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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
คร้ังที่ 3/2557 

วันจันทร�ที่ 31 มีนาคม 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.ป2ทมา จันทรเจริญสุข หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
6. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม ผู/ทรงคุณวุฒิ 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. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร ติดราชการ 
ผู%เข%าร/วมประชุม  
1. อ.ภัทรพร จินตกานนท รองคณบดีฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. อ.ดร.จุฑาทิพย โพธ์ิอุบล ผู/ช+วยคณบดีฝ(ายวิชาการ  
3. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ+ม หัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี 
4. อ.ดร.ปBติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 
5. อ.ดร.สุชีวัน กราบทอง  แทน ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟBสิกส   
6. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
7. อ.ปาริชาติ สุทธิเจษฎาโรจน แทน ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 
8. รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร  
9. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เร่ิมประชุมเวลา  9.30 น. 

เร่ืองที่ประชุม 

  ผู/ช+วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เริ่ม
การประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

วาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ%งเพ่ือทราบ 

1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู%บริหาร (คณบดี) ออนไลน�รอบป;ที่ 4     

ประธานแจ/งว+าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู/บริหาร (คณบดี) รอบปIที่ 4 (วันท่ี 21 พฤษภาคม 
2556 – วันท่ี 20 พฤษภาคม 2557) ทางเว็บไซต http://ex-assess.ku.ac.th  ระหว+างวันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ 2557  
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โดยใช/วิธีท่ี 1 (บุคลากรเข/าประเมินไม+น/อยกว+าร/อยละ 50 และนิสิตเข/าประเมินไม+น/อยกว+าร/อยละ 25) และรองคณบดีฝ(าย
บริหารได/นําเสนอรายงานผลการประเมินเรียบร/อยแล/ว โดยมีบุคลากร และนิสิตเข/าประเมินเป]นไปตามเกณฑ สําหรับผลการ
ประเมินจะนําเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ต+อไป   

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.2 อาจารย� และเจ%าหน%าที่สาขาภาษาจีนขอลาออกจาก จํานวน 3 ราย 

ประธานแจ/งว+าอาจารยและเจ/าหน/าที่สาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร จํานวน 3 ท+าน (ผศ.ดร.
ปราณี โชคขจิตสัมพันธ อ.ฉัตกฤษ รื่นจิตต และนายกฤษนรินทร จินดาหลวง) ย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการ ต้ังแต+วันที่ 1 
พฤษภาคม 2557 เป]นป2ญหาเร+งด+วนท่ีต/องดําเนินการแก/ไข    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.3 การจัดคอนเสิร�ตการกุศลเพ่ือหารายได%สมทบกองทุนพัฒนานิสิตฯ ศวท.  

ประธานแจ/งว+าการจัดงานคอนเสิรตการกุศลจากเดิม ศิลปBน “ทอม ดันดี” เป]น “หนู มิเตอร” เน่ืองจาก
ป2ญหาทางการเมือง ได/ดําเนินการเสร็จเรียบร/อยแล/วเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2557 ณ ห/องคอนเวนช่ันฮอล อาคารศูนย
มหาวิทยาลัย ประสบผลสําเร็จด/วยดี สําหรับรายรับ – รายจ+าย จะนําสรุปนําเสนอให/ทราบต+อไป  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.4 การแข/งขันกีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกําแพงแสน  

ประธานแจ/งเรื่องการแข+งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซ่ึงมี
กําหนดการเปBด-ปBดการแข+งขันในวันที่ 1 เมษายน 2557 ดังน้ันจึงขอความร+วมมือจากผู/บริหาร หน+วยงาน/โครงการสนับสนุน
ให/บุคลากรในสังกัดร+วมกิจกรรมเดินพาเหรด พบกันหน/าอาคาร 9 เวลา 7.30 น. การแข+งขันกีฬาฮาเฮ และงานเล้ียงใน
ช+วงเวลา 18.00 น. สถานท่ีด/านหน/าโรงเรียนสาธิตแห+ง มก.กําแพงแสน โดยปBดถนนสาย 1 ช+วงด/านหน/าโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อ
เป]นสถานท่ีจัดงานแทนสถานท่ีเดิม    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.5 ขอเชิญร/วมให%การต%อนรับคณะผู%บริหารจาก Oxbridge University  

ประธานแจ/งว+าวันท่ี 1 เมษายน 2557 เวลา 11.00 – 15.00 น. ขอเชิญผู/บริหารร+วมให/การต/อนรับคณะ
ผู/บริหารจาก Oxbridge College, Kunming University of Science and Technology จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน
วันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 12.00 - 16.00 น. โดยร+วมให/การต/อนรับต้ังแต+เวลา 11.30 น. ณ ห/องอาหารคาวบอยแลนด 
รายละเอียดสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140X4LIS หรืออ/างอิงท่ี 140X4LIS เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2557  
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ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

1.6 ขอเชิญร/วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต� 4 เมษายน 2557  

ประธานแจ/งเร่ืองกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่ง
มีกําหนดการในวันท่ี 4 เมษายน 2557 ดังน้ันจึงขอความร+วมมือจากผู/บริหาร หน+วยงาน/โครงการสนับสนุนให/บุคลากร
ในสังกัดร+วมกิจกรรมเดินพาเหรด พบกันหน/าอาคาร 9 เวลา 7.30 น. เช+น การสรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพรผู/อาวุโสและ
ผู/บริหาร เป]นต/น และร+วมกิจกรรมต+าง ๆ ณ สระพระพิรุณ      

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.7 ขอเชิญร/วมกิจกรรมผู%บริหารพบบุคลากร คร้ังที่ 2   

ประธานแจ/งว+าวันท่ี 9 เมษายน 2557 คณะฯ ได/เรียนเชิญ รศ.ดร.สิริ ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ(ายวิชาการ 
เพื่อนําเสนอข/อมูลเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ต้ังแต+เวลา 9.00 - 
12.00 น. ณ ห/อง SC9-508 จึงขอเชิญผู/บริหาร และบุคลากรให/การต/อนรับและร+วมโครงการตามวันและเวลาดังกล+าว   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2557 และคร้ังที่ 2/2557 วาระพิเศษ 

 ประธานขอเสนอให/ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร และ
วิทยาศาสตร คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันจันทรท่ี 24 กุมภาพันธ 2557 และครั้งท่ี 2/2557 วาระพิเศษ เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 
2557 เพื่อรับรอง โดยนําเสนอให/ที่ประชุมทราบแล/ว    

 ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม  มอบคณะกรรมการฯ พิจารณารายงานการประชุม และแจ/งผลการพิจารณาการรับรอง
ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557       

วาระที่  3 เร่ืองแจ%งเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ� 2557   
 ตามที่กําหนดให/หน+วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อแจ/ง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ น้ัน   
 งานนโยบายและแผน สรุปรายงานผลการดําเนินงานของหน+วยงานภายใน/โครงการ และฝ(ายต+างๆ 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2557 รายงานเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี 120XN74O เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 
2557 หรือที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?120XN74O ดังน้ี  
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ลําดับ 
ท่ี หน/วยงาน 

การนําส/งรายงาน 
มกราคม 2557 กุมภาพันธ� 2557 มีนาคม 2557 

1 ฝ(ายบริหาร 21 ม.ค 57 ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน 

2 ฝ(ายวิชาการ   15 ม.ค.57 10 ก.พ.57 10 มี.ค.57 

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

4 ฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 15 ม.ค.57 10 ก.พ.57 12 มี.ค.57 

5 ฝ(ายกิจการนิสิต  10 ม.ค.57 10 ก.พ.57 5 มี.ค.57 

6 ฝ(ายวางแผนและพัฒนา 6 ม.ค.57 5 ก.พ.57 7 มี.ค.57 

7 ฝ(ายประกันคณุภาพ 6 ม.ค.57 5 ก.พ.57 10 มี.ค.57 

8 ฝ(ายวิเทศสัมพันธและบัณฑิตศึกษา  15 ม.ค.57 10 ก.พ.57 10 มี.ค.57 

9 สายวิชาคณิตศาสตร 6 ม.ค.57 10 ก.พ.57 3 มี.ค.57 

10 สายวิชาวิทยาศาสตร 21 ม.ค.57 19 ก.พ.57 15 มี.ค.57 

11 สายวิชาศิลปศาสตร 13 ม.ค.57 11 ก.พ.57 13 มี.ค.57 

12 โครงการปริญญาตร ีภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 9 ม.ค.57 11 ก.พ.57 7 มี.ค.57 

13 โครงการปริญญาตร ีวิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 6 ม.ค.57 18 ก.พ.57 25 มี.ค.57 

14 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ 10 ม.ค.57 13 ก.พ.57 25 มี.ค.57 

15 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ 6 ม.ค.57 5 ก.พ.57 7 มี.ค.57 

16 โครงการปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท+องเที่ยว) ภาคพิเศษ   14 ม.ค.57 18 ก.พ.57 25 มี.ค.57 

17 โครงการปริญญาโท วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)  ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน 25 มี.ค.57 

18 โครงการปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 20 ม.ค.57 13 ก.พ.57 25 มี.ค.57 

19 ศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลย ี 9 ม.ค.57 11 ก.พ.57 11 มี.ค.57 

20 สํานักงานเลขานุการ 6 ม.ค.57 5 ก.พ.57 7 มี.ค.57 

21 โครงการจัดตัง้สายวิชาเคมี 7 ม.ค.57 10 ก.พ.57 25 มี.ค.57 

22 โครงการจัดตัง้สายวิชาฟBสิกส 16 ม.ค.57 13 ก.พ.57 10 มี.ค.57 

23 โครงการจัดตัง้สายวิชาจุลชีววิทยา 9 ม.ค.57 13 ก.พ.57 12 มี.ค.57 

24 โครงการจัดตัง้สายวิชาคอมพิวเตอร 15 ม.ค.57 18 ก.พ.57 25 มี.ค.57 

25 โครงการจัดตัง้สายวิชาสังคมศาสตร 20 ม.ค.57 13 ก.พ.57 25 มี.ค.57 

26 โครงการจัดตัง้ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 15 ม.ค.57 18 ก.พ.57 14 มี.ค.57 

27 โครงการจัดตัง้สายวิชาภาษาอังกฤษ 21 ม.ค. 57 10 มี.ค.57 10 มี.ค.57 

28 โครงการจัดตัง้สายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 13 ม.ค.57 10 ก.พ.57 10 มี.ค.57 

รวมหน/วยงานที่ไม/ส/งรายงาน 2 3 2 

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ%าง งบลงทุน ประจําป; 2557   
หน+วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ/างรายการครุภัณฑ ประจําปI 

2557 เงินงบประมาณ ประจําปI 2557 และผลการจัดซ้ือจัดจ/างเงินรายได/ ประจําปI 2557 ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1ตุลาคม 2556 
ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557) รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?050Y6VJQ 
หรืออ/างอิงที่ 050Y6VJQ เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557       
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ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก/อสร%างอาคาร  

 หน+วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานความก/าวหน/าในการดําเนินงานโครงการก+อสร/างอาคาร 2 
โครงการ จากเงินกู/ สอ.มก. และ เงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ) ประจําปI 
2557 รายละเอียดสืบค/นที่  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?150VK3VE  หรืออ/างอิงที่ 
150VK3VE เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2557 ดังน้ี    

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

อุตสาหกรรมบริการนานาชาต ิ
438,700,000 บาท  
 

ได/ตรวจรับงานก+อสร/าง งวดท่ี 4 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2557 ป2จจุบันอยู+ในระหว+างดําเนินงาน งวดท่ี 5 ซึ่งมี
รายละเอียดของงานดังน้ี 
สัญญาเริ่ม 12 มีนาคม 2556  วันส้ินสุดสัญญา 28 สิงหาคม 
2558  งวดงาน/เงิน 15 งวด 
ระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  900  วัน 
ใช/เวลาในการก+อสร/างไปแล/ว   346  วัน 
เหลือระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  554  วัน 
ความก/าวหน/าตามแผนงานหลัก     33.59 % 
ความก/าวหน/าท่ีทําได/จริง            31.95 % 
ช/ากว+าแผนงานหลัก คิดเป]น%        1.64 % 
ช/ากว+าแผนงานหลัก คิดเป]นวัน         13 วัน     
เบิกจ+ายเงินประจํางวดแล/ว  87,740,000.- บาท คงเหลือ 
350,960,000 บาท  

