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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
คร้ังที่ 4/2557 

วันจันทร�ที่ 28 เมษายน 2557  
ณ ห'อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู'มาประชุม  
1. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ�ายวิชาการ    แทนประธานกรรมการ 
2. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน(าสายวิชาคณิตศาสตร)ฯ   กรรมการ 
3. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  หัวหน(าสายวิชาวิทยาศาสตร) ติดราชการ 
4. อ.ดร.ป/ทมา จันทร)เจริญสุข หัวหน(าสายวิชาศิลปศาสตร)  กรรมการ  
5. รศ.ปริทรรศน)  นฤทุม ผู(ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
6. รศ.จิตราภรณ) ธวัชพันธุ) กรรมการประจําคณะ(อาจารย)ประจํา) กรรมการ  
7. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน(าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 

ผู'ไม2มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก) สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) ติดราชการอ่ืน 
2. ผศ.นพพร   รัตนช=วง รองคณบดีฝ�ายบริหาร  ติดราชการอ่ืน 
3. อ.ดร.แตงอ=อน พรหมมิ ผู(แทนคณาจารย)  ติดราชการอ่ืน  
ผู'เข'าร2วมประชุม  
1. อ.ดร.ประภา โซ@ะสลาม รองคณบดีฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ 
2. อ.ดร.จุฑาทิพย) โพธ์ิอุบล ผู(ช=วยคณบดีฝ�ายวิชาการ  
3. อ.ดร.ปBติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 
4. อ.ดร.ศศิมลฑล  ม=วงศรีจันทร) ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟBสิกส)   
5. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย) ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
6. อ.ดร.พงศ)พันธ) ศรีเมือง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร) 
7. อ.ดร.สุพัตรา สุจริตรักษ) แทน ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 
8. รศ.ชุติมณฑน)  บุญมาก  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร)  
9. อ.ธันย)นิชา เลิศนรเศรษฐ) แทนประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เร่ิมประชุมเวลา  9.30 น. 

เร่ืองที่ประชุม 

  ผู(ช=วยศาสตราจารย) ดร.ชานันก) สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) ติดราชการมอบหมายให(
รองคณบดีฝ�ายวิชาการ ทําหน(าท่ีประธานการประชุม เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

วาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ'งเพ่ือทราบ 

-   
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 3/2557 

 ประธานขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร) และ
วิทยาศาสตร) ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันจันทร)ที่ 31 มีนาคม 2557 โดยนําเสนอในระบบ AMS e-Office เพื่อรับรองเรียบร(อย
แล(วรายละเอียดสืบค(นที่  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1Q0YMDGC หรืออ(างอิงที่ 
1Q0YMDGC เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 และได(นําเสนอในการประชุมพร(อมน้ีด(วยแล(ว       
 ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม      

วาระที่  3 เร่ืองแจ'งเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2557   
 ตามที่กําหนดให(หน=วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อแจ(ง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ น้ัน   
 งานนโยบายและแผน สรุปรายงานผลการดําเนินงานของหน=วยงานภายใน/โครงการ และฝ�ายต=างๆ 
ประจําเดือนมีนาคม 2557 รายงานเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557 รายละเอียดอ(างอิงท่ี 1W0WW1Q0 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 
2557 หรือที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1W0WW1Q0   ดังน้ี  
ลําดับ 

ท่ี หน2วยงาน 
การนําส2งรายงาน 

กุมภาพันธ� 2557 มีนาคม 2557 เมษายน 2557 

1 ฝ�ายบริหาร 27 มี.ค.57 27 มี.ค.57 27 มี.ค.57 
2 ฝ�ายวิชาการ   10 ก.พ.57 10 มี.ค.57 10 เม.ย.57 
3 ฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ ไม=มรีายงาน ไม=มรีายงาน ไม=มรีายงาน 
4 ฝ�ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 ก.พ.57 12 มี.ค.57 10 เม.ย.57 
5 ฝ�ายกิจการนิสิต  10 ก.พ.57 5 มี.ค.57 8 เม.ย.57 
6 ฝ�ายวางแผนและพัฒนา 5 ก.พ.57 7 มี.ค.57 8 เม.ย.57 
7 ฝ�ายประกันคณุภาพ 5 ก.พ.57 10 มี.ค.57 8 เม.ย.57 
8 ฝ�ายวิเทศสัมพันธ)และบัณฑิตศึกษา  10 ก.พ.57 10 มี.ค.57 8 เม.ย.57 
9 สายวิชาคณิตศาสตร) 10 ก.พ.57 3 มี.ค.57 9 เม.ย.57 
10 สายวิชาวิทยาศาสตร) 19 ก.พ.57 15 มี.ค.57 20 เม.ย.57 
11 สายวิชาศิลปศาสตร) 11 ก.พ.57 13 มี.ค.57 11 เม.ย.57 
12 โครงการปริญญาตร ีภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 11 ก.พ.57 7 มี.ค.57 10 เม.ย.57 
13 โครงการปริญญาตร ีวิทยาการคอมพิวเตอร) ภ.พิเศษ 18 ก.พ.57 25 มี.ค.57 ไม=มรีายงาน 
14 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ 13 ก.พ.57 25 มี.ค.57 21 เม.ย.57 
15 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ 5 ก.พ.57 7 มี.ค.57 3 เม.ย.57 
16 โครงการปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท=องเที่ยว) ภาคพิเศษ   18 ก.พ.57 25 มี.ค.57 21 เม.ย.57 
17 โครงการปริญญาโท วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร))  25 มี.ค.57 25 มี.ค.57 21 เม.ย.57 
18 โครงการปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร)) ภาคพิเศษ 13 ก.พ.57 25 มี.ค.57 24 เม.ย.57 
19 ศูนย)ส=งเสริมการวิจัยและถ=ายทอดเทคโนโลย ี 11 ก.พ.57 11 มี.ค.57 21 เม.ย.57 
20 สํานักงานเลขานุการ 5 ก.พ.57 7 มี.ค.57 8 เม.ย.57 
21 โครงการจัดตัง้สายวิชาเคมี 10 ก.พ.57 25 มี.ค.57 21 เม.ย.57 
22 โครงการจัดตัง้สายวิชาฟBสิกส) 13 ก.พ.57 10 มี.ค.57 9 เม.ย.57 
23 โครงการจัดตัง้สายวิชาจุลชีววิทยา 13 ก.พ.57 12 มี.ค.57 18 เม.ย.57 
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24 โครงการจัดตัง้สายวิชาคอมพิวเตอร) 18 ก.พ.57 25 มี.ค.57 21 เม.ย.57 
25 โครงการจัดตัง้สายวิชาสังคมศาสตร) 13 ก.พ.57 25 มี.ค.57 24 เม.ย.57 
26 โครงการจัดตัง้ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 18 ก.พ.57 14 มี.ค.57 10 เม.ย.57 
27 โครงการจัดตัง้สายวิชาภาษาอังกฤษ 10 มี.ค.57 10 มี.ค.57 ไม=มรีายงาน 
28 โครงการจัดตัง้สายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร) 10 ก.พ.57 10 มี.ค.57 8 เม.ย.57 

รวมหน2วยงานที่ไม2ส2งรายงาน 1 1 3 

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ'าง งบลงทุน ประจําป> 2557   
หน=วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ(างรายการครุภัณฑ) ประจําปl 

2557 เงินงบประมาณ ประจําปl 2557 และผลการจัดซ้ือจัดจ(างเงินรายได( ประจําปl 2557 ไตรมาสที่ 2 (ต้ังแต=วันที่ 1 ตุลาคม 
2556 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2557) รายละเอียดอ(างอิงท่ี 1X168RJV เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 หรือสืบค(นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1X168RJV            

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก2อสร'างอาคาร  

 หน=วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานความก(าวหน(าในการดําเนินงานโครงการก=อสร(างอาคาร 2 
โครงการ จากเงินกู( สอ.มก. และ เงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) (บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ) ประจําปl 
2 5 5 7  ร า ยล ะ เ อี ยด อ( า ง อิ ง ท่ี  1X0JNTJX เ มื่ อ วั นที่  25 เ ม ษ า ยน  2 5 5 7  ห รื อ สื บ ค( น ท่ี   http://
158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1X0JNTJX ดังน้ี    

ลําดับท่ี โครงการ วงเงินค=าก=อสร(าง ความก(าวหน(าในการดําเนินงาน 
1 โครงการก=อสร(างอาคารศูนย)การศกึษา

อุตสาหกรรมบริการนานาชาต ิ
438,700,000 บาท  
 

ได(ตรวจรับงานก=อสร(าง งวดท่ี 5 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2557 
ป/จจุบันอยู=ในระหว=างดําเนินงาน งวดท่ี 6 ซึ่งมีรายละเอียด
ของงานดังนี้ 
สัญญาเริ่ม 12 มีนาคม 2556  วันส้ินสุดสัญญา 28 สิงหาคม 
2558  งวดงาน/เงิน 15 งวด 
ระยะเวลาก=อสร(างตามสัญญา  900  วัน 
ใช(เวลาในการก=อสร(างไปแล(ว   367  วัน 
เหลือระยะเวลาก=อสร(างตามสัญญา  533  วัน 
ความก(าวหน(าตามแผนงานหลัก     36.24 % 
ความก(าวหน(าท่ีทําได(จริง            37.91 % 
ช(ากว=าแผนงานหลัก คิดเปuน%        1.67 % 
ช(ากว=าแผนงานหลัก คิดเปuนวัน         12 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 + 

400,000 บาท = 
14,066,000 บาท  

ได(ตรวจรับงานก=อสร(าง งวดท่ี 4 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ) 
2557 สัญญาเริ่ม 3 พฤษภาคม 2556  วันส้ินสุดสัญญา 8 
มกราคม  2557 ขยายเปuนวันท่ี  20 พฤษภาคม 2557   
ระยะเวลาก=อสร(างตามสัญญา  250  วัน + 132 วัน เปuน 
382 วัน  งวดงาน/งวดเงิน 5 งวด  และอนุมัติเพิ่มวงเงินค=า
ก=อสร(าง 400,000 บาท  ป/จจุบันอยู=ในระหว=างดําเนินงาน 
งวดท่ี 5 ซึ่งมีรายละเอียดของงาน ดังนี้ 
ใช(เวลาในการก=อสร(างไปแล(ว   250  วัน 
เหลือระยะเวลาก=อสร(างตามสัญญา  50 วัน 
ความก(าวหน(าท่ีทําได(จริง          57.17 % 
เบิกเงินประจํางวดแล(ว 6,662,175 บาท 
คงเหลือ 7,403,825 บาท   

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 รับทราบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เร่ือง หลักเกณฑ�
และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ด(วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ)และ
วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 โดยยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เร่ือง หลักเกณฑ)และวิธีการคัดเลือกพนักงาน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2546 ท้ังน้ี
เพื่อให(การสรรหาบุคคลเข(ามาเปuนพนักงานมหาวิทยาลัยเปuนไปด(วยความเหมาะสม เปuนไปอย=างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีสาระสําคัญที่เก่ียวข(องเปล่ียนแปลงจากเดิม ดังน้ี  

- มีผลบังคับใช(หลักเกณฑ)และวิธีการคัดเลือกต้ังแต=วันท่ี 11 มีนาคม 2557  

- มีหลักฐานประกอบการรับสมัครโดยใช(สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS 
หรือ CU-TEP กรณีที่มิได(จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต=างประเทศท่ีใช(ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน     

- ผู(สมัครต(องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ)ข้ันตํ่าท่ีกําหนดจากการทดสอบภาษาอังกฤษ
รายการใดรายการหน่ึง ต=อไปน้ี  

- TOEFL (Paper) คะแนนข้ันตํ่า 550 
- TOEFL (CBT) คะแนนข้ันตํ่า 213 
- TOEFL (IBT) คะแนนข้ันตํ่า 79-80 
- IELTS   คะแนนข้ันตํ่า 6.5 
- CU-TEP  คะแนนข้ันตํ่า 75 
- KU-EP   คะแนนข้ันตํ่า 65 
- TOEIC  คะแนนข้ันตํ่า 700 

