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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
คร้ังที่ 2/2557 

วันจันทร�ที่ 24 กุมภาพันธ� 2557  
ณ ห'อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู'มาประชุม  
1. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ�ายวิชาการ  (ทําหน าท่ีแทน) ประธานกรรมการ 
2. ผศ.นพพร   รัตนช+วง รองคณบดีฝ�ายบริหาร  กรรมการ 
3. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน าสายวิชาคณิตศาสตร1ฯ   กรรมการ 
4. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  หัวหน าสายวิชาวิทยาศาสตร1 กรรมการ 
5. อ.ดร.ป6ทมา จันทร1เจริญสุข หัวหน าสายวิชาศิลปศาสตร1  กรรมการ  
6. รศ.จิตราภรณ1 ธวัชพันธุ1 กรรมการประจําคณะ(อาจารย1ประจํา) กรรมการ  
7. อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ ผู แทนคณาจารย1  กรรมการ  
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 

ผู'ไม2มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก1 สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1   ลาราชการ  
2. รศ.ปริทรรศน1  นฤทุม  ผู ทรงคุณวุฒิ      ลาประชุม  
ผู'เข'าร2วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ1 แก วประสิทธ์ิ รองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.ดร.พจมาลย1  พูลมี รองคณบดีฝ�ายกิจการนิสิต 
3. อ.ดร.จุฑาทิพย1 โพธ์ิอุบล ผู ช+วยคณบดีฝ�ายวิชาการ  
4. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ+ม หัวหน าศูนย1ส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี 
5. อ.ดร.ศศิมลฑล ม+วงศรีจันทร1  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส1  
6. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย1 ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
7. อ.ดร.พงศ1พันธ1   ศรีเมือง  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร1 
8. อ.ดร.วิสุทธ์ิ จรูญธวัชชัย ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 
9. อ.ดร.วรัทภพ  ชัยเนตร  แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร1  
10. อ.ดร.เขวิกา สุขเอ่ียม แทนประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เร่ิมประชุมเวลา  9.30 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

  ด วยผู ช+วยศาสตราจารย1 ดร.ชานันก1 สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ติดภารกิจอ่ืน และได 
มอบหมายให รองคณบดีฝ�ายวิชาการ ทําหน าท่ีประธานการประชุม โดยเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

วาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ'งเพ่ือทราบ 

   ไม+มี  
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 1/2557 

 ประธานขอเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร1 และ
วิทยาศาสตร1 คร้ังที่ 1/2557 เม่ือวันจันทร1ที่ 27 มกราคม 2557 เพื่อรับรองรายละเอียดอ างอิงที่ 040189T5 เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ1 2557 หรือสืบค นที่  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?040189T5 และนําเสนอใน
การประชุมด วยแล ว  

 ประธานจึงขอเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

วาระที่  3 เร่ืองแจ'งเพ่ือทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2556  

 ตามที่กําหนดให หน+วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อแจ ง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ น้ัน   
 งานนโยบายและแผน สรุปรายงานผลการดําเนินงานของหน+วยงานภายใน/โครงการ และฝ�ายต+างๆ 
ประจําเดือนมกราคม 2557 รายงานเมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ1 2557 รายละเอียดอ างอิงที่  0410ARY0 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0410ARY0  ดังน้ี  
ลําดับ 

ที่ หน2วยงาน 
การนําส2งรายงาน 

ธันวาคม 2556 มกราคม 2557 กุมภาพันธ� 2557 

1 ฝ�ายบริหาร 23 ธ.ค56 21 ม.ค 57 ไม+มรีายงาน 

2 ฝ�ายวิชาการ   12 ธ.ค.56 15 ม.ค.57 10 ก.พ.57 

3 ฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน 

4 ฝ�ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 20 ธ.ค.56 15 ม.ค.57 10 ก.พ.57 

5 ฝ�ายกิจการนิสิต  12 ธ.ค.56 10 ม.ค.57 10 ก.พ.57 

6 ฝ�ายวางแผนและพัฒนา 6 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 5 ก.พ.57 

7 ฝ�ายประกันคณุภาพ 12 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 5 ก.พ.57 

8 ฝ�ายวิเทศสัมพันธ1และบัณฑิตศึกษา  20 ธ.ค.56 15 ม.ค.57 10 ก.พ.57 

9 สายวิชาคณิตศาสตร1 6 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 10 ก.พ.57 

10 สายวิชาวิทยาศาสตร1 20 ธ.ค.56 21 ม.ค.57 19 ก.พ.57 

11 สายวิชาศิลปศาสตร1 12 ธ.ค.56 13 ม.ค.57 11 ก.พ.57 

12 โครงการปริญญาตร ีภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 13 ธ.ค.56 9 ม.ค.57 11 ก.พ.57 

13 โครงการปริญญาตร ีวิทยาการคอมพิวเตอร1 ภ.พิเศษ 20 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 18 ก.พ.57 

14 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ 20 ธ.ค.56 10 ม.ค.57 13 ก.พ.57 

15 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ 4 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 5 ก.พ.57 

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

17 โครงการปริญญาโท วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร1)  2 ธ.ค.56 ไม+มีรายงาน ไม+มีรายงาน 

18 โครงการปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร1) ภาคพิเศษ 20 ธ.ค.56 20 ม.ค.57 13 ก.พ.57 

19 ศูนย1ส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลย ี 20 ธ.ค.56 9 ม.ค.57 11 ก.พ.57 