2 โครงการก+อสร/างอาคารกิจกรรมนสิิต 13,666,000 บาท + 
400,000 บาท = 
14,066,000 บาท  

ได/ตรวจรับงานก+อสร/าง งวดท่ี 3 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 
2557 สัญญาเริ่ม 3 พฤษภาคม 2556  วันส้ินสุดสัญญา 8 
มกราคม  2557 ขยายเป]นวันท่ี  20 พฤษภาคม 2557   
ระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  250  วัน + 132 วัน เป]น 
382 วัน  งวดงาน/งวดเงิน 5 งวด  และอนุมัติเพิ่มวงเงินค+า
ก+อสร/าง 400,000 บาท  ป2จจุบันอยู+ในระหว+างดําเนินงาน 
งวดท่ี 4 ซึ่งมีรายละเอียดของงาน ดังนี้ 
ใช/เวลาในการก+อสร/างไปแล/ว   250  วัน 
เหลือระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  50 วัน 
ความก/าวหน/าท่ีทําได/จริง          53.14 % 
เบิกเงินประจํางวดแล/ว 6,662,175 บาท 
คงเหลือ 7,403,825 บาท   

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    
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3.4 ประชาสัมพันธ�การสมัครเข%าร/วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด%านการต/างประเทศของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�” ระดับปริญญาตรี    

ด/วยกองวิเทศสัมพันธ  มีบันทึกที่ ศธ 0513.10109/ว 3752 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยคณะกรรมการ
โครงการเสริมสร/างศักยภาพนิสิตสู+สากล ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนให/นิสิตระดับปริญญาตรีเดินทางไปร+วมกิจกรรมทาง
วิชาการและ/หรือร+วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีสถาบันการศึกษา หน+วยงาน และองคการระหว+างประเทศจัดข้ึน ณ 
สถาบันการศึกษาในกลุ+ม ASEAN หรือ ASEAN+3 (จีน ญ่ีปุ(น เกาหลี) เช+น การประชุมและนําเสนอผลงานแบบปากเปล+า 
เป]นต/น และไม/ใช/การเดินทางไปทัศนศึกษา ดังน้ันจึงขอแจ/งประชาสัมพันธ “โครงการพัฒนาขีดความสามารถด%านการ
ต/างประเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�” ระดับปริญญาตรี  โดยหน+วยงานจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา 
นําส+งกองวิเทศสัมพันธ ภายในวันจันทรที่ 21 เมษายน 2557  ท้ังน้ีกองวิเทศสัมพันธมอบหมายให/นางสาวปBยะธิดา ปรางค
โคกกรวด หมายเลขโทรศัพท 02-942-8683 ภายใน 4151 เป]นผู/ประสานงาน รายละเอียดสืบค/นที่ 0R0U8CWL เม่ือวันที่ 
13 มีนาคม 2557 หรือที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0R0U8CWL  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ    

3.5 รับทราบประกาศ มก. เร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนิสิตภาค
ปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อให/การจัดการเรียนการสอนดําเนิน
ไปด/วยความเรียบร/อยและเป]นไปในทิศทางเดียวกันทุกวิทยาเขต ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 3 
มีนาคม 2557 จึงให/กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี  

  1. กําหนดให/ทุกวิทยาเขตใช/คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษในการจัดช้ันเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานสําหรับนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษโดยใช/เกณฑเดียวกัน ดังน้ี  

 
  2. นิสิตหลักสูตรนานาชาติและนิสิตที่ไม+มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจะจัดทดสอบให/ 
โดยนิสิตสามารถนําคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ KO-EPT หรือ OOPT เพื่อย่ืนขอเทียบรายวิชาได/  
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  3. ให/นิสิตภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนร+วม (ข/ามหมู+เรียนภาคพิเศษ) ได/ โดยทําเร่ืองขออนุมัติเป]น
กรณีไป  

  หากมีกรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนด ให/เสนอขออนุมัติต+ออธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีได/รับมอบหมาย
เป]นกรณีไป ทั้งน้ีเร่ิมใช/ต้ังแต+ปIการศึกษา 2557 เป]นต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี 0Q0UU60H เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2557 
หรือสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0Q0UU60H  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6 รับทราบประกาศ มก. เร่ือง กําหนดอัตราค/าธรรมเนียมการเรียน และค/าตอบแทน สําหรับการจัดการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง กําหนดอัตราค+าธรรมเนียมการเรียน และ
ค+าตอบแทน สําหรับการจัดการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อให/การ
กําหนดอัตราค+าธรรมเนียมการเรียนและการใช/จ+ายเงินค+าธรรมเนียมการเรียนมาเบิกจ+ายเป]นค+าตอบแทนอาจารยผู/สอน 
สําหรับ จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย ที่
ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2557 จึงให/กําหนดอัตราค+าธรรมเนียม และค+าตอบแทน 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ดังน้ี  

 1. อัตราค+าธรรมเนียมการเรียน คนละไม+เกิน 2,000 บาทต+อภาคการศึกษา   

2. อัตราค+าตอบแทนอาจารยผู/สอน ไม+เกิน 1,000 บาทต+อช่ัวโมง  

สําหรับการจัดการค+าธรรมเนียมให/เป]นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด/านภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด ท้ังน้ีเริ่มใช/ต้ังแต+ภาคต/น ปIการศึกษา 2557 เป]นต/นไป รายละเอียดอ/างอิงที่ 0Q0UP7TZ 
เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2557 หรือสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0Q0UP7TZ  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม    รับทราบ 

3.7 รับทราบประกาศ มก. เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ�การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเรียนเพื่อปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อให/การลงเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตช้ันปIที่ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 
2557 จึงให/กําหนดหลักเกณฑการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไว/ดังน้ี  

 1. เป]นนิสิตที่มีผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ต้ังแต+ 0 – 15 คะแนน หรือเป]นนิสิตที่มีผล
การทดสอบอยู+ในข+ายท่ีต/องปรับพื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษ  

2. ต/องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  จํานวน 30 ช่ัวโมง ตามช+วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
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3. กรณีวิทยาเขตใดไม+สามารถดําเนินการได/ทันอันเน่ืองมาจากรับนิสิตเข/าศึกษาก+อนหน/าประกาศฉบับน้ี 
หรือมีเหตุผลความจําเป]นอ่ืน ให/อยู+ในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติเป]น
กรณีไป  

  ท้ังน้ีเริ่มใช/ต้ังแต+ภาคต/น ปIการศึกษา 2557 เป]นต/นไป รายละเอียดอ/างอิงที่ 0Q0UD6MI เมื่อวันท่ี 13 
มีนาคม 2557 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0Q0UD6MI  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม    รับทราบ 

3.8 รับทราบประกาศ มก. เร่ือง การทดสอบวัดความรู%ความสามารถด%านภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตที่จะ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การทดสอบวัดความรู/ความสามารถด/าน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเป]นการส+งเสริมการเรียน
การสอนและพัฒนาคุณภาพด/านภาษาอังกฤษของนิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ให/เป]นไปอย+างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย ท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2557 จึงให/กําหนดให/นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปIที่ 3 ทุกคน ต/องเข/ารับการทดสอบวัดความรู/ความสามารถ
ด/านภาษาอังกฤษตามาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับนิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อประโยชนต+อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต หากไม+เข/ารับการทดสอบวัดความรู/ความสามารถด/านภาษาอังกฤษ จะไม+ได/รับอนุญาตให/เข/ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  

 ท้ังน้ี สําหรับนิสิตที่เข/าศึกษาต้ังแต+ปIการศึกษา 2557 เป]นต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี 0Q0TDPHY เม่ือวันที่ 
13 มีนาคม 2557 หรือสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0Q0TDPHY   

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.9 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห/งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ� ประจําป;
การศึกษา 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ�คิดค%น ประจําป; 2558  

ด/วยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ (วช) แจ/งเรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห+งชาติ 
: รางวัลนักวิจัยดีเด+นแห+งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ ประจําปI 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐคิดค/น 
ประจําปI 2558 เพื่อส+งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมท้ังสนับสนุนการวิจัยท้ังทางด/านวิทยาศาสตร และ
สังคมศาสตรให/เจริญก/าวหน/า สนับสนุนการทําวิทยานิพนธท่ีมีลักษณะของการสร/างองคความรู/ใหม+ที่มีประโยชนต+อ
ประเทศชาติ และวงวิชาการเป]นส+วนรวม และส+งเสริมสนับสนุนคนไทยท่ีมีความสามารถในการประดิษฐคิดค/นส่ิงที่เป]น
ประโยชนต+อประเทศชาติ โดย วช. ดําเนินการเป]นประจําทุกปI ในการน้ี วช. ขอให/หน+วยงานพิจารณาเสนอช่ือนักวิจัยที่
สมควรได/รับการประกาศเกียรติคุณเป]นนักวิจัยดีเด+นแห+งชาติ เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ และผลงานประดิษฐคิดค/น เพื่อ
ขอรับรางวัลดังกล+าว  

ในการน้ีสํานักงานเลขานุการ ได/แจ/งหน+วยงาน/โครงการ และผู/เก่ียวข/องทราบแล/ว โดยผู/สนใจและมีผลงาน
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเสนอผลงานได/ทาง www.nrct.go.th และ rmm.nrct.go.th  และนําเสนอช่ือ และ
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ผลงานได/ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี 0P0Z995Z เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2557 หรือสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0P0Z995Z  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.10 รับทราบประกาศ มก. เ ร่ือง ประกาศชื่อกรรมการอุทธรณ�และร%องทุกข�ประจํามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร� (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ)  

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ประกาศช่ือกรรมการอุทธรณและร/องทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามข/อบังคับว+าด/วยคณะกรรมการอุทธรณร/องทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2552 และข/อ 5 แห+งประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณและร/องทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2557 อธิการบดีจึงให/ประกาศ
รายช่ือกรรมการอุทธรณและร/องทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยให/ ผู/ช+วยศาสตราจารยอนุพร สุวรรณวาจกกสิ
กิจ ดํารงตําแหน+งกรรมการฯ แทน นางอารีย ธัญกิจจานุกิจ ท่ีพ/นจากตําแหน+งกรรมการฯ  ทั้งน้ี ต้ังแต+วันที่ 25 กุมภาพันธ 
2557 เป]นต/นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน+งตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ประกาศรายช่ือกรรมการ
อุทธรณและร/องทุกขประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.อ.ม.) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 รายละเอียดสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0Q0TDPHY  หรืออ/างอิงที่ 0Q0TDPHY เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 
2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.11 รั บท ร าบประกาศมหา วิท ยา ลัย เ กษต รศาสตร�  เ ร่ื อ ง  แต/ ง ต้ั ง กร รมการ จรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� (ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ) 

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2555 ได/แต+งต้ังคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลนับต้ังแต+วันท่ี 29 ตุลาคม 2555 เป]นต/นไป โดยมีวาระ 2 ปI และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 ได/แต+งต้ังนายสุรพล ภัทราคร เป]นกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  แทน รองศาสตราจารย วิ ไล ศัก ด์ิ  ก่ิง คํา  โดยให/มีหน/ า ท่ีและวาระตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2555 และเน่ืองจากนายสุรพล ภัทราคร กรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเลือกจากผู/ดํารงตําแหน+งบริหารของมหาวิทยาลัย ได/พ/นจากตําแหน+งคณบดีคณะวิทยาศาสตร 
ยังผลให/ต/องพ/นจากตําแหน+งกรรมการจรรยาบรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรด/วย  ดังน้ันกองกลาง จึงแจ/งประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แต+งต้ังกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยแต+งต้ัง ผศ.สุริยัน ธัญ
กิจจานุกิจ แทนนายสุรพล ภัทราคร ท้ังน้ีต้ังแต+วันที่  26 กุมภาพันธ 2557 โดยให/มีหน/าที่และวาระตามประกาศ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร  ล ง วั น ท่ี  8  ตุ ล า ค ม  2 5 5 5  ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค/ น ที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0G0M7OJ5 หรืออ/างอิงท่ี 0G0M7OJ5 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 
2557   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม    รับทราบ 
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3.12 รับทราบประกาศ มก. วิธีการเลือกและสัดส/วนของตําแหน/งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู%บริหาร 