 กรณีที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต=างประเทศที่ใช(ภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนไม=ต(องย่ืนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  
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- กรณีหน=วยงานในสังกัดวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสน ต(องการบรรจุผู(มีคุณวุฒิปริญญาโท
ในตําแหน=งอาจารย)เปuนกรณีพิเศษ จะต(องช้ีแจงเหตุผลความจําเปuนในการบรรจุบุคคลน้ัน ๆ โดยคณะฯ จะต(องทําข(อตกลง
แนบท(ายสัญญาจ(างสนับสนุนให(บุคคลน้ัน ๆ ไปศึกษาต=อในระดับปริญญาเอกภายในปlการศึกษาแรกของสถาบันการศึกษาที่
จะศึกษา ภายหลังผ=านการประเมินการทดลองปฏิบัติงานแล(ว และผู(สมัครจะต(องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใด
รายการหน่ึง ต=อไปน้ี  

- TOEFL (Paper) คะแนนข้ันตํ่า 510 
- TOEFL (CBT) คะแนนข้ันตํ่า 180 
- TOEFL (IBT) คะแนนข้ันตํ่า 64 
- IELTS   คะแนนข้ันตํ่า 5 
- CU-TEP  คะแนนข้ันตํ่า 60 
- KU-EP   คะแนนข้ันตํ่า 55 
- TOEIC  คะแนนข้ันตํ่า 600 

- กรณีผู(สมัครด(วยคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในตําแหน=งอาจารย)เปuนกรณีพิเศษ จะต(องมีผลการเรียนดี 
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต= 3.00 ข้ึนไป และมีผลงานการศึกษาค(นคว(าพัฒนาส่ิงประดิษฐ)/นวัตกรรม ที่ได(รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดแข=งขันระดับชาติ/นานาชาติ หรือได(รับรางวัลชนะเลิศการแข=งขันทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีผลการ
เรียนดีมากในระดับเกียรตินิยม และเปuนสาขาท่ีมีความจําเปuนอย=างย่ิงกับหน=วยงาน โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
รายการใดรายการหน่ึง ต=อไปน้ี  

- TOEFL (Paper) คะแนนข้ันตํ่า 510 
- TOEFL (CBT) คะแนนข้ันตํ่า 180 
- TOEFL (IBT) คะแนนข้ันตํ่า 64 
- IELTS   คะแนนข้ันตํ่า 5 
- CU-TEP  คะแนนข้ันตํ่า 60 
- KU-EP   คะแนนข้ันตํ่า 55 
- TOEIC  คะแนนข้ันตํ่า 600 

การขอบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได(ดําเนินการรับสมัครก=อนประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใช( 
ห รื อ อ ยู= ใ น ร ะ ห ว= า ง ดํ า เ นิ น ก า ร  ใ ห( ดํ า เ นิ น ก า ร จ น เ ส ร็ จ ส้ิ น ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ) เ ดิ ม  ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค( น ที่ 
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_2/per_2_3/per_2_3-4.pdf  

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.5 รับทราบประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เร่ือง หลักเกณฑ�
และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช2วยวิชาการ 

ด(วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ)และ
วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช=วยวิชาการ ประกาศเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2557 โดยยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ)และวิธีการคัดเลือกพนักงาน ประกาศ ณ วันที่ 7 
พฤษภาคม 2546 ท้ังน้ีเพื่อให(การสรรหาบุคคลเข(ามาเปuนพนักงานมหาวิทยาลัยเปuนไปด(วยความเหมาะสม เปuนไปอย=างมี
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ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  โ ด ย มี ส า ร ะ สํ า คั ญ ที่ เ ก่ี ย ว ข( อ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค( น ที่ 
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_2/per_2_3/per_2_3-5.pdf  

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.6 รับทราบประกาศจัดต้ังหน2วยงานภายใน และปรับเปล่ียนชื่อหน2วยงานให'สอดคล'องกับภารกิจที่
ปรับปรุงใหม2ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ด(วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0501(2)/ว 107 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2557 
เรื่อง ประกาศจัดต้ังหน=วยงานภายใน และปรับเปล่ียนช่ือหน=วยงานให(สอดคล(องกับภารกิจท่ีปรับปรุงใหม=ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแจ(งการจัดต้ังหน=วยงานภายใน และปรับเปล่ียนช่ือหน=วยงานให(สอดคล(องกับภารกิจที่
ปรับปรุงใหม=ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามประกาศลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ) 2557 รายละเอียดสืบค(นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?180T614A หรืออ(างอิงที่ 180T614A เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 
2557  

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.7 รับทราบการอนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู'รับผิดชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับป> พ.ศ.2554 

ตามที่คณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก(ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปl พ.ศ. 2554 (สมอ.08) โดยเปล่ียนแปลงอาจารย)ประจําหลักสูตรและอาจารย)
ผู(รับผิดชอบหลักสูตร โดยหลักสูตรน้ีเริ่มใช(กับนิสิตท่ีเข(าศึกษาต้ังแต=ภาคเรียนที่ 1 ปlการศึกษา 2555 เปuนต(นไป ในการน้ีสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันจันทร)ที่ 18 มีนาคม 2549 และในการประชุมคร้ังที่ 
3/2556 เม่ือวันจันทร)ท่ี 25 มีนาคม 2556 ได(มีมติมอบอํานาจให(ที่ประชุมคณบดีดําเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยในเรื่อง
การพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรตามข(อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) แล(วให(นําเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบด(วยน้ัน  

ท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันจันทร)ท่ี 3 มีนาคม 2557 พิจารณาแล(วมีมติอนุมัติ 
และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันจันทร)ท่ี 24 มีนาคม 2557 มีมตับทราบการ
ปรับปรุงแก(ไขหลักสูตรแล(ว ท้ังน้ีงานการประชุม กองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/4575 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2557 
แจ(งการอนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารย)ประจําหลักสูตรและอาจารย)ผู(รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปl พ.ศ.2554 รายละเอียดอ(างอิงที่ 1A0RWSII เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 หรือสืบค(นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1A0RWSII  

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  
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3.8 รับทราบรายงานการร2วมประชุมเพ่ือชี้แจงเกณฑ�การคัดเลือกและการจัดสรรงบประมาณสําหรับกลุ2ม
วิจัย/วิชาการ 

ตามท่ีมอบหมายให( รองคณบดีฝ�ายบริหาร อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ=ม หัวหน(า ศสวท. เปuนผู(แทนเข(าร=วมการ
ประชุมเพื่อช้ีแจงเกณฑ)การคัดเลือกและการจัดสรรงบประมาณสําหรับกลุ=มวิจัย/วิชาการ เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห(อง
ประชุม ช้ัน 4 อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) วิทยาเขตบางเขน น้ัน  

รองคณบดีฝ�ายบริหาร และ หน.ศสวท. แจ(งข(อมูลรายงานการเข(าร=วมประชุมดังกล=าวตามบันทึก ศสวท.ที่ 
ศธ 0513.20406/032 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2557 รายละเอียดอ(างอิงที่1J0VWMX8 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557 หรือสืบค(น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1J0VWMX8 และรองคณบดีฝ�ายบริหาร แจ(งสรุปผลการ 
ประชุมช้ีแจงการคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณสําหรับกลุ=มวิจัย/วิชาการเพิ่มเติม รายละเอียดอ(างอิงที่ 1D1CDR11 เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2557 หรือสืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1D1CDR11 รายละเอียด 
ดังน้ี  

1. การจัดสรรงบประมาณสําหรับกลุ=มวิชาการของคณะต=าง ๆ ในวิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขต
กําแพงแสน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรวมท้ังส้ิน 41 ล(านบาท จํานวนกลุ=มวิชาการ 17 คณะ (โดยมีคณะนําร=อง
จํานวน 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร) 5 ล(านบาท, คณะศึกษาศาสตร) 3 ล(านบาท และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 ล(าน
บาท) โดยใช(เงินรายได(ส=วนกลาง มก. ในส=วนของคณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) เงินงบประมาณท่ีได(รับการสนับสนุน
จํานวน 2 ล(านบาท (ข(อมูลจํานวนกลุ=มวิจัย 24 กลุ=ม จํานวนอาจารย) 60 คน) 

2. หลักเกณฑ)การคัดเลือกและแนวปฏิบัติในการดําเนินการด(านงบประมาณ (กลุ=มวิจัย/วิชาการ) โดยสรุป 
ดังน้ี 

1.1 คณะคัดเลือกกลุ=มวิจัย/วิชาการท่ีเหมาะสม มีผลงานโดดเด=นและสร(างผลงานในเวลาส้ัน เพื่อ
วัตถุประสงค) ดังน้ี  

- เพื่อสร(างผลงานที่มีช่ือเสียงให(กลุ=มวิจัยของคณะให(สังคมได(รู(จัก 
- เพื่อสร(างผลงานที่เปuนประโยชน)ในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ งานวิจัย งานนวัตกรรม

ใหม= ๆ 
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

1.2 การจัดสรรงบประมาณให(จัดตามกลุ=มวิจัย/วิชาการท่ีสอดคล(องกับเกณฑ)ข(อ 1 
1.3 ให(คณะดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อส=งเสริมกลุ=มวิจัย/วิชาการ 

ระบุงบประมาณและรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมให(ครอบคลุมเงินท่ีได(รับการจัดสรร โดยคณะสามารถสมทบ
งบประมาณเพิ่มเติมได( (การจัดทําแผนให(ดําเนินการแล(วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม) 

1.4 เมื่อคณะได(รับอนุมัติโครงการ/กิจกรรมแล(ว ดําเนินงานเบิกเงินจากกองคลัง (สอบถามข้ันตอน
การเบิกงบประมาณเพิ่มเติมท่ีกองคลัง)  

1.5 เมื่อคณะดําเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล(ว คณะต(องรายงานผลโครงการ/กิจกรรม และ
รายงานการใช(จ=ายเงินที่ได(รับการจัดสรรให(มหาวิทยาลัยฯทราบ ถ(ามีเงินเหลือจ=ายคืนมหาวิทยาลัยต=อไป 

โดยสรุปคณบดีเปuนผู(ดําเนินการเพื่อกําหนด Output/Outcome ดังน้ี 
1. จํานวนผลงานตีพิมพ)เพิ่มข้ึน 
2. การตีพิมพ)ในวารสารวิชาการนานาชาติมีจํานวนเพิ่มข้ึน 
3. การรวมกลุ=มวิจัยเข(มแข็งเพื่อขอทุนวิจัยจากแหล=งทุนภายนอก 
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4. จํานวนอาจารย)ท่ีย่ืนขอตําแหน=งทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
5. การพัฒนาการทํางานร=วมกันของบุคลากรท้ังภายในและภายนอก 
6. การถ=ายทอดเทคโนโลยีสู=ภาคเอกชน 
7. จํานวนการจดสิทธิบัตร 

นอกจากน้ีรองคณบดีฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ(งข(อมูลเพิ่มเติมว=า คณะฯ มีกลุ=มวิจัยรวม 24 กลุ=ม 
จํานวนคณาจารย)/นักวิจัย ท่ีแจ(งเข(าร=วมกลุ=มวิจัย จํานวน 60 คน คณะฯ ได(รับจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยฯ เปuนเงิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ีได(แจ(งเชิญประชุมผู(เก่ียวข(องในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ผู(รับผิดชอบโครงการ 
ได(แก= รองคณบดีฝ�ายบริหาร รองคณบดีฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ และหัวหน(าศูนย)ส=งเสริมการวิจัยและถ=ายทอด
เทคโนโลยี   

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  

3.9 รับทราบการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู' 5 ด'าน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. ในการประชุมคร้ังที่ 13/2556 เมื่อวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2556 และครั้งท่ี 17/2556 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2556 ได(พิจารณาและมีมติให(ความเห็นชอบการกําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู(ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ของระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งพิจารณาจาก
สาระและคําสําคัญของมาตรฐานการเรียนรู(แต=ละด(านของแต=ละระดับคุณวุฒิ ท่ีระบุตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห=งชาติ พ.ศ.2552 เอกลักษณ) และอัตลักษณ)ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 5 ด(าน คือ 

