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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 6/2557 

วันพุธท่ี 23 กรกฎาคม 2557  
ณ ห(อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู(มาประชุม  
1. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประธานกรรมการ  
2. ผศ.นพพร   รัตนช#วง รองคณบดีฝ&ายบริหาร  กรรมการ 
3. รศ.จิตราภรณ� ธวัชพันธุ� รองคณบดีฝ&ายวิชาการ    กรรมการ 
4. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน.าสายวิชาคณิตศาสตร�ฯ   กรรมการ 
5. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร  รักษาราชการแทนหัวหน.าสายวิชาวิทยาศาสตร� กรรมการ 
6. อ.ดร.ป3ทมา จันทร�เจริญสุข หัวหน.าสายวิชาศิลปศาสตร�  กรรมการ  
7. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ� ผู.ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
8. รศ.ดร.ศิริลักษณ� เอ่ียมธรรม กรรมการประจําคณะ (อาจารย�ประจํา) กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน.าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 

ผู(ไม3มาประชุม 
1. อ.ดร.แตงอ#อน พรหมมิ ผู.แทนคณาจารย�  ติดราชการอ่ืน   
ผู(เข(าร3วมประชุม  
1. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการนิสิต   
2. อ.ดร.วีนาวรรณ สมผล ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายพัฒนานิสิต 
3. อ.ป@ยะพงศ�  เลาศรีรัตนชัย ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายวิเทศสัมพันธ�  
4. นางภัณฑิรา มงคลจุฑา ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการพิเศษ  
5. อ.ดร.วรางคณา จิตต�ชุ#ม หัวหน.าศูนย�ส#งเสริมการวิจัยและถ#ายทอดเทคโนโลยี  
6. อ.ดร.ป@ติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 
7. อ.ดร.ศศิมลฑล  ม#วงศรีจันทร� ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟ@สิกส�   
8. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย� ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
9. อ.ดร.พงศ�พันธ� ศรีเมือง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� 
10. อ.ดร.วรัทภพ  ชัยเนตร  แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร�  
เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

  อาจารย� ดร.อนามัย ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประธานการประชุม เริ่มการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ(งเพ่ือทราบ 

1.1 แนะนําผู(ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะฯ 

 ประธานได.เรียนเชิญ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ� จากคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา 
ท#านดํารงตําแหน#งคณบดีคณะวิทยาศาสตร� มาแล.ว 2 วาระ จึงเปIนผู.มีความรู. และประสบการณ�ท้ังด.านวิชาการและ
ด.านการบริหาร ท้ังนี้คณบดีได.เรียนเชิญท#านเปIนท่ีปรึกษาคณบดี  และพิจารณาแต#งต้ังท#านเปIนผู.ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการประจําคณะฯ  
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 ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ   

1.2 การจัดทําเอกสารวาระการประชุม 

 ประธานขอให.ฝ&ายเลขานุการ จัดทําเอกสารเอกสารวาระการประชุมเปIนแฟKมเอกสาร และจัดส#ง
รายงานการประชุมให.คณะกรรมการฯ พิจารณาล#วงหน.าก#อนการประชุม  

 ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ   

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2557  

 ประธานขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร� และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันจันทร�ท่ี 19 พฤษภาคม 2557 โดยนําเสนอในระบบ AMS e-Office 
เพ่ือให.คณะกรรมการประจําคณะฯ วาระเดิมรับรองเรียบร.อยแล.วรายละเอียดอ.างอิงท่ี 4C0IPTQ8 เม่ือวันท่ี 21 
กรกฎาคม 2557 หรือสืบค.นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4C0IPTQ8 และได.
นําเสนอในการประชุมพร.อมนี้ด.วยแล.ว     

 ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   

  มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการประชุม    

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา  
3.1 นิสิตขออนุมัติย(ายสาขาวิชาเอก 

ด.วย น.ส.ภูริชญา สิทธิประชาราษฎร�  นิสิตชั้นปkท่ี 1 รหัส 5621606019 หลักสูตร บธ.บ.(บัญชี
บริหาร) ภาคปกติ (Q14) สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� ขออนุมัติย.ายสาขาวิชาเอกมา
ศึกษาในหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท#องเท่ียว) สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา ตามคําร.องลงวันท่ี 29 เมษายน 2557 โดยผู.ปกครอง อาจารย�ท่ีปรึกษา และประธานโครงการจัดต้ัง
สายวิชาบริหารธุรกิจฯ พิจารณาให.ความเห็นชอบเรียบร.อยแล.ว และโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการฯ โด
ยมมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําโครงการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
พิจารณาเห็นชอบรับให.เข.าศึกษาในหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท#องเท่ียว) ภาคปกติ (Q13) ดังนั้นเพ่ือ
ดําเนินการตามข.อบังคับว#าด.วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มก. พ.ศ. 2548 ข.อ 16 การย.ายคณะและการเปลี่ยนสาขา
วิชาเอก และได.รับอนุมัติจากคณบดีต.นสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ รายละเอียดสืบค.น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2U0L94JB หรืออ.างอิงท่ี 2U0L94JB  เม่ือวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2557   

ประธานจึงขอเสนอให.ประชุมพิจารณา      

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

3.2 ขออนุมัติเสนอช่ือผู(สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคปลาย ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 2   

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0436 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคปลาย ปkการศึกษา 
2556-2557 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 2 จํานวน 65 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยัน
เฉพาะเรื่องการศึกษาครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท#านั้น 
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ส#วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.องกับการอนุมัติปริญญา ขอให.คณะฯเปIนผู.ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?360W8LC0 หรืออ.างอิงท่ี 360W8LC0 เม่ือวันท่ี 9 
มิถุนายน 2557 ดังนี้     

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ  จํานวน  17  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี  จํานวน  22  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟ@สิกส�  จํานวน  12  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จํานวน  14  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.ว อยู#
ในข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค.างกับสายวิชาต.นสังกัด,อาจารย�ท่ีปรึกษา,ห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.าง
ชําระ   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   

3.3 ขออนุมัติเสนอช่ือผู(สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคปลาย ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 2 ภาค
พิเศษ 

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0494 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 
2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคปลาย ปkการศึกษา 2556-2557 
(ครั้งท่ี 2) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� (ภาคพิเศษ) จํานวน 12 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยัน
เฉพาะเรื่องการศึกษาครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท#านั้น 
ส#วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.องกับการอนุมัติปริญญา ขอให.คณะฯเปIนผู.ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3E0LAA0R หรืออ.างอิงท่ี 3E0LAA0R เม่ือวันท่ี 17 
มิถุนายน 2557 ดังนี้    

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน   1  คน 
หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ  จํานวน  11  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.ว อยู#
ในข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค.างกับสายวิชาต.นสังกัด,อาจารย�ท่ีปรึกษา,ห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.าง
ชําระ   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ   

3.4 ขออนุมัติเสนอช่ือผู(สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคฤดูร(อน 1 ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 1 
ภาคพิเศษ 

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0495 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 
2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร.อน ครั้งท่ี 1 ปkการศึกษา 
2556-2557 (ครั้งท่ี 1) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� (ภาคพิเศษ) จํานวน 16 คน ในการนี้กองบริการการศึกษา
ฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษาครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
นิสิตเท#านั้น ส#วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.องกับการอนุมัติปริญญา ขอให.คณะฯเปIนผู.ดําเนินการตรวจสอบข.อมูล 
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ร า ยล ะ เ อี ย ดสื บ ค. น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3E0LEI1V ห รื อ อ. า ง อิ ง ท่ี 
3E0LEI1V เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2557 ดังนี้    

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน   2  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� จํานวน   1  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  10 คน 
หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ  จํานวน   3  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.ว อยู#
ในข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค.างกับสายวิชาต.นสังกัด,อาจารย�ท่ีปรึกษา,ห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.าง
ชําระ   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ  

3.5 ขออนุมัติเสนอช่ือผู(สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคปลาย ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 3 

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0512 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 
2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคปลาย ปkการศึกษา 2556-2557 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 3 จํานวน 14 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท#านั้น ส#วน
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.องกับการอนุมัติปริญญา ขอให.คณะฯเปIนผู.ดําเนินการตรวจสอบข.อมูล รายละเอียดสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3E0KA7SN หรืออ.างอิงท่ี 3E0KA7SN เม่ือวันท่ี 17 
มิถุนายน 2557 ดังนี้    

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ  จํานวน  10  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี  จํานวน    3  คน 
หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ  จํานวน    1  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.ว อยู#
ในข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค.างกับสายวิชาต.นสังกัด,อาจารย�ท่ีปรึกษา,ห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.าง
ชําระ   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ  

3.6 ขออนุมัติเสนอช่ือผู(สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคฤดูร(อน 1 ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 1  

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0523 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 
2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร.อน 1 ปkการศึกษา 2556-
2557  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 1 จํานวน 9 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะ
เรื่องการศึกษาครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท#านั้น ส#วน
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข.องกับการอนุมัติปริญญา ขอให.คณะฯเปIนผู.ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3F0WMVYH หรืออ.างอิงท่ี 3F0WMVYH เม่ือวันท่ี 18 
มิถุนายน 2557   ดังนี้    

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� จํานวน   5  คน 
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หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ จํานวน   3  คน 
หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ  จํานวน   1  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.ว อยู#
ในข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียัง
ติดค.างกับสายวิชาต.นสังกัด,อาจารย�ท่ีปรึกษา,ห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.าง
ชําระ   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ  

3.7 ขออนุมัติแต3งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (อ.ดร.วีนาวรรณ สมผล)  

ด.วยกองการเจ.าหน.าท่ี มีบันทึก (ลับ) ท่ี ศธ 0513.10103/3197 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 เรื่อง 
ขอให.คณะเสนอแต#งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน รายละเอียดอ.างอิงท่ี 3V0Q7M0Z เม่ือวันท่ี 4 
กรกฎาคม 2557 โดยแจ.งคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ยื่นเสนอขอกําหนดตําแหน#งผู.ช#วยศาสตราจารย� ของ อ.
ดร.วีนาวรรณ สมผล ซ่ึงผ#านการประเมินผลการสอนแล.วนั้น เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได.กําหนดหลักเกณฑ�และ
วิธีการพิจารณาแต#งต้ังบุคคลให.ดํารงตําแหน#งทางวิชาการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2557 กําหนดให. “อนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนเปIนผู.ประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนแล.วแต#กรณี” ท้ังนี้ ให.
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน มีองค�ประกอบ ดังนี้  

1. คณบดี หรือ หัวหน.าภาควิชา หรือผู.บังคับบัญชาชั้นต.น เปIนประธานอนุกรรมการ  
2. อาจารย�ท่ีมีตําแหน#งทางวิชาการไม#ตํ่ากว#าตําแหน#งท่ีขอในสาขาท่ีเก่ียวข.องภายในหรือภายนอก

คณะหรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันจํานวนไม#น.อยกว#า 3 ราย เปIนอนุกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให.การขอกําหนดตําแหน#งผู.ช#วยศาสตราจารย� เปIนไปตามหลักเกณฑ�ท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด จึงขอให.คณะฯ พิจารณาเสนอแต#งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามองค�ประกอบใหม# ภายใน 2 
สัปดาห� เพ่ือกองการเจ.าหน.าท่ีจักได.ดําเนินการต#อไป  

อนึ่ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเดิมท่ีได.เสนอชื่อแต#งต้ัง ประกอบด.วย  
1. อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี หัวหน.าสายวิชาวิทยาศาสตร�  เปIน  ประธานอนุกรรมการ  
2. รศ.ดร.จงรักษ�  แก.วประสิทธิ์    สาขาวิชาเคมี          เปIน  อนุกรรมการ 
3. ผศ.ดร.ฐิติยา  แช#ป3ง              สาขาวิชาเคมี          เปIน  อนุกรรมการ 
ในการนี้ เห็นควรเสนอแต#งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ตามองค�ประกอบใหม# และ

เนื่องจาก อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี ได.รับอนุมัติลาออกจากตําแหน#งหัวหน.าภาควิชาวิทยาศาสตร� เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2557 ดังนั้นเห็นควรเปลี่ยนแปลงประธาน และเสนอแต#งต้ังอนุกรรมการเพ่ิม 1 ราย   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ ให.เสนอ อ.ดร.อนามัย ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� เปIนประธานอนุกรรมการแทนหัวหน.าสายวิชาวิทยาศาสตร� เนื่องจากคณบดีได.รับแต#งต้ังเปIนผู.รักษา
ราชการแทน และ ผศ.วุฒิพงษ�  ศิลปวิศาล เปIนอนุกรรมการเพ่ิมเติม   