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง วิธีการเลือกและสัดส+วนของตําแหน+ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู/บริหาร เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได/มีมติยุบเลิก โอนย/าย และจัดต้ัง
หน+วยงานข้ึนใหม+ ทําให/มีการเปล่ียนแปลงจํานวนหน+วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพื่อให/การกําหนดวิธีการเลือกและสัดส+วนของตําแหน+งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู/บริหาร ดําเนินไปด/วยความ
เรียบร/อย ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมคร้ัง ท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2557 จึงให/ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง วิธีการเลือกและสัดส+วนของตําแหน+งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู/บริหาร ประกาศ 
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2555 และให/กําหนดวิธีการเลือกและสัดส+วนของตําแหน+งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู/บริหาร 
โดยสรุปคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดอยู+ในกลุ+มสังคมศาสตร ประกอบด/วย 11 หน+วยงาน ได/แก+ คณะบริหารธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 
คณะสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ และ
บัณฑิตวิทยาลัย  

ท้ังน้ี ต้ังแต+วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 เป]นต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี 0D0W2TYB  เมื่อวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2557 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0D0W2TYB  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.13 รับทราบประกาศ มก. กําหนดองค�ประกอบของที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดองคประกอบของท่ีประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได/มีมติยุบเลิก โอนย/าย และจัดต้ังหน+วยงานข้ึนใหม+ ทํา
ให/มีการเปล่ียนแปลงจํานวนหน+วยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อให/การกําหนด
องคประกอบของที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย จึงให/ยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดองคประกอบของท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศ ณ วันที่ 1 
มีนาคม 2554 และให/กําหนดกําหนดองคประกอบของท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรข้ึนใหม+ โดยสรุป
องคประกอบที่ประชุมใหม+ รวม 56 ท+าน ประกอบด/วย  

1. อธิการบดี  เป]น  ประธานกรรมการ  
2. รองอธิการบดีทุกฝ(าย/ทุกวิทยาเขต (13)    เป]น  กรรมการ 
3. คณบดี  (30)   เป]น กรรมการ 
4. ผู/อํานวยการสถาบัน (4)  เป]น กรรมการ  
5. ผู/อํานวยการสํานัก รวม  (6)  เป]น กรรมการ  
6. รองอธิการบดีฝ(ายวิจัย  เป]น กรรมการและเลขานุการ  
7. รองอธิการบดีฝ(ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป]น กรรมการและผู/ช+วยเลขานุการ  

ท้ังน้ี ต้ังแต+วันที่ 10 กุมภาพันธ 2557 เป]นต/นไป รายละเอียดอ/างอิงท่ี 0D0V953K เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 หรือสืบค/น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0D0V953K    
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ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.14 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เร่ือง ข%อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ว/าด%วย
การบริหารส/วนงานภายใน พ.ศ. 2557 

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว+า
ด/วยการบริหารส+วนงานภายใน พ.ศ. 2557 เพื่อให/การบริหาร และการดําเนินงานของส+วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 
12/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 จึงให/ออกข/อบังคับไว/ดังกล+าวไว/ รายละเอียดอ/างอิงที่ 0C0YHTE3 เมื่อวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2557 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0C0YHTE3  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.15 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เร่ือง ข%อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ว/าด%วย
การสรรหาผู%อํานวยการสถาบัน หรือผู%อํานวยการสํานัก พ.ศ. 2557 

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว+า
ด/วยการสรรหาผู/อํานวยการสถาบัน หรือผู/อํานวยการสํานัก พ.ศ. 2557 โดยที่เป]นการสมควรปรับปรุงข/อบังคับดังกล+าว ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2556 จึงให/ออกข/อบังคับไว/
ดังกล+าวไว/ รายละเอียดสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0C0YBVA6 หรืออ/างอิงที่ 
0C0YBVA6 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.16 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เร่ือง ข%อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ว/าด%วย
การสรรหาคณบดี พ.ศ.2557 

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว+า
ด/วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2557 โดยที่เป]นการสมควรปรับปรุงข/อบังคับดังกล+าว ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 จึงให/ออกข/อบังคับไว/ดังกล+าวไว/ รายละเอียดสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0C0Y5VFS หรืออ/างอิงท่ี 0C0Y5VFS เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 
2557  โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

1.  ข/อบังคับน้ีใช/บังคับต้ังแต+วันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 เป]นต/นไป  
2.  ให/ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ข/อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว+าด/วย

การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2554 และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว+า
ด/วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554  

3. ก+อนครบว+าการดํารงตําแหน+งของคณบดี ไม+น/อยกว+าสิบเดือนให/สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายใน
การพัฒนาคณะ แล/วมอบหมายให/คณะไปดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาไว/ล+วงหน/าเป]นระยะเวลา 4 ปI นับแต+วันที่ครบวาระ
การดํารงตําแหน+งของคณบดี  
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4.  องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด/วย  
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู/ทรงคุณวุฒิ จํานวนหน่ึงคนเป]นประธาน 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา จํานวนสองคน เป]นกรรมการ  
3) ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวนสองคน ให/ประธานกรรมการสรรหาเสนอรายช่ือให/กรรมการสรรหา

ตามข/อ 2) และ ข/อ 5) ให/ความเห็นชอบเพื่อเสนอให/นายกสภามหาวิทยาลัยแต+งต้ัง ได/แก+  
 3.1)  ผู/ทรงคุณวุฒิด/านวิชาการท่ีอยู+ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เก่ียวข/องกับคณะ จํานวน

หน่ึงคน   
 3.2)  ผู/ทรงคุณวุฒิด/านการบริหาร จํานวนหน่ึงคน  

5)  ประธานสภาข/าราชการ เป]นกรรมการ  
6) ผู/แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) จํานวนหน่ึงคน 

เป]นกรรมการ  
ให/สภามหาวิทยาลัยแต+งต้ังผู/ที่เห็นสมควรทําหน/าท่ีเป]นเลขานุการ  
5. วิธีการสรรหา   

1) ให/คณะกรรมการสรรหาประชุมร+วมกับบุคลากรในคณะเพื่อช้ีแจงทําความเข/าใจเก่ียวกับข/อบังคับ
และวิธีการสรรหา  

2) การได/มาซึ่งรายช่ือผู/สมควรดํารงตําแหน+งคณบดี มี 2 วิธี คือ วิธีการประกาศรับสมัครท่ัวไป และวิธี
เสนอช่ือ ในคณะฯ โดยให/บุคคลต+อไปน้ีเป]นผู/เสนอช่ือผู/สมควรดํารงตําแหน+งคณบดี   

- หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ โดยเปBดโอกาสให/บุคลากรในสังกัดของสํานักงานเลขานุการได/มี
ส+วนร+วม 

- หัวหน/าภาควิชาหรือหน+วยงานท่ีเรียกช่ือเป]นอย+างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท+าภาควิชาในสังกัดของ
คณะ โดย  เปBดโอกาสให/บุคลากรในสังกัดของภาควิชาหรือหน+วยงานที่เรียกช่ือเป]นอย+างอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบเท+าภาควิชาได/มี
ส+วนร+วม 

- ให/เสนอช่ือช่ือผู/สมควรดํารงตําแหน+งคณบดี จํานวนไม+เกินสองรายช่ือ พร/อมกับคุณสมบัติและ
ผลงานเชิงประจักษให/คณะกรรมการสรรหาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม   รับทราบ   

3.17 รับทราบแผนแม/บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ป; 2558-2559  

ด/วยคณะทํางานแผนแม+บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.132/ว.0533 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2557 แจ/งส+งแผนแม+บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปI 
2558-2559 โดยความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2557 เรียบร/อยแล/ว มาเพื่อให/หน+วยงานได/รับทราบ และใช/ประโยชน รายละเอียดเพิ่มเติมสืบค/นได/ที่ 
http://www.ku.ac.th/e-university/ โดยสํานักงานเลขานุการดาวนโหลดแผนดังกล+าวเพื่อใช/ประโยชนด/วยแล/ว 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?110TQ95Y หรืออ/างอิงท่ี 110TQ95Y 
เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2557   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม    รับทราบ  
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3.18 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เร่ือง แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อให/การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนิน
ไปอย+างมีประสิทธิภาพและสอดคล/องตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงกําหนดแนว
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ก ล่ั น ก ร อ ง ห ลั ก สู ต ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร  ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค/ น ที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0V0MAJ0E หรืออ/างอิงที่ 0V0MAJ0E เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 
2557 รายละเอียดดังเสนอให/ท่ีประชุมทราบแล/ว  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.19 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เร่ือง แนวทางการ
พิจารณาให%พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช/วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ  

ด/วยกองกลาง แจ/งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาให/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช+วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ เพื่อให/การลา
ศึกษาโดยใช/เวลาราชการเต็มเวลา บางส+วน หรือบางช+วงเวลา และการศึกษานอกเวลาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช+วยวิชาการเป]นไปด/วยความเหมาะสมและเป]นประโยชนต+อมหาวิทยาลัย ที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้ง
ท่ี 4/2557 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2557 จึงให/กําหนดแนวทางการพิจารณาให/พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช+วย
วิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการรายละเอียดอ/างอิงที่ 0V0LYDO1 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2557 หรือสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0V0LYDO1  รายละเอียดดังเสนอให/ท่ีประชุมทราบแล/ว  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.20 การแต/งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
ด/วยกองการเจ/าหน/าที่ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1459 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2557 แจ/งเรื่อง การแต+งต้ัง

กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0Y0RUMKI  หรืออ/างอิงท่ี 0Y0RUMKI  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2557 จํานวน 7 ราย ดังน้ี  

1. นางสาวอุ+นอารีย  ตลาดเงิน        สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน.  
2. นางสาวศศนันทน  บุญยวนิช      สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน.      
3. นางสาวจันทรเมธา  ศรีรักษา     สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน.  
4. นางสาวธันยนิชา  เลิศนรเศรษฐ  สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน.  
5. นางสุพัตรา  สุจริตรักษ   สังกัดโครงการภาควิชาภาษาอังกฤษ  
6. นางสาวปาริชาติ  สุทธิเจษฎาโรจน   สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ  
7. นางสาวเกษศรินทร  เอกสินิทธกุล    สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี (หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร)  
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ท้ังน้ี องคประกอบการประเมิน ประกอบด/วย  
1. คณบดี         เป]นประธานกรรมการ  
2. หัวหน/าภาควิชาหรือเทียบเท+า    เป]น กรรมการ  
3. กรรมการท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ คัดเลือก   เป]น กรรมการ  
เน่ืองจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบให/คณบดีพิจารณาเสนอช่ือผู/ประสานงาน

สาขาวิชา หรือ ผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เป]นกรรมการลําดับท่ี 3 โดยเสนอช่ือแต+งต้ัง และแจ/งให/ที่
ประชุมทราบภายหลัง ในการน้ีคณบดีได/พิจารณาเสนอช่ือกรรมการลําดับที่ 3 ในแต+ละตําแหน+ง โดยแจ/งเวียนคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณาให/ความเห็นชอบในระบบ e-Office ด/วยแล/ว ดังน้ี  

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+งอาจารย สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. ลําดับที่ 1 – 4   
1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร            ประธานกรรมการ   
2. ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน.                 กรรมการ  
3. ผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ      กรรมการ  
4. บุคลากร                                                    เลขานุการ  

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+ง อาจารย สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ ลําดับท่ี 5 - 6  
1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร           ประธานกรรมการ  
2. ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ    กรรมการ  
3. ผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ  กรรมการ  
4. บุคลากร                                               เลขานุการ   

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+ง อาจารย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี (นิติวิทยาศาสตร) ลําดับท่ี 7  
1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร             ประธานกรรมการ  
2. ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี                    กรรมการ  
3. ผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ     กรรมการ  
4. บุคลากร                                                   เลขานุการ    

โดยแจ/งวันเริ่มปฏิบัติงานไม+ก+อนวันท่ี 11 มีนาคม 2557 และมอบหน+วยการเจ/าหน/าที่ดําเนินการภายใน
วันที่ 28 มีนาคม 2557 ตามกําหนดเรียบร/อยแล/ว  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   
มติประชุม รับทราบ     

3.21 เร่ืองแจ%งเพ่ือทราบจาก ศสวท. 

