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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 8/2557 

วันพุธท่ี 27 สิงหาคม2557  
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&เข&าร2วมประชุม  
1. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ&ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. อ.ดร.แตงอ#อน พรหมมิ รองคณบดีฝ&ายวิจัย  
3. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการนิสิต   
4. อ.ดร.วีนาวรรณ สมผล ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายพัฒนานิสิต 
5. อ.ปAยะพงศ�  เลาศรีรัตนชัย ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายวิเทศสัมพันธ�  
6. นางสุกัญญา นิ่มเนียม ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน� 
7. อ.ดร.วรางคณา จิตต�ชุ#ม หัวหน.าศูนย�ส#งเสริมการวิจัยและถ#ายทอดเทคโนโลยี  
8. ผศ.ดร.ฐิติยา  แซ#ป3ง ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี 
9. อ.ดร.สุนทรี แสงจันทร� ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาฟAสิกส�  
10. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย� ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาจุลชีววิทยา 
11. อ.ดร.ป3ญญาพร  ปรางจโรจน� ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาคอมพิวเตอร�  
12. อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ  
13. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร  ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

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

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ&งเพ่ือทราบ 

1.1. แนวทางการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ตั้งแต2ครั้งท่ี 9/2557 ในวันจันทร�ท่ี 22 
กันยายน 2557 เป:นต&นไป  

 ประธานแจ.งเรื่องจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เก่ียวกับแนวทางการพิจารณาของท่ี
ประชุมต้ังแต#การประชุม ครั้งท่ี 9/2557 ในวันจันทร�ท่ี 22 กันยายน 2557 เปJนต.นไป ดังนี้  
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1. ไม#พิจารณาการจัดต้ังหน#วยงานใหม#ระดับคณะ สถาบัน สํานัก  
2. ไม#พิจารณาหลักสูตรใหม#เพ่ือบรรจุเข.าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
3. สภามหาวิทยาลัย จักให.ความสําคัญกับการกําหนดนโยบายและติดตามเรื่องต#าง ๆ เพ่ือการ

พัฒนามหาวิทยาลัยและเพ่ือเตรียมความพร.อมในการเปJนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ได.แก#  
3.1 การปรับโครงสร.างหน#วยงาน โดยเฉพาะการกําหนดภารกิจของหน#วยงานและภาควิชา ซ่ึง

ต.องกําหนดแนวทางกระตุ.นเสริม (Motivation) ให.ภาควิชามีบทบาทมากยิ่งข้ึน โดยเน.นคุณภาพมากกว#าปริมาณ  
3.2 การบริหารทรัพยากรต#าง ๆ ของมหาวิทยาลัย : ทรัพย�สินและท่ีดินของหน#วยงานต#าง ๆ 

เปJนทรัพย�สินและท่ีดินของมหาวิทยาลัย ซ่ึงต.องนํามาบริหารอย#างมีประสิทธิภาพและให.เกิดประโยชน�ส#วนรวมมากท่ีสุด  
3.3 การบริหารงานบุคคล : การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร.างสมรรถนะบุคลากร (การรับเข.า 

การฝWกอบรมระหว#างทํางาน และการพัฒนาบุคลากรทดแทนผู.เกษียณ) โดยกําหนดให.มี Portfolio รายบุคคลของ
อาจารย� นักวิจัย และบุคลากร  

3.4 การติดตามประเมินผลการปรับโครงสร.างองค�กรอันเนื่องมาจากการยุบเลิกหน#วยงานและ
การควบรวมหน#วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  

3.5 การเตรียมยกร#างข.อบังคับ/ประกาศ เพ่ือเตรียมรองรับการเปJนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ : กลุ#มเร#งด#วน (ภายใน 1 ป\) และกลุ#มท่ีต.องจัดทําให.แล.วเสร็จทุกฉบับ (2 ป\)  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2. การติดตามเรื่องการขอเสนอขอตําแหน2งทางวิชาการ 
ประธานแจ.งขอให.ผู.เก่ียวข.องติดตามเรื่องการประเมินผลการสอนของ อ.ดร.วีนาวรรณ สมผล และ

ความก.าวหน.าของการเสนอผลงานเพ่ือขอตําแหน#งทางวิชาการ ผู.ช#วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�ของคณาจารย�
ผู.เก่ียวข.องทุกท#าน 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2557 และ ครั้งท่ี 7/2557 

 ประธานขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร� 
และวิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันพุธท่ี 23 กรกฎาคม 2557 โดยนําเสนอในระบบ AMS e-Office เพ่ือรับรอง
เรียบร.อยแล.วรายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5A16JZOX หรือ
อ.างอิงท่ี5A16JZOX เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2557 และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� ครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันพุธท่ี 23 กรกฎาคม 2557 โดยนําเสนอในระบบ AMS e-Office เพ่ือรับรอง
เรียบร.อยแล.วรายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5B015K5Yหรือ
อ.างอิงท่ี5B015K5Yเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 ท้ังนี้ได.นําเสนอในการประชุมพร.อมนี้ด.วยแล.ว     

 ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   

  มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม     

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา 
3.1 ขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคปลาย ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 4 

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ0513.20103(3)/0692 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคปลาย ป\การศึกษา 2556-2557 
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คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ครั้งท่ี 4 จํานวน 1คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษา
ครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท#านั้น ส#วนคุณสมบัติอ่ืนๆท่ี
เ ก่ี ย ว ข. อ ง กั บ ก า ร อ นุ มั ติ ป ริ ญ ญ า  ข อ ใ ห. ค ณ ะ ฯ เ ปJ น ผู. ดํ า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค. น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4M0YIE8Y ห รื อ อ. า ง อิ ง ท่ี 4M0YIE8Y เ ม่ื อ วั น ท่ี  31 
กรกฎาคม 2557 ดังนี้  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟAสิกส� จํานวน  1 คน 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.วอยู#ใน

ข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค.างกับสายวิชาต.นสังกัด อาจารย�ท่ีปรึกษา และห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.าง
ชําระ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

3.2 ขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคฤดูร&อน2 ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 1 

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ0513.20103(3)/0693ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร.อน 2 ป\การศึกษา 2556-
2557 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ครั้งท่ี 1 จํานวน 3 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท#านั้น ส#วนคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข. อ ง กับการอนุ มั ติปริญญา ขอให.คณะฯเปJนผู. ดํ า เนินการตรวจสอบ รายละเ อียดสืบค.น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4M0WIAPP  หรืออ.างอิงท่ี 4M0WIAPP เม่ือวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2557 ดังนี้  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี จํานวน  2 คน 
หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ  จํานวน  1 คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.วอยู#ใน
ข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค.างกับสายวิชาต.นสังกัด อาจารย�ท่ีปรึกษา และห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.าง
ชําระ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

3.3 ขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคฤดูร&อน 1 ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 2 

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ0513.20103(3)/0694 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร.อน 1 ป\การศึกษา 2556-
2557 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ครั้งท่ี 2 จํานวน 2 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท#านั้น ส#วนคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข. อ ง กับการอนุ มั ติปริญญา ขอให.คณะฯเปJนผู. ดํ า เนินการตรวจสอบ รายละเ อียดสืบค.น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4M0WNU9B หรืออ.างอิงท่ี 4M0WNU9B เม่ือวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2557ดังนี้  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�   จํานวน  2  คน 



4 

 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.วอยู#ใน
ข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค.างกับสายวิชาต.นสังกัด อาจารย�ท่ีปรึกษา ห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.าง
ชําระ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

3.4 ขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคฤดูร&อน 2  ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 2 

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ0513.20103(3)/0715ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร.อน 2 ป\การศึกษา 2556-
2557 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ครั้งท่ี 2 จํานวน 3 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท#านั้น ส#วนคุณสมบัติ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข.องกับการอนุมัติปริญญา ขอให.คณะฯเปJนผู. ดําเนินการตรวจสอบข.อมูล รายละเอียดสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4N0MBCIVหรืออ.างอิงท่ี 4N0MBCIV เม่ือวันท่ี 1 
สิงหาคม 2557 ดังนี้  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�   จํานวน  1  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ  จํานวน  1  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี  จํานวน  1  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.วอยู#ใน
ข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค.างกับสายวิชาต.นสังกัด อาจารย�ท่ีปรึกษา และห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.าง
ชําระ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

3.5 ขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคฤดูร&อน 1 ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 3 

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ0513.20103(3)/0716ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร.อน 1 ป\การศึกษา 2556-
2557 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ครั้งท่ี 3 จํานวน 1คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท#านั้น ส#วนคุณสมบัติ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข.องกับการอนุมัติปริญญา ขอให.คณะฯเปJนผู. ดําเนินการตรวจสอบข.อมูล รายละเอียดสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4N0MGXCHหรืออ.างอิงท่ี 4N0MGXCH เม่ือวันท่ี 1 
สิงหาคม 2557 ดังนี้  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ชีวภาพ  จํานวน  1  คน 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.วอยู#ใน

ข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค.างกับสายวิชาต.นสังกัด อาจารย�ท่ีปรึกษา และห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.าง
ชําระ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  
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3.6 ขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคปลาย ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 5 

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ0513.20103(3)/0717ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคปลาย ป\การศึกษา 2556-2557 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ครั้งท่ี 5 จํานวน 1 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษา
ครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท#านั้นส#วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ี
เ ก่ียวข. อง กับการอนุ มั ติปริญญา ขอให.คณะฯเปJ นผู. ดํ า เนินการตรวจสอบข. อ มูล  รายละเ อียดสืบค.น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4N0MMQU6 หรืออ.างอิงท่ี 4N0MMQU6 เม่ือวันท่ี 1 
สิงหาคม 2557 ดังนี้  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี  จํานวน  1  คน 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.วอยู#ใน

ข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค.างกับสายวิชาต.นสังกัด อาจารย�ท่ีปรึกษา และห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.าง
ชําระ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

3.7 ขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคฤดูร&อน 2 ปAการศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 2 (ภาค
พิเศษ) 

ด.วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ0513.20103(3)/0791ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 
2557 เรื่อง รายชื่อผู.มีสถานภาพทางการศึกษาอยู#ในข#ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร.อน ครั้งท่ี 2 ป\การศึกษา 
2556-2557 (ครั้งท่ี 2) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� (ภาคพิเศษ) จํานวน 1 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ 
ขอยืนยันเฉพาะเรื่องการศึกษาครบถ.วนตามความต.องการของหลักสูตร และมีแต.มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต
เท#านั้น ส#วนคุณสมบัติอ่ืนๆท่ีเก่ียวข.องกับการอนุมัติปริญญา ขอให.คณะฯเปJนผู.ดําเนินการตรวจสอบข.อมูล รายละเอียด
สืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?570WS84W หรืออ.างอิงท่ี 570WS84W เม่ือ
วันท่ี 21 สิงหาคม 2557 ดังนี้  

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จํานวน  1  คน 
งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ได.ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล.วอยู#ใน

ข#ายท่ีสามารถจบการศึกษาได. และได.ประสานงานแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค.างกับสายวิชาต.นสังกัด,อาจารย�ท่ีปรึกษา,ห.องสมุดคณะ เรียบร.อยแล.วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล#าวไม#มีหนี้สินค.างชําระ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

3.8 ขออนุมัติปรับค2าสมนาคุณอาจารย�ผู&สอนโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร� ภาค
พิเศษ  

ด.วยโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร� ภาคพิเศษ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20409/0426 
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 เสนอขออนุมัติปรับค#าสมนาคุณอาจารย�ผู.สอน โดยแจ.งว#าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันพุธท่ี 30 กรกฎาคม 2557 มีมติเห็นชอบให.ปรับอัตราค#าสมนาคุณ
อาจารย�ผู.สอน รายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4R0O64KV หรือ
อ.างอิงท่ี 4R0O64KV เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 สรุปได.ดังนี้  
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1. ขออนุมัติเบิกจ#ายให.อาจารย�ผู.สอนในอัตรา 600 บาท/ชั่วโมงบรรยาย ในกรณีท่ีไม#ใช#รายวิชา
สัมมนา หรือรายวิชาป3ญหาพิเศษ และมิได.มีการเรียนการสอนร#วมกับโครงการภาคพิเศษอ่ืน และเบิกจ#ายในอัตรา 800 
บาท/ชั่วโมงบรรยาย ในกรณีท่ีมีการเรียนการสอนร#วมกับโครงการภาคพิเศษอ่ืน 

2. ขออนุมัติเบิกจ#ายให.อาจารย�ผู.สอนในอัตรา 300 บาท/ชั่วโมงปฏิบัติการ สําหรับรายวิชาท่ีไม#ใช#
รายวิชาสัมมนาหรือรายวิชาป3ญหาพิเศษ 

