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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
ครั้งที่ 9/2557 

วันพุธที ่24 กันยายน2557  
ณ ห้อง Sc9-110 คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

   

ผู้มาประชุม  
1. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ  
2. ผศ.นพพร   รัตนช่วง รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
4. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ฯ   กรรมการ 
5. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร  รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
6. อ.ดร.ปัทมา จันทร์เจริญสุข หัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์  กรรมการ  
7. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ศิริลักษณ์ เอ่ียมธรรม กรรมการประจําคณะ(อาจารย์ประจํา) กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. อ.ดร.จารุพร  พงษ์ศิริเวทย์    
2. อ.ดร.ลักษณา กันทะมา   

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เรื่องทีป่ระชุม 

  อาจารย์ ดร.อนามัย ดําเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประธานการประชุม เริ่มการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

วาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1. การลงนามในเอกสารรายงานคะแนนตามแบบ KU 5 

 ประธานแจ้งเรื่องการลงนามในเอกสารรายงานคะแนน KU 5 ซึ่งผู้ลงนามตามแบบฟอร์มดังกล่าว 
คือ อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้จัดการรายวิชา และหัวหน้าภาควิชาต้นสังกัด กอปรกับคณะฯ ได้รับอนุมัติปรับ
โครงสร้างจากสายวิชา เป็นภาควิชา 3 ภาควิชา ดังน้ันการลงนามในช่องหัวหน้าภาควิชาเพ่ือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
และแนวทางปฏิบัติในส่วนของคณะฯ ซึ่งมีหน่วยงานภายในที่ได้รับอนุมัติตามประกาศคณะฯ จึงขอให้ดําเนินการ 
ดังน้ี   

 -  อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้จัดการรายวิชา ลงนามช่อง อาจารย์ผู้สอน  
 -  หัวหน้าภาควิชา/ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชา ลงนามช่องหัวหน้าภาควิชา  
 -  ให้โครงการจัดต้ังภาควิชา จัดทําบันทึกสรุปแบบรายงานคะแนน KU 5 ของรายวิชาในสังกัด

โครงการฯ นําเสนอให้หัวหน้าภาควิชาตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ (ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์/  
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์/ภาควิชาศิลปศาสตร์) เป็นผู้ลงนามบันทึกสรุปและนําเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี 
ตามลําดับเพ่ือนําส่งกองบริการการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสนต่อไป   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ   

1.2. การประเมินผลการสอนโดยนิสิต 
ประธานแจ้งขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา แจ้งประธานโครงการจัดต้ังภาควิชา 

คณาจารย์ ทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าระบบประเมินผลการสอนอาจารย์ด้วย    

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.3. การซ่อมแซมทางเท้า ระบบระบายน้ํา ผิวจราจร และพื้นที่จอดรถของนิสิตโดยรอบอาคาร 9 
ประธานแจ้งว่าได้มอบให้บริษัท ฟิวเจอร์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด มาสํารวจพ้ืนที่ทางเท้า ระบบ

ระบายนํ้า ผิวจราจร และพ้ืนที่จอดรถของนิสิตบริเวณโดยรอบอาคาร 9 ซึ่งชํารุด และทรุดตัวเน่ืองจากไม่มีระบบการ
เดินท่อระบายนํ้าที่เหมาะสม ทําให้พ้ืนที่ทางเท้าทรุดตัว ดิน/ทรายหายไป ท่อระบายนํ้าไม่สามารถระบายนํ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้ซ่อมแซมให้บางส่วนแล้ว   

นอกจากน้ีประธานได้สํารวจพ้ืนผิวถนนต้ังแต่สะพานจนถึงอาคาร 5 ทางเข้าที่จอดรถของนิสิต
ด้านหลังอาคาร 9 พบว่าซึ่งมีหลุมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต และผู้ใช้เส้นทางสัญจร    
จึงขอให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน      

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.4. การสํารวจการใช้เส้นทางสัญจรของบุคลากรและนิสิต 
ประธานแจ้งว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและ

นวัตกรรมภาษา ติดต้ังกล้องเพ่ือบันทึกวีดีทัศน์ความหนาแน่นของการใช้เส้นทางจราจรของบุคลากรและนิสิตในการ
สัญจรต้ังแต่บริเวณสะพานทางเข้าคณะฯ ทางเข้าอาคาร 9 ด้านหน้า ด้านหลัง พบว่าความหนาแน่นในการใช้เส้นทาง
ช่วงเวลา 07.30-9.00 น. และ 15.00-17.00 น. มีความหนาแน่นมาก ทั้งน้ีจะบันทึกวีดีทัศน์ในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูล และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาดําเนินการการปรับปรุง และควรจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยมาอํานวยความสะดวก  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2557 

 ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันพุธที่27 สิงหาคม2557 โดยนําเสนอในระบบ AMS e-Office เพ่ือรับรอง
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เรียบร้อยแล้วรายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?63023Z59 หรือ
อ้างอิงที่63023Z59เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ทั้งน้ีได้นําเสนอในการประชุมพร้อมน้ีด้วยแล้ว 

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

 ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขรายงานการประชุมโดยให้ปรับวาระการประชุมให้คงตามลําดับ 3.11 – 3.13 
ตามระเบียบวาระเดิม และแก้ไขมติที่ประชุมให้ตรงกับที่ประธานสรุปมติไว้ และขอนําเสนอรายงานการประชุม ฉบับ
แก้ไข แจ้งให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหม่ ก่อนเผยแพร่ต่อไป     

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกรรมการและเลขานุการดําเนินการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ 
8/2557 ทั้งหมดตามมติที่ประชุม และให้นําเสนอคณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณาตรวจสอบในระบบ e-Office และ
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป  

วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา 

3.1 ขออนุมัติเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาประจํา ภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2556-2557 ครั้งที่ 3 

ด้วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/0835 ลงวันที่ 3 กันยายน 
2557 เรื่อง รายช่ือผู้มีสถานภาพทางการศึกษาอยู่ในข่ายสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2556-
2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 จํานวน 1 คน ในการน้ีกองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ้วนตามความต้องการของหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนิสิตเท่าน้ัน ส่วน
คุณสมบัติอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการอนุมัติปริญญา ขอให้คณะฯเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5L0O7T77 หรืออ้างอิงที่ 5L0O7T77 เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2557 ดังน้ี 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จํานวน  1  คน 

อน่ึง งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ
แล้วอยู่ในข่ายที่สามารถจบการศึกษาได้ และได้ประสานงานแจ้งหน่วยงาน คณาจารย์ เพ่ือตรวจสอบภาระหน้ีสินที่
นิสิตที่ยังติดค้างกับสายวิชาต้นสังกัด,อาจารย์ที่ปรึกษา,ห้องสมุดคณะ เรียบร้อยแล้วโดยนิสิตตามรายช่ือดังกล่าวไม่มี
หน้ีสินค้างชําระ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  

3.2 การรับฝากเงินของมหาวิทยาลัย  

ด้วยกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีบันทึกที่ ศธ 0513.10105/ว 13552 ลงวันที่ 18 กันยายน 
2557 เรื่อง การรับฝากเงินของมหาวิทยาลัย โดยแจ้งว่าสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีการสุ่มตรวจสอบใบนํา
ฝาก/ในนําส่งของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง บางเขน เมื่อเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2556 พบว่าหน่วยงานมี
การรับเงินและนําเงินฝากธนาคารล่าช้าจํานวนมาก ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง ปี 2551 ข้อ 76-77 
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ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบ
การออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานในสังกัด และดําเนินการจัดส่งใบนําฝากพร้อมเอกสารในวันที่ได้รับเงินหรืออย่าง
ช้าในวันทําการถัดไปโดยเคร่งครัด สําหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถดําเนินการตามระเบียบได้ ขอให้จัดทําบันทึกแจ้ง
เหตุผลความจําเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  