20 สํานักงานเลขานุการ 6 ธ.ค.56 6 ม.ค.57 5 ก.พ.57 

21 โครงการจดัตัง้สายวิชาเคม ี 9 ธ.ค.56 7 ม.ค.57 10 ก.พ.57 

22 โครงการจดัตัง้ส+วนงานจดัการศึกษา 6 ธ.ค.56 - - 
23 โครงการจดัตัง้สายวิชาฟEสิกส1 13 ธ.ค.56 16 ม.ค.57 13 ก.พ.57 
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24 โครงการจดัตัง้สายวิชาจุลชีววิทยา 12 ธ.ค.56 9 ม.ค.57 13 ก.พ.57 

25 โครงการจดัตัง้สายวิชาคอมพิวเตอร1 12 ธ.ค.56 15 ม.ค.57 18 ก.พ.57 

26 โครงการจดัตัง้สายวิชาสังคมศาสตร1 20 ธ.ค.56 20 ม.ค.57 13 ก.พ.57 

27 โครงการจดัตัง้ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 13 ธ.ค.56 15 ม.ค.57 18 ก.พ.57 

28 โครงการจดัตัง้สายวิชาภาษาอังกฤษ 20 ธ.ค. 56 21 ม.ค. 57 ไม+มีรายงาน 

29 โครงการจดัตัง้สายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร1 9 ธ.ค.56 13 ม.ค.57 10 ก.พ.57 

รวมหน2วยงานที่ไม2ส2งรายงาน 1 2 4 

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ'าง งบลงทุน ประจําป= 2557   
หน+วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ างรายการครุภัณฑ1 ประจําปe 

2557 เงินงบประมาณ ประจําปe 2557 และผลการจัดซ้ือจัดจ างเงินรายได  ประจําปe 2557 ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1ตุลาคม 2556 
ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ1 2557 รายละเอียดสืบค นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?050Y6VJQ 
หรืออ างอิงท่ี 050Y6VJQ เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ1 2557      

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก2อสร'างอาคาร  

หน+วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานความก าวหน าในการดําเนินงานโครงการก+อสร างอาคาร 2 
โครงการ จากเงินกู  สอ.มก. และ เงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 (บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ) ประจําปe 
2557 รายละเอียดสืบค นที่  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?050Y8O27 หรืออ างอิงท่ี 
050Y8O27 เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ1 2557 ดังน้ี    

ลําดับท่ี โครงการ วงเงินค+าก+อสร าง ความก าวหน าในการดําเนินงาน 
1 โครงการก+อสร างอาคารศูนย1การศกึษา

อุตสาหกรรมบริการนานาชาต ิ
438,700,000 บาท  
 

ได ตรวจรับงานก+อสร าง งวดท่ี 3 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 
2556 ป6จจุบันอยู+ในระหว+างดําเนินงาน งวดท่ี 4 ซึ่งมี
รายละเอียดของงานดังนี้ 
สัญญาเริ่ม 12 มีนาคม 2556  วันส้ินสุดสัญญา 28 สิงหาคม 
2558  งวดงาน/เงิน 15 งวด 
ระยะเวลาก+อสร างตามสัญญา  900  วัน 
ใช เวลาในการก+อสร างไปแล ว   279  วัน 
เหลือระยะเวลาก+อสร างตามสัญญา  621  วัน 
ความก าวหน าตามแผนงานหลัก     22.46 % 
ความก าวหน าท่ีทําได จริง            22.74 % 
ช ากว+าแผนงานหลัก คิดเปlน%        3.72 % 
ช ากว+าแผนงานหลัก คิดเปlนวัน         37 วัน     
เบิกจ+ายเงินประจํางวดแล ว  65,805,000.- บาท คงเหลือ 
372,895,000 บาท  
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ลําดับท่ี โครงการ วงเงินค+าก+อสร าง ความก าวหน าในการดําเนินงาน 
2 โครงการก+อสร างอาคารกิจกรรมนสิิต 13,666,000 บาท การดําเนินงานป6จจุบันอยู+ในระหว+างงานงวดท่ี 3 และ 4 

และได ดําเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาการก+อสร าง
เนื่องจากมีงานเพิ่ม-ลดคานพื้นช้ัน 2 – 3 และเสาบันได 
และมีการเปล่ียนแปลงการตอกเสาเข็มจากเข็มตอกเปlนเข็ม
เจาะ โดยขอขยายเวลาเพิ่ม 132 วัน ส้ินสุดสัญญาจากเดิม 
8 มกราคม 2557 เปlน 20 พฤษภาคม 2557 งบประมาณ
เพิ่มข้ึน 400,000 บาท รายละเอียดของงาน ดังนี้ 
สัญญาเริ่ม 3 พฤษภาคม 2556  วันส้ินสุดสัญญา 8 
มกราคม  2557 ขยายเปlนวันท่ี  20 พฤษภาคม 2557   
ระยะเวลาก+อสร างตามสัญญา  250  วัน + 132 วัน เปlน 
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 ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.4 โครงการอบรมการใช'โปรแกรม Excel เพ่ือการจัดทําแผน สําหรับผู'ปฏิบัติ   
ด วยรองคณบดีฝ�ายวางแผน แจ งประชาสัมพันธ1โครงการอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการ

จัดทําแผนโดยเรียนเชิญ อ.ดร.ปEติ ตรีสุกล เปlนวิทยากร และมีโปรแกรมสําเร็จรูปข้ึนเว็บไซต1คณะฯ ตรงเอกสารเผยแพร+ ฝ�าย
วางแผนและพัฒนา เรื่อง การเขียนโครงการจากอบรม Excel  จํานวน 2 รายการ ดังน้ี  