3. ขออนุมัติเบิกจ#ายให.ผู.ช#วยสอนรายวิชาปฏิบัติการ อัตราไม#เกิน 150 บาท/ชั่วโมง สําหรับรายวิชาท่ี
ไม#ใช#รายวิชาสัมมนาหรือรายวิชาป3ญหาพิเศษ 

ท้ังนี้ อัตราการเบิกจ#ายตามข.อ 1 – 3 เปJนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง กําหนด
อัตราค#าเบ้ียประชุม ค#าสมนาคุณ และค#าตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�) 
ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร�ฯ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง กําหนดอัตราค#าเบ้ียประชุม ค#าสมนาคุณ 
และค#าตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�) ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร�ฯ 
(ฉบับท่ี 2) 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแล.ว มีความเห็นว#าการปรับอัตราการเบิกจ#ายค#า

สมนาคุณอาจารย�ผู.สอน และผู.ช#วยสอน เปJนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง กําหนดอัตราค#าเบ้ีย
ประชุม ค#าสมนาคุณ และค#าตอบแทนอ่ืน ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�) ภาคพิเศษ 
จึงมีความเห็นให.ปรับอัตราการเบิกจ#ายค#าสมนาคุณตามข.อ 1 – 3 ได. ต้ังแต#ภาคต.น ป\การศึกษา 2557 เปJนต.นไป  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

3.9 ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนการเสนอผลงานต2างประเทศ ครั้งท่ี 1 ประจําปA 2558  

ด.วยศูนย�ส#งเสริมการวิจัยและถ#ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20406/074 ลงวันท่ี 
13 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนการเสนอผลงานต#างประเทศ ครั้งท่ี 1 ประจําป\
งบประมาณ 2558 รายละเอียดสืบค.นท่ีhttp://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4Z0VY9CJหรือ
อ.างอิงท่ี 4Z0VY9CJ เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2557โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย�ส#งเสริมการวิจัยและถ#ายทอด
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2557 พิจารณาให.ความเห็นชอบเรียบร.อยแล.ว จึงขอเสนอคณะฯ 
พิจารณาเพ่ือจัดทําประกาศแจ.งหน#วยงาน คณาจารย� นักวิจัยทราบต#อไป   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาแล.ว มีความเห็น และข.อเสนอแนะเพ่ือให.สามารถตอบตัวบ#งชี้การประกันคุณภาพได.

สูงข้ึน ควรกําหนดเกณฑ�/เง่ือนไขให.สูงข้ึนจากเดิม เช#น การตีพิมพ�ผลงานวิจัยในวารสารท่ีมีคุณภาพ/ระดับนานาชาติท่ี
สามารถสืบค.นได.ในฐานข.อมูล ISI หรือการตีพิมพ�บทความวิจัยภายใน 1 ป\ หลังจากนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการแล.ว และการพิจารณาสนับสนุนค#าใช.จ#ายตามกลุ#มประเทศ ก ข และ ค เปJนต.น     

มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหัวหน.าศูนย�ส#งเสริมการวิจัยและถ#ายทอดเทคโนโลยี 
(ศสวท.) นําร#างหลักเกณฑ�การสนับสนุนการเสนอผลงานต#างประเทศ ไปพิจารณาร#วมกับรองคณบดีฝ&ายวิจัย และ
คณะกรรมการฝ&ายวิจัย เพ่ือปรับเพ่ิมเง่ือนไขการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ณ ต#างประเทศ
ตามข.อเสนอแนะข.างต.น     

3.10 ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ�การพิจารณาให&รางวัลผลงานตีพิมพ� และประกาศหลักเกณฑ�และแนว
ปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สายวิชาศิลปศาสตร�  
ด.วยสายวิชาศิลปศาสตร� เสนอวาระการประชุม เพ่ือพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ�การพิจารณาให.รางวัล

ผลงานตีพิมพ� และประกาศหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย รายละเอียดสืบค.นท่ี
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http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?510VMZUWหรืออ.างอิงท่ี 510VMZUW เม่ือวันท่ี 15 
สิงหาคม 2557 รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
ท่ีประชุมพิจารณาร#างหลักเกณฑ�การพิจารณาให.รางวัลผลงานตีพิมพ� ในประเด็นต#าง ๆ อาทิ คํานิยาม

ผลงานตีพิมพ� กรณีเปJนหนังสือ ตํารา ครอบคลุมหรือไม# รายชื่อวารสารท่ีเปJนท่ียอมรับ และในส#วนของร#าง  หลักเกณฑ�
และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ในประเด็นข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ข.อ 7 ในส#วนของ
การยกเลิกทุนสนับสนุนการวิจัย และการเรียกเงินคืนท้ังหมดพร.อมดอกเบ้ีย ควรหารือสํานักงานกฎหมายในส#วนของ
อัตราดอกเบ้ียหรือค#าปรับ หรือปรับเปลี่ยนเปJนการข้ึนบัญชีรายชื่อผู.ท่ีไม#สามารถขอรับทุนได.อีกเพ่ือจูงใจให.คณาจารย�
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหัวหน.าสายวิชาศิลปศาสตร� นําร#างหลักเกณฑ�การ
พิจารณาให.รางวัลผลงานตีพิมพ� และร#างหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยไปพิจารณา
ทบทวนตามข.อเสนอแนะของท่ีประชุม และหารือกับสํานักงานกฎหมายในส#วนของอัตราดอกเบ้ีย/ค#าปรับก#อนจัดทํา
เปJนประกาศคณะฯ ต#อไป  

3.11 ขออนุมัติเปJดหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบิน) หลักสูตรใหม2 พ.ศ. 2558 

ด.วยประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.) เสนอขออนุมัติ
เปAดหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบิน) หลักสูตรใหม# พ.ศ.2558   

โดยประธานนําเสนอ มคอ. 2 ของหลักสูตรดังกล#าวพร.อมงานวิจัยสถาบัน เสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา
ในวันประชุม ท้ังนี้หลักสูตรดังกล#าว ได.รับอนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555 – 2560 จากท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 เรียบร.อยแล.ว นอกจากนี้ประธาน
แจ.งว#าโครงการ อบน. ได.ประสานงานเพ่ือจัดทําบันทึกข.อตกลงทางวิชาการกับบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
สําหรับหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบิน) โดยมีเป�าหมายเปAดรับนิสิตใหม# ต้ังแต#ภาคต.น ป\การศึกษา 2558 เปJน
ต.นไป  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยให.เปAดรับนิสิตใหม#ตามแผนต้ังแต#ภาคต.น ป\การศึกษา 2558    

3.12 ขออนุมัติเปJดหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ) หลักสูตรใหม2 พ.ศ. 2558 
(นานาชาติ) 

ด.วยประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.) เสนอขออนุมัติ
เปAดหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ) หลักสูตรใหม# พ.ศ.2558 หลักสูตรนานาชาติ   

โดยประธานนําเสนอ มคอ. 2 ของหลักสูตรดังกล#าวพร.อมงานวิจัยสถาบัน เสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา
ในวันประชุม ท้ังนี้หลักสูตรดังกล#าว ได.รับอนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555 – 2560 จากท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 เรียบร.อยแล.ว โดยมีเป�าหมาย
เปAดรับนิสิตใหม# ต้ังแต#ภาคต.น ป\การศึกษา 2558 เปJนต.นไป  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยให.เปAดรับนิสิตใหม#ตามแผนต้ังแต#ภาคต.น ป\การศึกษา 2558   
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3.13 ขออนุมัติเปJดหลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) หลักสูตรใหม2 พ.ศ. 2558 

ด.วยประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อบน.) เสนอขออนุมัติ
เปAดหลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) หลักสูตรใหม# พ.ศ.2558   

โดยประธานนําเสนอ มคอ. 2 ของหลักสูตรดังกล#าวพร.อมงานวิจัยสถาบัน เสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา
ในวันประชุม ท้ังนี้หลักสูตรดังกล#าว ได.รับอนุมัติบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555 – 2560 จากท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 เรียบร.อยแล.ว นอกจากนี้ประธาน
แจ.งว#าโครงการ อบน. ได.ประสานงานเพ่ือจัดทําบันทึกข.อตกลงทางวิชาการกับบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
สําหรับหลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) โดยมีเป�าหมายเปAดรับนิสิตใหม# ต้ังแต#ภาคต.น ป\การศึกษา 
2558 เปJนต.นไป  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยให.เปAดรับนิสิตใหม#ตามแผนต้ังแต#ภาคต.น ป\การศึกษา 2558    

3.14 ขอหารือเก่ียวกับโครงสร&างหน2วยงานภายในสายวิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร�  
ด.วยสายวิชาคณิตศาสตร� สถิติ และคอมพิวเตอร� ขอเสนอวาระเพ่ือขอหารือเรื่องโครงสร.างหน#วยงาน

ภายในสายวิชาคณิตศาสตร� สถิติ และคอมพิวเตอร� เพ่ือนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยแจ.งว#า
มติท่ีประชุมบุคลากรประจําสายวิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร� ครั้งท่ี 2/2557 โดยมีประเด็นหารือ ดังต#อไปนี้ 

1. หลักเกณฑ�และแนวทางการสรรหาหัวหน.าสาขาวิชาผู.มีสิทธิ์เลือกและเสนอชื่อ มีใครบ.าง(เดิมดัง
ไฟล�แนบ 1) 

2. สามารถเพ่ิมเติมในตําแหน#ง “หัวหน.าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ”ได.หรือไม# (ดังไฟล�แนบ 2, 3) 
3. ประธานโครงการจัดต้ัง เลือกจากคณาจารย�ท่ีสังกัดในโครงการจัดต้ัง โดยไม#เลือกจากหัวหน.า

สาขาวิชาได.หรือไม# 
4. ถ.าปรับเปลี่ยนโครงสร.างหน#วยงานจาก “สายวิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร�” เปJน 

“ภาควิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร�” แล.วแนวทางการเลือก หัวหน.าภาควิชา/รองหัวหน.าภาควิชา ต.อง
ดําเนินการอย#างไร 

5. การดําเนินการตามข.อ 1-4 การสร.างหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติ ควรข้ึนอยู#กับมติท่ีประชุมบุคลากร
สายวิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร� หรือจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  

รายละเอียดสืบค.นท่ีhttp://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?510VMZUW หรือ
อ.างอิงท่ี 510VMZUW เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2557  

จากขอหารือดังกล#าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2557 พิจารณาแล.วมอบหมายให.รองคณบดีฝ&ายบริหาร และหัวหน.าสํานักงาน
เลขานุการ ประชุมร#วมกับคณาจารย�สายวิชาคณิตศาสตร� สถิติ และคอมพิวเตอร�เพ่ือพิจารณา และนําเสนอผลการ
ประชุมให.คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบเพ่ือพิจารณา ท้ังนี้ได.สายวิชาฯ ได.ประสานงานนัดประชุมเม่ือวันท่ี 25 
สิงหาคม 2557 เวลา 12.00 น. แล.วผลการประชุมมีมติให.ภาควิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร� มีการบริหารงาน
ภายในเช#นเดียวกับภาควิชาศิลปศาสตร� และภาควิชาวิทยาศาสตร� โดยมีหัวหน.าภาควิชาคณิตศาสตร�ฯ และรองหัวหน.า
ภาควิชา เปJนคณาจารย�จากสาขาวิชาคณิตศาสตร� และโครงการจัดต้ังภาควิชาคอมพิวเตอร� มีหัวหน.าสาขาวิชา
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คอมพิวเตอร� จากคณาจารย�สาขาวิชาคอมพิวเตอร� หรือสาขาวิชาสถิติ โดยมีการบริหารงานภายในด.านบุคลากรและ
งบประมาณแยกจากกัน  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  
1. ให.ภาควิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร� มีการบริหารงานภายในเช#นเดียวกับภาควิชาศิลป

ศาสตร� และภาควิชาวิทยาศาสตร� โดยมีหัวหน.าภาควิชาคณิตศาสตร�ฯ และรองหัวหน.าภาควิชา เปJนคณาจารย�จาก
สาขาวิชาคณิตศาสตร� และโครงการจัดต้ังภาควิชาคอมพิวเตอร� มีหัวหน.าสาขาวิชาคอมพิวเตอร� จากคณาจารย�
สาขาวิชาคอมพิวเตอร� หรือสาขาวิชาสถิติ โดยมีการบริหารงานภายในด.านบุคลากรและงบประมาณแยกจากกัน    

2. มอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร พิจารณาทบทวนประกาศคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เรื่อง 
หลักเกณฑ�และแนวทางการสรรหาผู.ประสานงานสาขาวิชา ประกาศเม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2548 และนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาฯ พิจารณา    

3.15 นโยบายและแผนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก 
ประจําปAงบประมาณ พ.ศ. 2557  

  ด.วยสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10119/10862 ลง
วันท่ี 4 สิงหาคม 2557 เรื่อง นโยบายและแผนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน 
สํานัก ประจําป\งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยอ.างถึงคําสั่งแต#งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน 
สํานัก เพ่ือทําหน.าท่ีตรวจสอบเบ้ืองต.น และป\งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให.คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย�สินถาวรในระบบ KU-ERP รวมถึงให.เข.าร#วมสังเกตการณ�และให.คําปรึกษาแนะนําในการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป\ พ.ศ. 2557 เพ่ือให.รายงานทางการเงินของหน#วยงานและมหาวิทยาลัยมีความครบถ.วนถูกต.อง น#าเชื่อถือ ท้ัง
สํานักงานตรวจสอบภายในได.จัดโครงการอบรมแก#คณะกรรมการฯ ให.มีความรู.ความเข.าใจสามารถดําเนินการตรวจสอบ
ทรัพย�สินถาวรได.จริงตามแนวการตรวจสอบท่ีได.มาตรฐานสากล เม่ือวันท่ี 24 – 25 กรกฎาคม 2557 และเพ่ือให.การ
ดําเนินการตรวจสอบเปJนไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถรายงานผลการตรวจสอบได.อย#าง
ครบถ.วน ถูกต.อง และให.ข.อเสนอแนะท่ีเปJนประโยชน�ต#อการพัฒนาระบบ KU-ERP มหาวิทยาลัยฯ จึงได.กําหนด
แผนปฏิบัติการตรวจสอบสินทรัพย�ถาวรในระบบ KU-ERP โดยให.เริ่มดําเนินการตามแผนต้ังแต#เดือนสิงหาคม 2557 
เปJนต.นไป  
   ดังนั้นสํานักงานตรวจสอบภายใน จึงแจ.งให.หน#วยงานและคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจํา
คณะฯ ดําเนินการตามแผนฯ ดังนี้   

1. ให.หน#วยงานดําเนินการตรวจสอบสินทรัพย�ถาวรในระบบ KU-ERP ให.แล.วเสร็จและรายงานผลให.
มหาวิทยาลัยทราบภายในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2557 ตามแนวการตรวจสอบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้สามารถ 
Download แนวการตรวจสอบได.ท่ี www.ia.psd.ku.ac.th 

2. ให.คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําหน#วยงานเข.าร#วมสังเกตการณ� และให.คําปรึกษาแนะนํา
ในการตรวจสอบพัสดุประจําป\ พ.ศ.2557 ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป\ของหน#วยงานระหว#างเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557  

ท้ังนี้ สํานักงานเลขานุการ ได.ผู.บริหาร หน#วยงานภายใน/โครงการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในประจําคณะฯ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการทราบเพ่ือดําเนินการตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด
แล.วรายละเ อียดสืบค.น ท่ีhttp://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4S0OOCTVหรืออ. าง อิง ท่ี 
4S0OOCTV เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  
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มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ดังนี้  

1. มอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร หัวหน.าสํานักงานเลขานุการ กํากับดูแล และติดตามตรวจสอบร#วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับคณะฯ ให.หน#วยงาน และผู.ปฏิบัติงานในตําแหน#งนักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานให.เปJนไปตามนโยบายและแผนการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจํา
คณะ สถาบัน สํานัก ประจําป\งบประมาณ พ.ศ. 2557 

2. มอบรองคณบดีฝ&ายบริหารประสานงานกับคุณประไพพิศ ลลิตาภรณ� ผู.อํานวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือขอคําแนะนําและให.อนุเคราะห�ในการตรวจสอบ 

3.16 รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ2ายเงินรายได&ในระบบ KU-ERP  

          ด.วยสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10119/205 ลง
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 แจ.งรายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ#ายเงินรายได.ในระบบ KU-ERP นําเสนออธิการบดี 
รายละเอียดสืบค.น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4L0YG389 หรืออ.างอิง ท่ี 
4L0YG389เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 โดยแจ.งให.หน#วยงานพิจารณาดําเนินการตามข.อเสนอแนะระดับคณะ สถาบัน 
สํานัก ข.อ 1 – 4 ดังนี้  

1. ดําเนินการตามข.อเสนอแนะระดับคณะฯ ข.อ 1 – 4   ดังนี้  
1.1 ผู.บริหารหน#วยงาน ต.องเร#งรัดเจ.าหน.าท่ีคีย�ข.อมูลทางการเงินลงในระบบ ERP ให.ครบถ.วน 

ให.มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน งบการเงิน และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร/เงินฝากคลังให.ถูกต.องและ
เปJนป3จจุบัน  

1.2 ผู.บริหารหน#วยงาน ต.องพัฒนาความรู./ทักษะของเจ.าหน.าท่ีเก่ียวกับหลักการบัญชีสากล/
ระเบียบ/หลักเกณฑ�ต#างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

1.3 ผู.บริหารหน#วยงาน ควรพิจารณาทบทวนเงินยืมหมุนเวียนของภาควิชา เพ่ือมิให.มีการนําเงิน
นอกระบบมาใช.  

1.4 เจ.าหน.าท่ีการเงินบัญชีของแต#ละหน#วยควรติดตามทวงถามลูกหนี้ท่ีค.างชําระอย#างสมํ่าเสมอ 
หากยังไม#ชําระคืนตามกําหนด ให.ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย#างเคร#งครัด  

2. ปรับปรุงแก.ไขตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําหน#วยงาน  

3. ให.รายงานผลการปรับปรุงให.มหาวิทยาลัยทราบภายใน 60 วัน นับจากวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 
(จัดส#งภายในวันท่ี 26 กันยายน 2557)  

4. สําเนารายงานผลการตรวจสอบฯ ตามท่ีอ.างถึงให.คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจํา
หน#วยงานทุกท#านทราบ   

ท้ังนี้ คณบดีมอบหมายให.รองคณบดีฝ&ายบริหาร ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ประจําคณะฯ โครงการภาคพิเศษ หัวหน.างานคลังและพัสดุ และเจ.าหน.าท่ีการเงินบัญชี ประชุมเพ่ือดําเนินการตาม
ข.อเสนอแนะฯ โดยจัดประชุมเม่ือวันท่ี 7 สิหาคม 2557 และได.รายงานมติท่ีประชุมให.คณบดี เพ่ือรายงานมหาวิทยาลัย 
และกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้  

1. มอบให.หัวหน.างานคลังและพัสดุ ผู.ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ผู.ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีในส#วนของโครงการภาคพิเศษ ดําเนินการคีย�ข.อมูลทางการเงินในระบบ ERP 
ประจําป\ 2557 ให.ครบถ.วน และจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน งบการเงิน และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร/เงิน
ฝากคลังให.ถูกต.อง เปJนป3จจุบัน และรายงานให.ผู. บังคับบัญชาทราบตามลําดับ เพ่ือนําเสนอคณบดี รายงาน
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คณะกรรมการประจําคณะฯ เปJนประจําทุกเดือน  สําหรับข.อมูลทางการเงิน ประจําป\ 2555 และ 2556 ท่ียังไม#ได.คีย� 
หรือคีย�แล.วแต#ยังมิได.โพสต�เนื่องจากกองคลังปAดระบบ ERP แล.ว ขอให.ตรวจสอบและแก.ไขให.พร.อมท่ีจะโพสต�ได.เม่ือ
กองคลัง แจ.งเปAดระบบ ERP 

2. มอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร และสํานักงานเลขานุการ ประสานงานกับสาขาวิชาบัญชี โครงการ
จัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ เพ่ือจัดทําแผนโครงการพัฒนาความรู./ทักษะของเจ.าหน.าท่ีเก่ียวกับหลักการบัญชีสากล/
ระเบียบ/หลักเกณฑ�ต#างๆ ประจําป\ 2557 และ 2558 สําหรับผู.ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ สํานักงานเลขานุการ มีแผนดําเนินการ
โครงการพัฒนาบุคลากรด.านการเงินและบัญชี ป\งบประมาณ 2557 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้   

2.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู.เพ่ือพัฒนางานประจํา หัวข.อเรื่อง “เรียนรู.หลักการบัญชี... ไม#
ยากอย#างท่ีคิด” เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห.อง Sc9-503 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร.างความรู.พ้ืนฐานหลักการ
บัญชี ความหมายข.อมูลงบการเงิน และจัดทํารายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานให.ผู.บริหาร  เพ่ือเสริมทักษะ
ความสามารถในการอ#านและวิเคราะห�รายงานทางการเงินเพ่ือนําเสนอผู.บริหารใช.ในการวางแผนและตัดสินใจในการ
บริหาร และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน กลุ#มเป�าหมายของโครงการอบรม 
ได.แก# ผู.บริหาร นักวิชาการเงินและบัญชีของหน#วยงาน/โครงการภายในคณะฯ/โครงการภาคพิเศษ และผู.สนใจ จํานวน
ประมาณ 20 คน ท้ังนี้วิทยาเขตกําแพงแสน ขอให.เชิญเครือข#ายนักวิชาการเงินและบัญชีของหน#วยงานภายในวิทยาเขต
กําแพงแสน จํานวน 45 คน เข.าร#วมโครงการด.วย  

2.2 โครงการจัดการความรู.ด.านการเงินและบัญชี ของงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู.ด.านงานการเงิน บัญชี และพัสดุ กับหน#วยงานระดับภาควิชาและโครงการภาคพิเศษ เดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2557    

2.3 โครงการฝWกอบรมการจัดทํางบการเงิน และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร/เงินฝากคลังให.แก#
ผู.ปฏิบัติงานการเงินของคณะ/โครงการภาคพิเศษ จํานวนเป�าหมาย 10 – 15 คน ระยะเวลาดําเนินงานภายในเดือน
กันยายน 2557  

3. พิจารณาทบทวนเรื่องเงินยืมหมุนเวียนของภาควิชา เพ่ือมิให.มีการนําเงินนอกระบบมาใช. 
ประเด็นดังกล#าว เห็นชอบยืนยันใช.ตามรูปแบบเดิม โดยไม#มีเงินยืมหมุนเวียนในระดับภาควิชา/โครงการ เนื่องจาก
คณะฯ ใช.ระบบเงินสํารองจ#าย และนําฝากธนาคารท้ังหมด เนื่องจากคณะฯ มีการดําเนินงานแบบรวมศูนย�บริการด.าน
การคลังและพัสดุ ระดับภาควิชาไม#มีเจ.าหน.าท่ีปฏิบัติงานด.านการเงินและบัญชี และในส#วนของโครงการภาคพิเศษ มี
เงินทดรองจ#าย (สํารองจ#าย) โครงการละ 800,000 บาท ซ่ึงนําเงินฝากธนาคารท้ังหมด จึงไม#มีการนําเงินนอกระบบมา
ใช. และไม#เพ่ิมภาระงานให.ผู.ปฏิบัติงานในระดับภาควิชา  

4. มอบสํานักงานเลขานุการ จัดทําแนวทาง/วิธีการปฏิบัติในการยืมเงินเพ่ือเปJนค#าใช.จ#ายในการ
ดําเนินงาน/โครงการ และการจัดซ้ือ/จ.างตามระเบียบ และกํากับ ดูแลให.เจ.าหน.าท่ีการเงิน เร#งรัดติดตามทวงถามลูกหนี้
ท่ีค.างชําระอย#างสมํ่าเสมอ กรณีไม#ชําระคืนตามกําหนด ให.ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย#างเคร#งครัด เพ่ือให.เงินสํารองจ#าย มี
สภาพคล#องและสามารถบริหารงานได.อย#างมีประสิทธิภาพ     

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามข.อเสนอ 1 – 4  โดยมอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร และหัวหน.าสํานักงาน

เลขานุการเร#งรัด ติดตามให.มีการรายงานผลการดําเนินงานอย#างสมํ่าเสมอ และจัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงิน ประจําป\ 
2558 – 2561 ของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ให.แล.วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557  