อน่ึง กรณีที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องอาจมีความผิดทางวินัย 
ทางงบประมาณและการคลัง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
พ.ศ.2554 หมวด 2 ความผิดทางวินัยและการคลังส่วนที่ 1 ความรับผิดชอบเก่ียวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินส่ง ข้อ 20-21 รายละเอียดอ้างอิงที่600PHNKD เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557หรือสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?600PHNKD ทั้งน้ีคณะฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหาร หน่วยงาน
ภายใน/โครงการภาคพิเศษทราบ เพ่ือแจ้งให้ผู้ปฏิบัติดําเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม รับทราบ โดยเห็นชอบให้ทุกหน่วยงาน/โครงการ แจ้งผู้ปฏิบัติทราบและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด    

3.3 การบริหารเอกสารงานบริการการศึกษา 

ด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอเสนอวาระพิจารณา เรื่อง การบริหารเอกสารงานบริการการศึกษา
เพ่ือให้การบริการของงานบริการการศึกษาสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงขอเสนอให้กําหนดแนวปฏิบัติ
ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี  

1. เรื่องที่นิสิตติดต่อกองบริการการศึกษา กําแพงแสน โดยตรง ไม่ต้องผ่านคณะ 
- ขอเงินค่าธรรมเนียมคืนเน่ืองจากได้ A 5 ตัว (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) ตามฟอร์ม 
- ขอเงินค่าธรรมเนียมคืนเน่ืองจากลงทะเบียนผิด 
- ขอเปลี่ยนช่ือ-สกุล 

2. เรื่องที่อนุมัติ/เห็นชอบ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ต้องผ่านหัวหน้าภาควิชา คณบดี 
- การลาป่วย ลากิจ ไม่เกิน 15 วันและให้ภาควิชาแจ้งอาจารย์ประจําวิชาด้วย 
- การเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน การขอเพ่ิม ขอถอนรายวิชา ขอย้ายหมู่เรียนในสัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษาปกติใช้แบบฟอร์ม KU3 โดยไม่ต้องมีคําร้องถ้าพ้นกําหนดดังกล่าวต้องใช้
คําร้องด้วย และเสนอหัวภาควิชา คณบดี 

- การลงทะเบียนล่าช้าภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเรียน ถ้าพ้นกําหนดดังกล่าว ต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณบดี(ใช้แบบฟอร์ม KU1) 

- กรณีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียนที่มีผลทําให้จํานวนหน่วยกิตรวมเกิน 22 หน่วยกิต หรือ
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ต้องเสนอหัวภาควิชา คณบดี 

- กรณีลงทะเบียนน้อยกว่า 9หน่วยกิต เน่ืองจากเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จ
การศึกษา หรือเป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้อนุมัติ 
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3. การเทียบรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีฯ พ.ศ. 2548 ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของภาควิชาเจ้าของรายวิชาดังน้ันเพ่ือความรวดเร็วไม่ต้องส่งเรื่องวกวนไปมา กรณีที่ภาควิชาต้นสังกัดนิสิตและ
เจ้าของรายวิชาเป็นภาคเดียวกัน ขอให้หัวหน้าภาควิชาเสนอความเห็นมาด้วยเลยเมื่อคณบดีอนุมัติแล้วงานบริการ
การศึกษาจะแจ้งต้นสังกัดนิสิตทราบ และเสนอกองบริการการศึกษาดําเนินการต่อไป 

4. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องดําเนินการตามแบบฟอร์มของฝ่ายบริการ
การศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้แก่ อจ.มก., สมอ.08 และให้แนบแผนภูมิอาจารย์ประจําหลักสูตร ของ
หลักสูตรที่เสนอขอ(หลังการเปลี่ยนแปลง) และหลักสูตรอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ/
วิทยาเขต/บัณฑิตวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) ตามข้ันตอน 

5. เรื่องอ่ืนๆ  
1) การลาพักการศึกษา คณบดีเป็นผู้อนุมัติ ถ้านิสิตถูกพักการศึกษาเน่ืองจากทุจริตในการสอบ 

นิสิตไม่ต้องทําคําร้องขอลาพักการศึกษาแต่ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ 

2) การขอสอนชดเชย ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับการเบิกเงินค่าสอนหรือไม่ เพ่ือความถูกต้องและ
ป้องกันกรณีที่อาจเกิดเหตุไม่คาดคิด ต้องขออนุมัติจากคณบดี เมื่อคณบดีอนุมัติแล้วงานบริการการศึกษาจะส่งเรื่องให้
ภาควิชา และหากใช้ห้องเรียนอาคารศูนย์เรียนรวม งานบริการการศึกษาจะเสนอกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
ต่อไป  

3) การแก้ไขผลการเรียนที่ไม่ใช่ I  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทวนสอบและ
คณะกรรมการประจําภาควิชา ก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาไม่ว่าจะเกิน 45 วัน ของการเปิดภาค
การศึกษาถัดไปหรือไม่ก็ตาม 

4) การไม่มีช่ือนิสิตในระบบลงทะเบียน/ลงทะเบียนผิดประเภท/ ช่ือไม่ตรงหมู่เรียน มีผลทําให้ไม่
มีช่ือนิสิตในระบบเกรดออนไลน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการกรอกเกรด ดังน้ันอาจารย์ผู้สอนควรตรวจสอบต้ังแต่การ
กรอกคะแนนสอบกลางภาค หากมีคะแนนแต่ไม่มีช่ือนิสิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาควรแจ้งนิสิตติดต่อกองบริการ
ศึกษา (กําแพงแสน) เพ่ือแก้ไขข้อมูลในระบบก่อนที่จะถึงกําหนดวันสุดท้ายของการกรอกเกรด 

ทั้งน้ี แนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และระเบียบ
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 พิจารณาเหน็ชอบแล้ว 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

- การสํารวจข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว  

- อาจารย์ประจําหลักสูตรด้านสังคมศาสตร์มนุษย์ศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ซึ่งยังไม่ครบทุก
หลักสูตร ประธานได้มอบให้คุณศตกมล ตันธนกิจ นักวิชาการศึกษาจากโครงการจัดต้ัง
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ดําเนินการประสานงาน และติดตามจาก
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ประธานหลักสูตรที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร พร้อมแบบ อจ.มก. 
สมอ.08 และแจ้งช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 ท่านมาด้วย   

- ภาควิชา/โครงการจัดต้ังภาควิชาที่ขอให้หลักสูตรต่างคณะฯ ต่างวิทยาเขตฯ มาเปิดสอน ณ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ควรจัดทําหนังสือแจ้งคณะฯ ภาควิชาเจ้าของหลักสูตร
เพ่ือให้รับทราบการใช้หลักสูตรร่วมกันเพ่ือการประสานงานและการบูรณาการร่วมกัน  

- จากข้อมูลตามข้อ 5 ลําดับ 3) การแก้ไขผลการเรียนที่ไม่ใช่ I  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการทวนสอบและคณะกรรมการประจําภาควิชา ก่อนเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาไม่ว่าจะเกิน 45 วัน ของการเปิดภาคการศึกษาถัดไปหรือไม่ก็ตาม 
ควรตัดออก  

นอกจากน้ีที่ประชุมแจ้งว่ามหาวิทยาลัยฯ มีการจัด Teleconference เรื่องตัวบ่งช้ีหลักสูตร ในวันที่ 
9 ตุลาคม 2557 ดังน้ันรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จึงขอแจ้งยกเลิกการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคณะฯ 
เพ่ือให้คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาเข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยฯ  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามแนวทางการบริหารเอกสารของงานบริการการศึกษาตามที่รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาเสนอ โดยตัดความข้อ 3) ในข้อ 5 และมอบสํานักงานเลขานุการ จัดทําประกาศคณะฯ 
เพ่ือเผยแพร่ให้คณาจารย์ทราบทั่วกัน  