ด/วย อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ+ม หัวหน/า ศสวท. ขอเสนอเรื่องแจ/งเพื่อทราบ จํานวน 4 เรื่อง ดังน้ี  

1. เอกสารรวมเล+มผลงานทุนสนับสนุนการวิจัย ศวท. ประจําปI 2554 - 2556   

ด/วย ศสวท. ได/รวบรวมผลงานวิจัยที่ได/รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได/คณะฯ ต้ังแต+
ปIงบประมาณ 2554 – 2556 โดยนําเผยแพร+ข้ึนหน/าเว็บไซตคณะฯ ซึ่งหน+วยงานภายใน/โครงการสามารถใช/อ/างอิงเป]น
ผลงานของหน+วยงานได/ รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140SOXIT  
หรืออ/างอิงที่ 140SOXIT เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2557  
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2. โครงการเพิ่มศักยภาพสู+นักวิจัยมืออาชีพทางด/านศิลปศาสตร  

ด/วย ศสวท. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพสู+นักวิจัยมืออาชีพทางด/านศิลปศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให/
บุคลากรสายศิลปศาสตรได/รับความรู/ เทคนิค ตลอดจนแนวทางเพื่อใช/ในการเขียนข/อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล+งทุนต+าง ๆ 
และการเขียนบทความส+งเพื่อลงตีพิมพ โดยกําหนดจัดโครงการในวันพุธท่ี 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห/อง
ชัยพฤกษ อาคาร SC1 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมี ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป]นวิทยากร กําหนดการและตารางกิจกรรมรายละเอียดสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140SOXIT  หรืออ/างอิงท่ี 140SOXIT เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 
2557 

อน่ึง เน่ืองจากวันท่ี 9 เมษายน 2557 คณะฯ มีโครงการบุคลากรพบผู/บริหาร (รองอธิการบดีฝ(าย
วิชาการ) ดังน้ันหัวหน/า ศสวท. จะพิจารณาประสานงานกับท+านวิทยากรเพื่อเล่ือนกิจกรรมในกรณีท่ีสามารถดําเนินการได/      

3. Research focus ของหน+วยงานสายวิชาการ 

ด/วย ศสวท. ขอความอนุเคราะหหน+วยงานภายใน/โครงการ รวบรวมข/อมูล Research focus ของ
บุคลากรในสังกัด โดยจัดส+งข/อมูลให/ ศสวท. รวบรวมข/อมูล เพื่อประสานงานกับหน+วยประชาสัมพันธนําเผยแพร+นําข้ึน
เว็บไซตคณะฯ รายละเอียดสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140SOXIT หรืออ/างอิงที่ 
140SOXIT เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2557   

ท้ังน้ี หัวหน/า ศสวท. ขอความอนุเคราะหให/หน+วยงาน/โครงการ ประสานงานติดตามข/อมูล  
Research focus จากคณาจารย นักวิจัยในสังกัดท่ียังมิได/ดําเนินการ เพื่อจัดส+งข/อมูลภายในเดือนเมษายน 2557  

4. แบบเก็บข/อมูลดิบเพื่องานประกันคุณภาพด/านการวิจัยและการบริการวิชาการ  

ด/วย ศสวท. ได/ดําเนินการแจ/งเวียนให/หน+วยงานตรวจสอบแล/ว และขอความอนุเคราะหจากหน+วยงาน
ภายใน/โครงการในการตรวจสอบ และแจ/งข/อมูลกลับคืนให/เจ/าหน/าท่ีของ ศสวท. ตามระยะเวลาท่ีกําหนดด/วย รายละเอียด
สืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140SOXIT หรืออ/างอิงที่ 140SOXIT เมื่อวันท่ี 27 
มีนาคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม    รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเน่ืองและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช/วยวิชาการ 

ตามท่ีโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ได/รับจัดสรรอัตราพนักงานเงิน
งบประมาณ อัตราใหม+ ปIงบประมาณ 2557 จํานวน 2 อัตรา ดังน้ี  

1.  ตําแหน+ง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  
2.  เจ/าหน/าที่บริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา  

รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0Q0I4KVX หรืออ/างอิงท่ี 0Q0I4KVX  
เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2557  โดยแจ/งให/หน+วยงานที่ได/รับจัดสรร ดําเนินการ ดังน้ี  
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1. ดําเนินการคัดเลือก และเริ่มบรรจุได/ต้ังแต+เดือนตุลาคม 2556 เป]นต/นไป โดยตําแหน+งสายวิชาการ
ขอให/พิจารณาบรรจุผู/มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป]นอันดับแรก   

2. พิจารณาปรับลดการจ/างลูกจ/างช่ัวคราว หรือพนักงานเงินรายได/ลง โดยให/นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช/ในการบริหารจัดการให/มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และให/ควบคุมกรอบอัตรากําลังของหน+วยงานมิให/เพิ่มข้ึน  

 บัดน้ี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง 
นักวิชาการศึกษา และเจ/าหน/าที่บริหารงานท่ัวไป โดยการสอบคัดเลือกเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 เรียบร/อยแล/ว โดยมี
ผู/สอบได/ ดังน้ี  

1. นายกฤษฎา  ยาศรี คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนเฉล่ีย 
3.51 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อบรรจุเข/ารับราชการเป]นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง นักวิชาการศึกษา ข้ัน 
17,520 บาท    

2. นายสุวัฒน  พริ้งพงษ  คุณวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คะแนนเฉล่ีย 3.47 จาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อบรรจุเข/ารับราชการเป]นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน+ง เจ/าหน/าท่ีบริหารงานทั่วไป ข้ัน 
17,520 บาท    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  

4.2 นิสิตขออนุมัติย%ายสาขาวิชาเอก   

ด/วยนางสาววราภรณ เกิดดวง รหัส 5621606086 นิสิตช้ันปIท่ี 1 สาขาวิชาเอกบัญชีบริหาร สังกัดโครงการ
จัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คะแนนเฉล่ีย 3.23 ย่ืนคําร/องเพื่อขออนุมัติย/ายสาขาวิชาเอก 
จากเดิมหลักสูตร บธ.บ.(บัญชีบริหาร) เป]น หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคปกติ เน่ืองจากมีความสนใจและ
ต้ังใจที่จะทํางานเป]นโปรแกรมเมอร โดยผู/ปกครองยินยอม และได/รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และหัวหน/า
ภาควิชาเจ/าสังกัดวิชาเอกเดิม และแจ/งประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอรเจ/าสังกัดสาขาวิชาเอกใหม+ ให/ความ
เห็นชอบเรียบร/อยแล/ว รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0K0POC9A หรือ
อ/างอิงที่ 0K0POC9A เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2557   

  อน่ึง การย/ายสาขาวิชาเอกตาม ข/อบังคับว+าด/วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.
2548  ข/อ 16 การย/ายคณะและการเปล่ียนสาขาวิชาเอก ข/อ 16.2 ระเบียบเก่ียวกับการย/ายสาขาวิชาเอกในคณะเดิม และ 
ข/อ16.2.1 การย/ายสาขาวิชาเอกจะกระทําได/ก็ต+อเม่ือได/รับความเห็นชอบจากหัวหน/าภาควิชาเจ/าสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม 
หัวหน/าภาควิชาเจ/าสังกัดสาขาวิชาเอกใหม+ และคณะกรรมการประจําคณะฯ  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  

4.3 ขออนุมัติแต/งต้ังอาจารย�พิเศษประจําโครงการศิลปศาสตร�บัณฑิต สาขารัฐศาสตร� (ภาคพิเศษ) 

ด/วยโครงการศิลปศาสตรมหาวิบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอ
ขอข้ึนทะเบียนเป]น อนุมัติแต+งต้ังให/ รศ.ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล เป]นอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารยพิเศษ
ประจํา   หลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) โดยความเห็นชอบจากประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร และประธาน
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หลักสูตรฯ พิจารณาให/ความเห็นชอบแล/ว รายละเอียดอ/างอิงที่ 0C0MP9UM เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557 หรือสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0C0MP9UM  น้ัน  

อ น่ึง  การ เสนอแต+ ง ต้ั งอาจารย ประจําบัณฑิต ตามระ เ บียบว+ าด/ วยอาจารย บัณฑิต วิทยา ลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2556 กําหนดคุณสมบัติของอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัยไว/ตามข/อ 5 เป]นผู/สําเร็จ
การศึกษาวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน+งทางวิชาการไม+ตํ่ากว+ารองศาสตราจารย และมีผลงานวิจัยตีพิมพในสารสารหรือ
ส่ิงพิมพทางวิชาการซึ่งเป]นท่ียอมรับในศาสตรน้ัน ๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปBดสอน เป]นผลงานวิจัยท่ีมิใช+ส+วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และควรเป]นผลงานวิจัยตีพิมพในรอบห/าปIที่ผ+านมา และตามข/อ 8  กําหนดให/หัวหน/า
ภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหน/าสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยผ+านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ เป]นผู/เสนอช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ/วนต+อคณบดี เพื่อข้ึนทะเบียนเป]นอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย   

ในการน้ีคณะฯ ได/ดําเนินการแจ/งเวียนผ+านระบบ e-Office เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557 แล/ว แต+เน่ืองจากการนําเสนอแบบฟอรมเป]นแบบฟอรมเดิม บัณฑิตวิทยาลัยส+งเรื่อง
กลับให/ปรับแบบฟอรมใหม+ จึงขอนําเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้งหน่ึง เอกสารประกอบอ/างอิง  

http://www.grad.ku.ac.th/teacher/files/teacher2556.pdf  ระเบียบว+าด/วยอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2556  

http://www.grad.ku.ac.th/form/form_teacher/002.pdf   แบบฟอรมประวัติอาจารยพิเศษ สําหรับ
บุคคลภายนอก มก.  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.4 การขอแก%ไขระดับคะแนนนิสิตตามแบบ KU7  

4.4.1 ด/วย อ.จิตตินันท  สถลนันทน ผู/จัดการรายวิชา 01355113 Foundation English III และประธาน
โครงการภาควิชาภาษาอังกฤษ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20422/0052 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 แจ/งขอแก/ไขระดับคะแนน
ของ น.ส.นันทิชา  พรหมจันทรทัน รายวิชา 01355113 Foundation English III หมู+ 712 ภาคต/น ปIการศึกษา 2556 จาก
ระดับคะแนน F เป]น B+ เน่ืองจากการผิดพลาดจากการคํานวณ รายละเอียดอ/างอิงท่ี 090L5B6F เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 
2557 หรือสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?090L5B6F  

ท้ังน้ีได/นําเสนอคณบดี เพื่อพิจารณา และนําเวียนคณะกรรมการประจําคณะฯ ในระบบ e-Office 
เพื่อดําเนินการล+วงหน/า และแจ/งให/คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบและบันทึกในการประชุมต+อไป   

4.4.2 ด/วย อ.ดร.บุษยรินทร กองแก/ว ผู/จัดการรายวิชา 01134111 Principle of Marketing และประธาน
โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20418/0128 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 แจ/งขอแก/ไขระดับ
คะแนนของ น.ส.มงคลมาศ  อุ+นศิริ รายวิชา 01134111 Principle of Marketing หมู+ 702 ภาคปลาย ปIการศึกษา 2556 
ซึ่งคะแนน F เน่ืองจากป(วย และขาดสอบ โดยได/คะแนน F ป2จจุบันได/ดําเนินการสอบเรียบร/อยแล/ว จึงขอแก/ไขคะแนน เป]น 
D+ รายละเอียดสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?130UM0AP หรืออ/างอิงที่ 
130UM0AP เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม2557  
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4.4.3 ด/วย ผศ.นพพร รัตนช+วง ผู/จัดการรายวิชา 01420222 Laboratory in Modern Physics และ
ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟBสิกส มีบันทึกที่ ศธ 0513.20413/073 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2557 แจ/งขอแก/ไขระดับ
คะแนนของ นายสุทธิพงศ จันทรอักษร หมู+ 711 ภาคต/น ปIการศึกษา 2556 เน่ืองจากระบบรายช่ือลงทะเบียนเรียนไม+มี
รายช่ือนิสิตทําให/ไม+สามารถกรอกข/อมูลในระบบได/ แต+นิสิตได/เข/าเรียนและมีคะแนนสอบดังน้ันจึงขอแจ/งแก/ไขโดยใช/แบบ 
KU 7 ซึ่งนิสิตได/ระดับคะแนน B+ รายละเอียดอ/างอิงท่ี 110TOP9R เมื่อวันที่ 24 มีนาคม2557 หรือสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?110TOP9R  

4.4.4 ด/วย Mr.Robert Cullen อาจารยผู/สอนรายวิชา 01355117 Introduction to English Listening  
and Speaking Skills และประธานโครงการภาควิชาภาษาอังกฤษ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20422/0053 ลงวันท่ี 25 
กุมภาพันธ 2557 แจ/งขอแก/ไขระดับคะแนนของ นายปฐมพร ชัยศร หมู+ 700 ภาคต/น ปIการศึกษา 2556 จากไม+มีระดับ
คะแนน เป]น B เน่ืองจากลงทะเบียนล+าช/า ทําให/ไม+มีรายช่ือในระบบ รายละเอียดอ/างอิงท่ี 0R0RU1Z7 เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 
2557 หรือสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0R0RU1Z7  

  ท่ีประชุมพิจารณาอภิปรายในประเด็นการขอแก/ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ซึ่งมีจํานวนมาก คณะฯ ควรมี
การกําหนดมาตรการ แนวทางในการพิจารณาเหตุผลใดยอมรับได/ และการขอแก/ไขคะแนนควรมีน/อยที่สุด กอปรกับการ
แก/ไขคะแนนผู/รับผิดชอบโดยตรง คือ อาจารยผู/สอน ดังน้ันเมื่อขอแก/ไข จึงควรมีเหตุผลประกอบการพิจารณาเชิงประจักษ
แนบมาประกอบการพิจารณาด/วยทุกครั้ง   

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ(ายวิชาการ พิจารณาประสานงานกับหน+วยงาน/ผู/เก่ียวข/อง
เพื่อพิจารณาเสนอแนวทาง มาตรการหรือเหตุผลท่ีสามารถยอมรับได/ในการเสนอขอแก/ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ต+อไป 

4.5 ขอส/งเกรดประจําภาคปลาย ป;การศึกษา 2556 ล/าช%า 

ด/วย อ.รามิล กาญจันดา หัวหน/าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สายวิชาศิลปศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20405/0176 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2557 แจ/งขอส+งเกรดประจําภาคปลาย ปIการศึกษา 2556 ล+าช/า จํานวน 7 รายวิชา 
เน่ืองจากข/อสอบเป]นแบบอัตนัย และมีนิสิตลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก ต/องทําการตรวจอย+างละเอียด จึงขอส+งเกรดในวันที่ 
26 มีนาคม 2557 (กําหนดรายงานคะแนนในระบบวันท่ี 25 มีนาคม 2557) โดยหัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร พิจารณาให/
ความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดอ/างอิงที่  140VA4OU เม่ือวันที่  27 มีนาคม 2557 หรือสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140VA4OU   

ทั้งน้ีการส+งคะแนนล+าช/า ไม+สามารถดําเนินการได/เน่ืองจากเป]นนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กําหนดให/อาจารยจัดส+งรายงานคะแนนตามระบบออนไลนตรงตามกําหนดปฏิทินการศึกษา และเป]นส+วนหน่ึงของ
จรรยาบรรณของอาจารย  

หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร ช้ีแจงข/อมูลเพิ่มเติมว+าการจัดสอบรายวิชาต+าง ๆ จัดสอบในวันสุดท/ายของการ
สอบ ข/อสอบเป]นแบบอัตนัยทําให/ต/องใช/เวลาในการตรวจข/อสอบ อย+างไรก็ตามอาจารยผู/สอนได/รายงานคะแนนเรียบร/อย
แล/ว   

นอกจากน้ี ที่ประชุมได/พิจารณาและอภิปรายในประเด็นของระยะเวลาการรายงานคะแนน ซ่ึงการส+ง
คะแนนล+าช/าจะมีผลต+อจรรยาบรรณของอาจารยผู/สอน ทั้งน้ีในส+วนของคณะฯ ซึ่งรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชา
พื้นฐาน ซึ่งมีนิสิตลงทะเบียนจํานวนมาก ดังน้ันควรพิจารณาเสนอแนวทางมาตรการต+าง ๆ เพื่อให/อาจารยผู/สอนสามารถ
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ดําเนินการรายงานคะแนนได/ทัน สําหรับการส+งคะแนนล+าช/าในกรณีท่ีมีความจําเป]นควรประสานงานกับกองบริการการศึกษา
(กําแพงแสน) ก+อนเพื่อให/ปBดระบบในวันถัดไปได/ ท้ังน้ี อ.ดร.อนามัย ดําเนตร แจ/งว+าข/อมูลท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได/รับ
รายงาน คือ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดส+งรายงานคะแนนตรงเวลามากท่ีสุด         

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ(ายวิชาการ พิจารณาประสานงานกับหน+วยงาน/โครงการ
เพื่อสรุปประเด็นป2ญหา และแนวทาง วิธีการ ข/อเสนอแนะเพื่อขอการปรับแก/ไขระยะเวลาการรายงานคะแนน อาทิจาก 10 
วันทําการ เป]น 15 วันทําการหลังสอบเสร็จ ประเภทข/อสอบแบบอัตนัย ควรเพิ่มระยะเวลามากกว+าข/อสอบแบบปรนัย 
จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน และอ่ืน ๆ เพื่อนําเสนอวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยพิจารณาต+อไป        

4.6 ขออนุมัติแต/งต้ังอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน/งผู%ช/วยศาสตราจารย�    
ด/วย ดร.ศุภเดช  สุจินพรัหม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+ง อาจารย สาขาวิชาฟBสิกส สายวิชา

วิทยาศาสตร (โครงการจัดต้ังสายวิชาฟBสิกส) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ได/รับอนุมัติบรรจุเข/ารับราชการ ณ วิทยา
เขตกําแพงแสน ต้ังแต+วันที่ 12 มกราคม 2553 โดยมีอายุราชการ 4 ปI 2 เดือน 3 วัน (สํานักงานเลขานุการรับเรื่อง เม่ือวันที่ 
14 มีนาคม 2557) เสนอขอตําแหน+งทางวิชาการในตําแหน+งผู/ช+วยศาสตราจารย สาขาวิชาฟBสิกส โดยผ+านการประเมินผลการ
สอนในรายวิชา 01420311 ฟBสิกสเชิงคณิตศาสตร II (Mathematical Physics II) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับว+าด/วยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน+งทางวิชาการ พ.ศ. 
2550 และจัดส+งเอกสารประกอบ ด/วย    

1. แบบประวัติส+วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.03)  5 ชุด 
2. หนังสือรับรองการมีส+วนร+วมในผลงาน และผลงานทางวิชาการ จํานวน 5 ชุด  
3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01420311 ฟBสิกสเชิงคณิตศาสตร II (Mathematical Physics II) 

จํานวน 5 เล+ม 
4. ประมวลการสอนรายวิชา 01420311 ฟBสิกสเชิงคณิตศาสตร II (Mathematical Physics II) ภาคต/น ปI

การศึกษา 2554       
5. สําเนาแจ/งผลการประเมินการสอน  

ทั้งน้ีประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟBสิกส ได/ตรวจสอบคุณสมบัติช่ัวโมงสอน และเอกสารผลงานเรียบร/อย
แล/ว และสํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่องเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2557 และจากการตรวจสอบ มีเอกสารครบถ/วน 
รายละเอียดสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?120KSGJX หรืออ/างอิงท่ี 120KSGJX 
เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2557        

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ข/อบังคับว+าด/วยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน+งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 และมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง ข/อบังคับว+าด/วยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน+งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 และ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแต+งต้ังบุคคลให/ดํารงตําแหน+งทางวิชาการ 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2557  โดย อ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม แจ/งความประสงคขอประเมินผลการสอนใหม+ตามข/อ 2.9   

 ดังน้ัน เพื่อให/การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง ข/อบังคับว+าด/วยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน+งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ดําเนินไป
ด/วยความเรียบร/อย และเป]นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับว+าด/วยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการสอนขอตําแหน+งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลใช/บังคับต้ังแต+วันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 เป]นต/นไป โดยให/
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คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน+งทางวิชาการ เพื่อแต+งต้ังคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน โดยมีองคประกอบ ดังน้ี  

1. คณบดี หรือ หัวหน/าภาควิชา หรือผู/บังคับบัญชาช้ันต/น  เป]นประธานอนุกรรมการ  
2. อาจารยท่ีมีตําแหน+งทางวิชาการไม+ตํ่ากว+าตําแหน+งที่ขอในสาขาที่เก่ียวข/องภายใน หรือภายนอกคณะ 

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันจํานวนไม+น/อยกว+า 3 ราย เป]นอนุกรรมการ    
โดยมอบคณบดีพิจารณาเสนอช่ือแต+งต้ังผู/ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดต+อไป  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยเสนอแต+งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนชุดเดิม ซึ่งประกอบด/วย
หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร เป]นประธานอนุกรรมการ ผศ.เบญจมาศ  แก/วนุช และ ผศ.นพพร รัตนช+วง เป]นอนุกรรมการ  
และเสนอแต+งต้ัง ผศ.เอกชัย หุ+นนิวัฒน จากภาควิชาฟBสิกส คณะวิทยาศาสตร บางเขน เป]นอนุกรรมการเพิ่มอีก 1 ท+าน 
เพื่อให/ครบตามองคประกอบใหม+   

4.7 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบป;ที่ 3   

ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู/ อํานวยการสถาบัน และ
ผู/อํานวยการสํานัก ได/เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบปIที่ 
3 ระหว+างวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ของผู/ช+วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  โดยมีผลการประเ มินการปฏิบั ติ งานในภาพรวมอยู+ ในระ ดับ ดี และสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ได/พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบ
รายงานและข/อเสนอแนะตามท่ีคณะกรรมการติดตามฯ เสนอ และขอให/นําไปใช/ประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ทั้งน้ีในรอบปIต+อไป (21 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557) คณะกรรมการติดตามฯ จะดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามข/อเสนอแนะที่ระบุในรายงานด/วย รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/3365 ลงวันที่  
6 มีนาคม 2557  สืบค/น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0K0OWTQW ห รืออ/ าง อิงที่ 
0K0OWTQW เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2557   

ทั้งน้ีคณะฯ ได/แจ/งผู/บริหาร หน+วยงานภายใน/โครงการทราบ และพิจารณาใช/ประโยชนในการดําเนินการ
พัฒนาปรับปรุงตามข/อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ แล/ว  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมอบฝ(ายเลขานุการ จัดทําหนังสือแจ/งผู/บริหารทุกท+าน (รองคณบดี ผู/ช+วย
คณบดี หัวหน/าหน+วยงาน/โครงการ) เพื่อพิจารณาดําเนินการตามข/อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
และรายงานแผน/ผลการดําเนินงานดังกล+าวในรอบปI (21 พฤษภาคม 2556 – 20 พฤษภาคม 2557) ให/คณบดีทราบเพื่อ
รายงานคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําเดือนเมษายน 2557         