3.17 รายงานผลการบันทึกบัญชีของปAงบประมาณ 2555 และ 2556 ในระบบ KU-ERP 

   ตามท่ีกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10105/ว 2459 ลงวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2557 แจ.งเลื่อนกําหนดการปAดระบบการบันทึกบัญชีของป\ 2555 และ 2556 จากเดิมวันท่ี 6 กรกฎาคม 
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2557 เปJนวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 24.00 น. และขอให.หน#วยงานระดับวิทยาเขต/คณะ/สํานัก/สถาบัน รายงาน
ผลการบันทึกข.อมูลตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  และจัดส#งรายงานผลการบันทึกข.อมูลป\ 2555 และ 2556 ส#งกองคลัง
ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 นั้น  

   สํานักงานเลขานุการ ได.รวบรวมรายงานผลการบันทึกข.อมูลของ ป\ 2555 และ 2556 ของคณะฯ 
และโครงการภาคพิเศษ รวม 6 โครงการ และจัดส#งรายงานให.กองคลังเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2557 เรียบร.อยแล.ว 
รายละเอียดตามแบบฟอร�ม รวม 7 หน#วยงาน ดังนี้  

1. คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  
2. โครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร�) ภาคพิเศษ 
3. โครงการหลักสูตรปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ 
4. โครงการหลักสูตรปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ 
5. โครงการหลักสูตรปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร�) ภาคพิเศษ 
- การบันทึกบัญชี ป\ 2555 ได.ทําการบันทึกบัญชี และ Post รายการเรียบร.อยแล.ว เหลือแต#

ตรวจสอบความถูกต.องในบัญชีแยกประเภท ในส#วนของเงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย� และรายการครุภัณฑ�  
- การบันทึกบัญชี ป\ 2556 ได.ทําการบันทึกบัญชี และ Post รายการเรียบร.อยแล.ว เหลือ

รายการเงินเดือน รายการโอนเงินภายในคณะ ซ่ึงคณะจัดทําให. รวมท้ังการโอนเงินจัดสรรค#าธรรมเนียมให.หน#วยงาน
ต#างๆ และตรวจสอบความถูกต.องในบัญชีแยกประเภท ในแต#ละรายการ ซ่ึงโครงการฯ จะรีบเร#งดําเนินการให.แล.วเสร็จ  

6. โครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท#องเท่ียว) ภาคพิเศษ  
- โครงการเริ่มดําเนินการตามแผนงบประมาณ ประจําป\ 2556  
- บันทึกข.อมูล ป\ 2556 เรียบร.อยแล.ว และอยู#ในระหว#างตรวจสอบความถูกต.องในการบันทึก

บัญชี เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีบางรายการผิดพลาด และมีบางรายการท่ีมิได.เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ 
แต#มีข.อมูลมารวมอยู#ในงบการเงินของโครงการ  

7. โครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ 
ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร หัวหน.าสํานักงานเลขานุการ กํากับดูแล 

และติดตามตรวจสอบให.หน#วยงาน โครงการภาคพิเศษ และผู.ปฏิบัติงานให.เปJนไปตามแผนและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ   

3.18 รายงานสถานภาพการเงิน ประจําเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557 
ด.วยหน#วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานการเงิน ข.อมูล ณ วันท่ี 25สิงหาคม 2557 ไตร

มาสท่ี 4เดือนท่ี 2โดยสามารถเบิกจ#ายงบดําเนินการแล.ว สัดส#วนร.อยละ 100(แผนฯ กําหนดร.อยละ 95 เม่ือสิ้นสุดไตร
มาส ท่ี 4 เ ดือน กันยายน 2557) รายละเ อียดอ.าง อิง ท่ี5B0WKQWNวัน ท่ี25สิ งหาคม 2557หรือสืบค.น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5B0WKQWN 

สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล.ว ร.อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ#ายแล.ว ร.อยละ 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 1,513,290.00 1,514,535.55 100.08 -1,245.55 1,514,535.55 100.08 
สํานักงานเลขานกุาร 50,540.00 54,058.50 106.96 -3,518.50 54,058.50 106.96 
สายวิชาคณิตศาสตร� 87,710.00 87,604.44 99.88 105.56 87,604.44 99.88 
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมฯ 128,640.00 128,512.20 99.90 127.80 128,512.20 99.90 
สายวิชาศิลปศาสตร� 70,546.00 70,723.00 100.25 -177.00 70,723.00 100.25 
โครงการจัดตั้งภาควชิาภาษาอังกฤษ 99,594.00 101,665.75 102.08 -2,071.75 101,665.75 102.08 
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สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล.ว ร.อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ#ายแล.ว ร.อยละ 
สายวิชาวิทยาศาสตร� 886,020.00 892,340.66 100.71  -6,320.66 892,340.66 100.71  
- สายวิชาวิทยาศาสตร� 100,000.00 101,431.00 101.43 -1,431.00 101,431.00 101.43 
- รายวิชาวิทย�สิ่งแวดล.อม 43,668.00 44,551.18 102.02 -883.18 44,551.18 102.02 
- รายวิชาชีวผลิตภัณฑ� 60,832.00 60,208.13 98.97 623.87 60,208.13 98.97 
สาขาชีววิทยา 186,360.00 188,555.57 101.18 2,195.57 188,555.57 101.18 
สาขาพฤกษศาสตร� 169,080.00 175,279.05 103.67 -6,199.05 175,279.05 103.67 
สาขาชีวเคม ี 111,800.00 110,027.75 98.41 1,772.25 110,027.75 98.41 
สาขาพันธุศาสตร� 139,750.00 139,511.62 99.83 238.38 139,511.62 99.83 
สาขาสตัววิทยา 74,530.00 72,776.36 97.65 1,753.64 72,776.36 97.65 
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 470,000.00 469,999.32 100.00 0.68 469,999.32 100.00 
โครงการจัดต้ังสายวิชาฟJสิกส� 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 11,914.00 94.03 756.00 11,914.00 94.03 
โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 191,420.00 190,535.88 99.54 884.12 190,535.88 99.54 

รวมท้ังสิ้น 3,796,000.00 3,796,000.00 100.00 0.00 3,796,000.00 100.00 

อนึ่ง หน#วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ได.ตรวจสอบรายงานสรุปอัตราส#วนงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ข.อมูล ณ วันท่ี 25สิงหาคม 2557 เรียงตามหมวดรายจ#าย แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาโดยสรุป ดังนี้  

เงินเดือน    เบิกจ#ายแล.ว 88.28% 
ค#าจ.างประจํา   เบิกจ#ายแล.ว 94.18%  
ค#าจ.างชั่วคราว   เบิกจ#ายแล.ว 88.12%  
ค#าตอบแทน   เบิกจ#ายแล.ว 68.46% 
ค#าใช.สอย   เบิกจ#ายแล.ว 51.05% 
ค#าวัสดุ     เบิกจ#ายแล.ว 124.41% 
เงินอุดหนุน    เบิกจ#ายแล.ว 100% 
ค#าครุภัณฑ�    เบิกจ#ายแล.ว 99.91% 
ค#าสาธารณูปโภค   เบิกจ#ายแล.ว 100% 

รวม 77,568,100 บาท อนุมัติจ#ายแล.วถึงเดือนนี้74,452,935.84 บาท คิดเปJนร.อยละ 95.98 ฎีกา
เบิกจ#ายแล.ว 73,824,564.40 บาท คิดเปJนร.อยละ 95.17 เบิกจ#ายจริง 67,634,031.29 บาท คิดเปJนร.อยละ 87.19สรุป
การเบิกจ#ายเงินงบประมาณ ประจําป\ 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?490PYU3Qหรือ
อ.างอิงท่ี490PYU3Qวันท่ี21กรกฎาคม 2557 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร หัวหน.าสํานักงานเลขานุการ เร#งรัดติดตาม

ให.ทุกหน#วยงาน/โครงการ ดําเนินการเบิกจ#ายเงินงบประมาณให.เปJนไปแผนและเป�าหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
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3.19 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557 

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

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

หน#วย : บาท 

เดือน 
  

ปAงบประมาณ 
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 
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 
กรกฎาคม 546,782.95 620,965.05 -74,182.10 -11.95 

รวม 5,372,223.59 5,354,223.01 18,000.58 0.34 
 
 

แผนภูมิ เปรียบเทียบสถิติการใช&ไฟฟTาจําแนกตามจํานวนเงินท่ีใช&ในแต2ละเดือน 
ประจําปA 2556และ 2557 

 

 

 

-

100,000.00 

200,000.00 

300,000.00 

400,000.00 

500,000.00 

600,000.00 
2557 2556



15 

 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบมอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร และหัวหน.า
สํานักงานเลขานุการ ให.ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน การรณรงค�ให.บุคลากรช#วยกัน
อนุรักษ� และประหยัดพลังงาน และควรให.แม#บ.านช#วยดูแลการปAดไฟฟ�าแสงสว#าง เครื่องปรับอากาศ
ห.องเรียน และห.องอ่ืน ๆ ท่ีเปAดท้ิงไว.และไม#มีการใช.งาน โดยรายงานให.หน#วยอาคารสถานท่ีทราบ    

3.20 รายงานผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจําปA 2557 คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� 
ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายประกันคุณภาพ แจ.งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ ประจําป\ 

2557 ซ่ึงเปJนการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ป\การศึกษา 2556 ระหว#างวันท่ี 29-31 
กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะศิลปศาสตร� และวิทยาศาสตร�  ป\การ ศึกษา 2556ตามกระบวนการในระบบประกัน คุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� โดยประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบป\การศึกษา 2556 (1 
มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และรวบรวมข.อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ�อาจารย� จํานวน 6 คน บุคลากร 
จํานวน 6 คนผู.ใช.บัณฑิต/ศิษย�เก#า 3 คนและนิสิตทุกระดับการศึกษา จํานวน 8 คน  และรายงานผลการประเมินฯ ว#า
คณะฯ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบท้ัง 9 องค�ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัว
บ#งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 37 ตัวบ#งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.43 ได&คุณภาพระดับดี
ส#วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.80 ได&คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได.ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค�ประกอบคุณภาพรวม 37 ตัวบ#งชี้ 

องค�ประกอบ
คุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การดาํเนินงานต&องปรบัปรุง

เร2งด2วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต&องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช& 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดมีาก 

องค�ประกอบที่ 1 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี
องค�ประกอบที่ 2 3.32 4.00 4.30 3.95 การดําเนินงานระดับด ี
องค�ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค�ประกอบที่ 4 3.49 3.50 2.42 2.96 การดําเนินงานระดับพอใช. 
องค�ประกอบที่ 5 - 3.00 3.67 3.33 การดําเนินงานระดับพอใช. 
องค�ประกอบที่ 6 - 4.00 3.50 3.67 การดําเนินงานระดับด ี
องค�ประกอบที่ 7 - 4.50 4.35 4.47 การดําเนินงานระดับด ี
องค�ประกอบที่ 8 - 3.00 - 3.00 การดําเนินงานระดับพอใช. 
องค�ประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ2งชี ้
ของทุกองค�ประกอบ 

3.36 4.00 3.65 3.80 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับพอใช. 