3.4 ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558  

  ด้วยโครงการจัดต้ังภาควิชาสังคมศาสตร์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20416/140 ลงวันที่ 3 กันยายน 
2557 เรื่อง ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 โดยแจ้งว่าโครงการฯ 
ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ภาคปกติ ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จํานวนแผนการรับ ปี
ละ 80 คน บัดน้ีที่ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดต้ังภาควิชาสังคมศาสตร์ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 
พิจารณาเห็นว่าโครงการมีความพร้อมที่จะเปิดสอนหลักสูตร ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ ในภาคต้น ปีการศึกษา 
2558 เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกและขยายโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ดังน้ันจึงขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร ศศ.บ.
(รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ ต้ังแต่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดอ้างอิงที่5L0O1WVY เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2557 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5L0O1WVY 

 ทั้งน้ีที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2557 เมื่ อ วันที่  8  กันยายน  2557 พิจารณาแล้ วมีม ติ เ ห็นชอบในหลักการ  รายละเ อียดสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?640WWOVDหรืออ้างอิงที่ 640WWOVDเมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2557  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และขอให้ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาสังคมศาสตร์ จัดส่ง
เอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติฯ เพ่ิมเติมก่อนนําเสนอวิทยาเขตฯ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
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3.5 ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การตลาด) ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558  

 ด้วยโครงการจัดต้ังภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20418/0321 ลง
วันที่ 27สิงหาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัติการเปิดหลักสูตร บธ.บ.(การตลาด) ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558 โดย
แจ้งว่าโครงการฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร บธ.บ.(การตลาด) ภาคปกติ ต้ังแต่ภาคต้น ปี
การศึกษา 2554 จํานวนแผนการรับ ปีละ 80 คน และโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการเปิดสอนหลักสูตรภาค
พิเศษ ตามคําสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 025/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยมี อ.รุ่งทิพย์ ไทย
สม เป็นประธานคณะทํางานฯ น้ัน บัดน้ีคณะทํางานฯ ได้ดําเนินการจัดทําเอกสารการขอเปิดหลักสูตร บธ.บ.
(การตลาด) พร้อมงานวิจัยสถาบัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีแผนรับนิสิตใหม่ ปีละ 80 คน ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป 

 ทั้งน้ีที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการเวียนให้
คณะกรรมการพิจารณาในระบบ e-Office แล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ รายละเอียดอ้างอิงที่ 5Y139VVS               
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5Y139VVS 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

3.6 ขอแก้ไขผลการสอบ   
ด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอวาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง ขอแก้ไขผลการสอบ  จํานวน 2 รายวิชา 

ร ายละ เ อี ยดสื บค้ นที่  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?640XTWUIหรื อ อ้ า ง อิ งที่
640XTWUIเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557ดังน้ี  

1. รายวิชา 01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II ภาคฤดูร้อน 1 ประจําปี 2557  

เน่ืองจากโครงการจัดต้ังภาควิชาฟิสิกส์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20413/156 ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 เรื่อง ขอแจ้งเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน โดยแจ้งว่านางสาวกชกร ทรรศนสฤษด์ิ นิสิตช้ัน
ปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายสุรสิทธ์ิ อรุโณทัย นิสิตช้ันปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ย่ืนคําร้องขอดูคะแนนวิชา 01420114 หมู่ 839 ภาคฤดูร้อน 1 ปี 2557 เมื่อทําการตรวจสอบ
ข้อมูลแล้วพบว่ามีนิสิต จํานวน 16 ราย ที่มีผลการสอบคลาดเคลื่อน และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาแก้ไขผลการสอบ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เน่ืองจากมี
รายช่ือนิสิตคลาดเคลื่อนในระบบลงทะเบียน คือ มีนิสิตลงทะเบียนเพ่ิมและถอนในรายวิชาดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาของมหาวิทยาลัยฯ จึงทําให้รายช่ือในระบบลงทะเบียนเรียนคลาดเคล่ือนจากรายช่ือเดิม จึงทําให้การกรอก
คะแนนสอบไม่ตรงกับรายช่ือที่มีอยู่เดิม ดังน้ัน จึงขอช้ีแจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนิสิต จํานวน 16 
ราย 

ทั้งน้ีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและมาตรฐาน โครงการจัดต้ังภาควิชาฟิสิกส์ ได้
พิจารณาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 แล้วเห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียนของนิสิต จํานวน 16 ราย 
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2. รายวิชา 01455101World Politics in Daily Life ภาคฤดูร้อน 1 ประจําปี 2557  

เน่ืองจากโครงการจัดต้ังภาควิชาสังคมศาสตร์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20416/117 ลงวันที่ 18
สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาทวนสอบการแก้ไขคะแนน โดยแจ้งว่ารายวิชา 01455101 World 
Politics in Daily Life หมู่ 700 ภาคฤดูร้อน 1 ปี 2557 กรอกคะแนนนิสิต จํานวน 4 ราย ผิดพลาด และมิได้
ทบทวนคะแนนจากโปรแกรมคํานวณอีกครั้ง ทําให้คะแนนรวมผิดพลาด และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาแก้ไขผลการสอบ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ดังน้ัน 
จึงขอช้ีแจงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนิสิต จํานวน 4 ราย  

ทั้งน้ีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและมาตรฐาน โครงการจัดต้ังภาควิชาสังคมศาสตร์ 
ได้พิจารณาเม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2557 แล้วเห็นชอบให้แก้ไขผลการเรียนของนิสิต จํานวน 4 ราย เน่ืองจากเป็น
ความผิดพลาดโดยไม่เจตนา จึงเห็นสมควรให้แก้ไขคะแนนได้ และที่ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดต้ังภาควิชา
สังคมศาสตร์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 พิจารณาแล้วเห็นชอบ   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบในหลักการการแก้ไขคะแนน ตามข้อ 3.6.1 รายวิชา 01420114 หมู่ 839 ภาคฤดูร้อน 
1 ปี 2557   โดยให้นําไปเสนอพิจารณาในคณะกรรมการประจําโครงการจัดต้ังภาควิชาฟิสิกส์ด้วย  

2. เห็นชอบการแก้ไขคะแนน ตามข้อ 3.6.2 รายวิชา  01455101 World Politics in Daily Life 
หมู่ 700 ภาคฤดูร้อน 1 ปี 2557 

3. มอบหัวหน้าภาควิชา/ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในสังกัด
ทราบ เพ่ือเพ่ิมความระมัดระวังเรื่องการรายงานคะแนนให้มากย่ิงขึ้น เพ่ือมิให้เกิดข้อผิดพลาด  

4. เห็นชอบให้แก้ไขคะแนนต้องมีมาตรการที่เข้มงวด และควรมีบทลงโทษ โดยมอบรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทาง มาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องอาจารย์ผู้สอนขอ
แก้ไขคะแนน ทั้งน้ีขอให้ปรึกษาคณะกรรมการวินัยฯ คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ฯ และผู้อํานวยการ
สํานักงานกฎหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย   

3.7 ขออนุมัติใช้รายวิชาพื้นฐานตามเงื่อนไขเดิมกับนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ รหัส 55 – 58  

ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20403/280 ลงวันที่ 3 
กันยายน 2557 เรื่อง ขออนุมัติใช้รายวิชาพ้ืนฐานตามเง่ือนไขเดิมกับนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ รหัส 55 – 58 
โดยแจ้งว่าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับอนุมัติหลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 จากท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 และเร่ิมรับนิสิตใหม่ ต้ังแต่ภาค
ต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา และเน่ืองจากแผนการศึกษากําหนดให้นิสิตเรียนรายวิชา 01418231 โครงสร้าง
ข้อมูล (วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ รายวิชา 01418115 การโปรแกรมโครงสร้าง) ต่อมาหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 และมีการปรับปรุงรายวิชา 01418231 โครงสร้างข้อมูล จากเดิม
ต้องเรียนรายวิชา 01418115 การโปรแกรมโครงสร้าง เปลี่ยนเป็นต้องเรียนรายวิชา 01418116 การโปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ แต่เน่ืองจากมีนิสิตรหัส ปี 55 ซึ่งผ่านการเรียนรายวิชา 01418231 โครงสร้างข้อมูล โดยไม่ได้เรียน
รายวิชา 01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 มีนิสิตรหัส ปี 56 ได้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาดังกล่าว โดยไม่ได้เรียนรายวิชา 01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังน้ันเพ่ือมิให้กระทบผลการ
เรียนของนิสิตในหลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) จึงขออนุมัติใช้รายวิชาพ้ืนฐานตามเง่ือนไขเดิมกับนิสิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ รหัส 55 – 58 จนกว่าจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559  
รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?640XFXLB หรืออ้างอิงที่
640XFXLB เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557  

อน่ึง ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 
กันยายน 2557 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสนเพ่ือพิจารณาต่อไป  

3.8 การพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 เพื่อทดแทน
ข้าราชการเกษียณปกติและว่างด้วยเหตุอ่ืน ปีงบประมาณ 2557  

ด้วยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 1003 ลงวันที่ 4 
กันยายน 2557 แจ้งการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 เพ่ือทดแทนข้าราชการเกษียณ
ปกติและว่างด้วยเหตุอ่ืน ปีงบประมาณ 2557 เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการปกติ อัตราเดิมเลขท่ี 3519 ซึ่ง 
รศ.ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์ ครองอยู่ คืนให้เป็นส่วนกลางคณะฯ เพ่ือนําไปบริหารจัดการตามความจําเป็นเร่งด่วนของ
หน่วยงาน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เดิม กําหนดแนวปฏิบัติให้แจ้งหน่วยงานท่ีประสงค์จะ
ขอรับจัดสรรอัตรา จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร  6 ข้อ ดังน้ี  

1. สัดส่วนจํานวนอาจารย์ต่อจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา(ปีที่ผ่านมา ปี
ปัจจุบันและประมาณการปีต่อไป) 

2. ภาระงานสอนเฉลี่ยต่อ 2 ภาคการศึกษาของอาจารย์ประจําภาควิชา โดยใช้แบบฟอร์มตารางสรุป
ภาระงานข้ันตํ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอน 

3. ภาระงานวิจัยเฉลี่ยต่อ 2 ภาคการศึกษาของอาจารย์ประจําภาควิชา โดยใช้แบบฟอร์มตารางสรุป
ภาระงานข้ันตํ่าในฐานะอาจารย์ผู้สอน 

4. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เปิดสอน ของสายวิชา/สาขาวิชา ตามเกณฑ์ สกอ. 

5.  สัดส่วนจํานวนอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษต่อจํานวนนิสิต 

6. สัดส่วนจํานวนรายวิชาและจํานวนหมู่ที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นต่อจํานวนอาจารย์(รายวิชาที่
เปิดสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษาปกติให้นับซ้ํา) 

ทั้งน้ี คณะฯ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ โดยขอให้หน่วยงานที่จะขอรับจัดสรรอัตรา นําเสนอข้อมูล
ที่งานนโยบายและแผน รวบรวมสรุปและนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา รายละเอียด
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สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5M0ZK9L8 หรืออ้างอิงที่ 5M0ZK9L8 เมื่อ
วั น ที่  5 กั น ย า ย น  2 5 5 7 แ ล ะ อ้ า ง อิ ง ที่  5T0X5BY6 เ มื่ อ วั น ที่  1 2  กั น ย า ย น  2 5 5 7  ห รื อ สื บ ค้ น ที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5T0X5BY6 

 อน่ึง อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จัดสรรคืนให้เป็นส่วนกลางของคณะฯ โดยตําแหน่งสายวิชาการ
ขอให้พิจารณาการบรรจุวุฒิปริญญาเอกเป็นอันดับแรก และสายสนับสนุนหากต้องการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งจะต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพิจารณาอนุมัติ 

 บัดน้ี งานนโยบายและแผน ได้รับข้อมูล และสรุปข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรร เรียบร้อย
แล้ว  โดยสรุปสืบค้นที่  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?6012KRXP หรืออ้างอิงที่
6012KRXPเมื่อวันที่ 19 กันยายน2557 รายละเอียด ดังน้ี  

สรุปผลการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราส่วนกลาง ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการปกติ 
ประจําปี 2557 จําแนกตามหน่วยงานท่ีเสนอขอรับการจัดสรร 

เกณฑ์การพิจารณา 
ภาควิชา

วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา 

ภาควิชา
คณิตศาสตร ์

โครงการจัดต้ัง
ภาควิชาฟิสิกส ์

โครงการจัดต้ัง
ภาควิชา

บริหารธุรกิจฯ 
หมายเหตุ 

1. สัดส่วนจํานวนอาจารย์ต่อจํานวนนิสิต
เต็มเวลาเทียบเท่า ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี
การศึกษา (ปีท่ีผ่านมา ปีปัจจุบัน และ
ประมาณการต่อไป) 

2 3 1 4 

27.99 30.26 20.78 35.80 

2. ภาระงานสอนเฉลี่ยต่อ 2 ภาคการศึกษา
ขอ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ส า ย วิ ช า โ ด ย ใ ช้
แบบฟอร์มตารางสรุปภาระงานข้ันตํ่าใน
ฐานะอาจารย์ผู้สอน 

2 3 1 4 

3. ภาระงานวิจัยเฉล่ียต่อ 2 ภาคการศึกษา
ขอ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ส า ย วิ ช า โ ด ย ใ ช้
แบบฟอร์มตารางสรุปภาระงานข้ันตํ่าใน
ฐานะอาจารย์ผู้สอน 

4 2 1 3 

4. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเปิด
สอนของสายวิชา / สาขาวิชา ตามเกณฑ์ 
สกอ. 

4 0 0 0 

5. สัดส่วนจํานวนอาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหา
พิเศษต่อจํานวนนิสิต 

2 0 1 2 

6. สัดส่วนจํานวนรายวิชาและจํานวนหมู่ท่ี
เปิดสอนในปีการศึกษานั้ น ต่อจํ านวน
อาจารย์ (รายวิชาท่ีเปิดสอนท้ัง 2 ภาค
การศึกษาปกติ ให้นับซํ้า) 

4 1 3 2 

 

คะแนนรวม 18 9 7 15   
ลําดับท่ี 1 3 4 2  
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ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดสรรอัตราคืนให้สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์  

3.9 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์)  

ด้วยโครงการ จัด ต้ังภาควิชาฟิสิกส์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มี บันทึกที่  ศธ 
0513.20413/205 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์)
โดยแจ้งขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร เน่ืองจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ และลาศึกษาต่อ ดังน้ัน
เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปโดยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรรายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?640WMHNC หรือ
อ้างอิงที่640WMHNC เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ดังน้ี   

รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสตูร ชุดใหม่ รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสตูร ชุดเดิม 
1. อ.ดร.อัฐสิษฐ์  ทับทิมแท้     1. อ.ดร.สุชีวัน  กรอบทอง      
2. อ.ดร.สุนทรี  แสงจันทร์     2. อ.ดร.สุนทรี  แสงจันทร์     
3. ผศ.นพพร  รัตนช่วง   3. ผศ.นพพร  รัตนช่วง  
4. อ.ภัทรพงศ์  รักน้อย       4. ผศ.เบญจมาศ  แก้วนุช (เกษียณอายุ) 
5. อ.ดร.ฤดีรัตน์  สันตะโก   5. อ.สุทธิพจน์  สุทธนะ  (ลาศึกษาต่อ)    

อน่ึง งานบริการการศึกษา รับเร่ืองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ยังมิได้ผ่านคณะกรรมการฝ่าย
การศึกษา จึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
การศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน พิจารณาต่อไป  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และขอให้จัดทําแบบฟอร์ม อจ.มก. และ สมอ.08 เพ่ิมเติม เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน พิจารณาต่อไป  

3.10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2557   

 ด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอวาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2557รายละเอียด ดังน้ี  

1. แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงประจําปี 2557 (R-ERM.F3) หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ รายงาน ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

2. โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการป้องกันอัคคีภัยฝ่าย
บริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจําปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องบรรยาย SIL-301 อาคารอุตสาหกรรม
บริการ และบริเวณสนามหน้าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 5) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557  ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวสืบเน่ือง
จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังน้ันจึงดําเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงและวิธีติดตาม ปัญหาอุปสรรค โดยสรุป ดังน้ี  
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การจัดการความเสี่ยงจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค ดําเนินการจัดโครงการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการและการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงผลกระทบเมื่อเกิด
เหตุการณ์ขึ้น 

การจัดการความเสี่ยงจัดฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับบุคลากร และนิสิต โดย
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ 

วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรคดําเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) แผนฉุกเฉิน
ซ้อมหนีไฟ โดยผู้เช่ียวชาญ 

3. แนวทางปฏิบัติของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี 

3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการนํานโยบายการ
บริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ (ปลายเดือนกันยายน 2557)ซึ่งขณะน้ีคณะฯแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คําสั่งที่ 580/2557 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 

3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดําเนินการ (ปลาย
เดือนกันยายน 2557) 

- วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง (โครงการ/กิจกรรม) 
- ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F3) 
- จัดทํารายงานและแผนการบริหารความเสี่ยง (R-ERM.F1, R-ERM.F2) 

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ เสนอรายงานและแผนบริหารความเสี่ยง รายงาน
ให้คณบดีทราบ (ต้นเดือนตุลาคม 2557) 

3.4 คณบดี เสนอรายงานและแผนบริหารความเสี่ยงคณะฯ เสนอวิทยาเขตและสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน (กลางเดือนตุลาคม 2557) 

3.5 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะฯเดือนตุลาคม 2557- เดือนกันยายน 2558) 
3.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการดําเนินการตามแผนความเส่ียงให้คณบดี 

ช่วงเดือนเมษายน 2558 และเดือนสิงหาคม 2558 
3.7 คณบดีรายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ ให้สํานักงานตรวจสอบมหาวิทยาลัยฯ เดือน

สิงหาคม 2558 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ ดังน้ี  

1. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร นําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านวิชาการ ความเสี่ยงด้านการวิจัยและบริการวิชาการ และความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ  
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2. ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงด้านวิชาการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็น
ประธาน และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านวิชาการ  

3. ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  

4. ให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ โดยมีรองคณบดีฝ่าย
บริหาร เป็นประธานท้ังน้ีให้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2558 โดยเน้นด้านกายภาพ การประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน  

3.11 แนวทางในการดําเนินการจัดซ้ือ/จ้าง 

สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนา ครั้งที่ 5/2557 โครงการจัดต้ังภาควิชา  
จุลชีววิทยา ขอทราบแนวทางในการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานภายใน และที่ประชุมมีมติมอบหมายให้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ จัดประชุมหารือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างร่วมกับ
หน่วยงานระดับภาควิชาหรือเทียบเท่า โดยดําเนินการจัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 
sc9-110 เวลา 14.30 น. เพ่ือร่วมหารือและพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงาน 
โดยสรุปแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี             

1. หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้างรายการพัสดุของ

หน่วยงาน 

2. ผู้รับผิดชอบเสนอเร่ืองการจัดซื้อ/จัดจ้างให้หัวหน้าภาควิชา/ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาเพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดําเนินการจัดซื้อ/จ้าง       

3. ผู้รับผิดชอบนําส่งเรื่องขอให้ซื้อ/จ้างพร้อมเอกสารให้นักวิชาการพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ สํานักงาน

เลขานุการ ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ และตามระบบ GFMIS/eGP/KU-ERP   

ดังน้ันเพ่ือสร้างความเข้าใจและประโยชน์ในการปฏิบัติงาน งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ 

จะเชิญประชุมผู้ปฏิบัติงาน/หัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินงาน และการใช้

ระบบที่เก่ียวข้องต่อไป  

อน่ึงเพ่ือทราบแนวทางโดยสังเขป ฝ่ายบริหาร จึงขอนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานการซื้อ/จ้าง ดังน้ี  

1. หน่วยพัสดุ รับเอกสาร (ใบเสนอราคา/ใบส่งของ/แจ้งหน้ี/กํากับภาษี) จากหน่วยงานต่าง ๆ 
พร้อมรายช่ือกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรุณาเขียนด้วยดินสอ) 

1.1 จํานวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท (รวมภาษี) เสนอช่ือแต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 ท่าน 
1.2  จํานวนเงินต้ังแต่ 10,000 บาทข้ึนไป (รวมภาษี) เสนอช่ือแต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ 3 

ท่าน   
2. กรณีเงินสด (รวมภาษี) ต้องไม่เกิน 5,000.- บาท ทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณ กรณีเกิน 

5,000 บาท ต้องเข้าระบบ e-GP  
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 2.1 ใบเสร็จรับเงินห้าง/ร้าน จะต้องมีช่ือ-ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ระบุชัดเจน (ห้ามเขียนด้วย
ลายมือเด็ดขาด) 
 2.2 กรณีบริษัทฯ ใบเสร็จรับเงินต้องแนบใบกํากับภาษีมาพร้อมด้วย หรือใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี (ในแผ่นเดียวกัน) 

3. การลงนามตรวจรับพัสดุ 
3.1 จํานวนเงินต้ังแต่ 5,000.- บาท ขึ้นไป ไม่ต้องลงนามตรวจรับในเอกสาร (ใบส่งของ/ใบแจ้ง

หน้ี/ใบกํากับภาษี) เน่ืองจากจะมีใบตรวจรับจากระบบ e-GP ส่งกลับไปยังหน่วยงานเพ่ือลงนามตรวจรับพัสดุ 
3.2 จํานวนเงิน ต้ังแต่ 1 – 4,999.- บาท (เงินเช่ือ/เงินสด ลงนามตรวจรับพัสดุในเอกสารได้) 

4. ถ้าเอกสารลงวันที่ต้องส่งงานพัสดุภายในวันน้ันหรือวันรุ่งขึ้นที่เป็นวันทําการภายในเวลา 12.0 น.
(หลังจากน้ันจะไม่รับเอกสาร) 

5. ในการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการทัศนศึกษา ถ้ามีการจัดซื้อวัสดุ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร วัสดุ
เครื่องเขียนต่าง ๆ ของที่ระลึก ค่าเช่ารถ จ้างเหมาบริการ ให้นําสําเนาที่ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วใบจองเงิน
ในระบบ ERP (พร้อมรายช่ือกรรมการตรวจรับพัสดุ เขียนด้วยดินสอ) ให้งานพัสดุเพ่ือทําออกเลขขอซื้อ/จ้าง ในวันที่
ได้รับอนุมัติหรือวันรุ่งขึ้นที่เป็นวันทําการ ภายในเวลา 12.00 น. (จะไม่รับเอกสารเพื่อจัดทําขอซ้ือ/จ้างหลังจากจัด
โครงการเสร็จสิ้น) 

6. ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้ให้กรอกใบแบบฟอร์ม ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (บก.111) (งานพัสดุ)  

6.1 ในกรณีที่จํานวนเงินรวมทั้งสิ้นต้ังแต่ 1,000.- บาท – 4,999.- บาท ต้องแนบสําเนาบัตร
ประชาชนและรับรองสําเนาถูกต้องของผู้ซื้อด้วย 

7. ใบสําคัญรับเงินต้องแนบบัตรประชาชนและรับรองสําเนาถูกต้องของผู้รับเงินทุกจํานวนเงินแต่ไม่
เกิน 4,999.- บาท 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมเพ่ือแจ้งแนวปฏิบัติให้
หน่วยงานภายใน/โครงการ และผู้เก่ียวข้องทราบ  

3.12 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 ตามที่โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีอัตราอัตราว่าง ตําแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานเงินงบประมาณ อัตราใหม่ ปีงบประมาณ 2557โดยคณะฯ ดําเนินการประกาศ
รับสมัคร และดําเนินการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 9กันยายน 2557เรียบร้อย
แล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ันจึงขอแจ้งผลการสอบคัดเลือก ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก จํานวน 3 ราย ดังน้ี  

1.  นางสาวศตกมล  ตันธนกิจ  
2.  นายอัยยรัช  อาภาศิลป์   สํารองลําดับที่ 1  
3.  นางสาววรรณนิษา  ราษฎรเหนือ  สํารองลําดับที่ 2  
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ทั้งน้ี เพ่ือดําเนินการตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เพ่ือประกาศผลการสอบคัดเลือกต่อไป     
รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?4T0Y04WV หรืออ้างอิงที่ 
4T0Y04WV เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557โดยแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ดําเนินการ ดังน้ี    

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

3.13 ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  

ตามท่ีโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีอัตราว่างเลขท่ี พ.2616 ตําแหน่ง อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโทหรือ
เอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อัตราเดิม (นางสาวอุ่นอารีย์ ตลาดเงิน) โดยคณะฯ ดําเนินการประกาศรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตําแหน่ง อาจารย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ เมื่อวันที่ 9กันยายน 2557เรียบร้อย
แ ล้ ว  ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ้ า ง อิ ง ที่ 630OI5CC เ มื่ อ วั น ที่  2 2 กั น ย า ย น  2 5 5 7  ห รื อ สื บ ค้ น ที่
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?630OI5CC โดยมีผู้สอบผ่านการคัดเลือก จํานวน 2 
ราย ดังน้ี  

1.  นายภาณุพันธ์  สุขย้อย  
2.  นายสันติภาพ  โชติกีรติเวช   สํารองลําดับ 1  

ดังน้ัน เพ่ือดําเนินการตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือบรรจุผู้สอบได้
เข้ารับราชการต่อไป  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

3.14 รายงานงบการเงิน ประจําปี 2555 ของโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ  

 ตามท่ีกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10105/ว 3216 ลงวันที่ 2 กันยายน 
2557 เรื่อง ขอให้จัดส่งงบการเงินโครงการภาคพิเศษ โดยแจ้งมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2557 ลงวันที่ 18 
สิงหาคม 2557 เรื่อง การจัดทํางบการเงินของโครงการภาคพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 2555 และมีมติให้แจ้งคณะ
เจ้าของโครงการท่ียังไม่ได้ปรับแก้งบทดลองใหม่ และโครงการที่ยังไม่ได้แจ้งผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบงบการเงิน ให้
ดําเนินการจัดส่งงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้แล้วเสร็จและนําส่งกองคลังภายในวันที่ 
15 กันยายน 2557  

 ทั้งน้ี  กองคลังขอให้คณะฯ เร่งรัดติดตามการจัดส่งงบการเงินของโครงการภาคพิเศษ จํานวน 5 
โครงการ ดังน้ี  

1. โครงการ ศศ.ม. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)   
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2. โครงการหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)  
3. โครงการหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 
4. โครงการหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 
5. โครงการหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 

บัดน้ี โครงการหลักสูตร บธ.บ.สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ได้ดําเนินการและจัดส่งงบการเงินที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดอ้างอิงที่ 5T0M6UEY เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5T0M6UEY 

อน่ึง โครงการภาคพิเศษท่ีเหลืออีก  4 โครงการ ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถส่งงบ
การเงินตามกําหนดได้   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร ติดตาม เร่งรัดให้เป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3.15 ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันเริ่มปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

 ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แจ้งขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานและยืนยันวันเร่ิมปฏิบัติงานของ นายสันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ 
นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ให้กองการ
เจ้าหน้าที่พิจารณาดําเนินการ น้ัน  

 เน่ืองจากกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแล้วแจ้งขอให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการ
อนุมัติ และมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ ดําเนินการ ดังน้ี  

1. ให้ระบุว่านายสันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์ สังกัดภาควิชาใด  

2. ขอให้เปลี่ยนแปลงกรรมการฯ ลําดับที่ 2  

 เพ่ือให้เป็นไปตามหน่วยงานท่ีได้รับอนุมัติจัดต้ังตามประกาศสภามหาวิทยาลัย คณะฯ จึงขอเสนอที่
ประชุมพิจารณาแจ้งสังกัด เปลี่ยนแปลงกรรมการตามองค์ประกอบ ลําดับที่ 2 และ 3 ใหม่ ดังน้ี  

 1.  นายสันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการจัดต้ัง
ภาควิชาฟิสิกส์)  

 2.  ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการฯ ลําดับที่ 2 เป็น หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ แทน อาจารย์ ดร.
สุนทรี แสงจันทร์ (ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาฟิสิกส์) เดิม  

 3.  ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการฯ ลําดับที่ 3 เป็น อาจารย์ ดร.สุนทรี แสงจันทร์ (ประธานโครงการ
จัดต้ังภาควิชาฟิสิกส์) แทน อาจารย์ ดร.จารุพร พงษ์ศิริเวทย์ (ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจําคณะฯ) เดิม  
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 ดังน้ัน จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจักนําเสนอ
กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป รายละเอียดอ้างอิงที่ 600P4LFVเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 หรือสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?600P4LFV 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

3.16 รายงานผลของแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2557 และร่างแผนปฏิบัติการประจําปี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2558 

 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือน
พฤศจิกายน 2553) ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 กําหนดให้มีการนําผลพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 (1 ตุลาคม 
2556 – 30 กันยายน 2557) รอบ 12 เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
ดังน้ันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 ให้ครบถ้วนทุกพันธกิจ 
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และรวมถึงการบริหาร
และการจัดการ โดยจัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2558 
ในวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จ.ชลบุรี น้ัน  

บัดน้ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อยู่ในระหว่างการรวบรวม และติดตามข้อมูลจากแผนปฏิบัติ
การตาม 4 พันธกิจ จากรองคณบดีที่รับผิดชอบ เพ่ือนําเสนอ ร่างแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 และรายงานผลของ
แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 รอบ 12 เดือน โดยจะนําเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป      

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

1. ให้ติดตามการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2557 รอบ 12 เดือน 
และร่างแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2558 เพ่ือนําเสนอในการประชุม ประจําเดือนตุลาคม 2557  

2. มอบรองคณบดีฝ่ายที่เก่ียวข้องตามพันธกิจ นําร่างแผนปฏิบัติการประจําปี 2558 จากการ
สัมมนาเมื่อวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 ไปเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์คณะฯ  แผนฯ มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  

3. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะผู้บริหารเพ่ือ 
พิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปี 2558    

3.17 รายงานงบรายรับ – รายจ่าย ประจําเดือนสิงหาคม 2557 

ตามท่ีงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ นําเสนองบรายรับ – รายจ่าย ประจําเดือนสิงหาคม 
2557 ให้คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ แต่จากรูปแบบการรายงานยังไม่แสดงงบการเงินในภาพของคณะฯ 
ส่วนกลาง และภาพรวมของคณะฯ ที่ชัดเจน ดังน้ันที่ประชุมจึงมอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสํานักงาน
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เลขานุการ ติดตามและเร่งรัดให้งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ จัดทํางบการเงิน ประจําปี 2557 ให้แล้วเสร็จ 
และนําเสนอที่ประชุมพิจารณาภายในเดือนตุลาคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

3.18 รายงานการใช้สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนสิงหาคม 2557 
  เน่ืองจากยังมิได้รับข้อมูลรายงานการใช้สาธารณูปโภค และยานพาหนะประจําเดือนสิงหาคม 2557 
จากหน่วยอาคารสถานที่ สํานักงานเลขานุการ จึงขอเลื่อนวาระดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมประจําเดือนตุลาคม 
2557 แทน ทั้งน้ีรองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานว่ารายงานผลการดําเนินงานการใช้ไฟฟ้า และนํ้ามันเช้ือเพลิง คณะฯ 
ได้รายงานตามระบบออนไลน์ รอบ 9 เดือน ให้วิทยาเขตทราบแล้ว  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ติดตาม
และเร่งรัดการรายงานการใช้สาธารณูปโภค ยานพาหนะเพ่ือรายงานในการประชุมประจําเดือนตุลาคม 2557  

วาระที ่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 ขอเชิญร่วมงานโครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2557 

 ด้วยปีงบประมาณ 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกษียณอายุราชการปกติ ในการน้ี คณะฯ กําหนดจัดงาน 
มุฑิตาจิต “สานใจสายสัมพันธ์ เกษมสันต์วันเกษียณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 17.30 – 22.00 น. 
ณ ห้องคอนเวนช่ัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดอ้างอิงที่ 600LC4I0 เมื่อวันที่19 กันยายน 
2557 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?600LC4I0 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

4.2 แจ้งผลการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลยัเงนิงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ด้วยกองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/1091 ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 แจ้งผลการจัดสรร
งบประมาณ อัตราใหม่ ประจําปี 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้ รวม 10 อัตรา ดังน้ี  

1. ตําแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 อัตรา 
2. ตําแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 2 อัตรา  
3. ตําแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาบรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา 
4. ตําแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาปรัชญา จํานวน 1 อัตรา 
5. ตําแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา 
6. ตําแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา 
7. ตําแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบิน  จํานวน 1 อัตรา  
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ทั้งน้ี ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
ดําเนินการ ดังน้ี  

1. ดําเนินการคัดเลือก และเร่ิมบรรจุได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป โดยขอให้พิจารณา
บรรจุผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกอันดับแรก  

2. พิจารณาปรับลดการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว หรือพนักงานเงินรายได้ลง โดยให้นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5Z0Z7BF4หรือ
อ้างอิงที่ 5Z0Z7BF4เมื่อวันที่18 กันยายน 2557 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3 รายงานความก้าวหน้าการประชาพิจารณ์การแยกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ตามท่ีประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนเตรียมความพร้อมในการแยกคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ได้จัดทําประชาพิจารณ์การแยกคณะฯ โดยให้บุคลากรทุกท่านใช้สิทธ์ิในช่วงวันที่ 3 – 11 กันยายน 
2557 ณ โถงอาคาร 9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และขยายเวลาถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 น้ัน  

คณะกรรมการฯ สรุปผลการใช้สิทธิของบุคลากร ดังน้ี  

บุคลากรทั้งหมด (รวมศึกษาต่อ) 308 คน ร้อยละ

มาใช้สิทธิ 294 คน 95.5 

ลาศึกษาต่อใน/ต่างประเทศ 12 คน 3.9 

ลาปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 1 คน 0.3 

ลาประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ 1 คน 0.3 

ทั้งน้ี ประธานคณะกรรมการฯ จะติดตามให้บุคลากรใช้สิทธิให้ครบทุกท่าน (100%) ดังน้ันในส่วน
ของบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานวิจัย และประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ จะประสานงานติดต่อทาง e-mail  
e-Office หรือช่องทางสื่อสารอ่ืน ๆ ต่อไป  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.4 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2556 ของโครงการภาคพิเศษ 

 ด้วยกองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว 0844 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด พร้อมสําเนางบการเงิน 1 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของ



20 
 
โครงการฯ จํานวน 1 ชุด จัดส่งให้กองแผนงานภายในวันที่ 1 กันยายน 2557 เพ่ือรวบรวมข้อมูลสรุปนําเสนอ
อธิการบดี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการพิเศษในภาพรวมของมหาวิทยาลัย น้ัน   

 บัดน้ี งานนโยบายและแผน ติดตามรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2556 จากหน่วยงานต่าง ๆ 
แล้ว สรุปดังน้ี  

หน่วยงาน/สาขาวิชา ส่งรายงาน ยังไม่ส่งรายงาน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
1) วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ส่งแล้ว  
2) วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ยังไม่ส่ง 
3. ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ยังไม่ส่ง 
4. บธ.บ.(การจัดการ) ส่งแล้ว  
5. บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ยังไม่ส่ง 
6. ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) ส่งแล้ว  

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบและมอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ เร่งรัด
ติดตามโครงการภาคพิเศษที่ยังมิได้จัดส่งให้จัดส่งโดยเร็ว  

4.5 รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนของผู้บริหาร/หน่วยงาน/โครงการ ประจําเดือนสิงหาคม 
2557  

4.5.1 ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งรายงานกิจกรรมประจําเดือนกันยายน 2557 มีการดําเนินงาน
โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการป้องกันอัคคีภัยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ 
ห้องบรรยาย SIL-301 อาคารอุตสาหกรรมบริการ และบริเวณสนามหน้าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 5) 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 21,500 บาท   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ เร่งรัด ติดตามจากผู้บริหารทุกฝ่าย หน่วยงาน/โครงการให้รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน กําหนด
ส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  

4.6 มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนและแนว
ทางการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานภายในองค์กร 

ด้วยกองธุรการ (กําแพงแสน) มีบันทึกที่ ศธ 0513.20101/ว 2443 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 แจ้ง
เรื่อง มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยแจ้งขอความร่วมมือทุกหน่วยงานกวดขันการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง รายละเอียดอ้างอิงที่ 5R0W9G9Q เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 หรือสืบค้นที่ 
รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?5R0W9G9Q ดังน้ี 
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1. ให้ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด 

2. ให้ปรับเปลี่ยนทดแทนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ครบอายุการใช้งานและเสื่อมสภาพ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่ได้มาตรฐานเพ่ือป้องกันอัคคีภัย  

 นอกจากน้ี กองธุรการ (กําแพงแสน) มีบันทึกที่ ศธ 0513.20101/ว 2557 ลงวันที ่ 19 กันยายน 
2557 เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารควบคุมภาครัฐ โดยแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ขอให้หน่วยงานดําเนินการตาม
กระบวนการ 8 ขั้นตอนของการจัดการพลังงาน ดังน้ี   

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานภาพการจัดเบ้ืองต้น 
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 5 กําหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 
ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน 
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
ขั้นตอนที่ 8 ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