 โปรแกรม 1 สําหรับใช ในปe 2556 - 2557 Update 17/02/14  
 โปรแกรม 2 สําหรับใช ในปe 2558 Update 19/02/14  

สืบค นได ท่ี http://flas.kps.ku.ac.th/2013/index.php/th/document-th รายละเอียดอ างอิงที่ 040WVMJL วันที่ 19 
กุมภาพันธ1 2557 หรือสืบค นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?040WVMJL   

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.5 รับทราบนโยบายการพัฒนา และแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาในระยะ 4 ป= ของหน2วยงาน  
 ด วยกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/1658 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2557 แจ งมติท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันจันทร1ท่ี 27 มกราคม 2557 เรื่อง นโยบายการพัฒนา และ
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาในระยะ 4 ปe ของหน+วยงาน โดยมีมติ ดังน้ี  

1. เห็นชอบนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ในระยะ 4 ปe 
2. ให ชะลอกระบวนการสรรหาผู อํานวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชาไว ก+อนจนกว+ามหาวิทยาลัย

จะพิจารณาปรับปรุงโครงสร างการบริหารวิทยาเขตศรีราชาแล วเสร็จ  
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3. เห็นชอบแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ในระยะ 4 ปe (วันที่ 1 
มิถุนายน 2557-วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561) รายละเอียดอ างอิงท่ี ZR0T9J19 วันท่ี  6 กุมภาพันธ1 2557 หรือสืบค นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZR0T9J19     

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.6 รับทราบ ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต2งต้ังบุคคลให'ดํารง
ตําแหน2งทางวิชาการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557  

 ด วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 แจ งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 เรื่อง หลักเกณฑ1และวิธีการ
พิจารณาแต+งต้ังบุคคลให ดํารงตําแหน+งทางวิชาการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2557 โดยมีผลใช บังคับต้ังแต+วันท่ี 1 กุมภาพันธ1 2557 
เปlนต นไป รายละเอียดที่สําคัญโดยสังเขปท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิมเก่ียวข องกับคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังน้ี  

− คณะกรรมการประจําคณะตรวจผลงาน และการตีพิมพ1เผยแพร+ให เปlนไปตามหลักเกณฑ1และวิธีการท่ี 
ก.พ.อ.กําหนด และวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานทางวิชาการต องเปlนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ1การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 
2556  

− องค1ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จากเดิม หัวหน าภาควิชา เปlนประธาน และมี
ผู ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายช่ือท่ีคณะแต+งต้ัง เปlนกรรมการ 2 ท+าน ปรับเปlน  

1. คณบดี หรือ หัวหน าภาควิชา หรือผู บังคับบัญชาช้ันต น  เปlนประธานอนุกรรมการ  
2. อาจารย1ที่มีตําแหน+งทางวิชาการไม+ตํ่ากว+าตําแหน+งท่ีขอในสาขาท่ีเก่ียวข องภายในหรือภายนอกคณะ 

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันจํานวนไม+น อยกว+า 3 ราย เปlนอนุกรรมการ  
 รายละเอียดสืบค นที่  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZS0W9W37 หรือ

อ างอิงท่ี ZS0W9W37 วันที่  7 กุมภาพันธ1 2557    

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.7 รับทราบ ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เร่ือง ข'อบังคับว2าด'วยหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการสอน
ในการเสนอขอตําแหน2งทางวิชาการ พ.ศ. 2557  

 ด วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 แจ งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 เรื่อง ข อบังคับว+าด วย
หลักเกณฑ1และวิธีการประเมินผลการสอนขอตําแหน+งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 โดยมีผลใช บังคับต้ังแต+วันที่ 1 กุมภาพันธ1 
2557 เปlนต นไป รายละเอียดที่สําคัญโดยสังเขปท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิมเก่ียวข องกับคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังน้ี  

− ให คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการแต+งต้ัง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน โดยมีองค1ประกอบ ดังน้ี  

1. คณบดี หรือ หัวหน าภาควิชา หรือผู บังคับบัญชาช้ันต น  เปlนประธานอนุกรรมการ  
2. อาจารย1ท่ีมีตําแหน+งทางวิชาการไม+ตํ่ากว+าตําแหน+งที่ขอในสาขาท่ีเก่ียวข องภายใน หรือภายนอกคณะ 

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันจํานวนไม+น อยกว+า 3 ราย เปlนอนุกรรมการ  
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− คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อทําหน าท่ีประเมินความสามารถในการสอนและประเมินผล
เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนแล วแต+กรณีในการเสนอขอตําแหน+งทางวิชาการ (เดิมทําหน าที่ประเมิน
ความสามารถในการสอนเท+าน้ัน)  

 รายละเอียดสืบค นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZV0PFTJ7 หรืออ างอิง
ท่ี ZV0PFTJ7 10 กุมภาพันธ1 2557 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมมีข อคิดเห็น และเสนอให คณะฯ จัดโครงการประชุมโดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัย/
กองการเจ าหน าที่ เพื่อให ข อมูล และสร างความเข าใจ ให ความรู แก+คณาจารย1ในโอกาสต+อไปด วย     

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ�ายวิชาการ พิจารณาประสานงานจัดโครงการตาม

ข อเสนอแนะของที่ประชุม  

3.8 แผนการรับนิสิตใหม2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� จําแนกตามระดับปริญญา กลุ2มสาขา คณะและวิทยา
เขต ป=การศึกษา 2557-2560(ระยะ 4 ป=)  

