.00           2,398,679.57           63.19 1,397,320.43              1,463,004.52                 38.54 

อนึ่ง หน+วยการเงินแจ/งรายงานการใช/เงินงบประมาณแผ+นดินเปOนข/อมูล ณ วันท่ี 21 มกราคม 2556  
และแจ/งเพ่ิมเติมเรื่องการซ้ือ/จ/าง ท่ีมีวงเงินต้ังแต+ 5,000 บาทข้ึนไป ต/องดําเนินงานจัดซ้ือ/จ/าง โดยผ+านระบบ eGP ของ
กรมบัญชีกลาง ไม+สามารถปฏิบัติงานได/ตามปกติ (ระบบปEด) กอปรกับการจัดทํา PO ของกรมบัญชีกลาง มีระยะเวลา
การใช/เลข PO ตามใบสั่งซ้ือ/จ/าง กรณีไม+ดําเนินการผ+านระบบจะทําให/ไม+สามารถตรวจรับในระบบของกรมบัญชีกลาง
ได/ ท้ังนี้เอกสารการซ้ือ/จ/างท่ีต/องผ+านระบบ eGP จึงมีข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน (มีลูกบอลท้ังสิ้น 8 ลูกบอล) 8 ข้ันตอน 
ดังนั้นจึงขอให/แจ/งทุกหน+วยงาน/โครงการทราบ และขอความร+วมมือตรวจสอบ และดําเนินการโดยรวมในส+วนของการ
จัดซ้ือ/จ/างงบดําเนินการ (ค+าใช/สอย อาทิ ค+าเช+ารถในการเดินทางทัศนศึกษาท่ีเกิน 5,000 บาท ค+าวัสดุ ท่ีจัดซ้ือจาก
บริษัท/ห/าง/ร/าน/รวมรายการแล/วราคาเกิน 5,000 บาท) และงบรายจ+ายอ่ืน    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

6.2 รายงานการใช$สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนธันวาคม 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+อปr และป4จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช/พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปr 2555 เพ่ือลดค+าไฟฟ�าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู+ในระหว+างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น    

 หน+วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานสถิติข/อมูลการใช/สาธารณูปโภค(ค+าไฟฟ�า ค+า
โทรศัพท ค+าน้ํามันเชื้อเพลิง) ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 รายละเอียด ZE0WPHE7 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2557 
หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZE0WPHE7  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

6.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2557  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท/ายของทุกเดือน นั้น  
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เพ่ือให/การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได/ล+วงหน/า จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2557 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2557 ในวันจันทรท่ี 24
กุมภาพันธ 2557 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร/อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 19 กุมภาพันธ 2557 
และจัดส+งระเบียบวาระการประชุมให/คณะกรรมการฯ ภายในวันศุกรท่ี 21 กุมภาพันธ 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

6.4 การใช$ห$องบรรยายอาคาร 5  

ด/วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี แจ/งว+าห/องบรรยาย อาคาร 5 ชั้น 3 ในป4จจุบันมีช+วงเวลาว+าง 
ไม+มีการใช/งาน และยังคงพบป4ญหากรณีไม+ปEดเครื่องมือ/อุปกรณหลังการใช/งาน เก/าอ้ีฟ4งคําบรรยายไม+เปOนระเบียบ ไม+
สะอาด จากการประสานงานพบว+าอาจารยผู/สอนไม+ทราบว+าต/องปEดเครื่องมืออุปกรณหลังการใช/งาน ดังนั้นจึงขอให/
หน+วยงานผู/รับผิดชอบประสานงานแจ/งคณาจารยให/ทราบ และแจ/งแม+บ/านช+วยดูแลทําความสะอาด จัดเก/าอ้ีให/เปOน
ระเบียบด/วย  

ท้ังนี้รองคณบดีฝ(ายบริหาร ประธานคณะกรรมการด/านกายภาพ ภูมิสถาป4ตย และการประหยัด
พลังงานแจ/งเพ่ิมเติมว+าจากการสํารวจข/อมูลการใช/ห/องเรียน ห/องปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ ท่ีขอความร+วมมือจากทุก
หน+วยงาน/โครงการ รายงานข/อมูลประจําเดือนนั้น เม่ือรวบรวมข/อมูลได/ครบ 3 เดือน จะสรุปวิเคราะหเพ่ือประเมินและ
รายงานการใช/อาคารสถานท่ีต+าง ๆ สําหรับกรณีท่ีสายวิชาเคมีแจ/งข/อมูล จักมอบหมายหน+วยอาคารสถานท่ีดําเนินการ  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

6.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู$ด$านการจัดตารางสอน  

รองคณบดีฝ(ายวิชาการ แจ/งว+าการจัด KM การจัดตารางสอนของสายวิชา/โครงการ สรุปเบ้ืองต/นได/ว+า
สายวิชาวิทยาศาสตร สายวิชาคณิตศาสตร จะไม+จัดตารางเว/นวันพุธ ส+วนของสายวิชาศิลปศาสตร สังคมศาสตร 
ภาษาอังกฤษ และบริหารธุรกิจฯ ยังไม+ได/ข/อสรุปท่ีชัดเจน   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

   

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู/บันทึกรายงานการประชุม   

  

 