 ทั้งน้ีเพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารแจ้งเพ่ิมเติมว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งในแต่ละปี
มีการใช้พลังงานจํานวนมาก ซึ่งการใช้ไฟฟ้าประมาณ 70,000 kWh/ปี และน้ํามันเช้ือเพลิงประมาณ 700,000 ลิตร/
ปี เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 ซึ่ง
ต้องติดตามควบคุมในแต่ละปี ดังน้ันหน่วยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบันและศูนย์จะต้องปฏิบัติตามระบบการจัด
การพลังงานอย่างเคร่งครัด 

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารดําเนินงานต่อไป  

4.7 กําหนดการซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2557 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

 ด้วยงานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ แจ้งกําหนดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญา
บัตรประจําปี 2557วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
โดยมีกําหนดการ ดังน้ี  
วันเสาร์ที่  27 เดือนกันยายน  2557(ภาคเช้า) 
06.00 น. มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมต้ังแถวบริเวณศูนย์

เรียนรวม 3 และกรรมการประจําคณะตรวจสอบรายช่ือมหาบัณฑิต และบัณฑิตดังน้ี 
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* ศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 302 ประกอบด้วยมหาบัณฑิต และบัณฑิต หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
4. หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
5. บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และเกียรตินิยมอันดับ 2 
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาคพิเศษ) 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 * ศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 303 ประกอบด้วยบัณฑิต หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ภาคพิเศษ) 

07.00 น. ขบวนบัณฑิตเคลื่อนออกจากศูนย์เรียนรวม 3ผ่านคณะสังคมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนชูชาติ 
กําภู ถึงสี่แยกระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนจักร
พันธ์เพ็ญศิริ ผ่านคณะศึกษาศาสตร์ ถึงอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เลี้ยวซ้ายเข้าใต้อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิริ 

08.00 น. บัณฑิตทุกคณะเข้าน่ังในอาคารพิธี รองประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ ช้ีแจงรายละเอียดการซ้อมใหญ่ 
เช่น การเดิน การขึ้นรับบนเวที กําหนดการวันพระราชพิธี ซ้อมกล่าวคําปฏิญาณตน ฝึกซ้อมรับ
และส่งเสด็จฯ 

08.45 น. ประธานกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิต 

08.50 น. ฝึกซ้อมรับเสด็จฯ 

09.00 น. นายกสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอ
พระราชทานเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

09.02 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
กราบทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ เข้าพระราชทานปริญญา
บัตร จํานวน .... ราย 
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09.05 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขึ้นรับบนเวที – คณบดีอ่านชื่อบัณฑิต 
09.08 น. บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขึ้นรับบนเวที – คณบดีอ่านชื่อบัณฑิต 
09.18 น.*** บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขึ้นรับบนเวที – คณบดี อ่านชื่อบัณฑิต 
09.41 น. ฝึกซ้อมการพัก 
09.45 น. บัณฑิตคณะเกษตร กําแพงแสน ขึ้นรับบนเวที –คณบดีอ่านชื่อบัณฑิต 
10.06 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ขึ้นรับบนเวที – คณบดีอ่านชื่อบัณฑิต 
10.25 น. ฝึกซ้อมการพัก 
10.30 น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ขึ้นรับบนเวที – คณบดีอ่านชื่อบัณฑิต 
11.12 น. ผู้แทนบัณฑิตนํากล่าวคําปฏิญาณตน ปัดพู่หมวก 
11.15 น. ฝึกซ้อมรับพระราชทานพระโอวาท 
11.18 น. ซ้อมส่งเสด็จฯ ร้องเพลงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
11.48 น. สรุปผลการฝึกซ้อมใหญ่ 
11.58 น.  นายกสมาคมนสิิตเก่า มก.กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อบัณฑิต 
12.03 น. เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมใหญ่ 
***รับจริง พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปี 2557  
วันศุกร์ท่ี 3 ตุลาคม 2557 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 อน่ึง ประธานแจ้งเพ่ิมเติมว่ากําหนดการซ้อมใหญ่เป็นไปตามวัน/เวลาเดิม แต่กําหนดพิธี

พระราชทานปริญญา ประจําปีการศึกษา 2556  เลื่อนไปไม่มีกําหนด   
 มติที่ประชุม รับทราบ 

4.8 การจัดซ้ือ/จ้างงบลงทุนเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2558  

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมช้ีแจงมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เพ่ือ
ทําความเข้าใจและเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสํานัก
งบประมาณกําหนด ทั้งน้ีคณะฯ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดและแจ้ง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนา ในการประชุมคร้ังที่ 5/2557 เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557ด้วยแล้ว ซึ่ง
ที่ประชุม กบพ. ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเชิญหัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม sc9-110 
เวลา 13.00 น.ซึ่งทุกหน่วยงานและผู้เก่ียวข้องรับทราบ และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังกล่าวแล้ว  

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนกับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 

ด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนกับโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 โดยแจ้งว่าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 มีความ
ประสงค์ที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนของโครงการห้องเรียนพิเศษเน้นความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3พร้อมน้ีได้นําเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการมาพร้อมน้ีแล้ว  

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบและมอบรองคณบดีฝ่ายวิจัย ประสานงานกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษเพ่ือส่งสําเนาบันทึกข้อตกลงฯ ให้สํานักงานกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง  

วาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 กําหนดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 10/2557 
ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทุกวันพุธที่ 4 หรือวันพุธสุดท้ายของเดือน น้ัน  
ดังน้ันการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 10/2557  จึงกําหนดประชุมในวันพุธที่ 29 

ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. กําหนดส่งวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 และกําหนดจัดส่ง
ระเบียบวาระการประชุมภายในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557     

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 ทบทวนประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 90/2557 และ 91/2557 
 ตามท่ีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอพิจารณาเร่ืองการบริหารงานเอกสารของงานบริการ

การศึกษา และซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การแก้ไขผลการสอบ ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 90/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาแก้ไขผลการสอบ 
ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 91/2557 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดตาม
ระเบียบวาระที่ 3.3 เพ่ือความชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย  

ดังน้ัน จึงขอนําเสนอเพ่ือทบทวนหลักเกณฑ์การแก้ไขผลการสอบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
พิจารณาแก้ไขผลการสอบ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทบทวนโดยนําเสนอคณะกรรมการฝ่าย
การศึกษาคณะฯ และคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณะฯ พิจารณา   
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5.3 การตรวจสอบข้อมูล 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะฯ จากเดิม 3 

สายวิชา เป็น 3 ภาควิชา ซึ่งเดิมผู้บริหารท่ีได้รับแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยเดิม คือ หัวหน้าสายวิชา จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นหัวหน้าภาควิชาได้หรือไม่ หรือคณะฯ ต้องดําเนินการสรรหาและขออนุมัติแต่งต้ังใหม่ ดังน้ันเพ่ือให้
เกิดความชัดเจน ที่ประชุมจึงมอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประสานงานหารือกับผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย
ต่อไป  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม รับทราบ 

5.4 ติดตามแผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการตามคู่มือประกันคุณภาพ 

ด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้องจัดทําแผนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ ประจําปี 
2558 ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 11 แผน ดังน้ี  

1. แผนพัฒนาบุคลากร  
2. แผนจัดการความรู้  
3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
4. แผนวิจัย  
5. แผนบริการวิชาการ  
6. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7. แผนพัฒนาวิชาการ  
8. แผนบริหารความเสี่ยง  
9. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต 
10. แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
11. แผนประกันคุณภาพการศึกษา  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ติดตามจากรองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี เพ่ือนําเสนอในการประชุมประจําเดือนตุลาคม 2557 

เลิกประชุมเวลา 13.50 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม   

 