3.8 ขออนุมัติแต3งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (อ.ดร.พงศ�ระวี นิ่มน(อย)  

ด.วย อ.ดร.พงศ�ระวี  นิ่มน.อย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน#ง อาจารย� สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาย
วิชาวิทยาศาสตร� (โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เริ่มบรรจุเข.ารับราชการ ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต#วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 โดยมีอายุราชการ 2 ปk 4 วัน (นับถึงวันท่ีสํานักงานเลขานุการ
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รับเรื่องเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557) เสนอขอประเมินผลการสอนเพ่ือกําหนดตําแหน#งทางวิชาการในตําแหน#งผู.ช#วย
ศาสตราจารย� สาขาวิชาจุลชีววิทยา โดยนําเสนอเอกสารประกอบ ด.วย    

1. แบบเสนอขอประเมินผลการสอน (แบบท่ี 1)  
2. แบบประวัติส#วนตัวและภาระงานสอน (แบบท่ี 4)  
3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01419423 แอคติโนมัยซีท (Actinomycetes)  
4. แผนการสอนรายวิชา 01419423 แอคติโนมัยซีท (Actinomycetes) ภาคต.น ปkการศึกษา 2557 

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ได.ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอน และเอกสาร
ผลงานเรียบร.อยแล.ว และสํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และจากการตรวจสอบมี
เอกสารครบถ.วน รายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3R0U7JA5 
หรืออ.างอิงท่ี 3R0U7JA5 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  

ดังนั้น เพ่ือดําเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง ข.อบังคับว#าด.วยหลักเกณฑ�
และวิ ธีการประเ มินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน# งทางวิชาการ พ.ศ .  2557 และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต#งต้ังบุคคลให.ดํารงตําแหน#งทางวิชาการ (ฉบับท่ี 8) 
พ.ศ.2557 โดยให.คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน#งทางวิชาการ เพ่ือขอ
แต#งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ตามองค�ประกอบ ดังนี้  

1) คณบดี หรือ หัวหน.าภาควิชา หรือผู.บังคับบัญชาชั้นต.น  เปIนประธานอนุกรรมการ  
2) อาจารย�ท่ีมีตําแหน#งทางวิชาการไม#ตํ่ากว#าตําแหน#งท่ีขอในสาขาท่ีเก่ียวข.องภายใน หรือภายนอก

คณะ หรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันจํานวนไม#น.อยกว#า 3 ราย เปIนอนุกรรมการ      

 และมอบคณบดีพิจารณาเสนอชื่อแต#งต้ังผู.ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนดต#อไป  

อนึ่ง เอกสารการเสนอขอประเมินผลการสอนฯ ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20414/186 ลงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2557  ได.นําเสนอรองคณบดีฝ&ายวิชาการ พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเบ้ืองต.นแล.ว   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ เสนอแต#งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้  
1. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร� และวิทยาศาสตร�  เปIน  ประธาน

อนุกรรมการ 
2. ผศ.ดร.มาลี   ศรีสดสุข สาขาจุลชีววิทยา    เปIน อนุกรรมการ 
3. รศ.ดร.จุรีย�รัตน�  ลีสมิทธิ์      สาขาจุลชีววิทยา เปIน อนุกรรมการ 
4. รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช ภาควิชาจุลชีววิทยา วท. เปIน อนุกรรมการ   

3.9 ขออนุมัติกําหนดตําแหน3งผู(ช3วยศาสตราจารย� (อ.ดร.พงศ�ระวี นิ่มน(อย)   

ด.วย อ.ดร.พงศ�ระวี  นิ่มน.อย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน#ง อาจารย� สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาย
วิชาวิทยาศาสตร� (โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เริ่มบรรจุเข.ารับราชการ ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต#วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 โดยมีอายุราชการ 2 ปk 11 วัน (นับถึงวันท่ีสํานักงานเลขานุการ
รับเรื่องเม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557) เสนอขอตําแหน#งทางวิชาการในตําแหน#งผู.ช#วยศาสตราจารย� สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา โดยนําเสนอเอกสารและแบบประวัติส#วนตัวและผลงาน (ก.พ.อ.03 ผศ.) และขอประเมินผลการสอนใน
รายวิชา 014194423 แอคติโนมัยซีท (Actinomycetes) รายละเอียดอ.างอิงท่ี 3Y0RH3DF เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3Y0RH3DF  โดยนําเสนอเอกสาร 
ดังนี้  
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1. แบบประวัติส#วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)  1 ชุด       
2. เอกสารแสดงผลงานวิจัยตีพิมพ� จํานวน 4 ฉบับ พร.อมหลักฐานการมีส#วนร#วมในผลงานวิจัย  

2.1 Pongrawee Nimnoi, Saisamorn Lumyong, Neelawan Pongsilp (2011) Impact 
of rhizobial inoculants on rhizosphere bacterial communities of three medicinal legumes assessed 
by denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE), Annals of Microbiology 61:237-245. 

2.2 Pongrawee Nimnoi, Saisamorn Lumyong, (2011) Improving solid state 
fermentation of Monascus purpureus on agriculture products for pigment production, Food and 
Bioprocess Technology 4:1384-1390  

2.3 Neelawan Pongsilp, Pongrawee Nimnoi, Saisamorn Lumyong, (2012) 
Genotypic diversity among rhizospheric bacteria of three legumes assessed by cultivation- 
dependent and cultivation-independent techniques, World Journal of Microbiology and 
Biotechnology 28:615-626 

2.4 Wareerat Tungao, Pongrawee Nimnoi, Saisamorn Lumyong, Neelawan 
Pongsilp (2012) Determination of bacterial diversity in bulk soil and rhizospheres using molecular 
fingerprintings and phrnotypic features World Applied Sciences Journal 19:1613-1620  

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา ได.ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอน และเอกสาร
ผลงานเรียบร.อยแล.ว และสํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 ท้ังนี้รองคณบดีฝ&ายวิชาการ 
พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรียบร.อยแล.ว รายละเอียดเอกสารจักนําเสนอในวันประชุม  

 ดั ง นั้ น  เ พ่ื อ ใ ห. ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รภ าย ใ นคณะ ศิ ล ปศา ส ต ร� แ ล ะ วิ ท ย าศ าส ต ร�  ส ภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง ข.อบังคับว#าด.วยหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน#ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ดําเนินไปด.วยความเรียบร.อย และเปIนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง 
ข.อบังคับว#าด.วยหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการสอนขอตําแหน#งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 โดยนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให.ความเห็นชอบ โดยมอบคณบดีพิจารณาเสนอชื่อแต#งต้ังผู.ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนดต#อไป  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบคณบดีพิจารณาเสนอชื่อผู.ทรงคุณวุฒิเพ่ือขออนุมัติแต#งต้ังต#อไป  

3.10 ขออนุมัติกําหนดตําแหน3งผู(ช3วยศาสตราจารย� (อ.พัชรา จตุรโกมล)   

ด.วย อ.พัชรา จตุรโกมล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน#ง อาจารย� สาขาวิชารัฐศาสตร� สายวิชา
สังคมศาสตร� (โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร�) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เริ่มบรรจุเข.ารับราชการ ณ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต#วันท่ี 16 มิถุนายน 2551 โดยมีอายุราชการ 6 ปk 24 วัน (นับถึงวันท่ีสํานักงานเลขานุการ
รับเรื่องเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557) เสนอขอตําแหน#งทางวิชาการในตําแหน#งผู.ช#วยศาสตราจารย� สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร� รายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?410SGEX2 
หรืออ.างอิงท่ี 410SGEX2 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 โดยนําเสนอเอกสาร ดังนี้  

1. แบบประวัติส#วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03 ผศ.)   
2. หนังสือรับรองการมีส#วนร#วม และผลงานทางวิชาการ    
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01458271 ขอบข#ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร�

(Scope and Theories of Public Administration)    
4. สําเนาแจ.งผลการประเมินการสอนล#วงหน.า 
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5. หนังสือรับรองจริยธรรม และรับรองจรรยาบรรณทางวิชาการ  
6. หนังสือขอทราบชื่อผู.ทรงคุณวุฒิ  
7. แผ#น CD ก.พ.อ.03 จํานวน 1 แผ#น  
8. ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอ่ืน จํานวน 4 เรื่อง พร.อมหลักฐานการมีส#วนร#วมในผลงาน

วิชาการ  
8.1 Patchara Jaturakomol. 2012 The influence of the media upon the roles of 

students at Kamphaeng Saen Campus, Kasetsart University, The First ASEAN Plus Three Graduate 
Research Congress (AGRC) 1-2 March 2012. (4 pages, 3 months)  

8.2 พัชรา จตุรโกมล. 2553. ความต.องการเข.าศึกษาต#อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน ของนักเรียนมัธยมปลายในสังกัดสถานศึกษาในเขต
จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งท่ี 6. (จํานวน 6 หน.า, ระยะเวลา 3 เดือน)  

8.3 พัชรา จตุรโกมล. 2553. ความต.องการบัณฑิตทางด.านรัฐศาสตร� ของผู.ใช.แรงงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนในเขตจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ครั้งท่ี 7. (จํานวน 8 หน.า, 
ระยะเวลา 3 เดือน) 

8.4 พัชรา จตุรโกมล และคณะ. 2556. การสํารวจความผูกพันของพนักงานการทางพิเศษ
แห#งประเทศไทย. (จํานวน 153 หน.า, ระยะเวลา 4 เดือน) 

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� ได.ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอน และเอกสาร
ผลงานเรียบร.อยแล.ว และสํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 ท้ังนี้รองคณบดีฝ&าย
วิชาการ พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรียบร.อยแล.ว รายละเอียดเอกสารจักนําเสนอในวันประชุม  

 อนึ่ง การยื่นเสนอขอกําหนดตําแหน#งผู.ช#วยศาสตราจารย� ของ อ.พัชรา จตุรโกมล ซ่ึงผ#านการ
ประเมินผลการสอนแล.วนั้น เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได.กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต#งต้ังบุคคลให.ดํารง
ตําแหน#งทางวิชาการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2557 กําหนดให. “อนุกรรมการประเมินผลการสอนเปIนผู.ประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนแล.วแต#กรณี” ท้ังนี้ให.คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน มีองค�ประกอบ 
ดังนี้  

1.  คณบดี หรือ หัวหน.าภาควิชา หรือผู.บังคับบัญชาชั้นต.น เปIนประธานอนุกรรมการ  
2.  อาจารย�ท่ีมีตําแหน#งทางวิชาการไม#ต่ํากว#าตําแหน#งท่ีขอในสาขาท่ีเก่ียวข.องภายในหรือภายนอก

คณะหรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันจํานวนไม#น.อยกว#า 3 ราย เปIนอนุกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให.การขอกําหนดตําแหน#งผู.ช#วยศาสตราจารย� เปIนไปตามหลักเกณฑ� ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด เห็นสมควรพิจารณาเสนอแต#งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามองค�ประกอบใหม# 
และมอบคณบดีพิจารณาเสนอชื่อแต#งต้ังผู.ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนดต#อไป   

อนึ่ง คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเดิมท่ีได.เสนอชื่อแต#งต้ัง ประกอบด.วย  
1. อ.ดร.ป3ทมา จันทร�เจริญสุข  หัวหน.าสายวิชาศิลปศาสตร� เปIน  ประธานอนุกรรมการ  
2. รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข  สาขาวิชาสังคมศาสตร�       เปIน   อนุกรรมการ 
3. ผศ.วลี สงสุวงค�                  สาขาวิชาบริหารธุรกิจฯ      เปIน   อนุกรรมการ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
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ท่ีประชุมพิจารณาแล.ว  ให. เสนอแต# ง ต้ั งคณะอนุกรรมการประเ มินผลการสอนโดยใช.
คณะอนุกรรมการเดิม และเพ่ิมอนุกรรมการลําดับท่ี 4 โดยให.ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� พิจารณา
เสนอชื่อโดยตรงกับคณบดี   

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ โดยมอบคณบดีพิจารณาเสนอชื่อผู.ทรงคุณวุฒิเพ่ือขออนุมัติแต#งต้ัง
ต#อไป  

3.11 ขออนุมัติลาศึกษาหรือศึกษานอกเวลาราชการ (นายทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ�)  

