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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 3/2555 

วันจันทร�ท่ี 26 มีนาคม 2555  
ณ ห$อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

��������� 

ผู$มาประชุม  
1. ผศ.วุฒิพงษ' ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ0ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดี ประธานกรรมการ   
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ0ายวิชาการ  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน'  หัวหน;าสายวิชาวิทยาศาสตร' กรรมการ  
4. ผศ.ดร.สิทธิพงศ'     รักตะเมธากูล หัวหน;าสายวิชาคณิตศาสตร'ฯ     กรรมการ 
5. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน;าสายวิชาศิลปศาสตร'  กรรมการ  
6. รศ.ปริทรรศน'  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู;ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
7. รศ.ดร.จงรักษ'  แก;วประสิทธิ์ กรรมการประจําคณะ ผู;แทนคณาจารย' กรรมการ  
8. รศ.จิตราภรณ'  ธวัชพันธุ' กรรมการประจําคณะ (อาจารย'ประจํา) กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน;าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู$ไม/มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ชานันก' สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'     ติดราชการอ่ืน  

ผู$เข$าร/วมประชุม  
1. อ.ดร.พจมาลย'  พูลมี รองคณบดีฝ0ายกิจการนิสิต 
2. อ.ดร.วิเนตร  แสนหาญ รองคณบดีฝ0ายวางแผน 
3. อ.ดร.วรางคณา จิตต'ชุOม ผู;ชOวยคณบดีฝ0ายวิจัย และ หัวหน;า ศสวท.  
4. นายวิทยา จOาทอง ผู;ชOวยคณบดีฝ0ายบริการการศึกษา 
5. อ.ดร.สหณัฐ  เพชรศรี ผู;ชOวยคณบดีฝ0ายกิจการนิสิต 
6. อ.ดร.ปQติ  ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
7. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย' แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา  
8. รศ.ชุติมณฑน'  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร'  
9. อ.พิชญา รOมโพธิ์ภักด์ิ แทน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
10. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร เลขานุการคณบดีฝ0ายวิชาการ    

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู;ชOวยศาสตราจารย'วุฒิพงษ'  ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ0ายบริหาร รักษาราชการแทนคณะศิลปศาสตร'
และวิทยาศาสตร' ทําหน;าท่ีประธานการประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ$งให$ทราบ   

   - 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2555   
  ประธานขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร' 
และวิทยาศาสตร' ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันจันทร'ท่ี 27 กุมภาพันธ' 2555 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได;นําเรียนในระบบ e-Office 
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อ;างอิงท่ี G51F5IV1 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?G51F5IV1 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 
2 5 5 5  แ ล ะ จั ด สO ง ฉ บั บ แ ก; ไ ข เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 2  มี น า ค ม 2 5 5 5  อ; า ง อิ ง ท่ี GM1B1IK3 ห รื อ ท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GM1B1IK3 ดังเสนอมาพร;อมนี้     

  ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

   มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยแก;ไข ดังนี้  

   หน;า 25  วาระท่ี 5.5 ข;อ 6 จากเดิม “ฝ0ายกิจการนิสิตขอให;พิจารณา”  แก;ไขเปnน “ท่ีประชุมขอให;ฝ0าย
กิจการนิสิตพิจารณา”     

  หน;า 25  เพ่ิมวาระการประชุม เรื่องอ่ืน ๆ วาระท่ี 5.6 ดังนี้         

  5.6  ขอทบทวนมติท่ีประชุมวาระท่ี 4.7 

          สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมวาระท่ี 4.7 การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปp 
2554 ข;อ 2 ซ่ึงเห็นชอบให;แตOงต้ัง รศ.ดร.จงรักษ'  แก;วประสิทธิ์ ผู;แทนคณาจารย'ในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปnน
ประธานกรรมการ เนื่องจาก รศ.ดร.จงรักษ' แก;วประสิทธิ์ ให;เหตุผลวOาไมOสะดวกในการประสานงาน จึงขอรับเปnน
กรรมการเทOานั้น ขอให;พิจารณาเสนอชื่อประธานกรรมการใหมO ดังนั้นท่ีประชุม จึงขอให;ประธานคณะกรรมการประเมิน 
ประจําปp 2553  ได;แกO รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ0ายวิชาการ เปnนประธานกรรมการแทน  

          ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

         มติท่ีประชุม      เห็นชอบ       

วาระท่ี  3 เรื่องแจ$งเพ่ือทราบ   

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ� 2555 

ตามท่ีกําหนดให;หนOวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ;งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนOวยงานภายใน/โครงการ และฝ0าย
ตOาง ๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ' 2555 (ข;อมูล ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2555) อ;างอิงท่ี GJ0YXL4K หรือสืบค;นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GJ0YXL4K  ดังนี้        
ลําดับ 

ท่ี 
หน/วยงาน การนําส/งรายงาน  

ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 
1 ฝ0ายบรหิาร ยังไมOรายงานผล 20 ก.พ.55 13 มี.ค. 55 
2 ฝ0ายวิชาการ  ยังไมOรายงานผล ยังไมOรายงานผล ยังไมOรายงานผล 
3 ฝ0ายวิจัย  17 ม.ค.55 ยังไมOรายงานผล ยังไมOรายงานผล 
4 ฝ0ายกิจการนิสติ 5 ม.ค.55 1 ก.พ.55 1 มี.ค. 55 
5 ฝ0ายวางแผน  ยังไมOรายงานผล  13 ก.พ.55 14 มี.ค. 55 
6 ฝ0ายประกันคุณภาพการศึกษา 10 ม.ค.55 10 ก.พ.55  มี.ค. 55 
7 ฝ0ายวิเทศสัมพันธ'และกิจการพิเศษ 10 ม.ค.55 8 ก.พ.55 12 มี.ค. 55 
 8 สายวิชาคณติศาสตร'  11 ม.ค.55 15 ก.พ.55 12 มี.ค. 55 
9 สายวิชาวิทยาศาสตร' 10 ม.ค.55 15 ก.พ.55 8 มี.ค. 55 
10 สายวิชาศิลปศาสตร' 16 ม.ค.55 15 ก.พ.55 19 มี.ค. 55 
11 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 13 ม.ค.55 13 ก.พ.55 14 มี.ค. 55 
12 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร' ภ.พิเศษ 9 ม.ค.55 10 ก.พ.55 1 มี.ค. 55 
 13 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   20 ม.ค.55 9 ก.พ.55 12 มี.ค. 55 
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ลําดับ 
ท่ี 

หน/วยงาน การนําส/งรายงาน  
ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 

14 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร' ภ.พิเศษ 5 ม.ค.55 8 ก.พ.55 5 มี.ค. 55 
15 ศูนย'สOงเสริมการวิจัยและถOายทอดเทคโนโลย ี 9 ม.ค.55 10 ก.พ.55 7 มี.ค. 55 
16 สํานักงานเลขานุการ 9 ม.ค.55 9 ก.พ.55 8 มี.ค. 55 
17 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 13 ม.ค.55 20 ก.พ.55 12 มี.ค. 55 
18 โครงการจัดตั้งสOวนงานจัดการศึกษา 10 ม.ค.55 13 ก.พ.55 9 มี.ค. 55 
19 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟQสิกส' 11 ม.ค.55 8 ก.พ.55 14 มี.ค. 55 
20 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 9 ม.ค.55 9 ก.พ.55 7 มี.ค. 55 
21 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร' 9 ม.ค.55 9 ก.พ.55 12 มี.ค. 55 
22 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร' 5 ม.ค.55 7 ก.พ.55 13 มี.ค. 55 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 10 ม.ค.55 13 ก.พ.55 7 มี.ค. 55 
 24 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร' 10 ม.ค.55 12 ก.พ.55 13 มี.ค. 55 

รวมหน/วยงานท่ีไม/ส/งรายงาน 3 2 2 

อนึ่ง งานนโยบายและแผน ได;ติดตามจากฝ0ายวิชาการ และฝ0ายวิจัยแล;ว แจ;งวOาจะจัดสOงให;ภายหลัง 
ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ  

3.2 รายงานแผนการจัดซ้ือ/จ$าง รายการครุภัณฑ� และส่ิงก/อสร$าง ป?งบประมาณ 2555 

หนOวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานแผนการจัดซ้ือจัดจ;างหมวด
คOาครุภัณฑ'และสิ่งกOอสร;าง เงินรายได; ประจําปp 2555 และรายงานความก;าวหน;าในการดําเนินงานโครงการกOอสร;าง 
เพ่ือใช;เปnนข;อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปp 2554  ดังนี้  