4.8 การประเมินคุณภาพภายใน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจําป;การศึกษา 2556 
ด/วยสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.10118/0233 ลงวันท่ี 18 

มีนาคม 2557 เรื่องการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปIการศึกษา 2556 รายละเอียดอ/างอิงที่ 0X0OPYXX เมื่อวันท่ี 20 
มีนาคม 2557 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0X0OPYXX  โดยแจ/งกําหนดการ
ประเมินคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในระหว+างวันท่ี 29 – 31 กรกฎาคม 2557 และขอให/คณะฯ ดําเนินการ ดังน้ี  



21 

 

1.  เสนอช่ือคณะกรรมการประเมินฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ มี
กรรมการเดิมในรอบปIท่ีผ+านมาอย+างน/อย 1 ท+าน    

2. ทาบทามผู/ท่ีผ+านการอบรมผู/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 จํานวน 1 ท+าน เพื่อร+วมเป]น
กรรมการประเมินฯ โดยไม+ได/รับค+าตอบแทน  

3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) บนระบบฐานข/อมูลด/านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
และแจ/ง User Name และ Password ให/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต+ละท+านทราบก+อนเข/าไปประเมินฯ อย+าง
น/อย 1 สัปดาห  

4. ขอให/หน+วยงานส+งรายงานการประเมินคุณภาพภายในให/สํานักงานประกันคุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห 
พร/อมคู+มือระบบประกันคุณภาพของหน+วยงาน   

ทั้งน้ีสํานักงานประกันคุณภาพ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10118/0237 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 เรื่องการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจําปIการศึกษา 2556 รายละเอียดอ/างอิงที่ 0Y0P1TYR เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2557 
หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0Y0P1TYR  เน่ืองจากคณะฯ มีผลการประเมิน
ในรอบปIที่ผ+านมาในส+วนขององคประกอบท่ี 4 มีค+าเฉล่ียน/อยกว+า 3.51 (ผลประเมิน 2.90) ดังน้ันเพื่อให/เป]นไปตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อเป]นข/อมูลที่เป]น
ประโยชนแก+ต/นสังกัด สถานศึกษา ผู/มีส+วนได/ส+วนเสีย และสาธารณชน ทําให/ม่ันใจว+าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร/างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได/มาตรฐานตามท่ีกําหนด ดังน้ันสํานักงานประกันคุณภาพ จึงแจ/งให/หน+วยงานดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเสนอรายช่ือผู/ทรงคุณวุฒิ
ในการคัดเลือกเพื่อแต+งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต+อไป   

รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ แจ/งว+าได/เสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมิน 2 รอบแล/ว แต+ไม+เป]นไปตาม
เกณฑที่สํานักงานประกันคุณภาพแจ/ง เน่ืองจากคณะฯ เป]นคณะพิเศษ 1 ใน 3 คณะฯ ท่ีองคประกอบที่ 4 มีผลคะแนนเฉล่ีย
ไม+ผ+านเกณฑ จึงต/องเสนอช่ือคณะกรรมการประเมินจากภายนอกทั้งหมด โดยได/พิจารณาเสนอช่ือกรรมการประเมินจาก
บัญชีรายช่ือท่ีสํานักงานประกันคุณภาพ เสนอให/พิจารณา ซึ่งส+วนใหญ+เป]นกรรมการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รายช่ือจัก
แจ/งให/ทราบต+อไป  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

4.9 ประมาณการรายรับ – รายจ/ายคําของบประมาณเงินรายได% ประจําป; 2558   

สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมวาระพิเศษ เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2557 
พิจารณาประมาณการรายรับ – รายจ+าย เพื่อจัดทําคําของบประมาณเงินรายได/ ประจําปI 2558 และมอบให/งานนโยบายและ
แผนสรุปรายงานผลตามมติที่ประชุมฯ เพื่อรายงานในการประชุมครั้งต+อไป น้ัน  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได/สรุปเอกสารคําของบประมาณ เสร็จเรียบร/อยแล/ว โดยจัดทํา
ในระบบออนไลน และนําส+งเอกสารเสนอคณบดี เพื่อจัดส+งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และกอง
แผนงานรายละเอียดสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?120BUMN1 หรืออ/างอิงที่ 
120BUMN1 เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2557  รายละเอียดดังน้ี 
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ภาคปกติ 
1. ประมาณการรายรับภาพรวม เป]นเงินรวมทั้งส้ิน 113,324,557 บาท 
2. ประมาณการรายจ+ายภาพรวม เป]นเงินรวมทั้งส้ิน 98,407,572 บาท  

ภาคปกติในภาพรวมต้ังงบประมาณรายจ+ายไม+เป]นไปตามหลักเกณฑร/อยละ 85 และเงินอุดหนุนส+งเสริมการ
วิจัยร/อยละ 10 โดยคณะฯ ต้ังงบประมาณรายจ+ายร/อยละ 86.91 และเงินอุดหนุนส+งเสริมการวิจัยต้ังงบประมาณได/ร/อยละ 
6.09  (รายละเอียดคําช้ีแจงดังแนบ)  

ภาคพิเศษ 
1. ประมาณการรายรับภาพรวม เป]นเงินรวมทั้งส้ิน 133,664,500 บาท 
2. ประมาณการรายจ+ายภาพรวม เป]นเงินรวมทั้งส้ิน 113,664,699 บาท  

ภาคพิเศษในภาพรวมต้ังงบประมาณรายจ+ายไม+เป]นไปตามหลักเกณฑร/อยละ 85 และเงินอุดหนุนส+งเสริม
การวิจัยร/อยละ 10 โดยคณะฯ ต้ังงบประมาณรายจ+ายร/อยละ 85.04 และเงินอุดหนุนส+งเสริมการวิจัยต้ังงบประมาณได/ร/อย
ละ 5.52  (รายละเอียดคําช้ีแจงดังแนบ)  

คําช้ีแจงการจัดทํางบประมาณเงินรายได% ประจําป; 2558 ที่ไม/เป`นไปตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด  

1. การดําเนินงานภาคปกติ 

1.1 สาเหตุที่ไม+สามารถดําเนินการได/ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด เน่ืองจากการประมาณการ
รายรับของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมาจากค+าธรรมเนียมการศึกษาเป]นส+วนใหญ+และจากการบริหารสินทรัพยมีเพียง
เล็กน/อย รวมแล/วเป]นเงินประมาณ 95,669,161 บาท (คิดตามเกณฑ 15 % เป]นเงิน 14,350,374.15 บาท) นอกน้ัน 
หน+วยงานภายในของคณะฯที่เปBดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ ได/สนับสนุนงบประมาณในการจ/างอาจารยและบุคลากร และใน
ปIงบประมาณ 2558 เป]นเงิน 17,565,396 บาท แต+เงินจํานวนน้ีเป]นงบบุคลากรท่ีคิดตามความเป]นจริง ณ ป2จจุบัน 
ประกอบด/วย เงินเดือน+เงินข้ึนข้ัน+ค+าประกันสังคม+กองทุนสํารองเล้ียงชีพ+เงินเพิ่มค+าครองชีพ+เบี้ยประกันสุขภาพ
ประจําปI ในส+วนงบประมาณที่ได/รับการสนับสนุนน้ีคณะฯ มิได/นํามาเก็บสะสม 15 %  

1.2 คณะศิลปศาสตรฯ มีภาระผูกพันในการชําระเงินกู/คืนให/ กับสหกรณออมทรัพย มก. ปIละ 
2,500,000 บาท  เงินคืนกองทุนพัฒนาบุคลากรให/กับมหาวิทยาลัย ปIละ 500,000 บาท และเงินค+าจ/างทดแทน
ลูกจ/างประจําให/วิทยาเขตฯ จํานวน 1 อัตรา เป]นเงิน 82,080 บาท  

1.3 เงินอุดหนุนส+งเสริมการวิจัยร/อยละ 10 คณะฯ มีศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี ซึ่ง
เป]นหน+วยงานกลางท่ีดําเนินการเพื่องานวิจัยและบริการวิชาการ คณะฯ ได/จัดสรรงบประมาณร/อยละ 10 หลังหักค+าใช/จ+าย
แล/วให/กับหน+วยงานดังกล+าว แต+ศูนยฯ ประมาณการรายจ+ายใน งบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงบอุดหนุนวิจัย ร/อยละ 73.71 จาก 
ประมาณการรายรับที่คณะฯ จัดสรรให/ เป]นเงิน 5,630,163 บาท ทั้งน้ีหน+วยงานต+างๆ ภายในคณะส+วนใหญ+ ก็ดําเนินการ
จัดสรรงบอุดหนุนวิจัยในหน+วยงาน แม/ว+าจะไม+ได/ตามเกณฑในสัดส+วนร/อยละ 10 ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ดังน้ัน งบประมาณเงินรายได/ ประจําปIงบประมาณ 2558 ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึง
สามารถต้ังทุนสะสมของหน+วยงานได/เพียงร/อยละ 13.09  และต้ังเงินอุดหนุนส+งเสริมการวิจัยของหน+วยงานเพียงร/อยละ 
6.09 แต+ในปIงบประมาณต+อไป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คาดว+าจะสามารถดําเนินการได/ตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  
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2. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
 เน่ืองจากโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  ตามแนวทางปฏิบัติและข/อตกลง โครงการภาคพิเศษจะโอน

เงินค+าธรรมเนียมพิเศษคณะให/คณะฯ ท้ังหมด โดยคณะฯ จะโอนค+าธรรมเนียมดังกล+าวให/กองทุนพัฒนานิสิตสัดส+วนร/อยละ 
20 เพื่อจัดสรรเป]นทุนการศึกษาสําหรับนิสิต และสนับสนุนเงินอุดหนุนวิจัยสัดส+วนร/อยละ 10  ซ่ึงโครงการภาคพิเศษ จะต้ัง
เป]นประมาณการรายรับและประมาณการรายจ+าย ดังน้ัน เมื่อมหาวิทยาลัยกําหนดให/ต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนส+งเสริมการ
วิจัยไม+น/อยกว+าร/อยละ 10 ของรายได/ประจําปI  

ดังน้ัน โครงการฯภาคพิเศษ พิจารณาเห็นว+างบประมาณรายรับหลังจากหักค+าธรรมเนียมพิเศษให/คณะ
แล/ว การต้ังงบประมาณรายจ+ายในส+วนของงบอุดหนุนด/านการวิจัยฯ อีกร/อยละ 10 ของรายรับมีวงเงินสูง กอปรกับโครงการ
ภาคพิเศษบางโครงการได/กู/เงินสหกรณออมทรัพย มก. เพื่อก+อสร/างอาคารสําหรับการเรียนการสอน โดยต/องชําระเงินต/น
พร/อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 15 ปI อาทิ โครงการหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท+องเท่ียว) ท่ีขอกู/เงินจาก
สหกรณออมทรัพย มก.  เป]นรวมประมาณ 700 ล/านบาท  โครงการหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เป]นเงินรวม 40 
ล/านบาท เป]นต/น  นอกจากน้ีบางโครงการฯ ต/องสนับสนุนการจ/างอาจารยหรือบุคลากรให/กับหลักสูตรภาคปกติ อาทิเช+น 
โครงการหลักสูตร บธ.บ. (สาขาการจัดการโรงแรมและท+องเที่ยว) ภาคพิเศษ  สนับสนุนการจ/างอาจารยและบุคลากร ส+วน
ของโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา เป]นเงิน 13,942,713 บาท  โครงการ บธ.บ. (การ
จัดการ) ภาคพิเศษ สนับสนุนการจ/างอาจารย เป]นเงิน 1,990,930 บาท เป]นต/น ทําให/ไม+สามารถที่จะดําเนินการต้ัง
งบประมาณได/ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