ด.วยนายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ� พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน#ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด
สํานักงานเลขานุการ บรรจุเข.ารับราชการเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2552 รวม 4 ปk 11 เดือน ขออนุมัติลาศึกษาต#อระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน 
หลักสูตร 2 ปk โดยใช.เวลานอกเวลาราชการ ต้ังแต#วันท่ี 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 ท้ังนี้คณบดี
อนุมัติให.สมัครสอบเข.าศึกษาต#อด.วยแล.ว รายละเอียดอ.างอิงท่ี 2T0R86M5 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557 หรือ
สืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2T0R86M5 และอ.างอิงท่ี 4C111G97 เม่ือ
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4C111G97    

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ได.กําหนดแนวทางการพิจารณาให.พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช#วยวิชาการลาศึกษาในเวลาและศึกษานอกเวลาราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2557 โดยมอบ
อํานาจให.คณบดีเปIนผู.พิจารณาอนุมัติ และผ#านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ รายละเอียดดังแนบมา
พร.อมนี้  

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ พิจารณาแล.วเห็นว#าการลาศึกษาต#อในสาขาวิชาการบัญชี เปIน
ประโยชน�ต#อภารกิจของสํานักงานเลขานุการ ท้ังนี้นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ� รับผิดชอบงานด.านบัญชีตามระบบ KU–
ERP เหรัญญิกกองทุนพัฒนาคณะฯ เหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ การศึกษาต#อระดับปริญญาโทสาขาวิชา
บัญชี เปIนการเพ่ิมพูนความรู. และการพัฒนาตนเองได.เปIนอย#างดี กอปรกับเปIนการลาศึกษาต#อนอกเวลาราชการ จึง
ไม#กระทบต#อภาระงานประจํา และเม่ือจบการศึกษาจะสามารถนําความรู. ประสบการณ�ท่ีได.รับมาประยุกต�ใช.ในการ
ทํางาน เปIนประโยชน�ต#อหน#วยงาน และเปIนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช#วยวิชาการ เพ่ือรองรับการเปIน
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐได.ส#วนหนึ่ง       

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

3.12 ขออนุมัติปรับปรุงแก(ไขอาจารย�ประจําหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�)  
ด.วยโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มีบันทึกท่ี ศธ 

0513.20415/096 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2557 เรื่อง ขอส#งข.อมูลปรับปรุงแก.ไขอาจารย�ประจําหลักสูตร วท.บ.
(วิทยาการคอมพิวเตอร�) โดยแจ.งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย�ประจําหลักสูตร/อาจารย�ผู.รับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ิมเติมจากเล#มหลักสูตรดังกล#าว เพ่ือความถูกต.องและเปIนป3จจุบัน อ.างอิงท่ี 360NVJXB วันท่ี 9 มิถุนายน 2556 
หรืออ.างอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?360NVJXB  ดังนี้   

   
รายชื่ออาจารย�ประจําหลักสูตร ชุดใหม# รายชื่ออาจารย�ประจําหลักสูตร ชุดเดิม 

1. รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย    1. รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย    
2. รศ.ชุติมณฑน�  บุญมาก    2. รศ.ชุติมณฑน�  บุญมาก    
3. อ.ดร.ประเสริฐศักด์ิ อู#อรุณ  3. อ.ปรวัฒน�  วิสูตรศักด์ิ  (ลาออกจากราชการ)   
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4. อ.ดร.วรัทภพ ชัยเนตร      4. อ.ดร.วรัทภพ ชัยเนตร       
5. อ.ศศิน  เทียนดี  5. อ.ศศิน  เทียนดี  
6. อ.ปรวี  วงศ�สวัสด์ิสุริยะ   6. อ.ปรวี  วงศ�สวัสด์ิสุริยะ   
7. รศ.อัจฉริยา ปราบอริพ#าย    
8. อ.ดร.พีรญา  ธภัทรสุวรรณ   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาแล.ว เห็นว#าการเสนอแต#งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตร ควรแต#งต้ังตามเกณฑ�
มาตรฐาน จํานวน 5 ท#าน และขอให.ตัดชื่อ อ.ศศิน เทียนดี ซ่ึงลาศึกษาต#อระดับปริญญาเอก ต้ังแต#วันท่ี 1 สิงหาคม 
2557  

มติท่ีประชุม      เห็นชอบ โดยขอให.ตัดรายชื่ออาจารย�ท่ีลาศึกษาต#อออก และให.เสนอแต#งต้ัง
อาจารย�ประจําหลักสูตรไม#เกิน 5 ท#าน โดยอาจารย�ท่ีเหลือให.เสนอเปIนอาจารย�สนับสนุนหลักสูตรแทน   

3.13 ขออนุมัติลาออกจากคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิว เตอร�) 
ภาคพิเศษ  

ด.วย อ.ศศิน  เทียนดี ตําแหน#ง อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชา
คอมพิวเตอร� ได.รับอนุมัติแต#งต้ังเปIนกรรมการในคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ท่ี 
1566/2556 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 โดยมีวาระ 2 ปk ต้ังแต#วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 เปIนต.นไป รายละเอียด
สืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3E0TBZV5หรืออ.างอิงท่ี 3E0TBZV5  เม่ือ
วันท่ี 17 มิถุนายน 2557     

เนื่องจาก อ.ศศิน เทียนดี มีภารกิจงานวิจัยท่ีต.องปฏิบัติ ซ่ึงต.องใช.เวลาการดําเนินงาน และอยู#ใน
ระหว#างขออนุ มัติลาศึกษาต#อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร� คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� บางเขน ต้ังแต#ภาคต.น ปkการศึกษา 2557 เปIนต.นไป ดังนั้นจึงแจ.งความประสงค�ขอ
ลาออกจากการเปIนกรรมการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร� ภาคพิเศษฯ ต้ังแต#วันท่ี 2 มิถุนายน 2557 เปIนต.นไป   

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเปIน
อํานาจของอธิการบดี ตามคําแนะนําของคณบดีท่ีผ#านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ หรือหัวหน.า
หน#วยงานผู.รับผิดชอบโครงการ   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

3.14 ขออนุมัติแต3งตั้งและเปล่ียนแปลงคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.ม.
(รัฐศาสตร�) ภาคพิเศษ   

ด.วยโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� พิจารณาเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาการเสนอขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.ม. (รัฐศาสตร�) ภาคพิเศษ แทนชุดเดิมเนื่องจาก อ.
สุดาวดี ทวีไพศาล ประธานกรรมการ และ อ.มานิตา หนูสวัสด์ิ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานฯ มี
ภารกิจใหม#ท่ีต.องรับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ศศ.บ.(รัฐศาสตร�) ท่ีได.รับอนุมัติและเริ่มรับนิสิต
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ใหม# ต้ังแต#ภาคต.น ปkการศึกษา 2557 รายละเอียดอ.างอิงท่ี 3R0Q8N2B เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 หรือสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3R0Q8N2B  นั้น   

 ท่ีประชุมโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันพุธท่ี 25 
มิถุนายน 2557 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 22 
กรกฎาคม 2557 พิจารณาแล.วมีมติเห็นชอบให.เสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดําเนินงานฯ ใหม# โดยมีวาระ
ต#อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารโครงการตามคําสั่งเดิม ดังนี้ 

1. นายประสงค� กัลยาณะธรรม   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข  กรรมการ 
3. นางสุวรรณี  ศรีนวล    กรรมการ 
4. นางสาวทาริกา สระทองคํา   กรรมการ 
5. นางสาวโชติมา แก.วกอง   กรรมการและเลขานุการ  

  อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเปIน
อํานาจของอธิการบดี ตามคําแนะนําของคณบดีท่ีผ#านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ หรือหัวหน.า
หน#วยงานผู.รับผิดชอบโครงการ    

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

3.15 ขออนุมัติแต3งตั้งและเปล่ียนแปลงคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ   

ด.วยโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ พิจารณาเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาการเสนอขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ แทนชุดเดิม
เนื่องจาก อ.จิตตินันท� สถลนันทน� กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานฯ ได.รับอนุมัติให.ลาออกจาก
ราชการ ต้ังแต#วันท่ี 1 สิงหาคม 2557  กอปรกับโครงการมีจํานวนนิสิตเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นเพ่ือให.การบริหารจัดการ 
และการเรียนการสอนหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ ดําเนินไปด.วยความเรียบร.อย นั้น  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 และ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 พิจารณาแล.วมีมติเห็นชอบ
ให.เสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดําเนินงานฯ เพ่ิมเติม จํานวน 3 ท#าน เม่ือรวมกับคณะกรรมการเดิมฯ 
รวมเปIน 7 ท#าน โดยมีวาระต#อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารโครงการตามคําสั่งเดิม ดังนี้ 

 รายชื่อคณะกรรมการชุดเดิม จํานวน  4 ท#าน ประกอบด.วย  
1. อ.เพ็ญสินี   กิจค.า    ประธานคณะกรรมการ 
2. อ.ดร.จารุพร  พงษ�ศิริเวทย�   กรรมการ 
3. อ.ดร.อุดม   ศรีนนท�   กรรมการ 
4. อ.อรทัย  ชัยญา จรูญธวัชชัย  กรรมการ  

รายชื่อกรรมการท่ีขอแต#งต้ังเพ่ิมเติม  
1. นางสาวภัทรภร     รักเรียน   กรรมการ 
2. นางสาวกมลพรรณ แจ.งอรุณ     กรรมการ 
3. นางภัณฑิรา  มงคลจุฑา   กรรมการและเลขานุการ  
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 อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเปIน
อํานาจของอธิการบดี ตามคําแนะนําของคณบดีท่ีผ#านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ หรือหัวหน.า
หน#วยงานผู.รับผิดชอบโครงการ    

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ     

3.16 ขออนุมัติแต3งตั้งและเปล่ียนแปลงคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การ
จัดการ) ภาคพิเศษ  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ท่ี 146/2557 แต#งต้ังคณะกรรมการโครงการหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� โดยมีวาระ 2 ปk ต้ังแต#วันท่ี 1 
กุมภาพันธ� 2557 เปIนต.นไป และตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20419/0267 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอลาออก
จากการเปIนคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ต้ังแต#
วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 เปIนต.นไป และตามประกาศคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เรื่อง องค�ประกอบ แนวทาง 
และวิธีปฏิบัติการเสนอแต#งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ ข.อ 6 ท่ีกําหนดให.หัวหน.าสายหรือประธาน
โครงการจัดต้ังสายวิชาท่ีรับผิดชอบหลักสูตรโครงการภาคพิเศษเปIนผู.เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการ และ
คณะกรรมการดําเนินโครงการตามองค�ประกอบก#อนหมดวาระ ไม#น.อยกว#า 60 วัน และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ ครั้งท่ี 9/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ได.พิจารณา
แล.ว เห็นชอบให.เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ชุดใหม#  ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ    
1. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ      ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   ประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ&ายวิชาการ     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ&ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
5. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ   กรรมการ 
6. หัวหน.าสํานักงานเลขานุการ     กรรมการ 
7. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ภาคพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ   
1. นางวลี สงสุวงค� ประธานกรรมการ 
2. นายพงศ�พันธ� ศรีเมือง กรรมการ 
3. นางสาวอังคณา ธนานุภาพพันธุ� กรรมการ 
4. นางสาวจุรีวรรณ จันพลา กรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้ ขอให.คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มีวาระการดําเนินงาน 2 ปk ต้ังแต#วันท่ี 1 สิงหาคม 
2557 เปIนต.นไป เพ่ือให.การดําเนินงานต#าง ๆ ของโครงการฯ ในช#วงระหว#างการเป@ดภาคการศึกษา ในส#วนของงาน
วิชาการ งานกิจกรรมนิสิต และงานอ่ืนๆ สามารถดําเนินการได.อย#างต#อเนื่อง รายละเอียดอ.างอิงท่ี 4C0JK54K เม่ือ
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4D17OKKX  

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเปIน
อํานาจของอธิการบดี ตามคําแนะนําของคณบดีท่ีผ#านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ หรือหัวหน.า
หน#วยงานผู.รับผิดชอบโครงการ    
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ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

3.17 ขออนุมัติแต3งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ภาค
พิเศษ 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557  เม่ือวันท่ี  23  มิถุนายน  2557 มี
มติอนุมัติการเป@ดสอนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร�และ
และวิทยาศาสตร� และดําเนินการรับนิสิตใหม# เข.าศึกษาต้ังแต#ภาคต.น ปkการศึกษา 2557 เปIนต.นไป  