1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู(   
3. ทักษะทางป/ญญา  
4. ความสัมพันธ)ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ   
5. ทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช(เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดัง น้ันเพื่อใช( เปuนมาตรฐานกลาง/แนวทางในการ กําหนดการเรียนรู( ของแต=ละหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) โดยหน=วยงานสามารถนําไปปรับใช( และเพิ่มข(อ หรือเพิ่มเติมข(อความได(ตามความเหมาะสมของ
หลักสูตร ท้ังน้ีสามารถดาวน)โหลดข(อมูลได(ท่ี http://eduserv.ku.ac.th รายละเอียดตามบันทึกที่  ศธ 0513.13102/0377 
ล ง วั นที่  26 มี น า ค ม  2 5 5 7  อ( า ง อิ ง ท่ี  1G0TQ3EW เ ม่ื อ วั น ท่ี  8  เ ม ษ า ย น  2 55 7  ห รื อ สื บ ค( นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1G0TQ3EW  

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ  

3.10 รั บ ท ร า บ ร า ย ง า น ค ว า ม คื บ ห น' า ก า ร บู ร ณ า ก า ร ก า ร ทํ า ง า น ร ะ ห ว2 า ง ห น2 ว ย ง า น ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) มีบันทึกที่ ศธ 0513.10101/14510 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2556 เรื่อง 
แนวทางการบูรณาการการทํางานของหน=วยงานต=าง ๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ในการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2556 มีมติให(ดําเนินการตามท่ีอธิการบดีเสนอ น้ัน  
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คณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) ซึ่งเปuนหน=วยงานที่ควรบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษา จํานวน 3 
กลุ=ม คือ กลุ=มสาขาวิทยาศาสตร) 4 หน=วยงาน  กลุ=มสาขามนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร) 3 หน=วยงาน และกลุ=มสาขา
บริหารธุรกิจ 4 หน=วยงาน ซึ่งมีการประชุมหารือในแต=ละกลุ=มสาขาครั้งท่ี 1 เรียบร(อยแล(ว โดยมีรายละเอียดแนวทางการบูร
ณาการการทํางานนําเสนอให(มหาวิทยาลัยฯ ทราบเรียบร(อยแล(ว ท้ังน้ีได(ประสานงานกับกองแผนงาน ขอข(อมูลดังกล=าวเพื่อ
แจ(งหน=วยงาน/โครงการที่เก่ียวข(องทราบเปuนข(อมูล รายละเอียดอ(างอิงที่ 1B0LFWC7 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2557 หรือสืบค(น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1B0LFWC7  

นอกจากน้ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/5165 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 
แจ(งขอให(รายงานความคืบหน(าการบูรณาการการทํางานระหว=างหน=วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) โดยขอให(หน=วยงาน
ร=วมพิจารณาหารือในกลุ=มภารกิจเชิงบูรณาการ และจัดทํารายงานสรุปความคืบหน(าการดําเนินการบูรณาการหน=วยงาน และ
การปรับโครงสร(างองค)กร จัดส=งสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 เพื่อจะได(รวบรวม
นําเสนอในการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ในระหว=างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2557 ท้ังน้ีคณะฯ อยู=ใน
กลุ=มภารกิจฯ 3 กลุ=ม ดังน้ี  

1. กลุ=มภารกิจการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร) (4 หน=วยงาน)  

2. กลุ=มภารกิจการจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร) (3 หน=วยงาน)  

3. กลุ=มภารกิจการจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (4 หน=วยงาน)  

ในการน้ี คณะฯ ได(แจ(งผู(บริหารท่ีเก่ียวข(องทราบและพิจารณาดําเนินงานประสานงานการประชุมกลุ=ม
ภารกิจเชิงบูรณาการท้ัง  3 กลุ=ม เรียบร(อยแล(ว รายละเอียดอ(างอิงท่ี 1P0O0SEX เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 หรือสืบค(นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1P0O0SEX    

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ  

3.11 รับทราบการเสนอช่ือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ป>การศึกษา 2556 

ด(วยรองคณบดีฝ�ายประกันคุณภาพ ขอแจ(งรายช่ือผู(ทรงคุณวุฒิเพื่อแต=งต้ังเปuนคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปlการศึกษา 2556 โดยมีรายนาม ดังน้ี  

1. ศ.ดร.ศิริลักษณ) โรจน)กิจอํานวย ประธานกรรมการ   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)               

2. รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย รองประธานกรรมการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)                  

3. ผศ.นฤตย) น่ิมสมบูรณ) กรรมการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  

4. ผศ.ดร.ภรรดา ทามุระ กรรมการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)   

5. นายธเนศ ดาวรุ=งโรจน) เลขานุการ 
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
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6. นางสุวรรณี ศรีนวล ผู(ช=วยเลขานุการ 
คณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

รายละเอียดสืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1T0TM31T หรืออ(างอิงที่ 1T0TM31T 
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2557   

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองติดตามและสืบเน่ือง 

4.1 การเสนอชื่อผู'ที่สมควรได'รับการพิจารณาให'ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําป> พ.ศ.2557  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2557 
เห็นชอบให(หัวหน(าหน=วยงาน/โครงการจัดต้ังฯ พิจารณาเสนอช่ือผู(ที่สมควรได(รับการพิจารณาให(ปริญญากิตติมศักด์ิ จํานวน 
1 ช่ือ พร(อมแนบแบบประวัติและผลงานนําเสนอคณบดีภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 น้ัน  

เน่ืองจากครบกําหนดดังกล=าวแล(วไม=มีผู(บริหาร หัวหน(าหน=วยงาน/โครงการพิจารณาเสนอช่ือผู(ท่ีสมควร
ได(รับการพิจารณาให(ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปl พ.ศ.2557 ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนดการให(คณบดีแจ(งความประสงค)ใน
การเสนอช่ือผู(ท่ีสมควรได(รับการพิจารณาให(ปริญญากิตติมศักด์ิ จํานวน 1 ช่ือ พร(อมประวัติและผลงานท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด ภายในวันพุธท่ี 30 เมษายน 2557   

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม   เห็นชอบโดยไม=พิจารณาเสนอช่ือ  

4.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบป>ที่ 3  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2557 
เห็นชอบให(ฝ�ายเลขานุการ จัดทําหนังสือแจ(งผู(บริหารทุกท=าน (รองคณบดี ผู(ช=วยคณบดี หัวหน(าหน=วยงาน/โครงการ) เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามข(อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และรายงานแผน/ผลการดําเนินงาน
ดังกล=าวในรอบปl (21 พฤษภาคม 2556 – 20 พฤษภาคม 2557) ให(คณบดีทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ประจําเดือนเมษายน 2557 น้ัน  

ฝ�ายเลขานุการ ได(ดําเนินการจัดทําหนังสือแจ(งสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบปl
ท่ี 3 เพื่อให(ผู(บริหารทุกฝ�าย ทุกระดับดําเนินการตามข(อเสนอแนะ จํานวน 2 ข(อ ดังน้ี  

1. คณะควรปรับเพิ่มแผนเชิงรุก ตัวช้ีวัด และเป�าหมายให(เปuนไปตามเกณฑ)การประเมินเป�าหมายการ
ดําเนินงานของโครงการกิจกรรมท่ีกําหนด  

2. ควรใช(ประโยชน)ของศูนย)ส=งเสริมการวิจัยและถ=ายทอดเทคโนโลยีในการเสริมจุดแข็งของหน=วยงาน 
รวมทั้งมีโครงการรองรับท่ีจะแก(ไขจุดอ=อนเร่ืองประชาสัมพันธ)เชิงรุกเพื่อเผยแพร=หลักสูตร 

บัดน้ีครบกําหนดแล(ว แต=ยังไม=มีผู(บริหาร หรือหัวหน(าหน=วยงาน/โครงการ พิจารณาเสนอรายงานการ
ดําเนินงานตามข(อเสนอแนะดังกล=าว  
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ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นต=าง ๆ โดยสังเขป และมีข(อคิดเห็นว=าการดําเนินการดังกล=าว
สมควรมอบให(รองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา เปuนผู(ดําเนินการโดยอาจจัดประชุม หรือประสานงานเพื่อให(รองคณบดี/
ผู(ช=วยคณบดี และหัวหน(าสายวิชา/ประธานโครงการดําเนินการจัดส=งรายงานแผนและรายงานผลการดําเนินงานตาม
คําแนะนําหรือข(อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู(บริหารได(อย=างมีประสิทธิภาพ    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา ดําเนินการประสานงานกับผู(บริหาร
ทุกระดับท่ีเก่ียวข(อง เพื่อจัดทําแผนตามคําแนะนําของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ให(แล(วเสร็จภายในวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2557 และรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2557 วันจันทร)ท่ี 19 
พฤษภาคม 2557     

4.3 ติดตามเร่ืองหลักเกณฑ� และวิธีการปฏิบัติในการขอแก'ไขคะแนนโดยใช'แบบ KU 7  

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 
พิจารณาในประเด็นการขอแก(ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ซึ่งมีอาจารย)ผู(สอน ผู(จัดการรายวิชาเสนอขอปรับแก(ไขคะแนนตาม
แบบ KU 7 จํานวนมาก ดังน้ัน คณะฯ ควรมีการกําหนดมาตรการ แนวทางในการพิจารณาเหตุผลใดยอมรับได( และการขอ
แก(ไขคะแนนควรมีน(อยท่ีสุด กอปรกับการแก(ไขคะแนนผู(รับผิดชอบโดยตรง คือ อาจารย)ผู(สอน ดังน้ันเมื่อเพื่อให(การขอแก(ไข
คะแนนมีเหตุผลประกอบการพิจารณาเชิงประจักษ)แนบมาประกอบการพิจารณาด(วยทุกคร้ัง ที่ประชุมฯ จึงมีมติเห็นชอบ 
โดยมอบรองคณบดีฝ�ายวิชาการ พิจารณาประสานงานกับหน=วยงาน/ผู(เก่ียวข(องเพื่อเสนอแนวทาง มาตรการหรือเหตุผลที่
สามารถยอมรับได(ในการเสนอขอแก(ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ต=อไป น้ัน  

เน่ืองจากยังมิได(รับแจ(งข(อมูลดังกล=าว ดังน้ันจึงขอติดตามผลการดําเนินงาน  เพื่อสรุปรายงานผลให(
คณะกรรมการดําเนินงานฯ   

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา   

ที่ประชุมพิจารณา โดยมีความเห็นและข(อเสนอแนะต=าง ๆ ดังน้ี  

- ผู(จัดการรายวิชาท่ีมีอาจารย)ผู(สอนหลายท=าน ควรมีการประชุมร=วมกันก=อนรายงานคะแนนในระบบ
ออนไลน)เพื่อลดข(อผิดพลาด กรณีนิสิตเรียนผิดหมู= ไม=มีข(อสอบ/มีข(อสอบของนิสิตแต=ไม=มีรายช่ือ การได(รับคะแนนไม=
ครบถ(วน การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  การประสานงานรายงานคะแนนของอาจารย)ชาวต=างประเทศ อาจารย)พิเศษ ซึ่งการ
ประชุม หรือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิอาจทําในช=วงหลังการ Add/Drop เปuนต(น  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ�ายวิชาการพิจารณาดําเนินการ เพื่อนําเสนอข(อมูลในการ
ประชุมครั้งต=อไป  

4.4 ติดตามเร่ืองรายงานการวิเคราะห�ผลงานวิจัยของหน2วยงานที่ได'จากโปรแกรม SciVal  

ตามที่คณะทํางานขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)สู=มหาวิทยาลัยโลก ได(จัดการอบรมการใช(งาน
โปรแกรม SciVal ที่ปรับปรุงใหม= เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2557 โดยมีความมุ=งหวังให(ผู(เข(าอบรมมีความเข(าใจในการใช(
โปรแกรม SciVal  และสามารถใช(โปรแกรมเพื่อวิเคราะห)ผลงานของหน=วยงานตนเองได( โดยคณะฯ ได(มอบหมายให(รอง
คณบดีฝ�ายบริหาร รองคณบดีฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน(า ศสวท. เปuนผู(เข(าร=วมโครงการอบรมดังกล=าว น้ัน  



12 

 