1. รายงานความก;าวหน;าในการดําเนินการโครงการกOอสร;าง ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2554 คงเหลือโครงการปรับปรุง/กOอสร;างอาคาร จํานวน 2 โครงการ  รายละเอียด ดังนี้   

โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1 – 5 และ 9 วงเงิน 19,900,000 บาท รายงานสรุป
ครั้งท่ี 11 ระหว/างวันท่ี 16 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2555 โดยสังเขป ดังนี้ 

งบประมาณคOางานกOอสร;างตามรูปแบบรายการ 19,900,000 บาท 
ระยะเวลาการกOอสร;าง ฯ ตามสัญญา ฯ 270 วัน 
ระยะเวลาการกOอสร;างที่ผOานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 15 ก.พ.54) 335 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกOอสร;างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 11 พ.ย.54) 0 วัน 
ระยะเวลาเกินกําหนดสัญญา 96 วัน 
ความก;าวหน;าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปnนร;อยละ 100  
ความก;าวหน;าของงานที่ทําได;จริงคิดเปnนร;อยละ 95.61  
ช$ากว/ากําหนดการคิดเปFนร$อยละ 4.39 (13 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตOอวันในรอบเดือนที่ผOานมา 19.68 คน 
สามารถสOงมอบงานการกOอสร;าง งวดที่ 1 ได;เม่ือ 18 มิถุนายน 2554  
สามารถสOงมอบงานการกOอสร;าง งวดที่ 2 ได;เม่ือ 7  กันยายน  2554  
สามารถสOงมอบงานการกOอสร;าง งวดที่ 3 ได;เม่ือ 14  กันยายน 2554   
สามารถสOงมอบงานการกOอสร;าง งวดที่ 4 – 9 ได;เม่ือ 20 กุมภาพันธ' 2555  
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ปIญหา/ข$อเสนอแนะ/ข$อคิดเห็น 
- คณะกรรมการตรวจการจ;างฯ ประชุมสามัญครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ' 2555 เพ่ือ

พิจารณาตรวจรับงาน และมีมติให;ดําเนินการโดยสรุป ดังนี้  
- ระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 ได;แจ;งสงวนสิทธิ์การปรับต้ังแตO

วันท่ีครบกําหนดสัญญา วันละ 19,900 บาท  
- ผู;รับจ;างฯ ได;สOงมอบงานงวดท่ี 4 – 9 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ' 2555 ทําให;งานลOาช;ากวOาสัญญา 

เปnนเวลา 100 วัน  
- สรุปมูลคOางานท่ีผู;รับจ;างขออนุมัติเบิก-จOายเงินคOากOอสร;างงวดท่ี 4 – 9 เปnนเงิน 13,840,000

บาท  
- ให;เรียกร;องคOาปรับงานลOาช;าตามสัญญาข;อ 15 คOาปรับเปnนเงินวันละ 19,900 บาท จํานวน 100 

วัน รวมเปnนเงินท้ังสิ้น 1,990,000 บาท  
- ให;เรียกร;องคOาใช;จOายในการควบคุมงานให;แกO บริษัท ซี.เอ็ม.พลัส จํากัด เปnนเงินวันละ 1,000 

บาท จํานวน 100 วัน รวมเปnนเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท  
- สรุปมูลคOาคOากOอสร;างหลังหักคOาปรับลOาช;า และคOาควบคุมงาน คงเหลือเปnนเงินท้ังสิ้น 

11,840,000 บาท  
- เนื่องจากผู;รับจ;างฯ ต;องดําเนินการปรับปรุงงานบางสOวนเล็กน;อยท่ียังไมOเรียบร;อยเทOาท่ีควร โดย

ท่ีผู;รับจ;างฯ อยูOระหวOางดําเนินการ คณะกรรมการตรวจการจ;างฯ มีมติให;จัดสOงเอกสารหนังสือรับรองผลงาน ไปยัง สอ.
มก. เพ่ือขอเบิกจOายเงินให;แกOผู;รับจ;างฯ ในงวดท่ี 4 – 6 เปnนเงิน 6,965,000 บาท สOวนหนังสือรับรองผลงานเพ่ือเบิกจOาย
เงินงวดท่ี 7 – 9 จะจัดสOงเอกสารฯ ให; สอ.มก. เพ่ือขอเบิกให;ภายหลังจากท่ีผู;รับจ;างเหมาปรับปรุงงานเรียบร;อยแล;ว      