ดังนั้นเพ่ือให.การบริหารจัดการโครงการฯ ดําเนินไปด.วยความเรียบร.อยและเกิดประสิทธิภาพ โครงการ
จัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� จึงขอเสนอแต#งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ดังนี้  
 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  ประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ&ายวิชาการ    กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ&ายกิจการนิสิต    กรรมการ 
5. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  กรรมการ 
6. หัวหน.าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการ 
7. ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
1. นายสมนึก จงไพบูลย�กิจ    ประธานกรรมการ 
2. นายสมยศ วิวรรธน�อภินัย    กรรมการ 
3. นางสาวณัฐินี ชุติมันตพงศ�    กรรมการ 
4. นางทาริกา แย.มขะมัง    กรรมการและเลขานุการ 

โดยให.คณะกรรมการบริหารโครงการ มีอํานาจและหน.าท่ีตามท่ีกําหนดไว.ในระเบียบว#าด.วยการ
บริหารโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2547 ท้ังนี้ ต้ังแต#วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เปIนต.นไป โดย
มีวาระ 2 ปk รายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4D17OKKX หรือ
อ.างอิงท่ี 4C0JK54K เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557     

อนึ่ง การแต#งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ เปIนอํานาจ
ของอธิการบดี ตามคําแนะนําของคณบดีโดยผ#านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ หรือหัวหน.า
หน#วยงานผู.รับผิดชอบโครงการ      

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

3.18 การแต3งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย   

ด.วยกองการเจ.าหน.าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/3417 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 โดยแจ.ง
ให.คณะฯ พิจารณาเสนอแต#งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยจํานวน 1 ราย ได.แก# อ.ดร.สันทัด พิทักษ�วงศาภรณ� ตําแหน#งอาจารย� (นักเรียนทุน) รายละเอียดสืบค.นท่ี 
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http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?490ZUK53 หรืออ.างอิงท่ี 490ZUK53 เม่ือวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2557 ซ่ึงตามองค�ประกอบคณะกรรมการประเมินผลฯ ประกอบด.วย      

1. คณบดี         เปIนประธานกรรมการ  
2. หัวหน.าภาควิชาหรือเทียบเท#า    เปIน กรรมการ  
3. กรรมการท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ คัดเลือก   เปIน กรรมการ  

อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบให.คณบดีพิจารณาเสนอชื่อผู.ประสานงาน
สาขาวิชา หรือหัวหน.าสาขาวิชา เปIนกรรมการลําดับท่ี 3 โดยเสนอชื่อแต#งต้ัง และแจ.งให.ท่ีประชุมทราบภายหลัง แต#
เนื่องจากในช#วงเวลาดังกล#าวอยู#ในระหว#างการปรับโครงสร.างหน#วยงาน และผู.แทนคณาจารย� จะครบวาระในวันท่ี 
20 สิงหาคม 2557 ดังนั้นเพ่ือให.การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเปIนไปด.วยความเรียบร.อยและต#อเนื่อง เห็น
ควรพิจารณาเสนอแต#งต้ังกรรมการลําดับท่ี 3 และแจ.งวันเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต#วันท่ีรายงานตัวจบการศึกษา เนื่องจาก
เปIนนักเรียนทุน      

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา    
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให.เสนอชื่อ อ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม เปIนกรรมการลําดับท่ี 3      

3.19 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนฯ (ตําแหน3งนักวิชาการศึกษา)  

ตามท่ีงานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน#ง 
นักวิชาการศึกษา อัตราทดแทนตําแหน#งข.าราชการ อัตราเดิมของนายวิทยา จ#าทอง ซ่ึงลาออกจากราชการ และ
คณะฯ ได.ดําเนินการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน#ง นักวิชาการศึกษา โดยการสอบคัดเลือก เม่ือวันท่ี 16 
มิถุนายน 2557และมีผู.สอบได.จํานวน 5 ราย รายละเอียดอ.างอิงท่ี 4C0LQBJK เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 หรือ
สืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4C0LQBJK   

ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ จึงขออนุมัติประกาศผลการสอบคัดเลือก และขออนุมัติบรรจุผู.สอบ
ผ#านการคัดเลือกลําดับท่ี 1 ได.แก# นางสาวฐิภาพัชร� รุ#งโรจน�ธนกุล คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร� คะแนนเฉลี่ย 3.05 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และ Master of Management คะแนนเฉลี่ย 
3.35 จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือบรรจุเข.ารับราชการเปIนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน#ง นักวิชาการศึกษา ข้ัน 
17,520 บาท ต#อไป (ประกาศรับสมัคร เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิระดับปริญญาตรี)      

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

3.20 การรับย(าย ผศ.ดร.จรัลวิไล จรูญโรจน� จากภาควิชาภาษาศาสตร� คณะมนุษยศาสตร� 

ด.วยสาขาวิชาภาษาไทย สายวิชาศิลปศาสตร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประสงค�จะขอรับ
ย.าย ผศ.ดร.ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน� พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร� คณะมนุษยศาสตร� วิทยาเขต
บางเขน คุณวุฒิ อ.บ. (ภาษาไทย) อ.ม. (ภาษาศาสตร�) และ อ.ด. (ภาษาศาสตร�) จากจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย มารับ
ราชการสังกัดสาขาวิชาภาษาไทย สายวิชาศิลปศาสตร� คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� นั้น  

เนื่องจากสาขาวิชาภาษาไทย ไม#มีอัตราว#าง ตําแหน#ง อาจารย� เพ่ือรองรับการย.ายอัตราดังกล#าว 
ดั งนั้ น  จึ ง เ สนอขอรั บการ พิจ า รณาจั ดส ร ร อัต ร าพนั ก ง านมหาวิ ทย าลั ย  คุณวุฒิ ป ริญญา เอก  จ าก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เพ่ือรับย.าย ผศ.ดร.ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน� โดยมีภาระงานด.านการเรียนการสอน
สาขาวิชาภาษาไทย และรองรับหลักสูตรใหม#ท่ีได.รับอนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 
ศศ.บ. (วารสารศาสตร� สารสนเทศและวรรณศิลป�) ซ่ึงอยู#ในระหว#างการจัดทํา มคอ.2 และมีแผนรับนิสิตใหม# ปk
การศึกษา 2558    
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ท้ังนี้ สายวิชาศิลปศาสตร� ได.เสนอขออัตราใหม# จากมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรับย.าย ผศ.ดร.ม.ล.จรัล
วิไล จรูญโรจน� หากได.รับจัดสรรอัตราจะมอบให.หน#วยการเจ.าหน.าท่ี ดําเนินการตามระเบียบต#อไป  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

3.21 การเสนอช่ือผู(สมควรดํารงตําแหน3งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  
ด.วยประธานคณะกรรมการสรรหาผู. สมควร ดํารง ตําแหน# งอธิการบดี  มี บัน ทึก ท่ี  ศธ 

0513.10102/9320 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเสนอชื่อผู.สมควรดํารงตําแหน#งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  โดยแจ.ง ให.หน#วยงานพิจารณาเสนอชื่อผู. สมควรดํารงตําแหน# งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ท่ีมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.มก. มาตรา 21 และมีคุณลักษณะเหมาะสมตามหลักเกณฑ�ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด พร.อมท้ังให.เหตุผลประกอบการเสนอชื่อ โดยขอให.ผ#านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการประจําหน#วยงานตามข.อบังคับฯ ข.อท่ี 7.1.1.1 จํานวนไม#เกิน 3 ชื่อ ตามแบบเสนอชื่อฯ ภายในวันพุธท่ี 
20 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ (ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ) กองกลาง 
ชั้น 6 อาคารสารสนเทศ 50 ปk รายละเอียดอ.างอิงท่ี 410P0TG3 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 หรือสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?410P0TG3  

ประธานแจ.งเพ่ิมเติมว#าการดําเนินการเสนอชื่อผู.สมควรดํารงตําแหน#งอธิการบดี ขอ เรียงลําดับ
ตามตัวอักษร นําเสนอคณบดี เปIนเรื่องลับ ภายในวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาให.ความเห็นชอบ เพ่ือนําส#งกองกลาง ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2557    

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยให.ดําเนินการ ดังนี้  

1. ให.แต#งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด.วย คณบดี เปIนประธาน หัวหน.าสายวิชา
คณิตศาสตร�ฯ หัวหน.าสายวิชาศิลปศาสตร� หัวหน.าสายวิชาวิทยาศาสตร� หัวหน.าสํานักงานเลขานุการ หัวหน.าศูนย�
ส#งเสริมการวิจัยและถ#ายทอดเทคโนโลยี เปIนกรรมการ รองคณบดีฝ&ายบริหาร เปIนกรรมการและเลขานุการ และ
ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการพิเศษ เปIนกรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ โดยมีหน.าท่ีดําเนินการตามหลักเกณฑ�และวิธีการ
ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด และให.แล.วเสร็จก#อนวันท่ี 20 สิงหาคม 2557    

2. ให.หน#วยงานภายใน ซ่ึงแบ#งส#วนราชการถูกต.องตาม พ.ร.ก. และสภามหาวิทยาลัย 
ประกอบด.วย 5 หน#วยงานภายใน คือ  

2.1 สายวิชาศิลปศาสตร� (รวมโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร� ภาษาอังกฤษ และอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา) 

2.2 สายวิชาวิทยาศาสตร� (รวมโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี จุลชีววิทยา และฟ@สิกส�)   

2.3 สายวิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร� (รวมโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร�)  

2.4 สํานักงานเลขานุการ  

2.5 ศูนย�ส#งเสริมการวิจัยและถ#ายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการเสนอชื่อ โดยให.บุคลากรมี
ส#วนรวม การเสนอชื่อไม#มีการนับคะแนนหรือแจกแจงความถ่ี นําเสนอชื่อไม#เกิน 3 ชื่อ 
พร.อมประวัติและผลงานตามแบบฟอร�มท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
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3. ให.หน#วยงานตามข.อ 2 ดําเนินการโดยให.บุคลากรทุกคนในสังกัดมีส#วนร#วม การเสนอชื่อผู.
สมควรดํารงตําแหน#งคณบดี ไม#มีการนับคะแนน หรือแจกแจงความถ่ี และให.พิจารณาเสนอไม#เกิน 3 ชื่อโดย
เรียงลําดับตามตัวอักษรถึงคณบดี เปIนเรื่องลับ  

4. ให.นัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ เพ่ือพิจารณาให.ความเห็นชอบในวันท่ี 
15 สิงหาคม 2557        

3.22 รายงานแผนและผลการรับนิสิตใหม3 ปAการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  
ตามท่ีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.รับอนุมัติแผนการรับนิสิตใหม# ประจําปkการศึกษา 

2557 และได.ดําเนินการตามแผนการรับนิสิตเรียบร.อยแล.ว นั้น  
งานบริการการศึกษา และหน#วยงาน/โครงการ จึงขอรายงานผลการรับนิสิตใหม# ประจําปk 2557 

รายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4D0ZQ8VO หรืออ.างอิงท่ี 
4D0ZQ8VO เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 และขอสรุปแผน/ผล ปkการศึกษา 2557 โดยแผนการรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ รวม 870 คน ภาคพิเศษ 820 คน รวมท้ังสิ้น 1,690 คน ผลการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ รวม 764 คน ภาคพิเศษ รวม 1,140 คน รวมท้ังสิ้น 1,904 คน ผลการดําเนินการรับนิสิตใหม#สูงกว#าเปKาหมาย 
ร.อยละ 16.9รายละเอียดดังแนบ    

ท่ีประชุมพิจารณาแล.ว มีข.อเสนอแนะว#าทุกหลักสูตรควรรับนิสิตใหม#ให.เปIนไปตามแผน/
เปKาหมาย ท้ังนี้ผลการรับนิสิตใหม#อาจดําเนินการได.สูงกว#า (+) หรือตํ่ากว#า (-) เปKาหมาย ได.ในอัตรา +/- 20 คน 
ท้ังนี้มีแนวโน.มในกรณีการรับนิสิตไม#เปIนไปตามแผน/เปKาหมาย อาจต.องชี้แจงเหตุผลให.มหาวิทยาลัยฯ ทราบด.วย   

ดังนั้น เพ่ือให.การรับนิสิตเปIนไปตามแผน/เปKาหมายได. ประธานแจ.งว#าทุกหลักสูตรควรแจ.ง
จํานวนรับสูงกว#าเปKาหมายไว.ก#อน เนื่องจากสถิติท่ีผ#านมาทุกปk จํานวนนักเรียนท่ีสอบได. และมารายงานตัวเพ่ือ
ยืนยันสิทธิ์ จะสูงกว#าจํานวนนิสิตท่ีมามอบตัวลงทะเบียนเรียน ดังนั้นหากแจ.งจํานวนตามแผนแนวโน.มจํานวนนิสิต
จะตํ่ากว#าแผน/เปKาหมายเสมอ นอกจากนี้ประธานขอความเห็นจาก ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ� ผู.ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
ให.คําแนะนําว#าคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา ใช.สถิติผลคะแนนสูงสุด-ตํ่าสุด และจํานวนรับนิสิตย.อนหลัง 
ประมาณ 5 ปk เปIนข.อมูลในการแจ.งรับนิสิตใหม# เพ่ือให.จํานวนเปIนไปตามเปKาหมาย          