บัดน้ี สํานักงานประกันคุณภาพ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10118/0250 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 แจ(งขอให(ส=ง
รายงานการวิเคราะห)ผลงานวิจัยของหน=วยงานท่ีได(จากโปรแกรม SciVal ภายในวันศุกร)ที่ 11 เมษายน 2557 โดยขอให(มี
หัวข(อในการวิเคราะห) ดังน้ี  

1. ข(อมูลสมรรถนะผลงานวิจัยของหน=วยงาน ซ่ึงเปuนข(อมูลในช=วงเวลาปl 2009 – 2013 ได(แก= Overall 
research performance, Performance by Journal Category, Top Researchers, Top Publications, Citations, H-
Index และข(อมูล Collaboration เปuนต(น 

2. ข(อมูล Competencies ของหน=วยงานท่ีเปuนส=วนหน่ึงของ Competencies ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร) โดยแสดงรายละเอียดของแต=ละ  Competencies จํานวน 5 ปl คือ ปl 2008 – 2012  

3. ข(อมูลเปรียบเทียบกับหน=วยงานภายในหรือภายนอก ตามความเหมาะสม  

4. หน=วยงานภายนอกท่ีมีศักยภาพในการทําความร=วมมือด(านงานวิจัยในอนาคต  

5. ข(อมูลอ่ืน ๆ ที่เปuนประโยชน)ต=อการนําไปวางแผนกลยุทธ)หน=วยงาน เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
ผลงานวิจัยในฐานข(อมูล Scopus  

ทั้งน้ี ขอให(หน=วยงานเตรียมวางแผนกลยุทธ)ที่ได(จากผลการวิเคราะห)ดังกล=าว เพื่อนําเสนอแลกเปล่ียนกล
ยุทธ)ระหว=างหน=วยงาน ในวันพุธท่ี 18 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห(องประชุม   กําพล อดุลวิทย) อาคาร
สาร นิ เทศ 50  ปl  มก .  รายละ เ อียดอ( า ง อิง ท่ี  140OLRJE เ ม่ื อ วัน ท่ี  27  มีนาคม 2557  หรื อ สืบค(นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?140OLRJE  

อน่ึง คณะฯ มอบหมายให(รองคณบดีฝ�ายบริหาร รองคณบดีฝ�ายวิจัย และหัวหน(า ศสวท. พิจารณา 
ประสานงานเพื่อดําเนินการวิเคราะห)ข(อมูล และจัดทําแผนกลยุทธ)ที่ได(จากผลการวิเคราะห)ฯ เพื่อนําเสนอที่ประชุม และ
นําเสนอตามกําหนดการข(างต(น   

รองคณบดีฝ�ายวิจัยและบริการวิชาการ นําเสนอผลการวิเคราะห)งานวิจัยของหน=วยงานที่ได(จากโปรแกรม 
SciVal  รายงานได(นําเสนอให(กรรมการทราบในวันประชุม สรุปโดยสังเขป ดังน้ี  

• สัดส=วน publication ในแต=ละสายวิชา ดังน้ี  
• สายวิชาเคมี ร(อยละ 26.32    
• สายวิชาวิทยาศาสตร) ร(อยละ 18.42  
• สายวิชาคณิตศาสตร)  ร(อยละ 18.42  
• สายวิชาจุลชีววิทยา  ร(อยละ 15.79  
• สายวิชาฟBสิกส) ร(อยละ 7.89  
• สายวิชาภาษาอังกฤษ ร(อยละ 5.26  
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร(อยละ 5.25  
• สาขาวิชาสถิติ  ร(อยละ 2.63  

• คุณภาพของผลงานท่ีได(รับการตีพิมพ)  มีบุคลากรท่ีมีผลงานโดดเด=น ดังน้ี  
• รศ.อัจฉริยา ปราบอริพ=าย   
• ผศ.ดร.บุญเดช  เบิกฟ�า   
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• อ.ดร.สุนันท)  ทิพย)ทิพากร  
• รศ.ดร.สิริภัทร)  พราหมณีย)  

• ป/ญหา และสาเหตุ  
สัดส=วนผู(ผลิตผลงานน(อย   

- สาแหตุ – ภาระงานสอนมาก, มีอาจารย)ใหม=มาก  
ยุทธศาสตร� :  

- สนับสนุนทุนนักวิจัยหน(าใหม= โดยให(มีนักวิจัยพี่เล้ียง (ภายใน/ภายนอกคณะฯ) ฝ�ายวิจัย และ 
ศสวท.      

- ผลักดันให(ปรับปรุงค=า FTES ให(เปuนไปตามมาตรฐาน (ฝ�ายบริหาร)  
ผลงานยังขาดศักยภาพ  

- สาแหตุ – ยังไม=มีผลงานจากกลุ=มวิจัย, ผลงานในสาขาเดิมไม=ต=อเน่ือง   
ยุทธศาสตร� :  

- สนับสนุนทุนสําหรับกลุ=มวิจัย และการทํา MOU (ฝ�ายวิจัย, ศสวท.) 
- ปรับเกณฑ)การให(รางวัลผลงานตีพิมพ) ต(องอยู=ใน SCORPUS หรือ ISI  
- ให(รางวัลผู(ท่ีมีผลงานต=อเน่ือง และ Citation สูง (ฝ�ายวิจัย, ศสวท.) 
- จัดอบรมการเขียนเปเปอร)ให(เข(าสู= EC หรือ DC (ฝ�ายวิจัย)  

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และขอให(นําเสนอแผนให(มหาวิทยาลัยฯ ทราบ      

4.5 สรุปประเด็นปQญหา หรือข'อคิดเห็น/ข'อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าฯ และมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

ด(วยรองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ แจ(งบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว.1638 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2557 แจ(งขอ
ความอนุเคราะห)สรุปประเด็นป/ญหาเก่ียวกับมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าฯ และมาตรฐานภาระงานวิชาการตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) พ.ศ.2556 โดยขอให(หน=วยงานสรุปประเด็นป/ญหาหรือให(ข(อคิดเห็น/ข(อเสนอแนะเพื่อจะได(นําไป
พิจารณาแก(ไขปรับปรุงให(ระบบรายงานมาตรฐานภาระงานฯ ให(มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ท้ังน้ีกําหนดส=งรายงานฯ ถึงกองการ
เจ(าหน(าที่ ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2557 รายละเอียดอ(างอิงที่ 1A0NNLWG เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2557 หรือสืบค(นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1A0NNLWG และอ(างอิงที่ 1U0ZRNYO เม่ือวันท่ี 22 
เมษายน 2557 หรือสืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1U0ZRNYO  

คณะฯ ได(ดําเดินการแจ(งผู(บริหารที่เก่ียวข(อง หัวหน(าหน=วยงาน/โครงการ และคณาจารย)ทุกท=านทราบ
เพื่อให(ข(อมูลประเด็นป/ญหา ข(อคิดเห็นและข(อเสนอแนะ โดยมอบคุณนิษา บุญปองหา ประสานงานรวบรวมสรุปข(อมูล โดย
ประมวล รายละเอียดดังแจ(งที่ประชุมทราบแล(ว    

ที่ประชุมพิจารณาข(อมูลตามท่ีนําเสนอเรียบร(อยแล(ว โดยให(แก(ไข ปรับปรุง โดยสรุป ดังน้ี  
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ปQญหา /ข'อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ� วิธีการ ตามมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าฯ  

1) การคิดภาระงานสอนรายวิชาป/ญหาพิเศษ ควรแยกให(ชัดเจน คือ ในฐานะการเปuนผู(จัดการรายวิชา คิด
ภาระงาน 3.5 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา และในฐานะการเปuนอาจารย)ท่ีปรึกษาป/ญหาพิเศษ คิดภาระงานได(ไม=
เกินโครงการละ 3.5 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา ทั้งน้ีถ(ามีอาจารย)ท่ีปรึกษาหลายคน ควรแบ=งสัดส=วนท่ีรับผิดชอบ 
ซึ่งรวมแล(วไม=ควรเกิน 3.5 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา และในกรณีเปuนอาจารย)ที่ปรึกษาป/ญหาพิเศษหลาย
โครงการ อาจารย)ผู(สอนต(องสร(างหมู=เรียนหลายหมู=จึงจะกรอกข(อมูลได(ครบ ควรปรับปรุงระบบให(สามารถกรอกข(อมูลได(
หลายโครงการโดยไม=ต(องสร(างหมู=เรียนเพิ่ม เน่ืองจากรายวิชาตามความเปuนจริงมีหมู=เดียว 

2) การคิดภาระงานสอนรายวิชาสัมมนา ควรแยกให(ชัดเจน คือ ในฐานะการเปuนผู(จัดการรายวิชา คิดภาระ
งานได( 3.5 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา และในฐานะที่เปuนผู(ร=วมเข(าฟ/งและ/หรือมีส=วนร=วมในการวิพากษ)รายวิชา
สัมมนาน้ัน ควรคิดภาระงานโดยใช(เวลา 1 ช่ัวโมง คิดเปuนภาระงาน 1/15 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา  

3) การคิดภาระงานกรรมการสอบวิทยานิพนธ)  ควรแก(ไขจาก 3/15 เปuน 6/15  ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/
ภาคการศึกษา เน่ืองจากต(องใช(เวลาในการอ=านก=อนที่จะมาสอบอีกประมาณ 3 ช่ัวโมงเปuนอย=างน(อย  และควรเพิ่มการคิด
ภาระงานการเปuนกรรมการสอบประมวลความรู( (ผู(แทนบัณฑิตวิทยาลัย) ด(วยโดยเสนอเปuน 3/15  ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/
ภาคการศึกษา 

4) การทําหน(าท่ีประธาน/กรรมการในคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพิเศษ 
ไม=ควรคิดภาระงานสอน  ควรเพิ่มเปuนข(อ 7 การคิดเทียบภาระงานสําหรับผู(ดํารงตําแหน=งในโครงการพิเศษ และปรับปรุงการ
คิดภาระงานใหม=ให(เหมาะสม ไม=ควรเปuน 0.5/15 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา โดยอาจแยกเปuนประธาน กรรมการ 
และเลขานุการ 

5) งานพัฒนานิสิต  ควรนําไปอยู=ในงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มากกว=าจะอยู=ในงานสอน โดยใช(สูตรใน
การคํานวณตามที่กําหนดในป/จจุบัน  

6) การผลิตผลงานทางวิชาการ  ควรเปuนผลงานที่ใช(ทดแทนการวิจัยได( และใช(เปuนผลงานตามมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผู(ดํารงตําแหน=งทางวิชาการได( โดยกําหนดเกณฑ)ให(ชัดเจน เพื่อผลักดันให(เกิดผลงานตามตัวบ=งช้ี 
สมศ.7 ผลงานวิชาการที่ได(รับการรับรองคุณภาพมากข้ึน และควรคิดภาระงานให(สอดคล(องกับค=านํ้าหนักตามระดับคุณภาพ
ผลงานวิชาการตามเกณฑ)การประเมิน 

7) ผลงานค(นคว(าวิจัย บทความวิจัย ควรคิดภาระงาน การเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการด(วย โดยต(อง
เปuนผลงานวิจัยที่มี proceeding เรื่องเต็มเท=าน้ัน จึงจะนํามาเทียบภาระงานได( และเทียบภาระงานได(เฉพาะผู(ที่เสนอผลงาน
เท=าน้ัน และคิดภาระงานให( ¼ ของภาระงานที่ได(จากโครงการวิจัย และควรอ(างอิงเกณฑ)ตามท่ี สกอ. กําหนด เช=น สัดส=วน 1 
กรณีผลงานระดับนานาชาติ 0.5 ระดับชาติ และ 0.25 กรณี proceeding  

8) การเทียบภาระงานบริการวิชาการ  การเปuนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการ เทียบ
เปuนภาระงาน 0.5/15 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา/คณะกรรมการ/คณะทํางาน/คณะอนุกรรมการ    

ประเด็นป/ญหา  

1. ต(องเปuนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีเก่ียวข(องกับการบริการวิชาการเท=าน้ัน
ใช=หรือไม= ควรกําหนดให(ชัดเจนว=าการเปuนคณะกรรมการชุดต=าง ๆของหน=วยงาน ซึ่งไม=ได(เปuนโดยตําแหน=ง เช=น 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการฝ�ายบริหาร คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
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คณะกรรมการจัดงาน open house คณะกรรมการกายภาพ คณะกรรมการประหยัดพลังงาน และคณะกรรรมการอ่ืนๆ ซึ่ง
ไม=ชัดเจนว=าจะจัดอยู=ในภาระงานด(านใด ให(คิดเปuนภาระงานบริการวิชาการ 