การดําเนินงาน
ระดับด ี

การดําเนินงาน
ระดับด ี

    

ท้ังนี้คุณธเนศ ดาวรุ#งโรจน� เลขานุการคณะกรรมการตรวจฯ แจ.งว#า รศ.จิตราภรณ� ธวัชพันธุ� ชี้แจงว#า
คณะฯ มีการประเมินตามตัวบ#งชี้ เพียง 36 ตัวบ#งชี้ โดยไม#ประเมินตัวบ#งชี้ สมศ.4 ผลงานของผู.สําเร็จการศึกษาระดับ
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ปริญญาเอกท่ีได.รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร# เนื่องจากในรอบป\ดังกล#าวคณะฯไม#มีผู.สําเร็จการศึกษา จึงไม#ประเมินในข.อนี้ 
นอกจากนี้ (ร#าง) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ป\การศึกษา 2556  
พร.อมแก.ไขเพ่ิมเติม และข.อคําถาม ได.ส#ง e-mail ให.คุณธเนศ ดาวรุ#งโรจน� กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจติดตามฯ แล.ว อยู#ในระหว#างรอผลตอบรับ  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมขอให.ติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ เพ่ือขอทราบตัวบ#งชี้ใดท่ีไม#ผ#านพร.อม
เหตุผลของกรรมการฯ เพ่ือให.ผู.บริหารคณะฯ สามารถจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงองค�ประกอบ และตัวบ#งชี้ดังกล#าวได.   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  

1. มอบผู.ช#วยคณบดีฝายประกันคุณภาพ ประสานงานติดตามผลรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ป\การศึกษา 2556   

2. มอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร รองคณบดีฝ&ายวิชาการ รองคณบดีฝ&ายวิจัย ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายประกัน
คุณภาพ และหัวหน.าสํานักงานเลขานุการ จัดทําร#างแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาคณะฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ ภายในเดือนตุลาคม 2557   

3.21 การรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�ประจําปA 2557  

สืบเนื่องจากคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�มีแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ป\ 2557 มีความ
เสี่ยง 4 ด.าน คือด.านความปลอดภัยต#อชีวิตและทรัพย�สิน ด.านการวิจัย ด.านบริการวิชาการและด.านวิชาการ ซ่ึงยังมี
ความเสี่ยงท่ียังคงเหลืออยู#ตามแผนความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงคณะฯ จะต.องรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบฟอร�ม R-ERM.F3 ให.หน#วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณะฯ ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันพุธท่ี 20 สิงหาคม 2557 ได.พิจารณาแล.วมีมติเห็นชอบ
ให.รองคณบดีฝ&ายบริหารรวบรวมข.อมูลการดําเนินงานความเสี่ยงคณะฯ นําเสนอภายในวันท่ี 22 สิงหาคม 2557 
รายละเอียดข.อมูลดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร และหัวหน.าสํานักงานเลขานุการ 
ดําเนินการเสนอคณบดีเพ่ือแต#งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต#ละด.าน เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําป\ 2558 ในด.านต#าง ๆ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ภายในเดือนตุลาคม 2557     

3.22 การแต2งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� สิ้นสุดวาระตามวาระ
ของคณบดี ผศ.ดร.ชานันก� สุดสุข ดังนั้น เพ่ือให.การทํางานในส#วนของการบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� ดําเนินการได.ตามแผนฯ และกอปรกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณะฯ ครั้งท่ี 2/2557 
เม่ือวันพุธท่ี 20 สิงหาคม 2557 พิจารณาแล.ว มีมติเห็นชอบให.เสนอแต#งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลป
ศาสตร�และวิทยาศาสตร�ชุดใหม# ดังนี้ 

1. คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ&ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ&ายวิชาการ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ&ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
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5. รองคณบดีฝ&ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายประกันคุณภาพ กรรมการ 
7. ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจกรรมนิสิต กรรมการ 
8. ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายพัฒนานิสิต กรรมการ 
9. หัวหน.าสายวิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร� กรรมการ 
10. หัวหน.าสายวิชาวิทยาศาสตร� กรรมการ 
11. หัวหน.าสายวิชาศิลปศาสตร� กรรมการ 
12. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี กรรมการ 
13. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟAสิกส� กรรมการ 
14. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
15. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร� กรรมการ 
16. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
17. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร� กรรมการ 
18. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ กรรมการ 
19. ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร� กรรมการ 
20. หัวหน.าศูนย�ส#งเสริมการวิจัยและถ#ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
21. หัวหน.าสํานักงานเลขานุการคณะ กรรมการและเลขานุการ 
22. หัวหน.างานนโยบายและแผน กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ 
23. นายจุฑาธร จารุสันต� กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยให.ปรับสายวิชาเปJนภาควิชา และมอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร หัวหน.า

สํานักงานเลขานุการ และหัวหน.างานนโยบายและแผน จัดทําและเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป\ 2558 ภายใน
เดือนตุลาคม 2557    

3.23 การแต2งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได& คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   
เพ่ือให.การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได. คณะศิลปศาสตร�และ

วิทยาศาสตร� เปJนไปตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเงินรายได.มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร� โดย
ให.คณะกรรมการชุดนี้ปฏิบัติหน.าท่ีตามข.อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ว#าด.วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได.และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณะฯ ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันพุธท่ี 
20 สิงหาคม 2557 ได.พิจารณาแล.ว มีมติเห็นชอบให.เสนอชื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได. คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได. คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� 

1. คณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประธานกรรมการ 
2. หัวหน.าสายวิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร� กรรมการ 
3. หัวหน.าสายวิชาวิทยาศาสตร� กรรมการ 
4. หัวหน.าสายวิชาศิลปศาสตร� กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ&ายบริหาร กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ&ายวิชาการ กรรมการ 
7. หัวหน.าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
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8. หัวหน.าหน#วยงานการเจ.าหน.าท่ี กรรมการและเลขานุการ 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให.แต#งต้ังคณะกรรมการฯ ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ท่ี 
473/2557 โดยยกเลิกคําสั่งเดิม และปรับสายวิชาเปJนภาควิชา  

3.24 ขออนุมัติจ&างพนักงานเงินรายได& ตําแหน2ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณะฯ ครั้งท่ี 1/2557 คณบดีเสนอเก่ียวกับ
การจ.างพนักงานเงินรายได. ตําแหน#งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา โดยพิจารณาถึงภาระงานด.านการเงิน 
การคลังและพัสดุ และด.านแผนงานของคณะฯ ท่ีประชุมมีมติมอบให.สํานักงานเลขานุการดําเนินการวิเคราะห�
อัตรากําลังของผู.รับผิดชอบการทํางานด.านนี้ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณะฯ ครั้งท่ี 2/2557 
เม่ือวันพุธท่ี 20 สิงหาคม 2557 รองคณบดีฝ&ายบริหารนําเสนอต#อท่ีประชุมควรเพ่ิมตําแหน#งนักวิชาการเงินและบัญชี1 
อัตรา ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยขอสนับสนุนจากโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท#องเท่ียว) ภาค
พิเศษQ12  ท้ังนี้ การจ.างพนักงานเงินรายได.ตําแหน#งนักวิชาการเงินและบัญชี ให.พิจารณาแผนงบประมาณรายจ#าย 
ประจําป\ 2558 เพ่ือกําหนดระยะเวลาการจ.าง เพ่ือปรับแผนงบประมาณรายจ#ายประจําป\ อัตราค#าจ.าง และ
ป\งบประมาณ พ.ศ.2559 ขอให.โครงการฯ Q12 สนับสนุน หลังจากนั้น โครงการฯQ13 จะเปJนหน#วยสนับสนุน
งบประมาณต#อเม่ือโครงการฯ Q12 ปAดโครงการ สําหรับอัตราค#าจ.าง ขอจ.างในอัตราเดือนละ 15,000 บาท  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให.เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได.คณะฯ กําหนด
กรอบอัตราใหม# ตําแหน#ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค#าจ.าง 15,000 บาท โดยขอความอนุเคราะห�
งบประมาณสนับสนุนการจ.างจากโครงการ บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท#องเท่ียว) ภาคพิเศษ Q12 ป\งบประมาณ 
2558 – 2559 และ Q13 ต้ังแต#ป\งบประมาณ 2560 เปJนต.นไป  

3.25 หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน/ค2าจ&างของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�    
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณะฯ ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันพุธท่ี 20 

สิงหาคม 2557 พิจารณาเก่ียวกับหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน/
ค#าจ.าง บุคลากรคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�แล.ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ในส#วนเกณฑ�การคิดคะแนนตามเกณฑ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มี 5 ระดับ คือระดับดีเด#น 
ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช.และต.องปรับปรุง 

2. สําหรับผู.ประเมินระดับคณะ 
2.1 คณบดีเปJนผู.ประเมินตามแบบ ปผ.มก.2 ผู.รับการประเมินได.แก#รองคณบดี ผู.ช#วยคณบดี 

หัวหน.าสายวิชา หัวหน.าสํานักงานเลขานุการคณะ และประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา พิจารณาสัดส#วน 60:40 
2.2 หัวหน.าสายวิชาเปJนผู.ประเมินตามแบบ ปผ.มก.3 ผู.รับการประเมินได.แก#ผู.ปฏิบัติงานในสาย

วิชา พิจารณาสัดส#วน 60:40 
2.3 หัวหน.าสํานักงานเลขานุการคณะฯเปJนผู.ประเมินตามแบบ ปผ.มก.3 ผู.รับการประเมินได.แก#

ผู.ปฏิบัติงานในสํานักงานเลขานุการคณะ พิจารณาสัดส#วน 60:40 
3. การบริหารวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข.าราชการ 

3.1 วงเงินงบประมาณร.อยละ 0.1 ของเงินเดือนรวมหน#วยงาน ให.คณบดีเปJนผู.พิจารณา 
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3.2 วงเงินงบประมาณร.อยละ 2.8ของเงินเดือนรวมหน#วยงาน ให.หัวหน.าสาย/ประธานโครงการ/
หัวหน.าสํานักงานเลขานุการคณะ เปJนผู.พิจารณา 

3.3 คณบดีจะพิจารณาให.คะแนนตามข.อเสนอของหัวหน.าสาย/ประธานโครงการ/หัวหน.า
สํานักงานเลขานุการคณะ ในสัดส#วน 60:40 และการเรียงลําดับบุคลากร 

3.4 สําหรับบุคลากรท่ีลาศึกษาต#อให.ร.อยละของวงเงินข้ึนอยู#กับหน#วยงานนั้น และสําหรับ
หน#วยงานท่ีเพ่ิงมีการปรับเปลี่ยนหัวหน.าสาย/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาของหน#วยงานขอให.หัวหน.าคนเดิมเปJนผู.
พิจารณาด.วย  

4. การบริหารวงเงินสําหรับการเลื่อนค#าจ.างพนักงานเงินงบประมาณ 
4.1 วงเงินงบประมาณร.อยละ 0.1 ของค#าจ.างรวมหน#วยงาน ให.คณบดีเปJนผู.พิจารณา 
4.2 วงเงินงบประมาณร.อยละ 3.9 ของค#าจ.างรวมหน#วยงาน ให.หัวหน.าสาย/ประธานโครงการ/

หัวหน.าสํานักงานเลขานุการคณะ เปJนผู.พิจารณา 
4.3 คณบดีจะพิจารณาให.คะแนนตามข.อเสนอของหัวหน.าสาย/ประธานโครงการ/หัวหน.า

สํานักงานเลขานุการคณะ ในสัดส#วน 60:40 และการเรียงลําดับบุคลากร 
4.4 สําหรับบุคลากรท่ีลาศึกษาต#อให.ร.อยละของวงเงินข้ึนอยู#กับหน#วยงานนั้น และสําหรับ

หน#วยงานท่ีเพ่ิงมีการปรับเปลี่ยนหัวหน.าสาย/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาของหน#วยงานขอให.หัวหน.าคนเดิมเปJนผู.
พิจารณาด.วย  

5. การบริหารวงเงินสําหรับการเลื่อนค#าจ.างพนักงานเงินรายได.  
5.1 หลักเกณฑ�และแนวทาง วิธีการดําเนินงานให.เปJนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได. คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� และ 
5.2 ให.ดําเนินการตามเกณฑ�ข.อ 4 โดยอนุโลม โดยไม#ขัดแย.งกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลฯ   
ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

วาระท่ี  4 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ  

4.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2557 
 ตามท่ีกําหนดให.หน#วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ

แจ.งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
งานนโยบายและแผน สรุปรายงานผลการดําเนินงานของหน#วยงานภายใน/โครงการ และฝ&ายต#างๆ 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2557 รายงานเม่ือวันท่ี 21สิงหาคม 2557 รายละเอียดอ.างอิงท่ี 5710G1LP เม่ือวันท่ี 21
สิงหาคม 2557หรือสืบค.นท่ีhttp://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5710G1LP ดังนี้  
ลําดับ 

ท่ี หน2วยงาน 
การนําส2งรายงาน 

มิถุนายน 2557 กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 

1 ฝ&ายบรหิาร 4มิ.ย.57 ไม#มีรายงาน ไม#มีรายงาน 

2 ฝ&ายวิชาการ   4มิ.ย.57  7ก.ค.57 ไม#มีรายงาน 

3 ฝ&ายวิจัย  ไม#มีรายงาน ไม#มีรายงาน ไม#มีรายงาน 

5 ฝ&ายกิจการนิสติ 4มิ.ย.57  10ก.ค.57  7ส.ค.57 
6 ฝ&ายวางแผนและพัฒนา 4มิ.ย.57  3ก.ค.57 - 
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ลําดับ 
ท่ี หน2วยงาน 

การนําส2งรายงาน 
มิถุนายน 2557 กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 