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบให.หัวหน.าหน#วยงาน/โครงการ ประสานงานใช.เปIนข.อมูล
ประกอบการแจ.งจํานวนรับนิสิตใหม# ปkการศึกษา 2558   

3.23 การประเมินคุณภาพหน3วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปkการศึกษา 2556 ดําเนินการตรวจประเมิน
หน#วยงานเม่ือวันท่ี 12, 14 – 16 พฤษภาคม 2557 และแจ.งผลการประเมิน พร.อมข.อเสนอแนะให.หน#วยงานทราบ 
และพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบ สปค.01 นั้น 

บัดนี้หน#วยงาน/โครงการ ได.จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข.อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปk 2556 และนําเสนอคณะฯ ทราบ รายละเอียด ดังนี้  

1.  โครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดอ.างอิงท่ี 3Y0VGZUT เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3Y0VGZUT   

2.  สายวิชาคณิตศาสตร� รายละเอียดอ.างอิงท่ี 3V0WFPC6  เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2557 หรือ
สืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3V0WFPC6  
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3.  โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา รายละเอียดอ.างอิงท่ี 3R1349WY เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 
2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3R1349WY  

4.  โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ รายละเอียดอ.างอิงท่ี 3R0Z4171  เม่ือวันท่ี 30 
มิถุนายน 2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3R0Z4171  

5.  โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการฯ รายละเอียดอ.างอิงท่ี 3R0XMI1G เม่ือวันท่ี 30 
มิถุนายน 2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3R0XMI1G   

6.  ศูนย�ส#งเสริมการวิจัยและถ#ายทอดเทคโนโลยี รายละเอียดอ.างอิงท่ี 3R0U3WRD เม่ือวันท่ี 30 
มิถุนายน 2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3R0U3WRD  

7.  สายวิชาศิลปศาสตร� รายละเอียดอ.างอิงท่ี 370YZT0B เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 หรือ
สืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?370YZT0B  

8.  สายวิชาวิทยาศาสตร� รายละเอียดอ.างอิงท่ี 370O3WDA เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2557 หรือ
สืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?370O3WDA  

อนึ่ง ประธานแจ.งให.ท่ีประชุมพิจารณาข.อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
และแผนพัฒนาปรับปรุงดําเนินการงาน/โครงการของทุกหน#วยงาน และให.นโยบายว#าโครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินงานต.องตอบสนองตัวบ#งชี้ของคณะฯ มหาวิทยาลัย (มก.) สมศ. ก.พ.ร. และในปkการศึกษาต#อไปการประเมิน
คุณภาพ ซ่ึงตรวจเปIนการประเมินหลักสูตร ขอให.ผู.บริหารทุกฝ&าย หัวหน.าหน#วยงาน/โครงการ ประธานหลักสูตร
เตรียมพร.อมดําเนินการท้ังในส#วนของหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ  

นอกจากนี้ ผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อแนะนําว#าท่ีประชุมควรพิจารณาข.อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ และแผนพัฒนาปรับปรุงของทุกหน#วยงาน/โครงการ หากมีโครงการ/กิจกรรมท่ีคล.ายคลึงกัน เปIน
ประโยชน�ควรจัดกิจกรรมร#วมกันโดยรวมไว.เปIนแผนพัฒนาปรับปรุงระดับคณะฯ ควรมีโครงการท่ีบูรณาการข.าม
สาขาวิชา และควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาให.มีการบูรณาการ เพ่ือประหยัดทรัพยากร และตอบสนองตัวบ#งชี้ได.         

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ให.ดําเนินการ ดังนี้  

1. มอบฝ&ายประกันคุณภาพ จัดโครงการประชุมเพ่ือการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมใน
ภาพรวมของคณะฯ ลดความซํ้าซ.อน และสามารถตอบสนองตัวบ#งชี้ท้ังในระดับคณะ มหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. และ 
ก.พ.ร.  

2. ขอให.หัวหน.าหน#วยงาน/โครงการ เตรียมพร.อมเพ่ือการดําเนินการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร ประจําปkการศึกษา 2557  

3. มอบฝ&ายประกันคุณภาพประสานงานจัดทําโครงการสัมมนาเพ่ือเตรียมพร.อมรับการประเมิน
หลักสูตร ในปkงบประมาณ 2558    

3.24 การจัดงานวันคล(ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 21 ปA  
ด.วยวันอาทิตย�ท่ี 31 สิงหาคม 2557 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครบรอบการสถาปนา

คณะฯ ครบรอบปkท่ี 21 ดังนั้น เพ่ือให.การจัดโครงการ/กิจกรรมในโอกาสครบรอบปkท่ี 21 ดําเนินไปด.วยความ
เรียบร.อย ประธานพิจารณาเสนอให.มีการจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีท่ี 28 สิงหาคม 2557 และวันอาทิตย�ท่ี 31 
สิงหาคม 2557 โดยเสนอรูปแบบการจัดงาน ดังนี้  

วันพฤหัสบดีท่ี 28 สิงหาคม 2557   
-  มีกิจกรรมมอบรางวัล โดยท่ีประชุมพิจารณาเสนอให.มอบรางวัลศิษย�เก#าดีเด#น รางวัลนิสิตเรียน

ดี ประพฤติดี กิจกรรมเด#น บุคลากรดีเด#น หรือผู.ทําคุณประโยชน�ให.แก#หน#วยงานในด.านต#าง ๆ อาทิ กีฬา ผลิต
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นวัตกรรมการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพ งานวิจัย รางวัลขอบคุณอดีตผู.บริหาร และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ี
คณะฯ มาครบ 21 ปk เปIนต.น  เพ่ือเปIนรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยมอบเปIนโล#รางวัล หรือประกาศนียบัตร  

- โครงการผู.บริหารพบบุคลากร และการบรรยายพิเศษ โดย ผู.บริหารมหาวิทยาลัยฯ (นายกสภา
มหาวิทยาลัย/อธิการบดี)    

- free Concert โดยเชิญคุณโอฬาริก ขุนสิทธิ์ นิสิตเก#าสาขาภาษาอังกฤษ ผู.ชนะเลิศรางวัล
รายการ The Winner is ทางทีวีสี ช#อง 3  

วันอาทิตย�ท่ี 31 สิงหาคม 2557  
- กิจกรรมบวงสรวง และทําบุญตามประเพณีท่ีปฏิบัติเปIนประจําทุกปk   

ท้ังนี้ขอให.ท่ีประชุมพิจารณาเสนอแนะเพ่ิมเติมทางช#องทางสื่อสารทางไลน� หรือช#องทางอ่ืนถึง
คณบดีได.โดยตรง   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  และให.แต#งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดงานฯ โดยมอบรองคณบดี
ฝ&ายบริหาร เปIนประธาน ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการนิสิต เปIนรองประธาน หัวหน.าสายวิชา/โครงการจัดต้ัง/หน.ศูนย� 
เปIนกรรมการ หัวหน.าสํานักงาน เปIนกรรมการและเลขานุการ และผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการพิเศษ เปIนกรรมการและ
ผู.ช#วยเลขานุการ     

3.25 การจัดงานเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.สิริภัทร�  พราหมณีย�    
ด.วย รศ.ดร.สิริภัทร�  พราหมณีย� สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร� เกษียณอายุ

ราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 และเนื่องจาก รศ.ดร.สิริภัทร� พราหมณีย� มีอายุครบ 60 ปk ในวันท่ี 25 กันยายน 
2557 ดังนั้นเพ่ือการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําปk 2557 ซ่ึงมีบุคลากรคณะฯ เกษียณอายุราชการ 1 ท#าน 
สํานักงานเลขานุการ จึงขอเสนอการจัดงานดังกล#าวในวันท่ี 25 กันยายน 2557   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณารูปแบบการจัดงาน โดยผู.ทรงคุณวุฒิให.ข.อแนะนําว#าควรมีกิจกรรมท่ีให.
คณาจารย�/เจ.าหน.าท่ีใหม# มีส#วนร#วมในการจัดกิจกรรม เพ่ือเปIนการต.อนรับ และแสดงมุทิตาจิตแก#ผู.เกษียณอายุ
ราชการไปพร.อมกันด.วย ท้ังนี้การจัดกิจกรรมต.อนรับ และแนะนําบุคลากรใหม# คณะฯ ดําเนินการในช#วงเดือน
ธันวาคมของทุกปk ซ่ึงเปIนกิจกรรมงานเทาเงินสัมพันธ� ดังนั้นเพ่ือให.บุคลากรมีกิจกรรมสร.างความสัมพันธ�อันดี
ระหว#างหน#วยงานภายใน และหน#วยงานภายนอกคณะฯ จึงควรจัดกิจกรรม อาทิ การประชุมบุคลากรประจําทุก
เดือน หรืออย#างน.อย 2 ครั้ง/ปk รวมท้ังกิจกรรมนันทนาการระหว#างบุคลากรต#างคณะฯ เพ่ือสร.างความสัมพันธ�ท่ีดี
ต#อกันเพ่ิมเติมด.วย       

มติท่ีประชุม   เห็นชอบการจัดงานเกษียณอายุราชการ เพ่ือแสดงมุทิตาจิตแก# รศ.ดร.สิริภัทร�  
พราหมณีย� ในวันท่ี 25 กันยายน 2557 ณ ห.องคอนเวนชั่น อาคารศูนย�มหาวิทยาลัย โดยมอบฝ&ายกิจการพิเศษ 
รับผิดชอบดําเนินการ      

3.26 ขอใช(หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555  

ด.วยสายวิชา ศิลปศาสตร�  คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  มี บันทึกด#วนท่ีสุด ท่ี  ศธ 
0513.20405/0321 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขออนุญาตยืมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก ปk พ.ศ. 2555 จากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร� บางเขน เพ่ือดําเนินการตามแผนการรับ
นิสิตใหม# ซ่ึงคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ได.เสนอแนะให.นําหลักสูตรท่ีใกล.เคียงมาเป@ดสอน
แทนหลักสูตรใหม# ศศ.บ.(ภาษาจีนประยุกต�) ซ่ึงสาขาวิชาภาษาจีน ได.เสนอขออนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2559) รายละเอียดอ.างอิงท่ี 480TOUWW เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 หรือสืบค.น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?480TOUWW  

ดังนั้น สายวิชาศิลปศาสตร� จึงขออนุญาตยืมหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอก 
ภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ&นธุรกิจ เพ่ือจัดการเรียนการสอน และรับนิสิตใหม# ตามแผนฯ ต้ังแต#ปk
การศึกษา 2558 เปIนต.นไป  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือพิจารณาต#อไป     

3.27 ขอใช(หลักสูตร วท.ม.(คณิตศาสตร�) พ.ศ. 2555  

   ตามท่ีสายวิชาคณิตศาสตร� มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20403/194 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 เรื่อง 
ขออนุมัติยืมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� โดยแจ.งว#าสายวิชาคณิตศาสตร� ได.เสนอแผนรับ
นิสิตใหม# หลักสูตร วท.ม.(คณิตศาสตร�ประยุกต�) จํานวนรับ 10 คน/ปk ต้ังแต#ปkการศึกษา 2557 เปIนต.นไป แต#การร#าง
หลักสูตรใหม#ไม#สามารถดําเนินการได.ทันตามกําหนด กอปรกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
การศึกษา ซ่ึงเห็นชอบให.นําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู#เดิมมาใช.ในการจัดการเรียนการสอนต#างคณะฯ ต#าง
วิทยาเขตได. รายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4C0MN06I หรือ
อ.างอิงท่ี 4C0MN06I เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557  

   อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสายวิชาคณิตศาสตร� ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 
27 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาแล.ว มีมติเห็นชอบให.ขออนุมัติยืมหลักสูตร วท.ม.(คณิตศาสตร�) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2554 จากภาควิชาคณิตศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� บางเขน มาจัดการเรียนการสอน ณ คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� ต้ังแต#ภาคปลาย ปkการศึกษา 2557 เปIนต.นไป ท้ังนี้สายวิชาคณิตศาสตร� ได.จัดทํารายงานวิจัยสถาบัน 
และรายงานวิเคราะห�ความเปIนไปได.ในการนําหลักสูตรดังกล#าวมาประกอบการพิจารณาเสนอด.วยแล.ว  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือพิจารณาต#อไป     