2. ขอเสนอว=าการคิดเทียบภาระงาน ไม=ควรเปuน 0.5/15  ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา/หน่ึง
ชุด  เน่ืองจากในการปฏิบัติงานที่ใช(เวลาปฏิบัติจริง 1 ช่ัวโมง ควรจะคิดเทียบได(  1/15 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาค
การศึกษา/หน่ึงชุด ไม=ควรจะเปuน 0.5/15  ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา/หน่ึงชุด   

9) การเทียบภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การเปuนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะ 
อนุกรรมการ เทียบเปuนภาระงาน 0.5/15 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา/หน่ึงชุด 

ประเด็นป/ญหา   

1. ต(องเปuนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีเก่ียวข(องกับงานทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมเท=าน้ันใช=หรือไม= มีคณะกรรมการใดอีกที่จะจัดอยู=ในภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได( 

2. เช=นเดียวกัน ไม=ควรเปuน 0.5/15  ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา/หน่ึงชุด 

10) การเทียบภาระงานสําหรับผู(ดํารงตําแหน=งบริหาร กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย)ประจํา และ
กรรมการสภาข(าราชการ  คิดเปuนภาระงาน 6 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา  ควรปรับภาระงานให(เหมาะสม 
เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกับภาระงานวิจัยซ่ึงมีส=วนร=วมในงานวิจัย 60-100% แล(ว คิดภาระงานได(เพียง 5.5 ช่ัวโมงทําการ/
สัปดาห)/ภาคการศึกษา  

11) ควรเพิ่มภาระงานวิจัย โดยใช(ตามสัดส=วนเดิม คือ มีส=วนร=วมร(อยละ 60 – 100 คิดภาระงานให( 11 
ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห)/ภาคการศึกษา      

ปQญหา /ข'อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ� วิธีการ ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  

1) ควรอนุโลมให(ใช( ผลงานทางวิชาการ เปuนผลงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู(ดํารงตําแหน=ง
ทางวิชาการได( 

2) ควรอนุโลมให(ผู(ดํารงตําแหน=งทางวิชาการท่ีเปuนผู(บริหารต้ังแต=ระดับหัวหน(าภาควิชาข้ึนไป ไม=ต(องมีภาระ
งานทางวิชาการได( 

3) ไม=ควรกดดันผู(ที่ไม=มีภาระงานทางวิชาการ โดยการไม=ข้ึนเงินเดือน/ค=าจ(าง เพราะจะทําให(เกิดผลกระทบ
ในวงกว(าง และจะทําให(อาจารย)ไม=ขอตําแหน=งทางวิชาการกันมากข้ึน ควรใช(วิธีการข้ึนเงินเดือนในอัตราที่ตํ่ากว=าปกติ หรือลด
เงินค=าตอบแทนตําแหน=งทางวิชาการ เปuนต(น  

ปQญหาในการกรอกข'อมูลในระบบออนไลน�   

1) รายวิชาป/ญหาพิเศษ  กรณีท่ีเปuนอาจารย)ที่ปรึกษาป/ญหาพิเศษหลายโครงการ ต(องสร(างหมู=เรียนหลาย
หมู=จึงจะกรอกข(อมูลได(ครบ ควรปรับปรุงระบบให(กรอกได(หลายโครงการโดยไม=ต(องสร(างหมู=เรียน เน่ืองจากความเปuนจริงมี
หมู=เดียว  

2) ควรปรับปรุงระบบให(เอ้ือต=อการกรอกภาระงานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากที่กําหนดในประกาศของมหา 
วิทยาลัย เน่ืองจากในระดับคณะอาจมีการกําหนดภาระงานอ่ืน ๆ อีก เช=น  เลขานุการภาควิชา  หัวหน(าสาขาวิชา กรรมการ
ประจําคณะประเภทผู(ทรงคุณวุฒิ/อาจารย)ประจํา ซ่ึงคณบดีแต=งต้ัง เปuนต(น  
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3) ควรปรับปรุงระบบให(หัวหน(าภาควิชา/เทียบเท=า สามารถเข(าระบบเพื่อตรวจสอบข(อมูลอาจารย)ใน
ภาควิชาได(   

นอกจากน้ีท่ีประชุมพิจารณาประเด็นภาระงานสําหรับอาจารย)ผู(จัดการรายวิชาป/ญหาพิเศษ ซ่ึงแต=ละสาย
วิชา/หลักสูตรมีภาระงานแตกต=างกัน เช=น สายวิชาวิทยาศาสตร) ผู(จัดการรายวิชาป/ญหาพิเศษต(องตรวจรูปเล=ม และอ่ืน ๆ 
ส=วนสายวิชาอ่ืน ๆ ภาระงานดังกล=าวเปuนของอาจารย)ที่ปรึกษาป/ญหาพิเศษ ทั้งน้ีท่ีประชุมพิจารณาแล(วมีข(อเสนอแนะว=า
ภาระงานดังกล=าวควรมอบให(อาจารย)ที่ปรึกษาเปuนผู(รับผิดชอบตรวจสอบรูปเล=ม และอ่ืน ๆ    

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และให(รายงานข(อมูลให(มหาวิทยาลัยทราบต=อไป  
วาระที่ 5  เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

5.1 ขออนุมัติบรรจุนักเรียนทุนเข'ารับราชการตําแหน2งอาจารย� (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ตามที่โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) ได(รับจัดสรรอัตรานักเรียนทุนโครงการ
เครือข=ายเชิงกลยุทธ)เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย)ในสถาบันอุดมศึกษา ปlการศึกษา 2549 ซึ่งนายธนา ไม(หอม เปuนผู(รับทุน 
ป/จจุบันสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) โดยจบการศึกษา
และแจ(งรายงานตัวเพื่อรับราชการชดใช(ทุนต้ังแต=วันที่ 16 มกราคม 2557 ท้ังน้ีคณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ)การบรรจุบุคคลเข(ารับราชการตําแหน=ง อาจารย) พนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ=านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย) เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2557 เรียบร(อยแล(ว รายละเอียดอ(างอิงที่ 1S0OSNUM เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2557 หรือสืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1S0OSNUM และ
สืบค(นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1W0URIL4 หรืออ(างอิงท่ี 1W0URIL4 เมื่อวันท่ี 24 
เมษายน 2557  

ดังน้ัน คณะฯ จึงขออนุมัติบรรจุ นายธนา ไม(หอม คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
สาขาวิชาเคมี คะแนนเฉล่ีย 3.78 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คะแนน
เฉ ล่ีย 3 .52 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาเคมี คะแนนเฉ ล่ีย  -  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เข(ารับราชการเปuนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน=ง อาจารย) ข้ัน 32,300 บาท เง่ือนไขการบรรจุ
ปริญญาเอกทางเคมี (อัตรานักเรียนทุน) โดยเริ่มปฏิบัติราชการต้ังแต=วันท่ีจบการศึกษาและรายงานตัวเข(าปฏิบัติราชการ  
ท้ังน้ีได(ผ=านการพิจารณาจากคณะ กรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย) เมื่อวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2557 ดังน้ัน จึงเห็นควร
พิจารณาเสนอคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) ให(ความเห็นชอบต=อไป 

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

5.2 ขออนุมัติสมัครเข'าศึกษาต2อระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม.(พัฒนศึกษา)  

ด(วย น.ส.อรสา สระทองแก(ว ตําแหน=ง นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานบริการการศึกษา 
สํานักงานเลขานุการ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20402/- ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 ขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือกเข(าศึกษาต=อระดับ
ปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม.(พัฒนศึกษา) คณะศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร) จ.
นครปฐม เพื่อพัฒนาตนเอง และจักนําความรู( ประสบการณ)ที่ได(รับเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานที่รับผิดชอบให(มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ัน และเพื่อเตรียมความพร(อมรองรับการศึกษาสู=ประชาคมอาเซียน  ทั้งน้ีหลักสูตรดังกล=าวจัดการเรียนการสอนนอกเวลา
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ราชการ (เสาร)-อาทิตย)) หากได(รับการคัดเลือกเข(าศึกษาต=อจะขอลาศึกษาต=อนอกเวลาราชการ รายละเอียดสืบค(นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1G0V3XDC หรืออ(างอิงท่ี 1G0V3XDC เม่ือวันที่ 8 เมษายน 
2557  

อน่ึง ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาให(พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช=วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ เพื่อให(การลาศึกษา
โดยใช(เวลาราชการเต็มเวลา บางส=วน หรือบางช=วงเวลา และการศึกษานอกเวลาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช=วยวิชาการเปuนไปด(วยความเหมาะสมและเปuนประโยชน)ต=อมหาวิทยาลัย  ได(กําหนดแนวทางการพิจารณาให(
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช=วยวิชาการ ลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ รายละเอียดอ(างอิงท่ี 0V0LYDO1 
เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2557 หรือสืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0V0LYDO1 หรือที่
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_2/per_2_6/per_2_6-10.pdf  โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี  

1. สาขาวิชาและระดับความรู(ที่จะให(พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษา จะต(องสอดคล(องและเปuนประโยชน)
อย=างย่ิงต=องานในหน(าที่ และเปuนไปตามความจําเปuนและความต(องการของหน=วยงานอย=างแท(จริง  

2. ต(องไม=มีผลกระทบต=องานประจํา 
3. หน=วยงานต(องกําหนดแผนงานท่ีมอบหมายให(ภายหลังสําเร็จการศึกษา  
4. การสมัครเข(าศึกษาหรือสมัครสอบต(องได(รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหน=วยงาน 
5. การลาศึกษาต=อฯ ต(องได(รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําหน=วยงาน  
6. การลาศึกษาฯ จะไม=ผูกพันการปรับอัตราค=าจ(างตามคุณวุฒิและการปรับเปล่ียนตําแหน=งของพนักงาน

มหาวิทยาลัย โดยการปรับอัตราค=าจ(างตามคุณวุฒิให( เปuนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เรื่อง แนวทางการพิจารณาให(พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช=วยวิชาการปรับอัตรา
ค=าจ(างตามคุณวุฒิ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 การศึกษานอกเวลาราชการ หากจะนําคุณวุฒิที่ได(รับเพิ่มข้ึนมาขอ
เพิ่มวุฒิ หรือปรับอัตราค=าจ(างตามคุณวุฒิหรือเปล่ียนตําแหน=ง จะต(องเปuนกรณีท่ีได(รับอนุมัติจากผู(มีอํานาจอนุมัติก=อน
การศึกษานอกเวลาราชการ  

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม    เห็นชอบอนุมัติ   

5.3 ขอแก'ไขคะแนนนิสิตตามแบบ KU7 ภาคปลาย ป>การศึกษา 2556   

5.3.1 ด(วย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ) อาจารย)ผู(สอนรายวิชา 01403322 Organic Chemistry IV และ
ประธานโครงการสายวิชาเคมี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20411/134 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2557 แจ(งขอส=งใบแก(ไขคะแนน (KU7) 
รายวิชา 01403332 หมู= 700 ภาคปลาย ปlการศึกษา 2556 จํานวนนิสิต 43 คน เน่ืองจากต(องรายงานคะแนน จํานวน 10 
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ ซึ่งดําเนินการพร(อมกันในวันสุดท(ายของการส=งคะแนน กอปรกับระบบคอมพิวเตอร)ของมหาวิทยาลัยไม=
เสถียร เมื่อเปBดหลายหน(าต=างในการกรอกคะแนนพร(อมกัน จึง click พลาดไป 1 รายวิชา เม่ือย(อนกลับมาตรวจสอบปรากฏ
ว=าได(ดําเนินการไปแล(ว ทําให(คะแนนนิสิต จํานวน 43 คนในรายวิชา 01403332 มีข(อผิดพลาด จึงขอแก(ไขมาพร(อมน้ี 
รายละเอียดสืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1B0ULVX5 หรืออ(างอิงท่ี 1B0ULVX5 
เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2557 
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5.3.2 ด(วย อ.ดร.จิรายุ ทัพพุ=ม อาจารย)ผู(สอนรายวิชา 01355118 Introduction to English Reading 
and Writing และประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20422/0115 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2557 แจ(งขอแก(ไขระดับคะแนนของ น.ส.อาภัสรา นพคุณ  รายวิชา 01355118  หมู= 700 ภาคปลาย ปlการศึกษา 2556 ซึ่ง
คะแนน D เน่ืองจากคะแนนผิดพลาดไม=ได(รวมคะแนนสอบปลายภาค โดยข(อสอบติดไปกับอาจารย)ท=านอ่ืน จึงขอแก(ไข
คะแนน เปuน C+ รายละเอียดสืบค(นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1V0Z0B8L หรืออ(างอิง
ท่ี 1V0Z0B8L เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2557   