7 ฝ&ายประกันคุณภาพ 4มิ.ย.57  4ก.ค.57 ไม#มีรายงาน 

8 ฝ&ายวิเทศสัมพันธ� ไม#มีรายงาน ไม#มีรายงาน ไม#มีรายงาน 

9 สายวิชาคณติศาสตร� 9มิ.ย.57  7ก.ค.57  7ส.ค.57 
10 สายวิชาวิทยาศาสตร�  14ส.ค.57  14ส.ค.57  21ส.ค.57 
11 สายวิชาศิลปศาสตร� 13มิ.ย.57  10ก.ค.57  15ส.ค.57 
12 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ  1ก.ค.57  1ก.ค.57  8ส.ค.57 
13 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร� ภ.พิเศษ  14ส.ค.57  14ส.ค.57  14ส.ค.57 
14 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ 6มิ.ย.57  14ส.ค.57  14ส.ค.57 
15 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ 3มิ.ย.57  3ก.ค.57  7ส.ค.57 
16 โครงการปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท#องเท่ียว) ภาคพิเศษ  ไม#มีรายงาน ไม#มีรายงาน ไม#มีรายงาน 

18 โครงการปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร�) ภาคพิเศษ  7ก.ค.57  7ก.ค.57 21ส.ค.57 
19 ศูนย�ส#งเสริมการวิจัยและถ#ายทอดเทคโนโลย ี  18ส.ค.57  18ส.ค.57  18ส.ค.57 
20 สํานักงานเลขานุการ 4มิ.ย.57  3ก.ค.57 8ส.ค.57 
21 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี  1ก.ค.57  1ก.ค.57 20ส.ค.57 
22 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟAสิกส� 16มิ.ย.57  10ก.ค.57 21ส.ค.57 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 12มิ.ย.57  10ก.ค.57  13ส.ค.57 
24 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร�  1ก.ค.57  1ก.ค.57  14ส.ค.57 
25 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร�  7ก.ค.57  7ก.ค.57 21ส.ค.57 
26 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 6มิ.ย.57  10ก.ค.57 7ส.ค.57 
27 โครงการจัดตั้งสายวิชาภาษาอังกฤษ จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง จะจัดส#งภายหลัง 

28 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร� 6 มิ.ย.57 4 ก.ค.57 14 ส.ค.57 
รวมหน2วยงานท่ีไม2ส2งรายงาน 4 5 7 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

4.2 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ&าง งบลงทุน ประจําเดือนกรกฎาคม 2557  

หน#วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ.างรายการครุภัณฑ� เงิน
งบประมาณประจําป\ 2557 และผลการจัดซ้ือจัดจ.างเงินรายได. ประจําป\ 2557 ไตรมาสท่ี 4 (ต้ังแต#วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
ถึงวัน ท่ี  25สิ งหาคม 2557) รายละเอียดอ. าง อิง ท่ี  5B13JGMVเ ม่ือวัน ท่ี  25 สิ งหาคม 2557 หรือสืบค.น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5B13JGMV 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

4.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก2อสร&างอาคาร ประจําเดือนกรกฎาคม 2557  

 หน#วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานความก.าวหน.าในการดําเนินงานโครงการก#อสร.างอาคาร 2 
โครงการ จากเงินกู. สอ.มก. ประจําป\ 2557 รายละเอียดอ.างอิงท่ี5B0YU7K6 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557หรือสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5B0YU7K6 ดังนี้   
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ลําดับท่ี โครงการ วงเงินค#าก#อสร.าง ความก.าวหน.าในการดําเนินงาน 
1 โครงการก#อสร.างอาคารศูนย�

การศึกษาอุตสาหกรรมบริการ
นานาชาติ 

438,700,000บาท  
 

กําหนดตรวจรับงานก#อสร.าง งวดท่ี 8 วันท่ี 26สิงหาคม 
2557 โดยมีรายละเอียดความก.าวหน.าโครงการ ดังน้ี 
สัญญาเริ่ม 12 มีนาคม 2556  วันสิ้นสุดสัญญา 28 สิงหาคม 
2558งวดงาน/เงิน 15 งวด 
ระยะเวลาก#อสร.างตามสัญญา  900  วัน 
ใช.เวลาในการก#อสร.างไปแล.ว   527  วัน 
เหลือระยะเวลาก#อสร.างตามสัญญา  373  วัน 
ความก.าวหน.าตามแผนงานหลัก     62.00 % 
ความก.าวหน.าท่ีทําได.จริง             61.01 % 
ช.ากว#าแผนงานหลัก คิดเปJน%       0.99 % 
ช.ากว#าแผนงานหลัก คิดเปJนวัน     7 วัน 
เบิกจ#ายเงินประจํางวดแล.ว  153,545,000.- บาทคงเหลือ 
285,155,000 บาท  

2 โครงการก#อสร.างอาคารกิจกรรม
นิสิต 

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

ดําเนินการก#อสร.างเสร็จเรียบร.อยแล.ว  

อนึ่ง ประธานแจ.งว#าจากการก#อสร.างอาคารศูนย�การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติในป3จจุบัน
สภาพอาคารไม#สอดคล.องกับการอนุรักษ�พลังงาน บางส#วนแสงสว#างไม#เพียงพอ ดังนั้นจึงพิจารณาให.มีการปรับแบบ
เพ่ิมเติมเพ่ือให.ลดการใช.กระแสไฟฟ�าและสามารถอนุรักษ�พลังงานได.      

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

4.4 การติดตามเร2งรัดการใช&จ2ายเงินงบประมาณรายจ2ายประจําปA พ.ศ. 2557 

ด.วยงานงบประมาณ กองคลัง บางเขนมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10105/ว 10009 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง การติดตามเร#งรัดการใช.จ#ายเงินงบประมาณรายจ#ายประจําป\ พ.ศ. 2557 โดยอ.างถึงมาตรการและแนว
ทางการเร#งรัดการใช.จ#ายเงินงบประมาณ ป\งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ่ึงกองคลังได.กําหนดแนวทางเร#งรัดการใช.จ#ายเงิน
งบประมาณ และปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ#ายประจําป\ พ.ศ.2557 อ.างอิงท่ี XB0OXZLE เม่ือวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2556หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XB0OXZLE และกอปร
กับใกล.สิ้นป\งบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนั้นเพ่ือให.การใช.จ#ายเงินงบประมาณเปJนไปตามเป�าหมายท่ีรัฐบาลกําหนด กอง
คลังจึงขอความร#วมมือเร#งดําเนินการให.เปJนไปตามท่ีกองคลังได.แจ.งแนวทางการเร#งรัดการใช.จ#ายเงินงบประมาณ
รายจ#ายประจําป\ พ.ศ. 2557 และปฏิทินการบริหารงบประมาณไว.ดังนี้ 

1. ดําเนินการเบิกจ#ายเงินงบประมาณภาพรวมเม่ือสิ้นไตรมาส 4 ให.ได.ร.อยละ 95 

2. ดําเนินการเบิกจ#ายเงินงบประมาณ งบลงทุน (ค#าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก#อสร.าง) ให.ได.ร.อยละ 82 
ของงบลงทุนท่ีได.รับจัดสรร 

3. จัดทํา PO ในระบบ Web online และตรวจสอบรายการหากมีการจัดทํา PO ซํ้าในระบบขอให.
ทําการยกเลิกรายการโดยเร็ว 

4. จัดส#งใบสําคัญเงินงบประมาณ ระบบ Budget (BG01)/งบประมาณเบิกแทนให.จัดส#งภายในวันท่ี 
15 สิงหาคม 2557 ส#งหลังจากท่ีกําหนดขอให.แนบเรื่องท่ีได.รับอนุมัติให.ผ#อนผันประกอบ 
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5. การขอกันเงินไว.เบิกเหลื่อมป\ 2557 และขยายเวลาเบิกจ#ายเงิน ก#อนป\งบประมาณ 2557 ให.
จัดส#งภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2557(แนบใบ PO โดยระบุเลขท่ี BG สถานะยังไม#ส#งกองคลังประกอบด.วย) 

6. กรณีมีเงินเหลือจ#ายจากการดําเนินงานขอให.โอนไปต้ังจ#ายเปJนค#าสาธารณูปโภคเปJนลําดับแรก 
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช.จ#ายงบประมาณรายจ#ายประจําป\ พ.ศ.2557 

7. การขอขยายเวลาเก็บรักษาเงิน งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับงบประมาณ
ก#อนป\ 2557 ส#งเรื่องถึงกองคลังภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 ท้ังนี้ รายการดังกล#าวต.องเปJนรายการท่ีได.เคยขออนุมัติ
ขยายเวลาเก็บรักษาเงินไว.แล.วและได.รับการอนุมัติให.ขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงิน ได.จนสิ้นเดือนกันยายน 2557 (เงิน
อุดหนุนท่ัวไป ประจําป\งบประมาณ 2557 สามารถเก็บรักษาเงินรายได.ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2558)  

ท้ังนี้ สํานักงานเลขานุการ ได.มอบหมายให.งานคลังและพัสดุ ทราบและดําเนินการเร#งรัดการ
ดําเนินงานให.เปJนไปตามปฏิทินการบริหารงบประมาณ ประจําป\ 2557 และแจ.งให.หน#วยงานภายในโครงการทราบ เพ่ือ
ถือปฏิ บั ติ ด. ว ยแล. ว  ร ายละ เ อี ยดอ. า ง อิ ง ท่ี  4E0ZQOGV เ ม่ื อ วั น ท่ี  27  กรกฎาคม  2557  หรื อสื บค. น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4E0ZQOGV 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ   
มติท่ีประชุม   รับทราบ โดยมอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร และหัวหน.าสํานักงานเลขานุการ เร#งรัด

ติดตามผลการดําเนินงาน  

4.5 การเสนอช่ือบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน2วยงานท่ีสมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งท่ี 21 พ.ศ.2557 

ด.วยกองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� มีหนังสือท่ี ศธ 0513.10102/ว 1332 ลงวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2557 แจ.งว#ามูลนิธิโทเรเพ่ือการส#งเสริมวิทยาศาสตร� ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะ
บุคคล และ/หรือหน#วยงานท่ีสมควรได.รับรางวัลวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งท่ี 21 พ.ศ.
2557 โดยเสนอชื่อหน#วยงานท่ีมีผลงานดีเด#นด.านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ท้ังนี้สามารถดาวน�โหลดแบบฟอร�มจาก
www.ttsf.or.thและนําส#งแบบลับเฉพาะภายในวันท่ี 22 กันยายน 2557 ไปยังศาสตราจารย� ดร.ยอดหทัย เทพธรา
นนท�yod@biotec.or.thหรือจัดส#งทางไปรษณีย� รายละเอียดอ.างอิงท่ี 4M0MOVU9 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4M0MOVU9 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ   
มติท่ีประชุม   รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ&ายวิจัย หัวหน.าภาควิชา/โครงการจัดต้ังภาควิชา

พิจารณาเสนอคณบดีภายในกําหนดวันท่ี 22 กันยายน 2557  

4.6 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเจรจาความร2วมมือด&านการเรียนการสอนและวิจัยด&านเคมีกับ
หน2วยงานในต2างประเทศ  

ด.วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20411/304 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 
2557 เรื่อง ขอสรุปผลการดําเนินงานโครงการเจรจาความร#วมมือด.านการเรียนการสอนและวิจัยด.านเคมีกับหน#วยงาน
ในต#างประเทศ โดยดําเนินการระหว#างวันท่ี 28 - 30 พฤษภาคม 2557 โดยมี Assist. Prof. Joseph Alia ได.บรรยาย
สรุปเก่ียวกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนด.านวิจัยสําหรับหลักสูตร Bachelor of Arts in Chemistry ท่ื 
University of Minnesota at morris รวม 2 ครั้ง โดยมีคณาจารย�เคมี 11 คน และนิสิตสาขาเคมี รวม 5 คน โดยเข.า
ร#วมรับฟ3ง แลกเปลี่ยนความเห็น มีการสรุปรูปแบบในการทําวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี การสร.างรายวิชาทางด.าน
การวิจัย และความเปJนไปได.ในการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว#างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และ University of 
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Minnesota at morrisรวมถึงรูปแบบการทําบันทึกข.อตกลง (MOU.) ในระดับคณะฯ และภาควิชา รายละเอียดสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?570XVTA0หรืออ.างอิงท่ี 570XVTA0เม่ือวันท่ี 21 
สิงหาคม 2557 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ   
มติท่ีประชุม   รับทราบ และมอบประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี ดําเนินการเสนอแนวทางการ

จัดทําบันทึกข.อตกลงทางวิชาการ (MOU)  

4.7 คณะมนุษยศาสตร� เห็นชอบให&ยืมใช&หลักสูตร ศศ.บ.(การท2องเท่ียว) เปJดสอน ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� มีบันทึกท่ี ศธ 0513.204/0396 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2557 ขออนุมัติยืมหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาการท#องเท่ียว มาเปAดสอนท่ี คณะฯ ต้ังแต#ภาคต.น ป\การศึกษา 2558 เปJน
ต.นไป โดยโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา เปJนหน#วยงานรับผิดชอบหลักสูตร นั้น  