 ด วยกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว.0086 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2557 แจ งเรื่องแผนการรับ
นิสิตใหม+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 จําแนกตามระดับปริญญา กลุ+มสาขา คณะและวิทยาเขต ปeการศึกษา 2557-2560 
(ระยะ 4 ปe) เพื่อให หน+วยงานใช ในการบริหารจัดการรับนิสิตใหม+ โดยสามารถ Download แผนการรับนิสิตใหม+ฯ ได ท่ี 
Http://www.planning.ku.ac.th  รายละเ อียดอ า ง อิ ง ท่ีZK0YO466 เ ม่ือ วันที่  30  มกราคม 2557  หรื อ สืบค น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZK0YO466    

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.9 พิจารณาร2างหลักเกณฑ�การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  

ด วยรองอธิการบดีฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคล ประธานคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเปlน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  แจ งการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2556 พิจารณา
แล วมีมติให นําร+างหลักเกณฑ1และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน เสนอให หน+วยงาน
พิจารณาให ข อเสนอแนะและข อคิดเห็น ก+อนนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ ดังน้ันจึงขอให หน+วยงานพิจารณาร+าง
หลักเกณฑ1การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย และแจ งกลับมายังกองการเจ าหน าท่ีภายในวันท่ี 11 กุมภาพันธ1 2557 น้ัน  

คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ได นําเสนอหัวหน าหน+วยงาน/โครงการ และบุคลากรภายในคณะฯ 
เพื่อให พิจารณาให ความเห็น และข อเสนอแนะต+าง ๆ เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ1 2556 โดยนําเสนอให  e-Office อ างอิงท่ี 
ZR0QVYT9 หรือสืบค นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZR0QVYT9 ซึ่งจากการสรุปข อมูล
ไม+มีผู เสนอความเห็น หรือ ข อเสนอแนะใด ๆ  

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามร+างของมหาวิทยาลัยฯ และแจ งให มหาวิทยาลัยทราบต+อไป   
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วาระที่ 4  เร่ืองสืบเน่ืองและพิจารณา   
4.1 ขอยกเลิกการขออนุมัติประเมินการสอนในการเสนอขอตําแหน2งวิชาการ (อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธ�)  
 ตามที่ ดร.พัชนี วิชิตพันธุ1 ตําแหน+งอาจารย1 สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร1 เสนอผลงานเพื่อ

ขอประเมินผลการสอน ขอยกเลิกการขออนุมัติประเมินการสอนตําแหน+งวิชาการ เน่ืองจากขอให แก เอกสารให พร อมสมบูรณ1 
ดังน้ันจึงขอเล่ือนการรับประเมินการสอน และเมือแก ไขเอกสารเรียบร อยแล ว จะเสนอขออนุมัติประเมินการสอนใหม+
ภายหลัง รายละเอียดสืบค นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZJ0X9JQK หรืออ างอิงท่ี 
ZJ0X9JQK เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2557    

 

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

4.2 ขอประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน2งทางวิชาการ (อ.ดร.พริมา พิริยางกูร)    
ด วย ดร.พริมา พิริยางกูร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+ง อาจารย1 สาขาวิชาชีวเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1  ได รับอนุมัติบรรจุเข ารับราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต+วันที่ 10 กรกฎาคม 
2550 โดยมีอายุราชการ 6 ปe 7 เดือน 3 วัน (สํานักงานเลขานุการรับเร่ือง เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ1 2557) เสนอขอ
ประเมินผลการสอนในการขอตําแหน+งทางวิชาการในตําแหน+งผู ช+วยศาสตราจารย1 สาขาวิชาชีวเคมี โดยเสนอขอประเมินผล
การสอนในรายวิชา 01402311 ชีวเคมี 1 (Biochemistry I) ภาคฤดูร อน ปeการศึกษา 2557 และจัดส+งเอกสารประกอบ ด วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบที่ 1)  

2. แบบประวัติส+วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)    

3. เอกสารประกอบการสอน 01402311 ชีวเคมี 1 (Biochemistry I)         

4. ประมวลการสอนรายวิชา 01402311 ชีวเคมี 1 (Biochemistry I) ภาคฤดูร อน 1 ปeการศึกษา 2557       

ท้ังน้ีหัวหน าสายวิชาวิทยาศาสตร1 ได ตรวจสอบคุณสมบัติช่ัวโมงสอนและเอกสารผลงานเรียบร อยแล ว และ
สํานักงานเลขานุการคณะ รับเร่ืองเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ1 2557 และจากการตรวจสอบ มีเอกสารครบถ วน รายละเอียด
สืบค นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZY0XZBLB  หรืออ างอิงท่ี ZY0XZBLB  เม่ือวันที่ 13 
กุมภาพันธ1 2557        

ดังน้ัน เพื่อให การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ดําเนินไปด วยความเรียบร อย 
และเปlนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 เรื่อง ข อบังคับว+าด วยหลักเกณฑ1และวิธีการประเมินผลการสอนขอ
ตําแหน+งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 โดยมีผลใช บังคับต้ังแต+วันที่ 1 กุมภาพันธ1 2557 เปlนต นไป โดยให คณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการ แต+งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน โดยมี
องค1ประกอบ ดังน้ี  

1. คณบดี หรือ หัวหน าภาควิชา หรือผู บังคับบัญชาช้ันต น  เปlนประธานอนุกรรมการ  
2. อาจารย1ท่ีมีตําแหน+งทางวิชาการไม+ตํ่ากว+าตําแหน+งที่ขอในสาขาท่ีเก่ียวข องภายใน หรือภายนอกคณะ 