5.3.3 ด(วย อ.พิมพร ศรีรุ=งเรือง อาจารย)ผู(สอนรายวิชา 03757112 Organization and Management 
และรายวิชา 03758111 Principles of Marketing และประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ บธ.บ.(การจัดการ
โรงแรมและท=องเท่ียว) ภาคพิเศษ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20421/0217 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 แจ(งขอแก(ไขระดับคะแนน
ของ น.ส.พัชรพร เอกพรพิศาล รายวิชา 03757112 หมู= 851 ภาคปลาย ปlการศึกษา 2556 เน่ืองจากกรอกคะแนนและรวม
คะแนนผิดพลาด โดยขอแก(ไขจากระดับคะแนน D+ เปuน C  และรายวิชา 03758111 หมู= 851 ภาคปลาย ปlการศึกษา 2556 
ของนิสิต 2 ราย คือ น.ส.ณัฐญาดา พิพิธพันธ)พิพิท จาก D+ เปuน C  และ น.ส.ศุภลักษณ) สุขไพบูลย) จาก D เปuน D+ 
รายละเอียดสืบค(นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1I0JYDHG หรืออ(างอิงที่ 1I0JYDHG เมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2557   

5.3.4 ด(วย อ.วัสราภรณ) ละนิล ผู(จัดการรายวิชา 03761111 Principles of Production and 
Operations และ และประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท=องเท่ียว) ภาคพิเศษ มี
บันทึกท่ี ศธ 0513.20421/0216 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 แจ(งขอแก(ไขระดับคะแนนของ น.ส.ชณิกา พิณพาทย) รายวิชา 
03761111 หมู= 850 ภาคปลาย ปlการศึกษา 2556 เน่ืองจากกรอกคะแนนและรวมคะแนนผิดพลาด โดยขอแก(ไขจากระดับ
คะแนน F เปuน B รายละเอียดสืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1I0JWEGK  หรือ
อ(างอิงที่ 1I0JWEGK เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2557  

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบให(แก(ไขคะแนนรายวิชาตามแบบ KU 7 ได( โดยมีข(อเสนอแนะกรณีรายวิชาตาม
ข(อ 5.3.2 อาจารย)ผู(จัดการรายวิชา ซึ่งจํานวนหมู=มากกว=า 1 หมู= และ/หรือมีอาจารย)ผู(สอนหลายท=าน ควรมีการประชุมทวน
สอบก=อนการรายงานคะแนนเพื่อลดความผิดพลาด   

5.4 ขออนุมัติกําหนดตําแหน2งผู'ช2วยศาสตราจารย�  

ด(วย ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค) พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน=ง อาจารย) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สายวิชาวิทยาศาสตร) (โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา) คณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) เริ่มบรรจุเข(ารับราชการ ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต=วันที่ 9 ตุลาคม 2550 โดยมีอายุราชการ 6 ปl 6 เดือน 13 วัน (นับถึงวันท่ีสํานักงานเลขานุการรับ
เรื่องเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2557) เสนอขอตําแหน=งทางวิชาการในตําแหน=งผู(ช=วยศาสตราจารย) สาขาวิชาจุลชีววิทยา ท้ังน้ีได( 
ผ=านการประเมินผลการสอนในรายวิชา 01419412 จุลชีววิทยาวิเคราะห) (Analytical Microbiology) ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เร่ือง ข(อบังคับว=าด(วยหลักเกณฑ)และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน=งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2550 ในการน้ีได(เสนอขอกําหนดตําแหน=งผู(ช=วยศาสตราจารย) โดยนําเสนอเอกสารประกอบ ด(วย    

1. แบบประวัติส=วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.03)  5 ชุด 
2. หนังสือรับรองการมีส=วนร=วมในผลงาน และผลงานทางวิชาการ จํานวน 5 ชุด  
3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01419412 จุลชีววิทยาวิเคราะห) (Analytical Microbiology) 5 เล=ม 
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4. ประมวลการสอนรายวิชา 01419412 จุลชีววิทยาวิเคราะห) (Analytical Microbiology) ภาคปลาย ปl
การศึกษา 2556  

5. ผลงานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง พร(อมหลักฐานการมีส=วนร=วมในผลงานวิชาการ  
5.1 Thammasittirong, S.N-R., Chamduang, T., Phonrod, U., Sriroth, K.(2012) Ethanol 

production potential of ethanol-tolerant Saccharomyces and non- Saccharomyces yeasts. Polish Journal 
of Microbiology. 61: 219-221 

5.2 Thammasittirong, S.N-R., Thirasaktana, T., Thammasittirong, A., Srisodsuk, M., (2013) 
Improvement of ethanol production by ethanol-tolerant Saccharomyces cerevisiae UVNR56. 
SpringerPlus. 2:583  

6. สําเนาแจ(งผลการประเมินการสอน  

ทั้งน้ีประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ได(ตรวจสอบคุณสมบัติช่ัวโมงสอน และเอกสารผลงาน
เรียบร(อยแล(ว และสํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่องเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2557 และจากการตรวจสอบ มีเอกสารครบถ(วน 
รายละเอียดสืบค(นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1T0YA048 หรืออ(างอิงที่ 1T0YA048 
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2557           

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เร่ือง ข(อบังคับว=าด(วยหลักเกณฑ)และ
วิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน=งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 และมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
เรื่อง ข(อบังคับว=าด(วยหลักเกณฑ)และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน=งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 และ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เรื่อง หลักเกณฑ)และวิธีการพิจารณาแต=งต้ังบุคคลให(ดํารงตําแหน=งทางวิชาการ 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2557  โดย อ.ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค)  แจ(งความประสงค)ขอประเมินผลการสอนใหม=ตามข(อ 2.9   
รายละเอียดสืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1V0ZJVTM หรืออ(างอิงท่ี 1V0ZJVTM 
เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2557  

 ดังน้ัน เพื่อให(การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
เรื่อง ข(อบังคับว=าด(วยหลักเกณฑ)และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน=งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ดําเนินไป
ด(วยความเรียบร(อย และเปuนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เรื่อง ข(อบังคับว=าด(วยหลักเกณฑ)และวิธีการ
ประเมินผลการสอนขอตําแหน=งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลใช(บังคับต้ังแต=วันที่ 1 กุมภาพันธ) 2557 เปuนต(นไป โดยให(
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน=งทางวิชาการ เพื่อแต=งต้ังคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน โดยมีองค)ประกอบ ดังน้ี  

1. คณบดี หรือ หัวหน(าภาควิชา หรือผู(บังคับบัญชาช้ันต(น  เปuนประธานอนุกรรมการ  
2. อาจารย)ท่ีมีตําแหน=งทางวิชาการไม=ตํ่ากว=าตําแหน=งที่ขอในสาขาที่เก่ียวข(องภายใน หรือภายนอกคณะ 

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันจํานวนไม=น(อยกว=า 3 ราย เปuนอนุกรรมการ    
โดยมอบคณบดีพิจารณาเสนอช่ือแต=งต้ังผู(ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการตามหลักเกณฑ)ท่ี ก.พ.อ. กําหนดต=อไป  

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ โดยมอบหัวหน(าสายวิชาวิทยาศาสตร) พิจารณาเสนอช่ือแต=งต้ังอนุกรรมการจาก
ภายนอกเพิ่มเติม 1 ท=าน     
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5.5 ขออนุมัติเสนอช่ือผู'สําเร็จการศึกษาภาคปลาย ป>การศึกษา 2556-2557 คร้ังที่ 1   

ด(วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0327 ลงวันที่ 11 เมษายน2557
เรื่อง รายช่ือผู(มีสถานภาพทางการศึกษาอยู=ในข=ายสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปlการศึกษา 2556-2557 คณะศิลปศาสตร)
และวิทยาศาสตร) ครั้งที่ 1 จํานวน 155 คน ในการน้ีกองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษาครบถ(วนตาม
ความต(องการของหลักสูตร และมีแต(มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนิสิตเท=าน้ัน ส=วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข(องกับการ
อนุมัติปริญญา ขอให(คณะฯเปuนผู(ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดอ(างอิงที่ 1X0XV1PU เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 หรือ
สืบค(นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1X0XV1PU ดังน้ี    

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน  24  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร)  จํานวน  42  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร)ชีวภาพ  จํานวน  15  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี  จํานวน   5   คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟBสิกส)  จํานวน   8   คน 
หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ  จํานวน  45  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จํานวน  16  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) ได(ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล(ว อยู=ใน
ข=ายที่สามารถจบการศึกษาได( และได(ประสานงานแจ(งหน=วยงาน คณาจารย) เพื่อตรวจสอบภาระหน้ีสินท่ีนิสิตท่ียังติดค(างกับ
สายวิชาต(นสังกัด,อาจารย)ท่ีปรึกษา,ห(องสมุดคณะ เรียบร(อยแล(วโดยนิสิตตามรายช่ือดังกล=าวไม=มีหน้ีสินค(างชําระ ท้ังน้ีกอง
บริการการศึกษา กําแพงแสน ขอให(ดําเนินการตรวจสอบและแจ(งผลให(ทราบภายในวันท่ี 30 เมษายน 2557  

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

5.6 ขอปรับแก'ไขอัตราธรรมเนียม ค2าเบ้ียประชุม ค2าสมนาคุณ และค2าตอบแทนอ่ืน ๆ ของโครงการ ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ 

ด(วยประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ มีบันทึกท่ี ศธ
0513.20410/0254 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 เรื่อง ขออนุมัติปรับแก(ไขและเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
เรื่อง กําหนดอัตราค=าเบ้ียประชุม ค=าสมนาคุณ และค=าตอบแทนอ่ืน ๆ  และค=าจัดสรรให(รายวิชาอ่ืนท่ีเปBดสอน โดยผ=านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2557 และสืบ
เน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 มอบให(รอง
คณบดีฝ�ายบริหาร ประสานงานจัดประชุมร=วมกับประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษทุกโครงการเพื่อ
พิจารณาการปรับแก(ไขประกาศค=าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค=าใช(จ=ายต=าง ๆ เพื่อให(สอดคล(องและเปuนไปในอัตราท่ีเท=า
เทียมกัน ซึ่งได(ประชุมพิจารณาร=วมกันเรียบร(อยแล(ว ดังน้ัน เพื่อให(การบริหารจัดการโครงการหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ภาคพิเศษ ดําเนินไปด(วยความเรียบร(อย จึงขออนุมัติปรับอัตราค=าใช(จ=าย ดังน้ี  

1. ขออนุมัติปรับอัตราค=าเบ้ียเล้ียงนอกเวลาราชการในวันปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานปกติ สําหรับ
เจ(าหน(าท่ีตามข(อ 2.1.3 เดิม อัตรา 200 บาทต=อคน เปuน 250 บาทต=อคน  

2. ขออนุมัติปรับอัตราค=าเบี้ยเล้ียงไปราชการนอกสถานท่ีภายในประเทศ สําหรับเจ(าหน(าท่ีตามข(อ 2.2.3 
เดิม อัตรา 200 บาทต=อคน เปuน 250 บาทต=อคน 



21 

 

3. เพิ่มเติมค=าใช(จ=าย ข(อ 1.6 อัตราค=าจัดสรรให(รายวิชาของภาควิชาอ่ืนที่เปBดสอนรายวิชาละ 2,500 บาท  