โครงการก/อสร$าง “อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา หลังท่ี 1 วงเงิน 
20,700,000 บาท รายงานสรุปครั้งท่ี 10 ระหว/างวันท่ี 18 มกราคม 2555 – 17 กุมภาพันธ� 2555 โดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณคOางานกOอสร;างตามรูปแบบรายการ 20,700,000 บาท 
ระยะเวลาการกOอสร;าง ฯ ตามสัญญา ฯ 240 วัน 
ขยายระยะเวลาการกOอสร;าง คร้ังที่ 1 55 วัน 
ระยะเวลาการกOอสร;างที่ผOานมา (วันเร่ิมสัญญาฯ 18 เม.ย.54) 306 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการกOอสร;างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 6 ก.พ. 55) 0 วัน 
ระยะเวลาเกินกําหนดในสัญญา 11 วัน 
ความก;าวหน;าของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปnนร;อยละ 100.00  
ความก;าวหน;าของงานที่ทําได;จริงคิดเปnนร;อยละ 86.49  
ช$ากว/ากําหนดการคิดเปFนร$อยละ 13.51 (17 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยตOอวันในรอบเดือนที่ผOานมา 41.42 คน 
เคร่ืองจักร   -   
สามารถสOงมอบงานการกOอสร;าง งวดที่ 1 ได;เม่ือ 13 กรกฎาคม 2554 
สามารถสOงมอบงานการกOอสร;าง งวดที่ 2 ได;เม่ือ 16 กันยายน 2554 
สามารถสOงมอบงานการกOอสร;าง งวดที่ 3 ได;เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2554  
สามารถสOงมอบงานการกOอสร;าง งวดที่ 4 ได;เม่ือ 18 ธันวาคม 2554 
สามารถสOงมอบงานการกOอสร;าง งวดที่ 5 ได;เม่ือ 18 มกราคม 2555  
สามารถสOงมอบงานการกOอสร;าง งวดที่ 6 ได;เม่ือ 17 กุมภาพันธ' 2555 
สามารถสOงมอบงานการกOอสร;าง งวดที่ 7 ได;เม่ือ 17 กุมภาพันธ' 2555 
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ปIญหา / ข$อเสนอแนะ / ข$อคิดเห็น 

- ในการประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมสามัญ ครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ' 
2555 มีมติให;ดําเนินการ ดังนี้  

- พิจารณาการสOงมอบงานงวดท่ี 6 – 7 และงานเพ่ิมเติมของผู;รับจ;างฯ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
งานท้ังหมดแล;วเสร็จ สามารถพิจารณาลงนามในหนังสือรับรองผลงานงวดท่ี 6 – 7 และงานเพ่ิมเติม ได;  

- ผู;รับจ;างสOงมอบงานเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ' 2555 ทําให;งานลOาช;ากวOาสัญญา เปnนเวลา 10 
วัน คณะกรรมการตรวจการจ;างฯ มีมติให;ดําเนินการ ดังนี้  

- สรุปมูลคOางานท่ีผู;รับจ;างขออนุมัติเบิก-จOายเงินคOากOอสร;างงวดท่ี 6 – 7 และงานเพ่ิมเติม เปnน
เงิน 7,110,000บาท  

- ให;เรียกร;องคOาปรับงานลOาช;าตามสัญญาข;อ 15 คOาปรับเปnนเงินวันละ 20,700 บาท จํานวน 
10 วัน รวมเปnนเงินท้ังสิ้น 207,000 บาท 

- ให;เรียกร;องคOาใช;จOายในการควบคุมงานให;แกO บริษัท ซี.เอ็ม.พลัส จํากัด เปnนเงินวันละ 
1,170.- บาท จํานวน 10 วัน รวมเปnนเงินท้ังสิ้น 11,700 บาท  

- สรุปมูลคOาคOากOอสร;างหลังหักคOาปรับลOาช;า และคOาควบคุมงาน คงเหลือเปnนเงินท้ังสิ้น 
6,891,300 บาท  