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันจํานวนไม+น อยกว+า 3 ราย เปlนอนุกรรมการ  

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมพิจารณา   
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มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยพิจารณาเสนอหัวหน าสายวิชาวิทยาศาสตร1 เปlนประธานอนุกรรมการ และ
มอบหัวหน าสายวิชาวิทยาศาสตร1 พิจารณาเสนอช่ือผู ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ จํานวน 3 ท+าน 
เพื่อเปlนอนุกรรมการ เพื่อนําเสนอคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ ให ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาเสนอแต+งต้ังต+อไป   

4.3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป= (เงินรายได') 2557 ไตรมาสที่ 1  
040WVMJL 19 กุมภาพันธ� 2557  
ด วยรองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา ขอเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปe (เงินรายได ) 2557 ไตรมาสท่ี 1  040WVMJL 19 กุมภาพันธ1 2557 รายละเอียดอ างอิงที่ 040WVMJL เม่ือวันที่ 19
กุมภาพันธ1 2557 หรือสืบค นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?040WVMJL ดังน้ี  

 
สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป=งบประมาณ (เงินรายได') 2557 ไตรมาส 1 ศวท. 

ลําดับที่ หน2วยงาน 
จํานวน
โครงการ 

ไตรมาส 1  
(ต.ค. - ธ.ค.

56) 

หมาย
เหตุ 

1 ฝ�ายกิจการนิสิต 4     
3 ฝ�ายบริหาร 2     
4 ฝ�ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ1 2     
5 ฝ�ายประกันคุณภาพ 5     
6 ฝ�ายวางแผนและพัฒนา  3     
7 ฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ 2     
8 ฝ�ายวิชาการ 8     
10 สายวิชาคณิตศาสตร1 12 1   
11 สายวิชาวิทยาศาสตร1 29 1   
12 สายวิชาศิลปศาสตร1 19     
13 โครงการจดัต้ังภาควิชาคอมพิวเตอร1 12     
14 โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร1 ภาคพิเศษ 21 3   
15 โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 27 3   
16 โครงการจดัต้ังภาควิชาเคม ี 12     
17 โครงการจดัต้ังภาควิชาจุลชีววิทยา 7     
18 โครงการจดัต้ังภาควิชาฟEสิกส1 9     
19 โครงการจดัต้ังภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร1 24 3   
20 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ภาคพิเศษ 23 4   
21 โครงการจดัต้ังภาควิชาสังคมศาสตร1 4 1   
22 โครงการศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร1 ภาคพิเศษ 9 1   
23 โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 26 2   
24 โครงการจดัต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 8 1   
25 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท+องเท่ียว ภาคพิเศษ 29     
26 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร1 7     
27 สํานักงานเลขานุการ 5     
28 ส+วนงานจัดการศึกษา 5     
29 ศูนย1ส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลย ี 7     
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รวม 321 20   

ข อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ1 2557  

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม      เห็นชอบ และขอให ทุกหน+วยงานเร+งดําเนินการโครงการ/กิจกรรมให แล วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติงานด วย   

 

  

4.4 การจัดทํางบประมาณเงินรายได' ประจําป= 2558   
ด วยกองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว.138 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ1 2557 แจ งขอให หน+วยงาน

ดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายได  ประจําปeงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยมีรายละเอียดกําหนดการโดยสังเขป ดังน้ี    
1. ดําเนินการผ+านระบบ e - Revenue ซ่ึงเปEดระบบให หน+วยงานดําเนินการต้ังแต+วันที่ 12 กุมภาพันธ1 

2557  
2. กําหนดส+งเอกสารรายละเอียดทุกแบบฟอร1มที่บันทึกเข าในระบบให กองแผนงาน จํานวน 1 ชุด  ภายใน

วันที่ 12 มีนาคม 2557  

ทั้งน้ีได มอบงานนโยบายและแผน ประสานงานเพื่อดําเนินการรวบรวมข อมูล และได แจ งทุกฝ�าย หน+วยงาน/
โครงการ เพื่อนําเสนอข อมูลแผนงบประมาณรายรับ -รายจ+าย ตามนโยบาย หลักเกณฑ1 และแนวทางการจัดทํางบประมาณ
เงินรายได  ประจําปe 2558 ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดเรียบร อยแล ว  

อน่ึง เพื่อให การดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได  ประจําปe 2558 สอดคล องกับการจัดทําแผนกล
ยุทธ1ทางการเงิน ซึ่งรองคณบดีฝ�ายบริหารรับผิดชอบ และจัดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี 28 กุมภาพันธ1 2557 งาน
นโยบายและแผน จะประสานงานกับฝ�ายบริหาร และจักนําเสนอแผนงบประมาณท่ีรวบรวมเสร็จเรียบร อยนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต+อไป รายละเอียดอ างอิงท่ี ZY0U4Y6L เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ1 2557 หรือสืบค นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?ZY0U4Y6L และอ างอิง ท่ี  020T955O เมื่อ วันท่ี 17 
กุมภาพันธ1 2557 หรือสืบค นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?020T955O 

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม     เห็นชอบ ดังน้ี  

1. ให ดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได  ประจําปe 2558 ตามนโยบาย หลักเกณฑ1 และแนวทาง
การจัดทํางบประมาณเงินรายได  ประจําปe 2558 โดยเน นให ทุกหน+วยงาน/โครงการ หักเงินสะสมจากยอดรายรับ ไม+น อยกว+า
ร อยละ 15 และต้ังงบประมาณรายจ+ายงบอุดหนุนเพื่อการวิจัยไม+น อยกว+าร อยละ 10 กรณีท่ีไม+สามารถดําเนินการได ให ช้ีแจง
เหตุผล ความจําเปlนเสนอคณบดีเพื่อประกอบการพิจารณา    