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 มีมติ
เห็นชอบแล(ว รายละเอียดสืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?0V0TK3OU หรืออ(างอิงที่ 
0V0TK3OU เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2557 และอ(างอิงท่ี 1W0NYA3M เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557 หรือสืบค(นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1W0NYA3M  

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

5.7 ขอปรับแก'ไขอัตราธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ2าย และค2าเบ้ียประชุม ค2าสมนาคุณ และ
ค2าตอบแทนอ่ืน ๆ ของโครงการ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�) ภาคพิเศษ 

ด(วยประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)) ภาคพิเศษ แจ(งขออนุมัติ
ปรับแก(ไขอัตราค=าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ=าย และค=าใช(จ=ายของโครงการ ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ได(พิจารณาแล(วมี
มติเห็นชอบให(เสนอขอปรับอัตราค=าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ=าย สําหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดย
กําหนดกรอบค=าธรรมเนียมการศึกษา ไม=เกินภาคการศึกษาละ 35,000 บาท และกอปรกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ ครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 เมษายน 2557 
และเห็นชอบให(เสนอขออนุมัติปรับอัตราค=าธรรมเนียม ดังน้ี  

1. ค=าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ=าย สําหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร) ภาคการศึกษาละ 34,700 บาท โดยมีผลใช(บังคับกับนิสิตท่ีเข(าศึกษาต้ังแต=ภาคต(น ปlการศึกษา 2558 เปuนต(น
ไป ดังไฟล)ร=างเอกสารที่แนบ รายละเอียดอ(างอิงที่  1P0UDFOF เม่ือวันที่  17 เมษายน 2557 หรือสืบค(นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1P0UDFOF  

2. อัตราค=าจัดสรรให(รายวิชาของภาควิชาอ่ืนที่เปBดสอนรายวิชาละ 2,500 บาท รายละเอียดสืบค(นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1X0RS6VT หรืออ(างอิงท่ี 1X0RS6VT เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2557   

โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ จึงขอเสนอปรับแก(ไข ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เรื่อง  กําหนดอัตราค=าเบ้ียประชุม ค=าสมนาคุณ และค=าตอบแทนอ่ืนๆ ในการบริหารโครงการ
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) วิทยาเขต
กําแพงแสน ดังเอกสารแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให(ปรับแก(ไขข(อ 2 อัตราค=าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร(อนแบบเหมาจ=าย 
จากเดิมภาคการศึกษาละ 10,000 บาท เปuน 10,500 บาท โดยปรับรายละเอียด เพื่อให(เท=ากับอัตราของโครงการ วท.บ.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ ดังน้ี  

2.1 ค=าบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท   
2.2 ค=าธรรมเนียมพิเศษคณะ ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท 
2.3 ค=าลงทะเบียนเรียนเหมาจ=าย ภาคการศึกษาละ 7,000 บาท  
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5.8 ขอปรับแก'ไขอัตราธรรมเนียม ค2าเบ้ียประชุม ค2าสมนาคุณ และค2าตอบแทนอ่ืน ๆ ของโครงการ วท.บ.
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ 

ด(วยประธานโครงการปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ มีบันทึกด=วนที่สุดที่  
0513.20407/-  ลงวันท่ี 24 เมษายน 2557  เสนอขออนุมัติปรับค=าธรรมเนียมการศึกษา กําหนดอัตราค=าใช(จ=าย และ
พิจารณาหลักเกณฑ)การสนับสนุนทุนการศึกษา โดยผ=านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร)และ
วิท ยาศาสตร)  พิ จ า ร ณา  ร ายละ เ อี ยดอ( า ง อิ ง ท่ี  1W0WO74E เ มื่ อ วันที่  2 4  เ มษา ยน 25 57  หรื อ สื บค( นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1W0WO74E  

1)  ขออนุมัติปรับอัตราค=าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ=าย ภาคการศึกษาละ 34,700 บาท  

2)  กําหนดอัตราค=าจัดสรรให(รายวิชาของภาควิชาอ่ืนท่ีเปBดสอนรายวิชาละ 2,500 บาท   

3) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ)การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสําหรับการศึกษาต=อระดับ
ปริญญาโท รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ  

โครงการปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิ เศษ จึงขอเสนอปรับแก(ไข ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เรื่อง กําหนดอัตราค=าธรรมเนียม และกําหนดอัตราค=าเบี้ยประชุม ค=าสมนาคุณ และค=าตอบแทน
อ่ืนๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) วิทยาเขตกําแพงแสน    

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ โดยให(ปรับแก(ไข ข(อ 1.6 ค=ารักษาสถานภาพนิสิต จากภาค
การศึกษาละ 4,000 บาท เปuน 3,700 บาท เพื่อให(เท=ากับอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด      

5.9 ขออนุมัติกําหนดอัตราค2าธรรมเนียมการใช'ห'องประชุม ห'องบรรยาย ห'องปฏิบัติการ และอุปกรณ�ของ
โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

ด(วยประธานโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0391 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2557 
แจ(งขออนุมัติจัดทําประกาศกําหนดอัตราค=าธรรมเนียมการใช(ห(องประชุม ห(องบรรยาย ห(องปฏิบัติการ และอุปกรณ)ต=างๆ 
ของโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา เพื่อให(บริการหน=วยงานต=าง ๆ ที่มาขอใช(บริการ และ
เพื่อให(การบริหารจัดการโครงการดําเนินไปด(วยความเรียบร(อย และมีการอัตราค=าธรรมเนียมการให(บริการเพื่อบํารุงรักษา
ครุภัณฑ)และส่ิงก=อสร(างต=าง ๆ ตามความเหมาะสม รายละเอียดอ(างอิงท่ี 1V0SNBG4 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2557 หรือ
สืบค(นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1V0SNBG4 รายละเอียดดังน้ี  

ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นต=าง ๆ อาทิ อัตราค=าตอบแทนเจ(าหน(าที่ปฏิบัติงาน 30 บาท/
ช่ัวโมง/คน ควรปรับใช(ในอัตราไม=น(อยกว=าอัตรา 50 บาท/ช่ัวโมง ในวันทําการ และไม=น(อยกว=า 60 บาท/ช่ัวโมง/
วันหยุดราชการ  ควรระบุช่ือห(องหรือหมายเลขห(องให(ชัดเจน และกรณีการจัดเก็บค=าธรรมเนียมสําหรับหน=วยงานภายใน/
บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อใช(ในการเรียนการสอน การบริหาร ซึ่งอยู=ในข=ายที่ต(องจ=ายค=าธรรมเนียมดังกล=าว จะมีผลกระทบ
ต=อหน=วยงานภายใน กอปรกับมีอาคารอ่ืน เช=น อาคารการเรียนรู(ทางภาษา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยังมิได(กําหนด
อัตราค=าธรรมเนียมการใช(ห(องบรรยาย ห(องประชุม และอ่ืน ๆ ซ่ึงควรมีการดําเนินการในทิศทางเดียวกัน  
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มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ โดยมอบรองคณบดีฝ�ายบริหาร และคณะกรรมการกายภาพฯ นําไป
พิจารณากล่ันกรอง ท้ังน้ีขอให(โครงการ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ กําหนดอัตราค=าธรรมเนียมการใช(ห(อง/อุปกรณ)ของ
อาคารการเรียนรู(ทางภาษาเพิ่มเติมด(วย    
วาระที่  6 เร่ืองอ่ืน ๆ 

6.1. รายงานการเงินงบประมาณ 2557 ประจําเดือนเมษายน 2557 

ด(วยหน=วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานการเงิน ข(อมูล ณ วันท่ี 26 เมษายน 2557  ไตรมาสที่ 3  
เดือนที่ 1 โดยสามารถเบิกจ=ายงบดําเนินการแล(ว สัดส=วนร(อยละ 60.67 (แผนฯ กําหนดร(อยละ 75 เมื่อส้ินสุดไตรมาสที่ 3 ใน
เดือน มิถุนายน 2557) รายละเอียด สืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1Y0X8V2Y  
หรืออ(างอิงที่ 1Y0X8V2Y วันท่ี 26 เมษายน 2557  

สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล(ว ร(อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ=ายแล(ว ร(อยละ 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 1,513,290.00 1,287,142.40 85.06 226,147.60 726,118.40 47.98 
สํานักงานเลขานุการ 50,540.00 29,250.00 57.87 21,290.00 29,250.00 57.87 
สายวิชาคณิตศาสตร� 87,710.00 44,762.00 51.03 42,947.50 31,762.00 36.21 
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมฯ 128,640.00 73,548.00 57.17 55,092.00 64,025.00 49.77 
สายวิชาศิลปศาสตร� 70,546.00 66,122.50 93.73 4,423.50 48,662.00 68.98 
ภาษาอังกฤษ 99,594.00 93,520.40 93.90 6,073.60 59,813.60 60.06 
สายวิชาวิทยาศาสตร� 886,020.00 659,743.02 74.46 226,276.98 560,845.22 63.30 
- สายวิชาวิทยาศาสตร) 100,000.00 50,652.00 50.65 49,348.00 39,752.00 39.75 
- รายวิชาวิทย)ส่ิงแวดล(อม 43,668.00 40,110.29 91.85 3,557.71 25,387.09 58.14 
- รายวิชาชีวผลิตภัณฑ) 60,832.00 48,400.90 79.56 12,431.10 31,779.30 52.24 
สาขาชีววิทยา 186,360.00 177,832.00 95.42 8,528.00 158,182.00 84.88 
สาขาพฤกษศาสตร) 169,080.00 136,804.85 80.91 32,275.15 99,801.85 59.03 
สาขาชีวเคมี 111,800.00 83,874.35 75.02 27,925.65 83,874.35 75.02 
สาขาพันธุศาสตร) 139,750.00 94,663.83 67.74 45,086.17 94,663.83 67.74 
สาขาสัตววิทยา 74,530.00 27,404.80 36.77 47,125.20 27,404.80 36.77 
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 470,000.00 468,195.37 99.62 1,804.63 466,074.32 99.16 
โครงการจัดต้ังสายวิชาฟYสิกส� 182,790.00 112,230.00 61.40 70,560.00 54,070.00 29.58 
โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคม 17,810.00 17,801.30 99.95 8.70 17,801.30 99.95 
โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารฯ 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 
โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 191,420.00 180,135.88 94.11 11,284.12 180,135.88 94.11 

รวมทั้งส้ิน 3,796,000.00 3,097,084.37 81.59 698,915.63 2,303,190.72 60.67 

อน่ึง รายงานข(อมูลเงินรายได( ประจําปl 2557 ตามระบบ KU-ERP งานคลังและพัสดุ ดําเนินการกรอก
ข(อมูลในระบบย(อนหลังของ ปl 2555, 2556 แล(ว และได(มอบให(นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ) ดําเนินการสรุปและรายงานข(อมูล   
เมื่อดําเนินการแล(วเสร็จจะนําเสนอรายงานต=อไป   

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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6.2. รายงานการใช'สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมีนาคม 2557  
ตามที่คณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) ติดต้ังมิเตอร)ไฟฟ�าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ต้ังแต=

เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) และต(องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดค=าใช(จ=ายสาธารณูปโภค ร(อยละ 5 ต=อปl และป/จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช(พลังงาน
ของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ ประจําปl 2555 เพื่อลดค=า
ไฟฟ�าและประหยัดพลังงาน ซึ่งอยู=ในระหว=างกําหนดแนวทางปฏิบัติ น้ัน    

หน=วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานสถิติข(อมูลการใช(สาธารณูปโภค (ค=าไฟฟ�า ค=า
โทรศัพท) ค=านํ้ามันเช้ือเพลิง) ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2557 รายละเอียดอ(างอิงที่ 1X102ECD เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 
หรือสืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1X102ECD โดยสรุปตารางเปรียบเทียบค=า
กระแสไฟฟ�า ดังน้ี  

        หน2วย : บาท 
เดือน ป>งบประมาณ 

ผลต2าง 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 
มีนาคม  565,781.34 501,074.97 64,706.37 12.91 