3.28 ขอแก(ไขคะแนนตามแบบ KU 7 รายวิชา 01355209 

ด.วย ผศ.ชูศรี บัณฑิตวิไล อาจารย�ผู.สอนรายวิชา 01355209 Communicative English for 
Careers และประธานโครงการภาควิชาภาษาอังกฤษ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20422/0122 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2557 
แจ.งขอแก.ไขระดับคะแนนของ นายชัชชน ชื่นจําลอง หมู# 820 ภาคปลาย ปkการศึกษา 2556 จากระดับคะแนน C 
เปIน B+ โดยอาจารย�ผู.สอนแจ.งเกณฑ�การประเมินผลการเรียน ดังนี้  

1. Assignments    20%  
2. Listening         5% 
3. Presentation    10% 
4. Mid-term Exam   30% 
5. Final Exam         35%    

งาน assignment ได.มอบหมายให.นิสิตส#งจดหมายสมัครงานและประวัติส#วนตัว ทาง e-mail ซ่ึง
จากการตรวจสอบไม#พบงานของนายชัชชน ทําให.คะแนนอยู#ในระดับ C หลังจากนั้นได.รับการติดต#อจากนายชัชชน 
เพ่ือขอดูคะแนน พบว#าไม#ได.ส#งงาน แต#นายชัชชนยืนยันว#าได.ส#งงานตามกําหนดและสามารถหาหลักฐานมายืนยันว#า
ได.ส#งจริง และงานท่ีส#งอยู#ในระดับดี ดังนั้นจึงขอแก.ไขคะแนนตามแบบ KU 7 รายละเอียดอ.างอิงท่ี 240WVFON เม่ือ
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?240WVFON  
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ท้ังนี้การแก.ไขคะแนนอ่ืน เว.นแต#คะแนน I ตามแบบ KU 7 ให.นําเสนอคณบดีพิจารณาโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝ&ายวิชาการ ประสานงานจัดการประชุมสัมมนาระหว#างสาย
วิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา/โครงการภาคพิเศษ อาจารย�ประจําหลักสูตร และกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 
เพ่ือพิจารณาแลกเปลี่ยนเรียนรู.เพ่ือหาแนวทางแก.ไขเรื่องการกรอกคะแนนออนไลน�ตามแบบ KU 5 และ KU 7   

3.29 ขอแก(ไขคะแนนตามแบบ KU 7 รายวิชา 01134111 

ด.วย อ.ดร.บุศยรินทร� กองแก.ว อาจารย�ผู.สอนรายวิชา 01134111 Principles of Marketing 
และประธานโครงการสายวิชาบริหารธุรกิจ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20418/0235 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2557 แจ.งขอส#ง
เกรดของนิสิตเพ่ิมเติม โดยแจ.งคะแนนของ น.ส.เขมิกา ศรีประยูร หมู# 815 ภาคปลาย ปkการศึกษา 2556 เนื่องจากไม#
มีชื่อในระบบลงทะเบียน ป3จจุบันนิสิตได.ดําเนินการและมีชื่อในระบบลงทะเบียนแล.ว ดังนั้นจึงขอแจ.งระดับคะแนน
เพ่ิมเติมตามแบบ KU 7 โดยได.คะแนน C (2.0) รายละเอียดอ.างอิงท่ี 3M0ZBULO เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2557 หรือ
สืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?3M0ZBULO  

ท้ังนี้การแก.ไขคะแนนอ่ืน เว.นแต#คะแนน I ตามแบบ KU 7 ให.นําเสนอคณบดีพิจารณาโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาแล.ว มีข.อคิดเห็นให.จัดการประชุมสัมมนาระหว#างหน#วยงานภายใน และ
กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ตามมติท่ีประชุม วาระท่ี 3.29 นอกจากนี้มีข.อสังเกตว#ากรณีไม#มีชื่อนิสิตใน
ฐานข.อมูลการลงทะเบียนฯ ควรประสานงานกับกองบริการการศึกษาฯ และแจ.งชื่อเพ่ิมเติมในแบบ KU 5 ไปพร.อม
กันด.วย กรณีนี้ผู.จัดการรายวิชา ควรตรวจสอบรายชื่อนิสิตเพ่ือแก.ไขข.อมูลได.ในช#วงหลังสอบกลางภาค     

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

3.30 ขอแก(ไขคะแนนตามแบบ KU 7 รายวิชา 01417168 

ด.วย อ.ดร.จิระศักด์ิ มงคลเคหา อาจารย�ผู. สอนรายวิชา 01417168 Engineering 
Mathematics II และหัวหน.าสายวิชาคณิตศาสตร� มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20403/193 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
แจ.งขอส#งเผลการเรียนนิสิต โดยแจ.งว#า น.ส.สุรีย�มาศ โล#คํา นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร� กําแพงแสน ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 04417168 หมู# 841 ภาคฤดูร.อน ปkการศึกษา 2557 เนื่องจากไม#มีชื่อในระบบลงทะเบียน และป3จจุบันนิสิต
ได.ดําเนินการและมีชื่อในระบบลงทะเบียนแล.ว ดังนั้นจึงขอแจ.งระดับคะแนนเพ่ิมเติมตามแบบ KU 7 โดยได.คะแนน 
D+ (1.5) รายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?470V2DPG หรืออ.างอิง
ท่ี470V2DPG เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2557  

อนึ่ง รองคณบดีฝ&ายวิชาการ ให.ข.อสังเกต และให.ความเห็นว#าการส#งคะแนนเพ่ิมเนื่องจากไม#
มีชื่อนิสิตในระบบลงทะเบียน มีผลทําให.ไม#มีชื่อในระบบเกรดออนไลน�ด.วย อาจารย�ผู.สอนควรตรวจสอบต้ังแต#การ
สอบกลางภาค และดําเนินการให.แล.วเสร็จก#อนกําหนดส#งคะแนนวันสุดท.าย ทําให.อาจารย�ผู.สอนสามารถให.คะแนน
ตามแบบ KU 5 ได.โดยไม#ต.องขอขออนุมัติแก.ไข/เพ่ิมเติมโดยใช.แบบ KU 7    

ท้ังนี้ การแก.ไขคะแนนอ่ืน เว.นแต#คะแนน I ตามแบบ KU 7 ให.นําเสนอคณบดีพิจารณาโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา   
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ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

3.31 ขออนุมัติกําหนดตําแหน3งผู(ช3วยศาสตราจารย� (อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ)   

ด.วย อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน#ง อาจารย� สาขาวิชาคณิตศาสตร� สาย
วิชาคณิตศาสตร�ฯ คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เริ่มบรรจุเข.ารับราชการ ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแต#วันท่ี 17 
ตุลาคม 2551 โดยมีอายุราชการ 5 ปk 9 เดือน (นับถึงวันท่ีสํานักงานเลขานุการรับเรื่องเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557) 
เสนอขอตําแหน#งทางวิชาการในตําแหน#งผู.ช#วยศาสตราจารย� สาขาวิชาคณิตศาสตร� รายละเอียดสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4C0MOOPR  หรืออ.างอิงท่ี 4C0MOOPR เม่ือวันท่ี 
21 กรกฎาคม 2557 โดยนําเสนอเอกสาร ดังนี้  

1. แบบประวัติส#วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ.03 ผศ.)   
2. ผลงานทางวิชาการประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน#งผู.ช#วยศาสตราจารย� 5 ชุด     
3. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 01417332 ทฤษฎีจํานวนข้ันแนะนํา (Introductory to 

Numbers)    
4. สําเนาแจ.งผลการประเมินผลการสอน 
5. ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอ่ืน จํานวน 2 เรื่อง พร.อมหลักฐานการมีส#วนร#วมในผลงาน

วิชาการ  
5.1 Winate Sanhan, Chirasak Mongkolkeha and Poom Kumam. 2012 

“Generalized Proximal ψ-Contraction Mappings and Best Proximity Points” Abstract and Applied 
Analysis Vol. 2012, ID 896912, 19 pages. 

5.2  C. Mongkolkeha, S. Panoi and W. Sanhan. 2011 “On property (β) of 
Generalized Cesaro Sequence Space” Abstract and Applied Analysis Vol.5, 2011, no.23, p.1103-
1115. 

ท้ังนี้หัวหน.าสายวิชาคณิตศาสตร� ได.ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอน และเอกสารผลงานเรียบร.อย
แล.ว และสํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 ท้ังนี้รองคณบดีฝ&ายวิชาการ พิจารณา
ตรวจสอบและกลั่นกรองเรียบร.อยแล.ว รายละเอียดเอกสารจักนําเสนอในวันประชุม  

 อนึ่ง  การยื่นเสนอขอกําหนดตําแหน#งผู.ช#วยศาสตราจารย� ของ อ.วิเนตร แสนหาญ ซ่ึงผ#านการ
ประเมินผลการสอนแล.วนั้น เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได.กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต#งต้ังบุคคลให.ดํารง
ตําแหน#งทางวิชาการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2557 กําหนดให. “อนุกรรมการประเมินผลการสอนเปIนผู.ประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนแล.วแต#กรณี” ท้ังนี้ให.คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน มีองค�ประกอบ 
ดังนี้  

1. คณบดี หรือ หัวหน.าภาควิชา หรือผู.บังคับบัญชาชั้นต.น เปIนประธานอนุกรรมการ  
2. อาจารย�ท่ีมีตําแหน#งทางวิชาการไม#ต่ํากว#าตําแหน#งท่ีขอในสาขาท่ีเก่ียวข.องภายในหรือภายนอก

คณะหรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันจํานวนไม#น.อยกว#า 3 ราย เปIนอนุกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให.การขอกําหนดตําแหน#งผู.ช#วยศาสตราจารย� เปIนไปตามหลักเกณฑ� ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด เห็นสมควรพิจารณาเสนอแต#งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามองค�ประกอบใหม# 
และมอบคณบดีพิจารณาเสนอชื่อแต#งต้ังผู.ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนดต#อไป   
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ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ ดังนี้   
1. ให.แต#งต้ัง ผศ.ดร.เอกชัย  สุนทรศีลสังวร เปIนอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือ

พิจารณาเอกสารประกอบการสอน   
2.  ให.คณบดี พิจารณาเสนอแต#งต้ังผู.ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. ต#อไป   

3.32 การจัดสรรเงินรายได( ประจําปA  

   เนื่องจากตามองค�ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ มีกําหนดให.จัดทําแผนกลยุทธ�ทาง
การเงิน และวิทยาเขตฯ แจ.งให.หน#วยงานจัดทําต.นทุนการผลิตบัณฑิตแต#ละหลักสูตร กอปรกับเกณฑ�การจัดสรร
งบประมาณเงินรายได. ท่ีใช.ในป3จจุบันอาจไม#สอดคล.องกับนโยบายงบประมาณเงินรายได. ประจําปk และเพ่ือให.มีการ
ทบทวนการจัดสรรงบประมาณรายรับ – รายจ#าย ประจําปkให.สอดคล.องกับแผนยุทธศาสตร�คณะฯ นโยบายการ
พัฒนาคณะฯ ในรอบ 4 ปk (พ.ศ.2557 – 2560)  และทบทวนแผนงบประมาณรายจ#าย ประจําปk 2558สนับสนุน
กิจกรรม/โครงการท่ีตอบสนองตัวบ#งชี้การประกันคุณภาพ และอ่ืน ๆ  นั้น  

   ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

   ท่ีประชุมพิจารณาแล.ว มีความเห็นให.แต#งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการจัดทํา
แผนกลยุทธ�ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� โดยมีขอบข#ายภารกิจในการจัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 
แนวทางการจัดทําต.นทุนการผลิตบัณฑิตแต#ละหลักสูตร ทบทวนเกณฑ�การจัดสรรงบประมาณเงินรายได. และ
งบประมาณแผ#นดิน ประจําปk  ประกอบด.วย  

1. คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  ประธานกรรมการ  
2. รองคณบดีฝ&ายบริหาร  รองประธานกรรมการ  
3. หัวหน.าสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา  กรรมการ 
4. หัวหน.าศูนย� (ศสวท.)  กรรมการ  
5. ประธานหลักสูตร บธ.บ.(การบัญชีบริหาร)  กรรมการ  
6. นายสมยศ วิวรรธน�อภินัย  กรรมการ   
7. หัวหน.าสํานักงานเลขานุการ  กรรมการ   
8. ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ  
9. ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายสวัสดิการและทรัพย�สิน  กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ  
10. นายทรงศักด์ิ  บุญสุวรรณ�   ผู.ช#วยเลขานุการ  
11. นางสาวไอลดา  น.อยมณี   ผู.ช#วยเลขานุการ  