อน่ึง เน่ืองจากโครงการภาคพิเศษ มีการโอนค+าธรรมเนียมพิเศษคณะให/คณะฯท้ังหมด แต+จํานวนเงินยัง
เป]นรายรับของโครงการ มิได/ตัดออกจากรายรับเหมือนกับระบบ e-Revenue ท่ีตัดค+าบํารุงการศึกษามหาวิทยาลัย และ 
สํานักงานวิทยาเขต ให/คงเหลือรายได/ท่ีหน+วยงานใช/ได/จริง เช+นเดียวกันกับการสนับสนุนการจ/างของโครงการภาคพิเศษ ที่
รับรู/เป]นรายรับและรายจ+ายในภาคพิเศษแล/ว ยังคงนํามารับรู/เป]นรายรับและรายจ+ายของส+วนกลางอีก ทําให/ซํ้าซ/อนกันวงเงิน
ซ้ําซ/อนกัน ดังน้ันคณะฯ พิจารณาแล/วเห็นว+าวงเงินท่ีโครงการภาคพิเศษโอนให/เป]นรายรับของคณะฯ ควรตัดออกจากรายรับ
ของโครงการ โดยปรับระบบ e-Revenue ให/ดําเนินการเหมือนกรณีของค+าบํารุงการศึกษามหาวิทยาลัย และค+าธรรมเนียม
ของสํานักงานวิทยาเขต  

รายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ+ายของทุกหน+วยงาน ได/นําเสนอที่ประชุมทราบเรียบร/อยแล/วในวัน
ประชุม  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

4.10 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ  
ด/วยคณาจารยสังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัดตกรรมภาษา เสนอขออนุมัติ

ผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการ เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชาต+าง ๆ จํานวน 3 รายวิชา ดังน้ี  
4.10.1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจ

โรงแรมและท+องเท่ียว (Personality Development for Service in Hotel and Tourism 
Business) 
อ.อริยา พงษพานิช ตําแหน+ง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ เสนอขออนุมัติผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจ
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โรงแรมและท+องเที่ยว (Personality Development for Service in Hotel and Tourism Business) จํานวน 3 หน+วยกิต 
โดยใช/เวลา 3 ภาคการศึกษา ในเวลาราชการเพื่อนับภาระงานรวม 3 ภาคการศึกษา โดยสามารถนับภาระงานได/เมื่อผ+านการ
พิจารณาจากผู/ทรงคุณวุฒิเรียบร/อยแล/ว ท้ังน้ีคณะกรรมการฝ(ายการศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุม
ค รั้ ง ท่ี  3 / 2 5 5 7  เ ม่ื อ วั น ที่  2 6  มี น า ค ม  2 5 5 7  พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ แ ล/ ว  ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค/ น ที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140WGZ8Z หรืออ/างอิงที่ 140WGZ8Z เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 
2557   

4.10.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 03763222 บุคลากรสัมพันธในธุรกิจโรงแรมและท+องเท่ียว 
(Human Relation in Hotel and Tourism Business) 
อ.ศุศราภรณ แต+งต้ังลํา ตําแหน+ง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ เสนอขออนุมัติ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 03763222 บุคลากรสัมพันธในธุรกิจโรงแรมและ
ท+องเที่ยว (Human Relation in Hotel and Tourism Business) จํานวน 3 หน+วยกิต โดยใช/เวลา 3 ภาคการศึกษาในเวลา
ราชการเพื่อนับภาระงานรวม 3 ภาคการศึกษา โดยสามารถนับภาระงานได/เม่ือผ+านการพิจารณาจากผู/ทรงคุณวุฒิเรียบร/อย
แล/ว ทั้งน้ีคณะกรรมการฝ(ายการศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 
2557 พิจารณาเห็นชอบแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี 140WMV2E เ ม่ือวันที่  27 มีนาคม 2557 หรือสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140WMV2E   

4.10.3 เอกสารประกอบการรายวิชา 03757122 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)   
อ.ชนมชนก ชิตประเสริฐ ตําแหน+ง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ เสนอขออนุมัติ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 03757122 สถิติธุรกิจ (Business Statistics) จํานวน 3 
หน+วยกิต โดยใช/เวลา 3 ภาคการศึกษา ในเวลาราชการเพื่อนับภาระงานรวม 3 ภาคการศึกษา โดยสามารถนับภาระงานได/
เมื่อผ+านการพิจารณาจากผู/ทรงคุณวุฒิเรียบร/อยแล/ว ท้ังน้ีคณะกรรมการฝ(ายการศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ใน
กา รปร ะ ชุมครั้ งที่  3 / 2 557  เมื่ อ วัน ท่ี  26  มี น าคม  255 7  พิ จ า รณา เห็ นชอบแ ล/ ว  ร ายละ เ อี ยด สืบค/ นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140VLXOC หรืออ/างอิงที่ 140VLXOC เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 
2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยนับภาระงานเมื่อผ+านการประเมินจากผู/ทรงคุณวุฒิเรียบร/อยแล/ว และมอบ
รองคณบดีฝ(ายวิชาการ พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ และแนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการใหม+เพื่อ
นําเสนอท่ีประชุมพิจารณา     

4.11 ขออนุมัติเปaดรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตบางเขน 

ด/ วย  อ .ดร . ป2ทมา   จันทร เ จริญ สุข  หั วหน/ าสาย วิ ชา ศิลปศาสตร  มี บั นทึ กด+ วน ท่ี สุดที่  ศ ธ 
0513.20405/0137 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 แจ/งขออนุมัติเปBดรายวิชาของหลักสูตร ศศ.บ.(ส่ือสารมวลชน) คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เพื่อเป]นวิชาเฉพาะเลือก สําหรับหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) จํานวน  
6 รายวิชา ดังน้ี  

1. รายวิชา 01352212 วาทนิเทศเบื้องต/น (Introduction to Speech Communication) 3(2-3)  

2. รายวิชา 01352213 การส่ือสารเพื่อโน/มน/าวใจ (Persuasive Communication) 3(3-0) 
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3. รายวิชา 01352221 หลักการประชาสัมพันธ (Principles of Public Relations) 3(3-0) 

4. รายวิชา 01352231 หลักการโฆษณา (Principles of Advertising) 3(3-0) 

5. รายวิชา 01352315 ทฤษฎีส่ือสารมวลชน (Theories of Mass Communication) 3(3-0) 

6. รายวิชา 01352333 การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 3(3-0)  

ท้ังน้ีสายวิชาศิลปศาสตร จัดส+งประวัติและผลงานของอาจารยผู/รับผิดชอบสอน จํานวน 2 ท+าน (อ.ดร.
ป2ทมา จันทรเจริญสุข และ อ.ดร.พิทยา พละพลีวัลย)  

อน่ึง ท้ังน้ีคณะกรรมการฝ(ายการศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 พิจารณาเห็นชอบแล/วให/นําเสนอขออนุมัติใช/รายวิชาดังกล+าวจากมหาวิทยาลัยฯ ต+อไป 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140WS2VO หรืออ/างอิงท่ี 140WS2VO 
เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

4.12 การขอเช/าพ้ืนที่วิทยาเขตเพ่ือการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 

ตามท่ีคณะฯ มอบหมายให/ ศสวท. เช+าพื้นที่ของวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 3 ไร+ เป]นระยะเวลา 2 ปI 
เพื่อใช/ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมของนิสิต ในการน้ีระยะเวลาเช+าตามสัญญาจะส้ินสุดใน
เดือนพฤษภาคม 2557 รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140SOXIT  หรือ
อ/างอิงที่ 140SOXIT เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2557  

ท้ังน้ีในระยะเวลา 2 ปIท่ีผ+านมา มีบุคลากรขอใช/พื้นที่เพื่อการวิจัยอย+างต+อเน่ือง และในการเช+าพื้นที่
ดังกล+าวมีค+าใช/จ+าย ปIละ 1,500 บาท และค+าจ/างเหมาปรับพื้นท่ี เป]นเงิน 15,000 บาท หากเห็นสมควรพิจารณาให/ต+อสัญญา
เช+า จักดําเนินการประสานงานการขอเช+าพื้นท่ีต+อไป  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ(ายบริหารพิจารณาดําเนินการ โดยใช/เงินรายได/คณะฯ 
วงเงินรวม 16,500 บาท  

4.13 การจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลงานวิจัยของหน/วยงานที่ได%จากโปรแกรม SciVal 

ตามท่ีคณะทํางานขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสู+มหาวิทยาลัยโลก ได/จัดการอบรมการใช/งาน
โปรแกรม SciVal ที่ปรับปรุงใหม+ เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2557 โดยมีความมุ+งหวังให/ผู/เข/าอบรมมีความเข/าใจในการใช/
โปรแกรม SciVal  และสามารถใช/โปรแกรมเพื่อวิเคราะหผลงานของหน+วยงานตนเองได/ โดยคณะฯ ได/มอบหมายให/รอง
คณบดีฝ(ายบริหาร รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน/า ศสวท. เป]นผู/เข/าร+วมโครงการอบรมดังกล+าว น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานประกันคุณภาพ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10118/0250 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 แจ/งขอให/
ส+งรายงานการวิเคราะหผลงานวิจัยของหน+วยงานท่ีได/จากโปรแกรม SciVal ภายในวันศุกรที่ 11 เมษายน 2557 โดยขอให/มี
หัวข/อในการวิเคราะห ดังน้ี  
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1. ข/อมูลสมรรถนะผลงานวิจัยของหน+วยงาน ซ่ึงเป]นข/อมูลในช+วงเวลาปI 2009 – 2013 ได/แก+ Overall 
research performance, Performance by Journal Category, Top Researchers, Top Publications, Citations, H-
Index และข/อมูล Collaboration เป]นต/น 

2. ข/อมูล Competencies ของหน+วยงานท่ีเป]นส+วนหน่ึงของ Competencies ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร โดยแสดงรายละเอียดของแต+ละ  Competencies จํานวน 5 ปI คือ ปI 2008 – 2012  

3. ข/อมูลเปรียบเทียบกับหน+วยงานภายในหรือภายนอก ตามความเหมาะสม  

4. หน+วยงานภายนอกที่มีศักยภาพในการทําความร+วมมือด/านงานวิจัยในอนาคต  

5. ข/อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเป]นประโยชนต+อการนําไปวางแผนกลยุทธหน+วยงาน เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
ผลงานวิจัยในฐานข/อมูล Scopus  

ท้ังน้ี ขอให/หน+วยงานเตรียมวางแผนกลยุทธที่ได/จากผลการวิเคราะหดังกล+าว เพื่อนําเสนอแลกเปล่ียน   
กลยุทธระหว+างหน+วยงาน ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห/องประชุมกัมพล อดุลวิทย อาคาร
สารนิเทศ 50 ปI มก. รายละเอียดสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140OLRJE หรือ
อ/างอิงที่ 140OLRJE เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2557   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ(ายบริหาร รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ และ
หัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี พิจารณาดําเนินการ โดยรายงานผลการวิเคราะหฯ และแผน กลยุทธที่
ได/จากผลการวิเคราะหให/ท่ีประชุมทราบต+อไป 

4.14 การเสนอช่ือผู%ที่สมควรได%รับการพิจารณาให%ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําป; พ.ศ.2557 

ด/วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/3938 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 เรื่อง การ
พิจารณาเสนอช่ือผู/ท่ีสมควรได/รับการพิจารณาให/ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปI พ.ศ.2557 โดยแจ/งให/ปฏิบัติตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว+าด/วยการให/ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ข/อ 8 ซ่ึงกําหนดข้ันตอนการพิจารณาให/ปริญญากิตติมศักด์ิ ให/ดําเนินการเป]นการลับทุกข้ันตอน 
รวม 6 ข/อ โดยในข/อ 8.1 และ 8.2 ได/กําหนดไว/ ดังน้ี  

8.1 ผู/มีสิทธิเสนอช่ือผู/ท่ีสมควรได/รับการพิจารณาให/ปริญญากิตติมศักด์ิ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี คณบดี ผู/อํานวยการสถาบัน ผู/อํานวยการสํานัก  