รวม   3,176,968.33   3,231,520.80  -54,552.47 -1.69 
 

������� 	
���	��������ก���������� �����ก���������	������������� !"	#$%� 
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& 2556�!" 2557 
 

     

     

     

     

     ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม   
 
 

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 

3,500,000.00 
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6.3. การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 5/2557  
ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร)

และวิทยาศาสตร) ทุกวันจันทร)ท่ี 4 หรือวันจันทร)สุดท(ายของทุกเดือน น้ัน  
เพื่อให(การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได(ล=วงหน(า และเน่ืองจากวาระการดํารง

ตําแหน=งคณบดี ส้ินสุด ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ดังน้ันจึงขอนัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร)และ
วิทยาศาสตร) ครั้งที่ 5/2557 ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 ในวันจันทร)ท่ี 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอ
วาระการประชุมพร(อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 14 พฤษภาคม 2557 และจัดส=งระเบียบวาระการประชุมให(คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ภายในวันศุกร)ที่ 16 พฤษภาคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม    รับทราบ  

6.4. การจัดทําคู2มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 รองคณบดีฝ�ายวิชาการ แจ(งขอหลักการจัดทําคู=มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปlการศึกษา 2557 ซึ่งเดิมใช(
บริการจากหน=วยพิมพ)และผลิตเอกสาร งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ ในการพิมพ)สําเนา และจ(างเหมาพิมพ)ปก
และเข(าเล=ม สําหรับคู=มือฯ จะจัดทําใหม= หน=วยพิมพ)และผลิตเอกสาร แจ(งว=าอาจทําให(ไม=ทันเน่ืองจากต(องบริการรายวิชาต=าง 
ๆ ท่ีเปBดสอนในภาคฤดูร(อน ช=วงที่ 2  กรณีน้ีได(สืบราคาแล(วหากจ(างเหมาพิมพ)ท้ังเล=ม จํานวน 2,000 เล=ม ค=าใช(จ=าย เล=มละ 
140 บาท รวมเปuนเงิน 280,000 บาท    

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล(ว มีความเห็นว=าควรดําเนินการในลักษณะเดิม โดยมอบหัวหน(าสํานักงานเลขานุการ 

ประสานงานให(หน=วยพิมพ)และผลิตเอกสาร ดําเนินการแทน และให(จ(างเหมาเฉพาะในการทําปกและเข(าเล=มเท=าน้ัน เพื่อให(
ค=าใช(จ=ายวงเงินไม=เกิน 100,000 บาท      

มติที่ประชุม เห็นชอบ      

6.5. ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร�ชีวภาพ)  

  ด(วย อ.ดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร) ประธานกรรมการหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร)ชีวภาพ) มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20404/0293 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 เรื่อง ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร)
ชีวภาพ ฉบับปl 2556 เน่ืองจากรายวิชาบังคับที่กําหนดไว(ในหลักสูตรบางรายวิชามีการเปล่ียนแปลงจํานวนหน=วยกิต ซึ่ง
เปuนผลกระทบจากการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(ชีววิทยา) ปl 2556 ของภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร) ทําให(
จํานวนหน=วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะด(าน จากเดิมไม=น(อยกว=า 100 หน=วยกิต เปล่ียนเปuนไม=น(อยกว=า 102 หน=วยกิต วิชา
เฉพาะบังคับ จากเดิม 85 หน=วยกิต เปuน 87 หน=วยกิต และขอเพิ่มรายวิชาเพื่อให(สอดคล(องกับรายวิชาที่มีการปรับปรุง
พร(อมทั้งขอเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกเพื่อให(นิสิตเลือกเพิ่มเติม รายละเอียดอ(างอิงท่ี 200VDTSX เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2557 หรือสืบค(นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?200VDTSX   

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม    เห็นชอบ และมอบฝ�ายวิชาการดําเนินการต=อไป   
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6.6. ขอเล่ือนระยะเวลาการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการ  
ตามที่ อ.ธันย)นิชา เลิศอมรเศรษฐ) มีบันทึกที่ ศธ 0513.20417/0279 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 แจ(งขอ

เปล่ียนแปลงระยะเวลาการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01390111 อุตสาหกรรมท=องเที่ยว จํานวน 3 หน=วยกิต
เปuนเวลา 3 ภาคการศึกษา ต้ังแต=ภาคปลาย ปlการศึกษา 2556 เปuนต(นไป ซึ่งการขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการในเวลา
ราชการ เพื่อนับภาระงาน ได(รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ�ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร)และวิทยาศาสตร) ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2557 น้ัน   

เน่ืองจาก อ.ธันย)นิชา เลิศอมรเศรษฐ) แจ(งขอเล่ือนการดําเนินการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการ 
เพื่อนับภาระงานจากเดิมต้ังแต=ภาคปลาย ปlการศึกษา 2556 เปuน ภาคต(น ปlการศึกษา 2557 เพื่อให(การดําเนินงานเปuนไป
ด(วยความเรียบร(อย และท่ีประชุมคณะกรรมการฝ�ายการศึกษาฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2557 มี
มติเห็นชอบ   

ประธานจึงขอเสนอให(ที่ประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม    เห็นชอบ และมอบฝ�ายวิชาการดําเนินการต=อไป   

6.7. กําหนดวาระของคณะกรรมการ/ผู'บริหารโครงการจัดต้ังหน2วยงานภายใน 
ด(วยหัวหน(าสายวิชาศิลปศาสตร) ขอหารือเพื่อพิจารณาเรื่องการส้ินสุดวาระของผู(บริหาร(ประธานโครงการ

จัดต้ังสายวิชา/ภาควิชา/คณะกรรรมการ/คณะอนุกรรมการ จะส้ินสุดวาระพร(อมคณบดีในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ด(วย
หรือไม= ท่ีประชุมมอบให(ฝ�ายเลขานุการ ตรวจสอบข(อมูล  

จากประเด็นดังกล=าว สํานักงานเลขานุการ มอบหมายหัวหน(างานบริหารและธุรการ ตรวจสอบคําส่ังแต=งต้ัง
ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา/ภาควิชาแล(ว แจ(งว=าประธานโครงการฯ เปuนการแต=งต้ังผู(ประสานงานสาขาวิชาดํารง
ตําแหน=งประธานโครงการจัดต้ังฯ ดังน้ันการส้ินสุดวาระมิได(กําหนดในคําส่ังว=าส้ินสุดวาระพร(อมคณบดี ดังน้ันการดํารง
ตําแหน=งเปuนไปตามวาระของผู(ประสานงานสาขาวิชา ซึ่งมีวาระ 2 ปl สําหรับคําส่ังแต=งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน/
คณะอนุกรรมการ ขอให(ตรวจสอบจากคําส่ังว=ากําหนดวาระเปuนระยะเวลา 1 ปl หรือระบุว=าส้ินสุดวาระพร(อมคณบดี หากระบุ
ไว(เปuนอย=างไรให(ถือปฏิบัติตามประกาศและ/หรือคําส่ังน้ัน ๆ  

 ประธานจึงขอเสนอให(ท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม    รับทราบ    

6.8. เร่ืองแจ'งจากรองคณบดีฝ[ายบริหาร 
ด(วยรองคณบดีฝ�ายบริหาร เสนอข(อมูลเพื่อแจ(งให(ที่ประชุมทราบ รายละเอียดอ(างอิงที่ 1Z0Y3LIZ เม่ือวันที่ 

27 เมษายน 2557 หรือสืบค(นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1Z0Y3LIZ รายละเอียด ดังน้ี  
1. การรายงานข(อมูลการประชุมผู(บริหาร/บุคลากร คณะศวท. ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556-มีนาคม 

2557) ดําเนินการให(คุณอริสรา ขุนพิทักษ) ดําเนินการจัดส=งข(อมูลให(กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร) บางเขน (สําหรับ
หน=วยงานท่ีให(ข(อมูล) 

2. การดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2557 มีการประชุมคณะกรรมการกายภาพ ภูมิสถาป/ตย) ประหยัด
พลังงานและส่ิงแวดล(อม ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันพุธที่ 23 เมษายน 2557  

3. การขอเช=าพื้นที่วิทยาเขตเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดย ศสวท. ดําเนินการใน
การเช=าพื้นที่ต=อ โดยใช(งบประมาณเงินรายได( ปlละ 1,500 บาท และอนุมัติหลักการค=าจ(างเหมาปรับพื้นที่ 15,000 บาท  
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4. การขอปรับแก(ไขอัตราค=าเบี้ยประชุม ค=าสัมมนาคุณ และค=าตอบแทนอ่ืนๆ ของโครงการภาคพิเศษ ได(มี
การประชุมร=วมกับประธานโครงการภาคพิเศษทุกโครงการเรียบร(อยแล(ว  

5. การกําหนดแนวทางการบูรณาการการทํางานของหน=วยงานต=างๆ และส=งให(มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ.2557 ได(แจ(งให(หน=วยงานช=วยจัดส=งรายงานข(อมูลท่ีรองคณบดีฝ�ายบริหาร ภายในวันอังคารท่ี 29 เมษายน 
2557 เพื่อรวบรวมจัดส=งหน=วยงานท่ีเปuนเจ(าภาพและผู(แทนกลุ=มหน=วยงานบูรณาการเตรียมนําเสนอรายงานความคืบหน(า  

6. การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร)แห=งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2557 วันอาทิตย)ท่ี 20 เมษายน 2557 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) วิทยาเขตป/ตตานี มีสาระการประชุมที่เก่ียวข(อง ดังน้ี  

6.1 ความคืบหน(าร=าง “โครงการพิมพ)เขียวการศึกษาของประเทศไทย” ประกอบด(วยที่ประชุมคณบดี
วิทยาศาสตร) ประเทศไทย (ทวท.) , สมาคมวิทยาศาสตร)แห=งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ) (สวท.) , ที่ประชุมคณบดี
ศิลปกรรมศาสตร)แห=งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได(พิจารณาร=างพิมพ)เขียวการศึกษาประเทศไทย โดยยึดหลัก ดังน้ี 

6.1.1 กรอบแนวคิดเริ่มจากทักษะแห=งศตวรรษที่ 21 ประกอบด(วยทักษะชีวิตและการทํางาน 
ทักษะการเรียนรู(และนวัตกรรม ทักษะด(านสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี  

6.1.2 การแบ=งกลุ=มเพื่อหาทีมงานในการเปuนเจ(าภาพ เพื่อศึกษา 
6.1.2.1 สภาพแวดล(อมการเรียนรู( 
6.1.2.2 การพัฒนาครู 
6.1.2.3 หลักสูตรการเรียนการสอน 
6.1.2.4 มาตรฐานการประเมินผล 
6.1.2.5 นโยบายการส=งเสริมการศึกษา 

จากข(อมูลท่ีกล=าวมาแล(วท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร)แห=งประเทศไทย ขอให(นําข(อมูลเหล=าน้ี
ไปเผยแพร=ประชาสัมพันธ) และต(องการให(บุคลากรที่สอนในมหาวิทยาลัยรายงานข(อมูล เพื่อนําเสนอคณะทํางานฯ โดย
ประกอบด(วย 3 กลุ=ม และรวบรวมข(อมูลท่ีได(จากบุคลากรเพื่อเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งต=อไป โดยกําหนดการประชุม
คณบดีวิทยาศาสตร)แห=งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 โดยมีคณะวิทยาศาสตร)และศิลปศาสตร) มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรีเปuนเจ(าภาพ  

7. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) (ก.บ.ม.) คร้ังที่ 5/2557       
วันจันทร)ท่ี 21 เมษายน 2557 มีสาระการประชุม ดังน้ี  

7.1  ท่ีประชุม ก.บ.ม. อนุมัติการจ=ายเงินประจําตําแหน=งผู(บริหารสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารง
ตําแหน=งผู(บริหารในหน=วยงานท่ีจัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกาฯ  

7.2  ท่ีประชุม ก.บ.ม. อนุมัติกําหนดอัตราการจ=ายเงินค=าตอบแทนรายเดือนเท=ากับเงินประจําตําแหน=ง 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหน=งผู(บริหารในหน=วยงานที่จัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกา  

เลิกประชุมเวลา 12.55 น.  

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู(บันทึกรายงานการประชุม   

 