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ     

3.33 การพิจารณาบําเหน็จความชอบของบุคลากร ประจําปA  

ประธานขอให.ท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑ� วิธีการพิจารณาบําเหน็จความชอบเพ่ือเลื่อน
เงินเดือน/ค#าจ.างของบุคลากร คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� จําแนกตามประเภท ได.แก# ข.าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได. และลูกจ.างประจํา เพ่ือใช.เปIนแนวทางปฏิบัติ ประจําปk 2558  

ท่ีประชุมพิจารณาแล.วเห็นสมควรให.มีการแต#งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา ประกอบด.วย  
1. คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประธานกรรมการ  
2. รองคณบดีฝ&ายบริหาร รองประธานกรรมการ  
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3. หัวหน.าสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา กรรมการ 
4. หัวหน.าศูนย� (ศสวท.) กรรมการ  
5. ประธานหลักสูตร บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) กรรมการ 
6. นายสมยศ วิวรรธน�อภินัย กรรมการ 
7. หัวหน.าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ   
8. ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ  
9. ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายสวัสดิการและทรัพย�สิน กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ 
10. หัวหน.าหน#วยการเจ.าหน.าท่ี กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ  
11. นายจีรศักด์ิ  ทองดอนเกือง  ผู.ช#วยเลขานุการ  
12. นางสาวนิษา  บุญปองหา  ผู.ช#วยเลขานุการ  

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ     

3.34 การแยกคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ตามแผนพัฒนาคณะฯ  

สืบเนื่องจากนโยบายการพัฒนาคณะฯ ระยะ 4 ปk (พฤษภาคม 2557 – พฤษภาคม 2561) มี
แผนการปรับโครงสร.าง โดยแยกคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เปIน 2 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร� และคณะ
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร.อมท้ังด.านการบริหาร การเรียนการสอน งบประมาณ บุคลากร 
และอ่ืน ๆ ประธานจึงขอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล.วเห็นสมควรให.มีการแต#งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือเตรียมความ
พร.อมในการดําเนินงาน กําหนดกรอบระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติ การจัดทําประชาพิจารณ�เพ่ือเป@ดโอกาสให.
บุคลากรมีส#วนร#วมในการดําเนินงาน ประกอบด.วย  

1. ผศ.ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ�    ท่ีปรึกษา  
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  ประธานกรรมการ  
3. ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการนิสิต    รองประธานกรรมการ  
4. หัวหน.าสายวิชา/โครงการจัดต้ังสายวิชา (12 ภาค) กรรมการ 
5. หัวหน.าศูนย� (ศสวท.)    กรรมการ  
6. รศ.ดร.ศิริลักษณ�  เอ่ียมธรรม   กรรมการ 
7. หัวหน.าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการ   
8. รองคณบดีฝ&ายบริหาร    กรรมการและเลขานุการ 
9. ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการพิเศษ   กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ   
10. ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการพิเศษ   เปIน    กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ   
11. ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการพิเศษ   เปIน กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ   
12. หัวหน.าหน#วยการเจ.าหน.าท่ี   กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ  
13. นางสาวนิษา  บุญปองหา    ผู.ช#วยเลขานุการ  

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ     

3.35 ขออนุมัติลาศึกษาหรือศึกษานอกเวลาราชการ (นางสาวอรสา สระทองแก(ว) 

ด.วยนางสาวอรสา สระทองแก.ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน#ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงาน
บริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ บรรจุเข.ารับราชการเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2551 รวม 6 ปk 1 เดือน ขออนุมัติ
ลาศึกษาต#อระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร 2 ปk โดยใช.เวลานอกเวลาราชการ ต้ังแต#วันท่ี 17 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 16 
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สิงหาคม 2559 ท้ังนี้ได.รับอนุมัติให.สมัครเข.าศึกษาจากคณบดี เรียบร.อยแล.ว รายละเอียดอ.างอิงท่ี 1G0V3XDC เม่ือ
วันท่ี 8 เมษายน 2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1G0V3XDC และ
สืบค.น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4D0OZWT6 หรืออ. า ง อิง ท่ี  4D0OZWT6  
เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557   

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําหนดแนวทางการพิจารณาให.พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช#วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2557 โดยมอบ
อํานาจให.คณบดีเปIนผู.พิจารณาอนุมัติ โดยผ#านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ รายละเอียดดังแนบมา
พร.อมนี้  

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ พิจารณาแล.วเห็นว#าการลาศึกษาต#อในสาขาวิชาการพัฒนศึกษา มี
ประโยชน�ต#อภารกิจของสํานักงานเลขานุการ เนื่องจากนางสาวอรสา สระทองแก.ว รับผิดชอบงานหัวหน.างานบริการ
การศึกษา และรับผิดชอบงานด.านกิจการนิสิต การประสานงานกับสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� การ
จัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย การศึกษาต#อดังกล#าวเปIนการเพ่ิมพูนความรู. และการ
พัฒนาตนเองได.เปIนอย#างดี กอปรกับเปIนการลาศึกษาต#อนอกเวลาราชการ ไม#กระทบต#อภาระงานประจํา และเม่ือจบ
การศึกษาจะสามารถนําความรู. ประสบการณ�ท่ีได.รับมาประยุกต�ใช.ในการทํางาน เปIนประโยชน�ต#อหน#วยงาน และ
เปIนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช#วยวิชาการเพ่ือรองรับการเปIนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐได.      

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

3.36 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (นักเรียนทุน) สาขาภาษาจีน  

ตามท่ีสาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร� คณะศิลปะศาสตร�และวิทยาศาสตร� เปIนต.น
สังกัดรับนายภัทรพงศ� คงวัฒนา นักเรียนทุนรัฐบาลจีนภายใต.ความตกลงด.านการศึกษาไทย –จีน โดยศึกษาต#อระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีนและตัวอักษรจีน คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Beijing Normal University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ป3จจุบันนายภัทรพงศ� คงวัฒนา โดยจบการศึกษาและแจ.งรายงานตัวเพ่ือรับราชการชดใช.
ทุนต้ังแต#วันท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ท้ังนี้คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ดําเนินการตามหลักเกณฑ�การบรรจุบุคคล
เข.ารับราชการตําแหน#ง อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ#านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
อาจารย� เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 เรียบร.อยแล.ว รายละเอียดอ.างอิงท่ี 4C0W8TYS เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 
2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4C0W8TYS   

ดังนั้น คณะฯ จึงขออนุมัติบรรจุ นายภัทรพงศ� คงวัฒนา คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนเฉลี่ย 3.74 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และ Master of 
Literature  สาขาวิชา Chinese Language and Philology คะแนนเฉลี่ย 3.48 จาก Beijing Normal University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2551 ระดับคะแนน 755 
เข.ารับราชการเปIนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน#ง อาจารย� ข้ัน 26,010 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโททาง
ภาษาจีน (อัตรานักเรียนทุน) โดยเริ่มปฏิบัติราชการต้ังแต#วันท่ีจบการศึกษาและรายงานตัวเข.าปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ได.
ผ#านการพิจารณาจากคณะ กรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย� เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ดังนั้น จึงเห็นควร
พิจารณาเสนอคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ให.ความเห็นชอบต#อไป  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และขอให.จัดส#งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ฉบับใหม#แทนฉบับ
เดิม โดยสามารถใช.ผลทดสอบ KU Test จากคณะมนุษยศาสตร�ได.    
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3.37 ขอเสนอช่ืออาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

 ด.วยประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปIนภาษาสากล โครงการจัดต้ังภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0710 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 เพ่ือเสนอชื่อ 
อ.ดร.สุพัตรา สุจริตรักษ� อาจารย�ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือข้ึน
ทะเบียนเปIนอาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเปIนภาษาสากล) และ ปร.ด.(ภาษาอังกฤษ
เปIนภาษาสากล) โดยแนบแบบประวัติอาจารย�ประจําฯ ประวัติผลงานวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องมาด.วยแล.ว 
รายละเอียดดังแนบ  

 อนึ่ง การเสนอชื่ออาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ดังกล#าวผ#านการพิจารณาจากสายวิชา และ
ประธานหลักสูตรเรียบร.อยแล.ว ดังนั้นจึงขอเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให.ความเห็นชอบก#อนนําเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัยต#อไป  

 ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

3.38 ขอเสนอช่ืออาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

 ด.วยประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร� โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.20411/0219 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 เพ่ือเสนอชื่อ อ.ดร.เกษศิรินทร� เอกสินิทธิ์กุล อาจารย�ประจํา
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร� สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี เพ่ือข้ึนทะเบียนเปIนอาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร�) โดยแนบแบบประวัติอาจารย�ประจําฯ มาด.วยแล.ว รายละเอียดดังแนบ  

 อนึ่ง การเสนอชื่ออาจารย�ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ดังกล#าวผ#านการพิจารณาจากสายวิชา และ
ประธานหลักสูตรเรียบร.อยแล.ว ดังนั้นจึงขอเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือให.ความเห็นชอบก#อนนําเสนอ
บัณฑิตวิทยาลัยต#อไป  

 ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

3.39 รายงานสถานภาพการเงิน ประจําเดือนกรกฎาคม 2557 

ด.วยหน#วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ รายงานข.อมูลการเงินงบประมาณแผ#นดิน 
งบดําเนินการ ไตรมาสท่ี 4  เดือนท่ี 1 ข.อมูล ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2557 สามารถเบิกจ#ายเงินได. ร.อยละ 85.14 
(แผนฯ กําหนดร.อยละ 100 เม่ือสิ้นสุดไตรมาสท่ี 4 เดือน กันยายน 2557) รายละเอียดอ.างอิงท่ี 490PYU3Q วันท่ี 
18 กรกฎาคม 2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?490PYU3Q 
จําแนกตามหน#วยงาน/โครงการ ดังนี้  

สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล.ว ร.อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ#ายแล.ว ร.อยละ 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 1,513,290.00 1,494,774.00 98.78 18,516.00 1,026,663.00 67.84 
สํานักงานเลขานกุาร 50,540.00 50,540.00 100.00 - 29,250.00 57.87 
สายวิชาคณิตศาสตร� 87,710.00 87,604.44 99.88 105.56 87,604.44 99.88 
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมฯ 128,640.00 127,065.20 98.78 1,574.80 124,402.20 96.71 
สายวิชาศิลปศาสตร� 70,546.00 70,723.00 100.25 -177.00 70,447.00 99.86 
ภาษาอังกฤษ 99,594.00 99,560.70 99.97 33.30 99,560.70 99.97 
สายวิชาวิทยาศาสตร� 886,020.00 881,464.71 99.48 4,555.29 833,422.26 94.06  
- สายวิชาวิทยาศาสตร� 100,000.00 98,931.00 98.93 1,069.00 78,931.00 78.93 
- รายวิชาวิทย�สิ่งแวดล.อม 43,668.00 43,751.18 100.19 -83.18 43,751.18 100.19 
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สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล.ว ร.อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ#ายแล.ว ร.อยละ 
- รายวิชาชีวผลิตภัณฑ� 60,832.00 60,208.13 98.97 623.87 60,208.13 98.97 
สาขาชีววิทยา 186,360.00 185,849.57 99.73 510.43 185,849.57 99.73 
สาขาพฤกษศาสตร� 169,080.00 170,279.05 100.71 -1,199.05 170,279.05 100.71 
สาขาชีวเคม ี 111,800.00 110,027.75 81.05 21,184.65 90,615.35 98.41 
สาขาพันธุศาสตร� 139,750.00 139,641.67 99.92 108.33 134,511.62 96.25 
สาขาสตัววิทยา 74,530.00 72,776.36 97.65 1,753.64 69,276.36 92.95 
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 470,000.00 469,999.32 100.00 0.68 469,999.32 100.00 
โครงการจัดต้ังสายวิชาฟRสิกส� 182,790.00 182,657.40 99.93 132.60 182,657.40 99.93 
โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคม 17,810.00 17,801.30 99.95 8.70 17,801.30 99.95 
โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารฯ 74,310.00 73,652.00 99.11 658.00 73,652.00 99.11 
อุตสาหกรรมบริการ 10,660.00 0.00 0.00 10,660.00 0.00 0.00 
ศสวท. 12,670.00 6,350.00 50.12 6,320.00 6,350.00 50.12 
โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 191,420.00 190,535.88 99.54 884.12 190,535.88 99.54 