2.  กรณีที่หน+วยงาน/โครงการ ต องการเปล่ียนแปลงผู รับผิดชอบการกรอกข อมูลในระบบออนไลน1 ขอให 
แจ งช่ือพร อม account nontri ด+วนเพื่อกําหนดสิทธ์ิให   

3.  ขอให ทุกหน+วยงาน/โครงการ เร+งดําเนินการจัดส+งข อมูลแผนคําของบประมาณภายในวันท่ี 3 มีนาคม 
2557  
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4.  การจัดทําคําของบประมาณขอให ใช แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปe ซึ่งฝ�ายวางแผนฯ 
รวบรวมไว  (เล+มสีเขียว)  

5. นัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาคําของบประมาณประจําปe 2558 ใน
วันที่ 10 มีนาคม 2557   

4.5 ขอเปSดรายวิชาใหม2สาขาวิชาภาษาจีน 1 รายวิชา 

ด วยสาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร1 ขอเสนอเปEดรายวิชาซึ่งสอนด วยภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 
02712xxx ชาติพันธุ1จีนในประเทศไทย (The Ethnic Chinese in Thailand) 3 (3-0-6) หมวดวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญา
ตรี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให ทันสมัย เสริมสร างวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1ให เข มแข็ง ตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 ระยะ 10 ปe (พ.ศ. 2556 – 2565) รายละเอียดอ างอิงที่ 0N0VAKDY เมื่อวันที่ 10 
มีนาคม 2557 หรือสืบค นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0N0VAKDY  

ที่ประชุมคณะกรรมการฝ�ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ในการประชุม เมื่อวันท่ี 19
กุมภาพันธ1 2557 พิจารณาแล วมีมติเห็นชอบ  

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให นําเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตกําแพงแสน พิจารณา
ต+อไป    

4.6 ขอเปSดรายวิชาใหม2สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 6 รายวิชา    

ด วยสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สายวิชาศิลปศาสตร1 แจ งขอเสนอเปEดรายวิชาใหม+ จํานวน 6 รายวิชา 
ดังน้ี  

1. 02714101 รายวิชา การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Deciding)  3 (3-0-6)  

2. 02714102 รายวิชา การคิดเชิงเหตุผล (Rational Thinking)  3 (3-0-6)  

3. 02714103 รายวิชา การคิดเชิงวิพากษ1และสร างสรรค1 (Critical and Creative Thinking)  3 (3-0-6)  

4. 02714104 รายวิชา การคิดเชิงปรัชญา (Philosophical Thinking)  3 (3-0-6)  

5. 02714105 รายวิชา การคิดเชิงจริยธรรม (Moral Thinking)  3 (3-0-6)  

6. 02714106 รายวิชา ปรัชญาในหนัง (Philosophy in Film)  3 (3-0-6)  

โดยรายวิชาดังกล+าวจัดอยู+ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ+มวิชามนุษยศาสตร1 หมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อให นิสิต 
ณ วิทยาเขตกําแพงแสนมีโอกาสจะได เรียนรู รายวิชาด านการคิดแบบใหม+ อย+างหลากหลาย และสามารถนําไปใช อย+างเปlน
รู ป ธ ร ร ม  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ า ง อิ ง ที่  090UYI3E เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 4  กุ ม ภ า พั น ธ1 2 5 5 7  ห รื อ สื บ ค น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?090UYI3E  ท้ังน้ีสายวิชาศิลปศาสตร1 แจ งเพิ่มเติมว+ารายวิชา
ดังกล+าวสาขาวิชาได ตรวจสอบแล วไม+ซ้ําซ อนกับรายวิชาท่ีมีอยู+ในคณะและวิทยาเขตอ่ืน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการฝ�ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ในการประชุม เมื่อวันท่ี 19
กุมภาพันธ1 2557 พิจารณาแล วมีมติเห็นชอบ   

ประธานจึงขอเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา   
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให นําเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 วิทยาเขตกําแพงแสน พิจารณา
ต+อไป    

4.7 การพิจารณาและแก'ไขระดับผลการเรียนรายวิชา Foundation English III 

ด วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา มีบันทึกแจ งเรื่องการพิจารณาและแก ไขระดับผลการเรียน
รายวิชา Foundation English III ของนางสาวนันทิชา พรหมจันทร1ทัน นิสิตช้ันปeที่ 2 หลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล+าวในภาคต น ปeการศึกษา 2556 และมีผลระดับคะแนน F ทั้งน้ีนิสิตมั่นใจว+าทําข อสอบได  จึง
ย่ืนคําร องขอตรวจสอบคะแนนจากอาจารย1ผู สอน ทําให ทราบว+าผลคะแนนผิดพลาด นิสิตได ระดับคะแนน B+ และอาจารย1
ผู สอนจะแก ไขคะแนนให  น้ัน  

ป6จจุบันนิสิตยังไม+ได รับการแก ไขคะแนน ดังน้ันเพื่อมิให นิสิตสูญเสียโอกาสในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ซ่ึงมีรายวิชา Foundation English III เปlนวิชาพื้นฐาน จึงขอให พิจารณาตรวจสอบและแก ไขผลการเรียนของนิสิตด วย  