บัดนี้คณะมนุษยศาสตร� แจ.งว#าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําภาควิชาศิลปาชีพ ในการประชุมวาระ
พิเศษ เม่ือวันศุกร�ท่ี 1 สิงหาคม 2557 พิจารณาเห็นชอบให.คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ยืมหลักสูตร ศศ.บ.(การ
ท#องเท่ียว) มาเปAดสอน ณ โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ได. รายละเอียดสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?500UVIBMหรืออ.างอิงท่ี 500UVIBMเม่ือวันท่ี 14 
สิงหาคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ   
มติท่ีประชุม   รับทราบ และมอบโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. ดําเนินการต#อไป  

4.8 ขอความร2วมมือเสนอช่ือศิษย�เก2า มก.ดีเด2น ประจําปA พ.ศ. 2558  

ด.วยสมาคมนิสิตเก#ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ในพระบรมราชูปถัมภ� มีหนังสือท่ี ส.มก.(น) 
105/2557 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2557 แจ.งขอความร#วมมือเสนอชื่อนิสิตเก#ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําป\ 
พ.ศ.2558 ท่ีอยู#ในรุ#น ชมรม สมาคม หรือหน#วยงาน เปJนผู.ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ท้ังนี้ขอให.จัดส#งประวัติและ
ผลงานมายังสมาคม ได.ต้ังแต#บัดนี้เปJนต.นไป กําหนดปAดรับสมัครวันเสาร�ท่ี 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น. 
สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ไม#รับเอกสารเพ่ิมเติมใดๆท้ังสิ้น หลังจากปAดรับสมัครแล.วรายละเอียดอ.างอิงท่ี 4Q0Z6SGFเม่ือวันท่ี 
4 สิงหาคม 2557 หรือสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4Q0Z6SGF 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ และมอบผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการนิสิตพิจารณาเสนอชื่อ  

4.9 ขอให&รายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ ประจําปAการศึกษา พ.ศ.2556  

ด.วยกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว.0844 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2557 แจ.งขอให.รายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ ประจําป\การศึกษา พ.ศ.2556 (1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) 
ตามแบบฟอร�มท่ีกําหนดและจัดส#งกองแผนงานภายในวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2557 จํานวน 1 ชุด ท้ังนี้การรายงานงบ
การเงินของโครงการฯ ขอให.ใช.งบการเงินชุดท่ีผ#านการตรวจรับรองจากผู.สอบบัญชีของโครงการฯ และขอให.จัดส#งงบ
การเงินฉบับจริงให.กองคลัง จํานวน 1 ชุด และงบการเงินฉบับสําเนาให.กองแผนงานจํานวน 1 ชุด เพ่ือรวมข.อมูลสรุป
เ ส น อ อ ธิ ก า ร บ ดี ต# อ ไ ป  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ. า ง อิ ง ท่ี 4S0TBIAC เ ม่ื อ วั น ท่ี  6  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 7 ห รื อ สื บ ค. น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4S0TBIAC นั้น  
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สํานักงานเลขานุการ ได.แจ.งประธานโครงการภาคพิเศษ ทราบเพ่ือพิจารณาจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการแล.ว โดยขอให.จัดส#งงานนโยบายและแผน เพ่ือรวบรวมนําเสนอคณะฯ ต#อไป   

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ    
มติท่ีประชุม   รับทราบโดยมอบรองคณบดีฝ&ายบริหาร และหัวหน.าสํานักงานเลขานุการ 

ประสานงานเรื่องการแต#งต้ังผู.ตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบงบการเงินโครงการภาคพิเศษ ประจําป\ 2556 กับ ผศ.วิมล 
รอดเพชร ผู.ช#วยอธิการบดีฝ&ายการเงิน และคุณประไพพิศ ลลิตาภรณ� ผู.อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

4.10 แผนการรับนิสิตใหม2 ประจําปAการศึกษา 2558  

ด.วยกองบริการการศึกษา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/ว 0735 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 ขอ
ทราบแผนการรับจํานวนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป\การศึกษา 2558 โดยจําแนก
ตามหลักสูตร และประเภทการรับ ตามแบบฟอร�มท่ีกําหนด และขอให.จัดส#งข.อมูลให.งานบริการการศึกษากองบริการ
การศึกษา กพส. ภายในวันศุกร�ท่ี 29 สิงหาคม 2557 ท้ังนี้ สํานักงานเลขานุการ แจ.งหน#วยงาน/โครงการท่ีเก่ียวข.อง
ทราบ โดยมอบงานบริการการศึกษา ประสานงานรวบรวมนําเสนอภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2557รายละเอียดสืบค.นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4U0ZR6HQ หรืออ.างอิงท่ี4U0ZR6HQเม่ือวันท่ี 8 
สิงหาคม 2557 

ป3จจุบันทุกหน#วยงานท่ีนําเสนอแผนการรับนิสิตครบทุกหลักสูตรแล.ว   
ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ    
มติท่ีประชุม   รับทราบ และเห็นชอบ  

4.11 การจัดงานวันคล&ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 21 ปA  
ตามท่ีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ21 

ในวันอาทิตย�ท่ี 31 สิงหาคม 2557 ในโอกาสนี้ คณะฯ กําหนดจัดกิจกรรมครบรอบวันคล.ายวันสถาปนาในพฤหัสบดีท่ี  
28  สิงหาคม  2558 และจัดพิธีพราหมณ� พิธีสงฆ� ในวันอาทิตย�ท่ี  31  สิงหาคม 2557 เพ่ือความเปJนสิริมงคลแก#
หน#วยงาน บุคลากร และนิสิต นั้น  

ผู.ช#วยคณบดีฝ&ายกิจการพิเศษ ได.ประชาสัมพันธ�โครงการ/กิจกรรม และเรียนเชิญบุคลากรทุกท#าน
ร#วมงานวันคล.ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ครบรอบ 21 ป\ ในวันพฤหัสบดีท่ี  28  สิงหาคม  2557 
และเข.าร#วมพิธีพราหมณ� และพิธีสงฆ� ในวันอาทิตย�ท่ี  31 สิงหาคม 2557  โดยมีกําหนดการดังนี้ 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 สิงหาคม 2557 
- จัดกิจกรรมรับฟ3งปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย� ดร.นิวัติ  เรืองพานิช  
- กิจกรรมการแสดงดนตรี "21st Anniversary Arts and Science Concert 2014" โดยนาย

โอฬาริก  ขุนสิทธิ์  ศิษย�เก#า รุ#น10 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู.คว.ารางวัล The Winner Is Thailand  
วันอาทิตย�ท่ี 31 สิงหาคม  2557 
- พิธีพราหมณ� พิธีสงฆ� เพ่ือความเปJนสิริมงคลแก#หน#วยงาน บุคลากร และนิสิต 
รายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5B0R7WQO

หรืออ.างอิงท่ี 5B0R7WQOเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557  
ประธานจึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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4.12 โครงการอบรมการใช&ระบบสารสนเทศเพ่ืองานประกันคุณภาพ  

ด.วยผู.ช#วยคณบดีฝ&ายประกันคุณภาพ ได.เข.าร#วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช.งานระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานประกันคุณภาพ มก. เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 ณ ห.องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� อาคาร 4 ชั้น 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร� บางเขน โดยสํานักงานประกันคุณภาพร#วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร� ได.จัดทําคู#มือการใช.งาน
ระบบงาน สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ (QAIS) โดยใช.โปรแกรมของบริษัท  Advanced Integration โดยมี
แผนงาน ดังนี้  

1. ระยะแรก เปJนการป�อนข.อมูลเชิงปริมาณก#อนแต#Program ยังไม#สมบูรณ� 
2. การส#งข.อมูลเข.าในระบบ มี 2 วิธีคือ  

2.1. การนําส#งข.อมูล (Upload)  
2.2. การป�อนข.อมูล (Key In) 

3. ข.อมูลท่ีได.จาการนําเข.าระบบ จาก Input data ซ่ึงมาจากการ Upload Files จากหน#วยงาน
กลาง เช#น กองการเจ.าหน.าท่ี  สํานักทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต เปJนต.น หรือจาก
การ Key in ในหน.าจอ ข.อมูลจากต.นสังกัด  

4. สิทธิการใช.งาน จะเปJน Admin ของแต#ละคณะฯ และสามารถสร.างบุคลากรท่ีจะเข.ามาใช.งาน 
โดย Admin จะเปJนผู.สร.างให.ในภาควิชาต#างๆ ของหน#วยงาน 

5. การตรวจสอบข.อมูล  คือเจ.าหน.าท่ีท่ีมีสิทธิในตรวจสอบข.อมูล (หน#วยงานเจ.าของข.อมูล) ก#อน
นําไปใช.งานในระบบ เช#น  Upload ข.อมูลบุคลากรจากกองการเจ.าหน.าท่ี เข.าระบบแล.ว คณะฯ ต.องเปJนผู.ตรวจสอบ
ดังกล#าวท้ังหมด โดยระบบ กําหนดให.คลิกผ#าน หรือ ไม#ผ#าน เพ่ือท่ีกองการเจ.าหน.าท่ีจะได.รับรู.ข.อมูลและดําเนินการ
แก.ไขให.ฐานข.อมูลถูกต.อง  

สํานักประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให.ข.อมูลและแจ.ง
หน#วยงานภายในมหาวิทยาลัยได.รับรู.และรับทราบเรื่องโปรแกรมท่ีนํามาใช.ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และ
ในระยะท่ี 2 เป�าหมายคือสามารถออกเปJนการรายงานใน CHE QA Online ได.  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

4.13 งบลงทุน (ค2าครุภัณฑ�) ประจําปAประมาณ พ.ศ.2558 

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ แจ.งว#าคณะฯ ได.รับจัดสรรงบประมาณแผ#นดิน ประจําป\ 
2558 งบลงทุน หมวดค#าครุภัณฑ� จํานวน 14 รายการ เปJนเงินรวมท้ังสิ้น 6,329,000 บาท โดยกองแผนงานขอให.
ตรวจสอบรายการและขอใบเสนอราคารายการครุภัณฑ� จํานวนอย#างน.อย 3 บริษัท/รายการ โดยกําหนดยืนราคาอย#าง
ตํ่าไม#น.อยกว#า 90 วัน (นับจากวันท่ีป3จจุบัน) เพ่ือให.ครอบคลุมกับประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําป\
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ท้ังนี้งานนโยบายและแผน ได.ดําเนินการรวบรวมใบเสนอราคา จํานวน 14 รายการ ครบถ.วน
เรียบร.อยแล.ว โดยจัดส#งให.กองแผนงาน เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2557  รายละเอียดรายการครุภัณฑ�ท่ีได.รับ จําแนกตาม
หน#วยงาน ดังนี้ 

1. ภาควิชาวิทยาศาสตร� ได.รับจัดสรร จํานวน 3 รายการ เปJนเงินรวม 1,595,000 บาท 
2. โครงการจัดต้ังภาควิชาจุลชีววิทยาได.รับจัดสรร จํานวน 5 รายการ เปJนเงินรวม 4,064,000 บาท 
3. โครงการจัดต้ังภาควิชาฟAสิกส� ได.รับจัดสรร จํานวน 3 รายการ เปJนเงินรวม 190,000 บาท 
4. โครงการจัดต้ังภาคพฤกษศาสตร� ได.รับจัดสรร จํานวน 1 รายการ เปJนเงินรวม 320,000 บาท 
5. โครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี ได.รับจัดสรร จํานวน 2 รายการ เปJนเงิน 160,000 บาท 
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ลําดับ
ท่ี 

รายการครุภณัฑ� หน#วยนับ 
ราคาต#อ
หน#วย 

จํานวน จํานวนเงินท้ังสิ้น หน#วยงาน 

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� กําแพงแสน    6,329,000   
ราคาต2อหน2วยตํ่ากว2า 1 ล&านบาท    6,329,000   

1 กล.องจุลทรรศน�พร.อมอุปกรณ� ตัว 55,000 10 550,000 วิทยาศาสตร� 
2 กล.องจุลทรรศน�ชนิดสองกระบอกตาแบบ 

compound microscope พร.อม
อุปกรณ� 

ตัว 70,000 30 2,100,000 จุลชีววิทยา 

3 ชุดครกบดสารอลูมินา ชุด 50,000 1 50,000 ฟAสิกส� 
4 ตู.ดูดไอสารเคมีพร.อมอุปกรณ� เครื่อง 320,000 1 320,000 วิทย�-พฤกษ� 
5 เครื่องเขย#าควบคุมอุณหภูมิต่าํพร.อม