รวมท้ังสิ้น 3,796,000.00 3,752,727.95 98.86 43,272.05 3,231,757.90 85.14 

นอกจากนี้หน#วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ได.ตรวจสอบและรายงานอัตราส#วนการเบิกจ#าย
งบประมาณแผ#นดิน ประจําปk 2557 จากฐานข.อมูลงบประมาณของมหาวิทยาลัย ข.อมูล ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 
จําแนกตามหมวดรายจ#าย แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา โดยสรุป ดังนี้  

เงินเดือน    เบิกจ#ายแล.ว 79.35% 
ค#าจ.างประจํา   เบิกจ#ายแล.ว 85.22%  
ค#าจ.างชั่วคราว   เบิกจ#ายแล.ว 66.14%  
ค#าตอบแทน   เบิกจ#ายแล.ว 45.64% 
ค#าใช.สอย   เบิกจ#ายแล.ว 48.04% 
ค#าวัสดุ     เบิกจ#ายแล.ว 108.79% 
เงินอุดหนุน    เบิกจ#ายแล.ว 100% 
ค#าครุภัณฑ�    เบิกจ#ายแล.ว 99.91% 
ค#าสาธารณูปโภค   เบิกจ#ายแล.ว 100%  

วงเงินรวม 77,568,100 บาท อนุมัติจ#ายแล.ว 71,155,933.45 บาท คิดเปIนร.อยละ 91.73 ฎีกา
เบิกจ#ายแล.ว 70,791,441.81 บาท คิดเปIนร.อยละ 91.26 เบิกจ#ายจริง 64,721,958.16 บาท คิดเปIนร.อยละ 83.44 
สรุปการเบิกจ#ายเงินงบประมาณ ประจําปk 2557 สูงกว#าเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    

สําหรับรายงานเงินรายได. หน#วยการเงินและบัญชี เสนอรายงานงบรายรับ – รายจ#าย ประจําเดือน
มิถุนายน 2557 รายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?490PYU3Q 
หรืออ.างอิงท่ี 490PYU3Q วันท่ี 21 กรกฎาคม 2557    

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาแล.ว มีข.อเสนอแนะให.งานคลังและพัสดุ จัดทํารายงานงบแสดงฐานะการเงินใน
ส#วนของเงินรายได. และการใช.งานระบบ KU-ERP เพ่ิมเติม     

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
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3.40 รายงานการใช(สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมิถุนายน 2557    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ติดต้ังมิเตอร�ไฟฟKาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต#เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และต.องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค#าใช.จ#ายสาธารณูปโภค ร.อยละ 5 ต#อปk และป3จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช.พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปk 2555 เพ่ือลดค#าไฟฟKาและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู#ในระหว#างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น    

หน#วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานสถิติข.อมูลการใช.สาธารณูปโภค (ค#าไฟฟKา ค#า
โทรศัพท� ค#าน้ํามันเชื้อเพลิง) ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2557 รายละเอียดอ.างอิงท่ี 490PYU3Q เม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?490PYU3Q โดยสรุป
ตารางเปรียบเทียบค#ากระแสไฟฟKา ดังนี้  

        หน3วย : บาท 
เดือน 

  
ปAงบประมาณ 

ผลต3าง 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 
เมษายน  580,324.40 483,684.01 96,640.39 19.98 
พฤษภาคม  524,308.30 446,085.18 78,223.12 17.54 
มิถุนายน 543,839.61 571,967.97 -28,128.36 -4.92 

รวม   4,825,440.64   4,733,257.96  92,182.68 1.95 
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ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแล.ว มีความเห็นว#าควรมีการประชาสัมพันธ�ให.หน#วยงาน/โครงการต#าง ๆ และ
บุคลากรทราบ เพ่ือมีส#วนร#วมในการประหยัดพลังงาน โดยจัดทําข.อมูลเผยแพร# ป@ดประกาศให.บุคลากรและนิสิต
ทราบ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบคณะกรรมการกายภาพ ภูมิสถาป3ตย� และการประหยัดพลังงาน 
หน#วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการต#อไป   

วาระท่ี  4 เรื่องแจ(งเพ่ือทราบ  

4.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557   
 ตามท่ีกําหนดให.หน#วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ.งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 งานนโยบายและแผน สรุปรายงานผลการดําเนินงานของหน#วยงานภายใน/โครงการ และฝ&ายต#างๆ 
ประจําเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2557 รายงานเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดสืบค.นท่ี
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4C13DSSP หรืออ.างอิงท่ี 4C13DSSP เม่ือวันท่ี 21 
กรกฎาคม 2557 ดังนี้  
ลําดับ 

ท่ี หน3วยงาน 
การนําส3งรายงาน 

พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557 กรกฎาคม 2557 

1 ฝ&ายบรหิาร 8 พ.ค.57 4 มิ.ย.57 ไม#มรีายงาน 
2 ฝ&ายวิชาการ    8 พ.ค.57 4 มิ.ย.57  7 ก.ค.57 
3 ฝ&ายวิจัยและบริการวิชาการ ไม#มรีายงาน ไม#มรีายงาน ไม#มรีายงาน 
4 ฝ&ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  8 พ.ค.57 ไม#มรีายงาน ไม#มรีายงาน 
5 ฝ&ายกิจการนิสติ   8 พ.ค.57 4 มิ.ย.57  10 ก.ค.57 
6 ฝ&ายวางแผนและพัฒนา   6 พ.ค.57 4 มิ.ย.57  3 ก.ค.57 
7 ฝ&ายประกันคุณภาพ  6 พ.ค.57 4 มิ.ย.57  4 ก.ค.57 
8 ฝ&ายวิเทศสัมพันธ�และบัณฑิตศึกษา   8 พ.ค.57 ไม#มรีายงาน ไม#มรีายงาน 
9 สายวิชาคณติศาสตร�  6 พ.ค.57 9 มิ.ย.57  7 ก.ค.57 
10 สายวิชาวิทยาศาสตร�  22 พ.ค.57 จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง 

11 สายวิชาศิลปศาสตร�  15 พ.ค.57 13 มิ.ย.57  10 ก.ค.57 
12 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ จะจัดส#งภายหลัง  1 ก.ค.57 จะจัดส#งภายหลัง 

13 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร� ภ.พิเศษ จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง 

14 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ  26 พ.ค.57 6 มิ.ย.57 จะจัดส#งภายหลัง 

15 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ 28 เม.ย.57 3 มิ.ย.57  3 ก.ค.57 
16 โครงการปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท#องเท่ียว) ภาคพิเศษ   จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง 

17 โครงการปริญญาโท วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร�)  จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง 

18 โครงการปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร�) ภาคพิเศษ  26 พ.ค.57  7 ก.ค.57  7 ก.ค.57 
19 ศูนย�ส#งเสริมการวิจัยและถ#ายทอดเทคโนโลย ี 12 พ.ค.57 จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง 

20 สํานักงานเลขานุการ  6 พ.ค.57 4 มิ.ย.57  3 ก.ค.57 
21 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี  26 พ.ค.57  1 ก.ค.57  1 ก.ค.57 
22 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟ@สิกส�  12 พ.ค.57 16 มิ.ย.57  10 ก.ค.57 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  14 พ.ค.57 12 มิ.ย.57  10 ก.ค.57 
24 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร� จะจัดส#งภายหลัง  1 ก.ค.57  1 ก.ค.57 
25 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร� 26 พ.ค.57  7 ก.ค.57  7 ก.ค.57 
26 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา   8 พ.ค.57 6 มิ.ย.57  10 ก.ค.57 
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27 โครงการจัดตั้งสายวิชาภาษาอังกฤษ จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง 

28 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� 7 พ.ค.57   6 มิ.ย.57   4 ก.ค.57 
รวมหน3วยงานท่ีไม3ส3งรายงาน 7 9 12 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

4.2 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ(าง งบลงทุน ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557   

หน#วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ.างรายการครุภัณฑ� 
ประจําปk 2557 เงินงบประมาณ ประจําปk 2557 และผลการจัดซ้ือจัดจ.างเงินรายได. ประจําปk 2557 ไตรมาสท่ี 4 (ต้ังแต#
วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557) รายละเอียดอ.างอิงท่ี 4D12V2PD เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 
หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4D12V2PD  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

4.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก3อสร(างอาคาร ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557   

 หน#วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานความก.าวหน.าในการดําเนินงานโครงการก#อสร.างอาคาร 2 
โครงการ จากเงินกู. สอ.มก. และ เงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�(บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ) 
ประจําปk 2557 รายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4D0ZCCL9 หรือ
อ.างอิงท่ี 4D0ZCCL9 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ดังนี้    

ลําดับท่ี โครงการ วงเงินค#าก#อสร.าง ความก.าวหน.าในการดําเนินงาน 
1 โครงการก#อสร.างอาคารศูนย�

การศึกษาอุตสาหกรรมบริการ
นานาชาติ 

438,700,000 บาท  
 

ได.ตรวจรับงานก#อสร.าง งวดท่ี 7 เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2557 ป3จจุบันอยู# ในระหว#างดําเนินงาน งวดท่ี 8 ซ่ึงมี
รายละเอียดของงานดังน้ี 
สัญญาเริ่ม 12 มีนาคม 2556  วันสิ้นสุดสัญญา 28 สิงหาคม 
2558  งวดงาน/เงิน 15 งวด 
ระยะเวลาก#อสร.างตามสัญญา  900  วัน 
ใช.เวลาในการก#อสร.างไปแล.ว   491  วัน 
เหลือระยะเวลาก#อสร.างตามสัญญา  409  วัน 
ความก.าวหน.าตามแผนงานหลัก     56.41% 
ความก.าวหน.าท่ีทําได.จริง             54.41% 
ช.ากว#าแผนงานหลัก คิดเปIน%       2% 
ช.ากว#าแผนงานหลัก คิดเปIนวัน     14 วัน     
เบิกจ#ายเงินประจํางวดแล.ว  153,545,000.- บาท คงเหลือ 
285,155,000 บาท  

2 โครงการก#อสร.างอาคารกิจกรรม
นิสิต 

13,666,000 บาท 
+ 400,000 บาท = 
14,066,000 บาท  

ตรวจรับงานก#อสร.าง งวดท่ี 5 (งวดสุดท.าย) วันท่ี 9 มิถุนายน 
2557 และเบิกจ#ายเงินเรียบร.อย  ส#วนเสาเข็มตอกท่ีเหลือ
จากการก#อสร.าง รวม 25 ต.น บริษัท ปภาวัฒน�ก#อสร.าง 
จํากัด รับซ้ือเสาเข็มดังกล#าว ในวงเงิน 175,000 บาท และ
จะนําส#งคืนบัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ     

อนึ่ง ประธานแจ.งว#าจากการก#อสร.างอาคารศูนย�การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ ในป3จจุบัน
สภาพอาคารไม#สอดคล.องกับการอนุรักษ�พลังงาน บางส#วนแสงสว#างไม#เพียงพอ ดังนั้นจึงพิจารณาให.มีการปรับแบบ
เพ่ิมเติมเพ่ือให.ลดการใช.กระแสไฟฟKา ให.สามารถอนุรักษ�พลังงานได.      
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ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2557      

ด.วยคณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� แจ.งขอเปลี่ยนกําหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เดิมกําหนดประชุมทุกวันจันทร�ท่ี 4 หรือวันจันทร�สุดท.ายของเดือน เปIน
ประชุมทุกวันพุธท่ี 4 หรือวันพุธสุดท.ายของเดือนแทน   

ดังนั้นการประชุม ครั้งท่ี 7/2557 จึงกําหนดประชุมในวันพุธท่ี 27 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 น. 
กําหนดส#งวาระการประชุม ภายในวันจันทร�ท่ี 18 สิงหาคม 2557 และกําหนดจัดส#งระเบียบวาระการประชุมภายใน
วันจันทร�ท่ี 25 สิงหาคม 2557     

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ     

5.2 การจัดวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  

ประธานขอให.การจัดวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งต#อไป เสนอวาระ ดังนี้     
1. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปk  
2. การติดตามเรื่องการปรับโครงสร.างแยกคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  
3. การติดตามแผน/ผลการบริหารความเสี่ยง  
4. การจัดต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช#วยวิชาการ 
5. การจัดหาแหล#งเงินงบประมาณสมทบโครงการก#อสร.างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร�พ้ืนฐาน

ท่ัวไป ปkงบประมาณ 2558 – 2560 วงเงิน 68 ล.านบาท  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ     

 
เลิกประชุมเวลา 16.45 น.  
  

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู.บันทึกรายงานการประชุม   

 
 

 