อน่ึง จากการตรวจสอบข อมูลพบว+า อ.จิตตินันท1 สถลนันทน1 ได มีหนังสือแจ งขอแก ไขคะแนนให แก+นิสิตราย
ดังกล+าวแล ว โดยสํานักงานเลขานุนการ รับเร่ืองเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ1 2557 และลงทะเบียนรับเร่ืองเข ารับเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ1 2557 เน่ืองจากวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ1 2557 สํานักงานเลขานุการเดินทางไปสัมมนาบุคลากรนอกสถานท่ี 
และเรื่องดังกล+าวนําเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา และจะเวียนในระบบเพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ต+อไป  

ประธานจึงขอเสนอให ท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

วาระที่ 5  วาระคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ประจําป= 2557 

5.1 ด'านการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 

  - 

5.2 ด'านการเพ่ิมและพัฒนางานด'านวิจัยและบริการวิชาการให'เข'มแข็ง   

- 

5.3 ด'านการบริหารจัดการเชิงรุก    

-  

วาระที่  6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
6.1 รายงานสถานภาพการเงิน ประจําเดือน   

ด วยหน+วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานการเงิน ข อมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ1 2557  ไตรมาสท่ี 
2  โดยสามารถเบิกจ+ายงบดําเนินการแล ว สัดส+วนร อยละ 42.99  ไม+เปlนไปตามแผนท่ีมหาวิทยาลัยฯ ร อยละ 50 เน่ืองจาก
ข อ มู ล ที่ ร า ย ง า น ยั ง ไ ม+ ส้ิ น สุ ด ไ ต ร ม า ส ท่ี  2  ใ น วั น ท่ี  3 1  มี น า ค ม  2 5 5 7  ร า ย ล ะ เ อี ย ด  สื บ ค น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0510RFZL หรืออ างอิงท่ี 0510RFZL วันที่ 20 กุมภาพันธ1 
2557  

หน+วยงาน วงเงิน 100% กันเงิน ร อยละ คงเหลือ เบิกจ+ายแล ว ร อยละ 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 1,513,290.00  1,247,626.40  82.44 265,663.60   556,512.40  36.78 
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สํานักงานเลขานุการ 50,540.00  15,310.00  30.29 35,230.00  15,310.00  30.29 
สายวิชาคณิตศาสตร� 87,710.00  31,554.00  35.98 56,156.00  31,554.00  35.98 
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร�  128,640.00 55,060.00 42.80 73,580.00 55,056.00 42.80 
สายวิชาศิลปศาสตร� 70,546.00 23,215.00 32.91 47,331.00 23,215.00 32.91 
โครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ 99,594.00 65,740.00 66.01 33,854.00 2,930.00 2.94 
สายวิชาวิทยาศาสตร� 172,430.00 37,439.00 37.44 60,034.00 27,839.00 27.84 
สายวิชาวิทยาศาสตร1 100,000.00 39,715.00 39.72 60,285.00 30,115.00 30.12 
รายวิชาวิทยาศาสตร1ส่ิงแวดล อม 43,668.00              8,064.29             18.47 35,603.71              8,064.29               18.47 
รายวิชาวิทยาศาสตร1ชีวผลิตภัณฑ1  60,832.00              23,480.30             38.60 37,351.70              12,080.30                  19.86 
สาขาชีววิทยา 186,360.00              81,224.08              43.58 105,135.92              81,224.08                43.58 

หน+วยงาน วงเงิน 100% กันเงิน ร อยละ คงเหลือ เบิกจ+ายแล ว ร อยละ 
สาขาพฤกษศาสตร1 169,080.00 83,007.80 49.09 86,072.20 79,527.80 47.04 
สาขาชีวเคมี 111,800.00 31,663.30 28.32 80,136.70 31,663.30 28.32 
สาขาพันธุศาสตร1 139,750.00            59,853.83              42.83 79,896.17            59,853.83              42.83 
สาขาสัตววิทยา 74,530.00            13,204.80              17.72 61,325.20              13,204.80              17.72 
โครงการจดัตัง้สายวิชาเคม ี 470,000.00            433,525.67              92.24 36,474.33              406,481.42              86.46 
โครงการจดัตัง้สายวิชาฟEสิกส1 182,790.00            46,910.00             25.66 135,880.00            46,910.00               25.66 
โครงการจดัตัง้สายวิชาสังคม 17,810.00              5,400.00                30.32 12,410.00              5,400.00                30.32 
โครงการจดัตัง้สายวิชาบริหารฯ 74,310.00            60,033.00            80.79 14,277.00              60,033.00              80.79 
อบน. 10,660.00 10,500.00 98.50 160.00 0 0.00 
ศสวท. 12,670.00 0 0.00 12,670.00 0 0.00 
โครงการจดัตัง้สายวิชาจุลชีววิทยา 191,420.00              112,685.23              58.87 78,734.77              112,685.23                58.87 

รวม 3,796,000.00           2,447,772.70           64.48 1,348,227.30              1,631,824.45                  42.99 

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

6.2 รายงานการใช'สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมกราคม 2557  
ตามท่ีคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ติดต้ังมิเตอร1ไฟฟ�าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ต้ังแต+

เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1 และต องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดค+าใช จ+ายสาธารณูปโภค ร อยละ 5 ต+อปe และป6จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช พลังงาน
ของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ ประจําปe 2555 เพื่อลดค+า
ไฟฟ�าและประหยัดพลังงาน ซึ่งอยู+ในระหว+างกําหนดแนวทางปฏิบัติ น้ัน    