- เนื่องจากผู;รับจ;างฯ ต;องดําเนินการถมดิน และปรับปรุงภูมิทัศน'เพ่ิมเติมเพ่ือป|องกันน้ําทOวมขัง
บริเวณโดยรอบอาคาร โดยท่ีผู;รับจ;างฯ ไมOคิดเปnนงานเพ่ิมเติม คณะกรรมการฯ มีมติให;จัดสOงเอกสารหนังสือรับรอง
ผลงาน ไปยัง สอ.มก. เพ่ือขอเบิกจOายเงินให;แกOผู;รับจ;างฯ ในงวดท่ี 6 เปnนเงิน 3,105,000 บาท สOวนหนังสือรับรอง
ผลงานเพ่ือเบิกจOายในงวดท่ี 7 และงานเพ่ิมเติม จะจัดสOงเอกสารหนังสือรับรองผลงานฯให;แกOผู;รับจ;างฯ เม่ือดําเนินการ
ถมดิน และปรับปรุงภูมิทัศน'เพ่ิมเติมเรียบร;อยแล;ว   

2. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ;างหมวดคOาครุภัณฑ'และสิ่งกOอสร;าง เงินงบประมาณแผOนดิน ประจําปp 
2555  ของคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'  รายละเอียดอ;างอิงท่ี GN14B02H เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2555 หรือ
สื บค; น ท่ี  http://158 . 108 . 194 . 6 : 5140/ scripts/foxweb.exe/oa_qa?GN14B02H หรื อสื บค; น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/BBQNGN14EDX7.xls   

3. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ;างหมวดคOาครุภัณฑ'และสิ่งกOอสร;าง เงินงบประมาณรายได; ประจําปp 
2555 สืบค;นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GN0ZATZZ รายละเอียดอ;างอิงท่ี 
GN0ZATZZ เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/CTYVGN0ZG4Z8.xls     

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.3 รับทราบกําหนดการงานพิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําป? พ.ศ. 2555  

ด;วยกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/3410 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ' 2555 แจ;งกําหนดการงาน
พิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' ประจําปp พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุงใหมO) เพ่ือใช;แทนฉบับเดิม เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงกําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปp 2555 เปnนวันเสาร'ท่ี 14 วันอาทิตย'ท่ี 15 วันจันทร'ท่ี 
16 และวันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2555 รวม 4 วัน และมีกําหนดการงานพิธีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' เพ่ิมเติม
รายละเอียดอ;างอิงท่ี G00SIHWG หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?G00SIHWG  
ดังนี้  
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ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.4 การจัดทํางบประมาณเงินรายได$ ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตามท่ีกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 199 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ' 2555 เรื่อง การ
จัดทํางบประมาณเงินรายได; ประจําปpงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแจ;งขอให;หนOวยงานดําเนินการจัดทํางบประมาณเงิน
รายได; ประจําปpงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผOานระบบ e-Revenue และจัดสOงข;อมูลฉบับรOางให;งานแผนงาน ตรวจสอบ
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2555 และสOงข;อมูลฉบับจริง ภายในวันท่ี 19 มีนาคม 2555 นั้น   

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได;รวบรวมข;อมูลคําของบประมาณเงินรายได; ประจําปp 
2555 เสร็จเรียบร;อยแล;ว โดยสรุปหนOวยงาน/โครงการจัดต้ัง ดําเนินการจัดทําคําขอตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ 
การต้ังงบประมาณรายจOายไมOเกินร;อยละ 85 และมีเงินสะสมไมOน;อยกวOาร;อยละ 15  โดยมีหนOวยงานกลาง และ
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หนOวยงานภายในบางสOวนท่ีท่ีต้ังงบประมาณรายจOายเกินกวOาร;อยละ 85 ทําให;ภาพรวมของคณะฯ มีวงเงินงบประมาณ
รายจOายเกินร;อยละ 85 เปnนเงิน 38,240,386 บาท หนOวยงาน/โครงการ ท่ีตั้งคําของบประมาณรายจOายเกินวงเงินร;อยละ 
85 ของรายรับ ประกอบด;วย  

- คณะฯ สOวนกลาง งานจัดการศึกษา    
- คณะฯ งานบริหารท่ัวไป (สํานักงานเลขานุการ)     
- โครงการจัดต้ังสOวนงานจัดการศึกษา   
- ศูนย'สOงเสริมการวิจัยและถOายทอดเทคโนโลยี    
- โครงการจัดต้ังสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา   
- โครงการหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร'   