8.2 ให/ผู/มีสิทธิเสนอช่ือตามข/อ 8.1 เสนอช่ือผู/ที่สมควรได/รับการพิจารณาให/ปริญญากิตติมศักด์ิ จํานวน 1 
ช่ือ พร/อมแนบแบบประวัติและผลงานท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดต+ออธิการบดี  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให/คณบดีแจ/งความประสงคในการเสนอช่ือผู/ท่ีสมควรได/รับการพิจารณาให/
ปริญญากิตติมศักด์ิ จํานวน 1 ช่ือ พร/อมประวัติและผลงานที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ภายในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมอบหัวหน/าหน+วยงาน/โครงการจัดต้ังฯ พิจารณาเสนอช่ือผู/ท่ีสมควรได/รับ
การพิจารณาให/ปริญญากิตติมศักด์ิ จํานวน 1 ช่ือ พร/อมแนบแบบประวัติและผลงานนําเสนอคณบดีภายในวันที่ 18 เมษายน 
2557   
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4.15 ขอปรับแก%ไขอัตราค/าเบ้ียประชุม ค/าสมนาคุณ และค/าตอบแทนอ่ืน ๆ ของโครงการ ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ  

ด/วยประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ เสนอขอ
ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดอัตราค+าเบี้ยประชุม ค+าสมนาคุณ และค+าตอบแทนอ่ืน ๆ ในการ
บริหารโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ ดังน้ี  

1.  อัตราค+าจัดสรรให/รายวิชาของภาควิชาอ่ืนท่ีเปBดสอน รายวิชาละ 2,500 บาท  

2.  อัตราค+าเบ้ียเล้ียงนอกเวลาราชการ และอัตราค+าเบี้ยเล้ียงไปราชการนอกสถานท่ี  

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่  มีนาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบแล/ว รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0V0TK3OU หรืออ/างอิงที่ 
0V0TK3OU เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให/ชะลอการเสนอปรับปรุงประกาศฯ โดยมอบรองคณบดีฝ(ายบริหาร 
ประสานงานเชิญประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษทุกโครงการเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการปรับอัตรา
ค+าธรรมเนียม/ค+าใช/จ+ายต+าง ๆ ให/เป]นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อนําเสนอท่ีประชุมต+อไป   

4.16 ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ป; (พ.ศ. 2556 – 2565) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ได/จัดทํายุทธศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 
10 ปI (พ.ศ. 2556 – 2565) โดยมีเป�าหมายให/วิทยาเขตกําแพงแสนมียุทธศาสตรท่ีทุกหน+วยงานสามารถนําไปใช/เป]นแนวทาง
ในการบริหารงานและพัฒนาองคกรให/มีความเข/มแข็ง พร/อมรับสถานการณการเปล่ียนแปลง และสามารถพึ่งพาตนเองได/
อย+างม่ันคงและย่ังยืน โดยแผนยุทธศาสตรฯ ได/ผ+านการจัดทําประชาพิจารณ และได/รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ในการประชุมครั้งท่ี 12/2556 เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 โดยขอให/คงดําเนินการตาม
แผนท่ีมีการจัดทําไว/เดิมพร/อมกับให/ถ+ายทอดไปสู+ คณะ สถาบัน สํานักภายในวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อนํากลับไปทบทวน 
และดําเนินการตามกรอบนโยบายต+อไป รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20102/(4)/ว 0771 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557 
เรื่อง ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปI (พ.ศ. 2556 – 2565) รายละเอียดสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0X0VT9XS  หรืออ/างอิงท่ี 0X0VT9XS เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 
2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา พิจารณาประสานงานการถ+ายทอด
แผนให/ผู/บริหาร และหัวหน/าหน+วยงาน/โครงการทราบ เพื่อทบทวนและดําเนินการตามกรอบนโยบาย และสามารถนําไปใช/
เป]นแนวทางในการบริหารงานและพัฒนาองคกรให/มีความเข/มแข็ง พร/อมรับสถานการณการเปล่ียนแปลง และสามารถพึ่งพา
ตนเองได/อย+างมั่นคงและย่ังยืนต+อไป  
วาระที่  5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

5.1 รายงานการเงินงบประมาณ 2557 ประจําเดือนมีนาคม 2557 

ด/วยหน+วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานการเงิน ข/อมูล ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2557  ไตรมาสที่ 2  
โดยสามารถเบิกจ+ายงบดําเนินการแล/ว สัดส+วนร/อยละ 53.98 เป]นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดร/อยละ 50 
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รายละเอียด สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140LL080 หรืออ/างอิงที่ 140LL080 
วันที่ 27 มีนาคม 2557  

สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล/ว ร/อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ+ายแล/ว ร/อยละ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1,513,290.00 1,287,142.40 85.06 226,147.60 651,402.40 43.05 
สํานักงานเลขานุการ 50,540.00 15,310.00 30.29 35,230.00 15,310.00 30.29 
สายวิชาคณิตศาสตร 87,710.00 31,762.00 36.21 55,948.00 31,762.00 36.21 
โครงการจดัต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร 128,640.00 73,548.00 57.17 55,092.00 64,025.00 49.77 

สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล/ว ร/อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ+ายแล/ว ร/อยละ 
สายวิชาศิลปศาสตร 70,546.00 48,662.00 68.98 21,884.00 23,215.00 32.91 
ภาษาอังกฤษ 99,594.00 93,520.40 93.90 6,073.60 53,740.00 53.96 
สายวิชาวิทยาศาสตร 886,020.00 556,716.42 62.83 329,303.58 489,358.92 55.23 
- สายวิชาวิทยาศาสตร 100,000.00 49,115.00 49.12 50,885.00 39,515.00 39.52 
- รายวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดล/อม 43,668.00 25,387.09 58.14 18,280.91 25,387.09 58.14 
- รายวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ 60,832.00 43,179.30 70.98 17,652.70 31,779.30 52.24 
สาขาชีววิทยา 186,360.00 142,110.20 76.26 44,249.80 115,932.90 62.21 
สาขาพฤกษศาสตร 169,080.00 94,801.85 56.07 74,278.15 94,801.85 56.07 
สาขาชีวเคมี 111,800.00 83,874.35 75.02 27,925.65 63,694.15 56.97 
สาขาพันธุศาสตร 139,750.00 94,093.83 67.33 45,656.17 94,093.83 67.33 
สาขาสัตววิทยา 74,530.00 24,154.80 32.41 50,375.20 24,154.80 32.41 
โครงการจดัต้ังสายวิชาเคม ี 470,000.00 467,142.17 99.39 2,857.83 447,873.62 95.29 
โครงการจดัต้ังสายวิชาฟBสิกส 182,790.00 105,270.00 57.59 77,520.00 53,770.00 29.42 
โครงการจดัต้ังสายวิชาสังคม 17,810.00 5,400.00 30.32 12,410.00 5,400.00 30.32 
โครงการจดัต้ังสายวิชาบริหารฯ 74,310.00 64,633.00 86.98 9,677.00 64,633.00 86.98 
อุตสาหกรรมบริการ 10,660.00 - 0.00 10,660.00 - 0.00 
ศสวท. 12,670.00 - 0.00 12,670.00 - 0.00 
โครงการจดัต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 191,420.00 189,979.88 99.25 1,440.12 148,651.13 77.66 
 3,796,000.00 2,939,086.27 77.43 856,913.73 2,049,141.07 53.98 

อน่ึง รายงานข/อมูลเงินรายได/ ประจําปI 2557 ตามระบบ KU-ERP งานคลังและพัสดุ อยู+ในระหว+าง
ดําเนินการกรอกข/อมูลในระบบย/อนหลังของ ปI 2555, 2556 และ 2557 เมื่อดําเนินการแล/วเสร็จจะนําเสนอรายงานต+อไป   

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

5.2 รายงานการใช%สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกุมภาพันธ� 2557  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟ�าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ต้ังแต+

เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต/องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดค+าใช/จ+ายสาธารณูปโภค ร/อยละ 5 ต+อปI และป2จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช/พลังงาน
ของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ ประจําปI 2555 เพื่อลดค+า
ไฟฟ�าและประหยัดพลังงาน ซึ่งอยู+ในระหว+างกําหนดแนวทางปฏิบัติ น้ัน    
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หน+วยอาคารสถานที่ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานสถิติข/อมูลการใช/สาธารณูปโภค(ค+าไฟฟ�า ค+าโทรศัพท 
ค+านํ้ามันเช้ือเพลิง) ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม พ.ศ.2557 รายละเอียดอ/างอิงที่ 150YPRI0 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 
2557 หรือสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?150YPRI0  โดยสรุปตารางเปรียบเทียบค+า
กระแสไฟฟ�า ดังน้ี  
 หน+วย : บาท 

เดือน ป;งบประมาณ 
ผลต/าง ร%อยละ 

  2557 2556 
ตุลาคม 632,585.99  478,076.58  154,509.41 32.32 
พฤศจิกายน 549,039.03  600,905.71  -51,866.68 -8.63 
ธันวาคม 380,219.43 512733.35 -132,513.92 -25.84 
มกราคม 431,932.43  560,783.81  -128,851.38 -22.98 
กุมภาพันธ 617,410.11    577,946.38  39,463.73 6.83 

รวม   2,611,186.99   2,730,445.83  -119,258.84 -4.37 

 

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบสถิติการใช/ไฟฟ�า จําแนกตามจํานวนเงินท่ีใช/ในแต+ละเดือน  ประจาํปI 2556และ 2557 
 

 

 

     

     

     

     

     

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ   

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 4/2557  
ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท/ายของทุกเดือน น้ัน  
เพื่อให/การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได/ล+วงหน/า จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4/2557 ประจําเดือนเมษายน 2557 ในวันจันทรที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 
9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร/อมรายละเอียดภายในวันศุกรท่ี 18 เมษายน 2557 และจัดส+งระเบียบวาระการ
ประชุมให/คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 23 เมษายน 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  

-

500,000.00 

1,000,000.00 

1,500,000.00 

2,000,000.00 

2,500,000.00 

3,000,000.00 

2557

2556
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5.4 ติดตามเร่ืองการประเมินผู%บริหารคณะ (รองคณบดี ผู%ช/วยคณบดี หัวหน%าหน/วยงาน/โครงการเทียบเท/า
ภาควิชา)   

ตามที่มอบหมายให/ อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ ผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เป]นประธาน
ในการดําเนินงานประเมินผู/บริหารคณะฯ (รองคณบดี ผู/ช+วยคณบดี หัวหน/าหน+วยงาน/โครงการเทียบเท+าภาควิชา) กําหนด
แล/วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557 และรายงานผลให/ที่ประชุมทราบ น้ัน  

อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ ผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ แจ/งว+าอยู+ในระหว+างการดําเนินการ 
และจะดําเนินการให/แล/วเสร็จตามท่ีกําหนด ท้ังน้ีการประเมินผู/บริหาร ที่ประชุมเห็นชอบให/ประเมินผู/บริหารท่ีดํารงตําแหน+ง
ในป2จจุบัน     

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ     
มติที่ประชุม รับทราบ   

5.5 การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ที่ต%องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ  

ด/วย อ.ดร.ปBติ  ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี สอบถามเรื่องการสอบคัดเลือกอาจารย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให/มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษด/วย น้ัน  เน่ืองจากโครงการฯ จะมีการสอบคัดเลือกอาจารย จึงขอ
สอบถามว+าจะต/องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ด/วยหรือไม+ ในการน้ีรองคณบดีฝ(ายบริหารได/
แจ/งข/อมูลเพิ่มเติมจากการประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ยังไม+ทราบแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอให/ดําเนินการในรูปแบบเดิมไปพลางก+อน และจะประสานงานในรายละเอียดเพื่อแจ/งให/ทราบต+อไป  

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมทราบ     
มติที่ประชุม รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.  
 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู/บันทึกรายงานการประชุม   

 

 