หน+วยอาคารสถานที่ สํานักงานเลขานุการ ยังมิได รายงานสถิติข อมูลการใช สาธารณูปโภค(ค+าไฟฟ�า ค+า
โทรศัพท1 ค+านํ้ามันเช้ือเพลิง) ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2557 จึงขอรายงานในการประชุมครั้งต+อไป   

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ     

6.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 3/2557  
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ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 ทุกวันจันทร1ท่ี 4 หรือวันจันทร1สุดท ายของทุกเดือน น้ัน  

เพื่อให การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได ล+วงหน า จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 ครั้งท่ี 3/2557 ประจําเดือนมีนาคม 2557 ในวันจันทร1ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 
9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร อมรายละเอียดภายในวันศุกร1ที่ 21 มีนาคม 2557 และจัดส+งระเบียบวาระการ
ประชุมให คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 26 มีนาคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

6.4 เร่ืองแจ'งจากรองคณบดีฝfายบริหาร 

รองคณบดีฝ�ายบริหาร แจ งให ท่ีประชุมทราบข อมูล 2 เรื่อง ดังน้ี   

1.  แนวทาง และมาตรการดําเนินการกรณีบุคลากรสายวิชาการไม+ผ+านเกณฑ1มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าใน
ฐานะอาจารย1ประจํา และภาระงานทางวิชาการ  โดยเกณฑ1ท่ีพิจารณา ประกอบด วย  

     - ระยะเวลาในการประเมิน ใช ตามรอบปeงบประมาณ    

     - การคิดภาระงานข้ันตํ่า คิดเฉล่ียต+อปe รวม 2 ภาคการศึกษา เกณฑ1 35 หน+วยช่ัวโมง/สัปดาห1  

     - กรณีผลการประเมินไม+ผ+านภาระงานข้ันตํ่า 2 ปe ติดต+อกัน จะไม+ได รับการพิจารณาการเล่ือน
เงินเดือน/ค+าจ างในปeต+อไป   

     - กรณีผลการประเมินไม+ผ+านภาระงานมาตรฐานทางวิชาการ 3 ปe ติดต+อกัน จะไม+ได รับการพิจารณา
การเล่ือนเงินเดือน/ค+าจ างในปeต+อไป    

 - เกณฑ1มาตรการดังกล+าวผ+านมติท่ีประชุม ก.บ.ม. เรียบร อยแล ว และเริ่มนับต้ังแต+รอบระยะเวลา
ปeงบประมาณ 2556 เปlนคร้ังที่ 1  สําหรับครั้งน้ีเปlนการรายงานเฉพาะในส+วนของข าราชการก+อน   

2.  การเตรียมความพร อมเพื่อรองรับการตรวจสอบจาก สตง.  

     รองอธิการบดีฝ�ายการเงินและทรัพย1สิน ได แจ งและเชิญประชุมผู บริหาร และหัวหน างานท่ีเก่ียวข อง
เพื่อร+วมประชุม และรับฟ6งการช้ีแจงและเตรียมความพร อมเพื่อรองรับการตรวจสอบจาก สตง.  กําหนดในช+วงเดือนมีนาคม 
2557 โดย สตง. ใช เจ าหน าที่ประมาณ 500 คน ป6จจุบันคณะฯ ดําเนินการกรอกข อมูลในระบบ KU-ERP เพื่อให แล วเสร็จทัน
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2557 แต+ป6ญหาที่ประสบได แก+ระบบเครือข+าย โปรแกรม KU-ERP ไม+เสถียร เปlนอุปสรรคที่คณะฯ 
ไม+สามารถควบคุมได  สําหรับการตรวจสอบเอกสาร โดยส+วนใหญ+จะอยู+ท่ีคณะฯ แต+ในส+วนของระดับหน+วยงานภายใน/
โครงการ หากมี สตง.เข าตรวจและต องการเอกสารเพิ่มเติม จะประสานงานแจ งให ทราบเปlนรายกรณี    

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม   รับทราบ และท่ีประชุมขอให รองคณบดีฝ�ายบริหาร พิจารณาแจ งเรื่องท่ี 1 ในระบบ e-

Office เพื่อให ชัดเจน และสามารถนําไปแจ งคณาจารย1ในสังกัดทราบโดยไม+คลาดเคล่ือน  

6.5 ติดตามเร่ืองเดิม  
ฝ�ายเลขานุการ แจ งติดตามเรื่องซึ่งท่ีประชุมมอบหมาย ดังน้ี  
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1. การประเมินผู บริหารระดับรองคณบดี ผู ช+วยคณบดี หัวหน าสายวิชา/เทียบเท+า ที่ประชุมมอบหมาย      
อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ ผู แทนคณาจารย1เปlนประธาน โดยขอให พิจารณาดําเนินการให แล วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557  

2. การประเมินผลคณบดี รอบที่ 4  ขอขยายเวลาและปEดระบบในวันท่ี 28 กุมภาพันธ1 2557 ขอให แจ ง
ประชาสัมพันธ1เชิญชวนอาจารย1และนิสิตทราบ เน่ืองจากคณะฯ เลือกวิธีที่ 1 บุคลากร ประเมินไม+น อยกว+าร อยละ 50  นิสิต
เข าร+วมประเมินไม+น อยกว+าร อยละ 25      

3. การประเมินผลอาจารย1โดยนิสิต ขอให ประชาสัมพันธ1ให นิสิตเข าประเมินในระบบออนไลน1 ตามรอบ
ระยะเวลา      

ประธานจึงขอเสนอให ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม   รับทราบ    

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู บันทึกรายงานการประชุม   

 
  

 