อุปกรณ� 
เครื่อง 960,000 1 960,000 จุลชีววิทยา 

6 เครื่องอัลตราโซนิค เครื่อง 65,000 1 65,000 ฟAสิกส� 
7 หม.อน่ึงความดันไอ เครื่อง 273,000 1 273,000 จุลชีววิทยา 
8 เครื่องวัดสภาพนําไฟฟ�า เครื่อง 30,000 2 60,000 เคม ี
9 เครื่องตีผสมตัวอย#าง เครื่อง 211,000 1 211,000 จุลชีววิทยา 
10 เครื่องช่ังทศนิยม 2 ตําแหน#ง เครื่อง 50,000 2 100,000 เคม ี
11 ชุดทดลองพลังงานทดแทนโดยศึกษาเซลล�

เช้ือเพลิงไฮโดรเจนพร.อมอุปกรณ� 
ชุด 75,000 1 75,000 ฟAสิกส� 

12 ตู.เลี้ยงเซลล�ด.วยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� ตู. 585,000 1 585,000 พันธุศาสตร� 
13 เครื่องตรวจหาความผิดปกติทาง

พันธุกรรมของจุลินทรยี�ด.วยเทคนิค 
DGGE 

1 520,000 1 520,000 จุลชีววิทยา 

14 ตู.ปลอดเช้ือชนิดเป&าลมตามแนวดิง่แบบ 
ไบโอฮาซาด 

ตู. 460,000 1 460,000 พันธุศาสตร� 

รายละเอียดสืบค.นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5B1135BK หรือ
อ.างอิงท่ี 5B1135BK เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ   
มติท่ีประชุม   รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ&ายบริหารประสานงานกับหน#วยงานท่ีได.รับจัดสรร

งบประมาณแผ#นดิน 14 รายการ ดําเนินการจัดส#งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ�ภายในวันท่ี 15 
กันยายน 2557 เพ่ือให.หน#วยพัสดุดําเนินการตามจัดซ้ือ/จ.างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด.วยการพัสดุฯ โดยมี
เง่ือนไข และสามารถดําเนินการซ้ือ/จ.างได.ตามแผนการซ้ือ/จ.าง ประจําป\ 2558  

วาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 กําหนดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2557  
ด.วยคณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� แจ.งขอเปลี่ยนกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เดิมกําหนดประชุมทุกวันจันทร�ท่ี 4 หรือวันจันทร�สุดท.ายของเดือน เปJนประชุมทุกวัน
พุธท่ี 4 หรือวันพุธสุดท.ายของเดือนแทน   

ดังนั้นการประชุม ครั้งท่ี 9/2557 จึงกําหนดประชุมในวันพุธท่ี 24 กันยายน 2557 เวลา 9.30 น. 
กําหนดส#งวาระการประชุม ภายในวันจันทร�ท่ี 15 กันยายน 2557 และกําหนดจัดส#งระเบียบวาระการประชุมภายในวัน
ศุกร�ท่ี 22 กันยายน 2557   
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ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบให.เชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะตามองค�ประกอบ 

ต้ังแต# ครั้งท่ี 9/2557 เดือนกันยายน 2557 เปJนต.นไป โดยเริ่มประชุมเวลา 9.00 น.  

5.2 การจัดสรรเงินค2าธรรมเนียมวิทยานิพนธ�  
ด.วยรองคณบดีฝ&ายวิชาการ แจ.งข.อมูลจากการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 

7/2557 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 โดยแจ.งว#าบัณฑิตวิทยาลัยได.จัดสรรค#าธรรมเนียมวิทยานิพนธ� ให.ภาควิชาร.อย
ละ 80 ของค#าธรรมเนียมวิทยานิพนธ�ท่ีได.รับ เพ่ือใช.สําหรับการศึกษาและวิจัยของนิสิต ต้ังแต#ภาคต.นป\การศึกษา 2553 
- ภาคต.น ป\การศึกษา 2556 ท้ังนี้เงินรายได.ค#าธรรมเนียมวิทยานิพนธ�ของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  รวมเปJน
เงิน 466,400 บาท (บัณฑิตวิทยาลัยมีบันทึกถึงผู.อํานวยการกองคลังเม่ือ 20 มิถุนายน 2557 แล.ว) จําแนกตาม
หลักสูตร/สาขาวิชา รายละเอียดอ. างอิง ท่ี  4R0USU11 เ ม่ือวัน ท่ี  5 สิ งหาคม 2557 หรือสืบค.น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4R0USU11ดังนี้ 

1. จุลชีววิทยา                                 28,800  บาท 
2. เคมี                                                12,000     บาท 
3. วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสิ่งแวดล.อม      84,000     บาท 
4. วิทยาศาสตร�ชีวผลิตภัณฑ�                      56,000     บาท 
5. พฤกษ�เศรษฐกิจ                                 2,400       บาท 
6. วิทยาการพืช                                     7,200      บาท 
7. ภาษาอังกฤษเปJนภาษาสากล                  148,800    บาท 
8. นิติวิทยาศาสตร�                                 127,200    บาท 
ดังนั้น ฝ&ายวิชาการ จึงขอเสนอพิจารณาเพ่ือขอหารือเก่ียวกับงบประมาณจํานวนดังกล#าวในประเด็น 

ต#าง ๆ ดังนี้ 
1. คณะจะจัดสรรให.หลักสูตรต#าง ๆ ตามยอดเงินท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแจ.งมา หรือคณะจะเก็บไว.เปJนงบ

กลาง 
2. ถ.าคณะจัดสรรให.หลักสูตร/สาขาวิชาหลักสูตรจะใช.จ#ายในงบประมาณ ป\ 2558 ใช#หรือไม# และจะ

ใช.จ#ายเพ่ือการจัดการศึกษาและการวิจัยของนิสิตในหลักสูตรเท#านั้นใช#หรือไม# 

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได.ตรวจสอบข.อมูลตามท่ีแจ.งว#าบัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรค#าธรรมเนียม
วิทยานิพนธ� ให.ภาควิชาร.อยละ 80 ของค#าธรรมเนียมวิทยานิพนธ�ท่ีได.รับ เพ่ือใช.สําหรับการศึกษาและวิจัยของนิสิต  
ต้ังแต#ภาคต.นป\การศึกษา 2553 - ภาคต.น ป\การศึกษา 2556 ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� รวมเปJนเงิน 466,400 บาท งบดังกล#าว คณะฯ ได.รับโอนในระบบ ERP ในส#วนของรายรับแล.ว แต#
เนื่องจากรายจ#าย มิได.ประมาณการไว.ในแผนงบประมาณดังนั้นการใช.เงินดังกล#าว สําหรับป\งบประมาณ 2557 ไม#
สามารถใช.จ#ายได. เพราะต.องใช.จ#ายตามแผนงานท่ีได.รับอนุมัติไว.เดิม  ท้ังนี้ในกรณีท่ีสอบถามว#างบดังกล#าวคณะฯ จัดไว.
ท่ีส#วนกลาง หรือกระจายให.ตามหน#วยงาน/โครงการ ท่ีหลักสูตรสังกัด ขอชี้แจงว#าในหลักการคณะฯ ควรต.องจัดสรร
ให.แก#หลักสูตร ตามสายวิชา/โครงการท่ีสังกัด ท้ังนี้ยอดเงินดังกล#าวท่ีคณะฯ ดําเนินการเบิกจ#าย ต้ังแต#ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
มอบให.คณะฯ ดําเนินการคือ การเบิกจ#ายค#ากรรมการสอบประมวลความรู. และกรรมการสอบวิทยานิพนธ� ซ่ึงใช.เงิน
รายได.ส#วนกลางล#วงหน.ามาโดยตลอด 

ดังนั้นเพ่ือความชัดเจน จึงควรหารือกับคณบดี เพ่ือขอหลักการโอนเงินให.หลักสูตร/สาขาวิชาเพ่ือใช.
จ#ายในส#วนของการศึกษา/วิจัยของนิสิต และจักมอบหน#วยการเงิน/บัญชี ดําเนินการโอนเงินให.ในระดับภาควิชา ท้ังนี้ 
งบประมาณท่ีได.รับโอนนี้ หากจะใช.เปJนรายจ#าย ในป\งบประมาณ 2558 จะต.องขออนุมัติเพ่ิมแผน เพ่ิมวงเงิน เนื่องจาก
เงินส#วนนี้ ป\งบประมาณ 2558 คณะ/หน#วยงาน/โครงการ มิได.รับรู.เปJนรายรับไว.ในป\งบประมาณ 2558  และการใช.
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จ#ายเพ่ือการศึกษา/วิจัยของนิสิตในหลักสูตร ความชัดเจนของคําถามถ.าหมายถึง ใช.ได.ทุกหมวดรายจ#ายหรือไม#นั้น คง
อยู#ในดุลยพินิจของหน#วยงาน 

อนึ่ง  สําหรับรายละเอียดจักมอบให.คุณสุกัญญา หัวหน.างานคลังและพัสดุ ประสานงานตรวจสอบการ
โอนเงินดังกล#าวเข.ามาในระบบ ERP ของคณะฯ แล.วหรือไม# และรายละเอียดการปรับแผนงบประมาณ 2558 ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ต.องดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 2558)  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการโดยโอนเงินให.ภาควิชา/โครงการ เพ่ือมอบให.หลักสูตร/สาขาวิชา

ใช.จ#ายเพ่ือการศึกษา/วิจัยของนิสิต และมอบหน#วยการเงินดําเนินการโอนเงินตามระบบ ERP และให.ภาควิชา ปรับแผน
งบประมาณรายจ#าย ป\งบประมาณ 2558 ไตรมาสท่ี 2    

5.3 การปรับช่ือสายวิชาเป:นภาควิชา  

ท่ีประชุมพิจารณาแล.วเห็นชอบให.ปรับโครงสร.างหน#วยงานภายในคณะฯ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงสรุปให.คณะฯ เสนอปรับเพียง 3 สายวิชาเดิม เปJน 3 ภาควิชา ดังนี้  

1. สายวิชาวิทยาศาสตร� เปJน ภาควิชาวิทยาศาสตร�  
2. สายวิชาศิลปศาสตร� เปJน ภาควิชาศิลปศาสตร� 
3. สายวิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร� เปJน ภาควิชาคณิตศาสตร� สถิติและคอมพิวเตอร�  

และให.โครงการจัดต้ังสายวิชา... ท่ีมีการดําเนินงานภายในคณะฯ ทุกโครงการ ปรับเปJนโครงการจัดต้ัง
ภาควิชา... และดําเนินการในรูปแบบเดิมไปพลางก#อน  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ     

5.4 ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปA 2558 ของหน2วยงาน/โครงการ 

ประธานแจ.งขอให.ผู.บริหารทุกฝ&าย หน#วยงาน/โครงการ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป\ 2558 เพ่ือ
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมประจําเดือนกันยายน 2557  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบให.รายงานผลของแผนปฏิบัติการประจําป\ 2557 (รอบ 12 
เดือน) ภายในเดือนกันยายน 2557    

5.5 นโยบายและแผนการดําเนินงานท่ีผ2านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ติดตามผลการดําเนินงานของคณบดี และการถ2ายทอดแผนยุทธศาสตร� ประจําปA 2558 สู2
หน2วยงานและบุคลากร  

ตาม ท่ีคณบดีนํ า เสนอแผนการ ดํ า เนิ นงานตามนโยบาย ท่ี ได. รั บความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และแผนการดําเนินงานเชิงรุกซ่ึงนําเสนอคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานของ
คณบดี เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2557 นั้น  

เนื่องจากในวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 คณะฯ จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 21 ป\ ภาคบ#าย
จะมีปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย� ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� เรื่อง การเตรียมความ
พร.อมในการแยกคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� เวลา 14.30 น. ณ ห.องสัมมนา ชั้น 4 อาคารการเรียนรู.ทางภาษา 
ดังนั้นท่ีประชุมเห็นชอบให.จัดประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ในช#วงเวลา 13.00 – 14.30 น. โดย
ขอให.คณบดีนําเสนอนโยบายและแผนการดําเนินงานท่ีผ#านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ติดตามผลการดําเนินงานของคณบดี และถ#ายทอดแผนยุทธศาสตร� ประจําป\ 2558 สู#หัวหน.าหน#วยงานและบุคลากร 
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ท้ังนี้เอกสารแผนดําเนินงานดังกล#าวจะแจ.งบุคลากรทุกท#านโดยอยู#ในรูปแบบไฟล�ใน Handy drive ซ่ึงจะมอบให.
บุคลากรท่ีเข.าร#วมสัมมนาทุกท#าน  

ประธานจึงขอเสนอให.ท่ีประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.  
 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
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