 ดังนั้น คณบดีโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการ ได;มอบให;รองคณบดีฝ0ายวางแผน 
งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขาขานุการ แจ;งข;อมูลให;คณะกรรมการบริหารและจัดการ พิจารณาข;อมูลเพ่ือ
กลั่นกรองและนําเสนอพิจารณาคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2555 รายละเอียด
อ;างอิงท่ี GM0YWDG2 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GM0YWDG2     

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม  รับทราบ โดยให;นัดประชุมพิจารณาวาระพิเศษในวันท่ี 28 มีนาคม 2555 เวลา 
13.00 น.   

3.5 สรุปการประชาพิจารณ� และลงประชามติร/างหลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงาน
เพ่ือข้ึนข้ันเงินเดือนประจําป?  

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ท่ี 191/2554 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2554 แตOงต้ัง
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ'และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานเพ่ือข้ึนเงินเดือนประจําปp โดยมีรองคณบดีฝ0าย
วิชาการ เปnนประธานกรรมการ และมีรองคณบดี ผู;ชOวยคณบดี หัวหน;าสายวิชา/เทียบเทOา ประธานโครงการจัดต้ังสาย
วิชา ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ ท่ีเก่ียวข;องเปnนกรรมการ บัดนี้คณะกรรมการฯ ได;ดําเนินการ
เสนอรOางหลักเกณฑ' แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการประเมินผลงานของหัวหน;าสายวิชา/เทียบเทOา และคณบดี 
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน ประจําปp  ของบุคลากรสายวิชาและนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาให;ความเห็นชอบ เพ่ือจัดทําเปnนประกาศคณะฯ เพ่ือแจ;งหนOวยงานและผู;เก่ียวข;องทราบ และถือปฏิบัติ
ตOอไป และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2555 ให;
นํารOางหลักเกณฑ'ฯ ดังกลOาวแจ;งให;คณาจารย'ทราบ ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ' 2555 เพ่ือจัดทําประชาพิจารณ' ให;
ข;อคิดเห็น ข;อเสนอแนะ และลงประชามติในเรื่องของการปฏิบัติในรอบระยะเวลาการประเมินของข;าราชการ ครั้งท่ี 1 
เดือนเมษายน (ผลการปฏิบัติงาน ต้ังแตOวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) หรือครั้งท่ี 2 เดือนตุลาคม 2555 
(ผลการปฏิบัติงาน ต้ังแตOวันท่ี 1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2555) นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ได;ดําเนินการจัดสOงรOางหลักเกณฑ'และแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานเพ่ือข้ึน
เงินเดือนประจําปp เพ่ือแจ;งคณาจารย'ทุกทราบ และพิจารณาเสนอข;อคิดเห็น ข;อเสนอแนะ และลงประชามติเลือกรอบ
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มใช;ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ'ดังกลOาว โดยแจ;งหนOวยการเจ;าหน;าท่ีเพ่ือสรุปข;อมูลภายในวันท่ี 1 มีนาคม 
2555อ;างอิงท่ี FG0IN176 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FG0IN176 เม่ือวันท่ี 9 
กุมภาพันธ' 2555  

ดังนั้น จึงขอสรุปผลการประชาพิจารณ' การมีสOวนรOวมของบุคลากรสายวิชาการ รวม 141 คน  เข;า
ระบบ รับทราบ/เปQดเอกสาร รวม 102 คน คิดเปnนร;อยละ 72.34  ไมOเข;าระบบ/เปQดเอกสาร จํานวน 39 คน คิดเปnนร;อย
ละ 27.66 โดยมีผู;เสนอความเห็น รวม 8 คน คิดเปnนร;อยละ 5.67 ข;อมูลความเห็นโดยสรุป ดังนี้  
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ความเห็นท่ี 1  

1. การคิดคะแนน ข;อ 1 และ 2 ท่ีมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน เปnนคะแนน 100 % ยังไมOได;แบOงสัดสOวน 
60 : 40 ระหวOางคณบดีกับหัวหน;าสายวิชา ดังนั้นจึงมีความเห็นวOา คะแนนในข;อ 1 และ ข;อ 2 ในสOวน 40 ของคณบดี
ควรพิจารณาตามสายวิชา (ถ;าหากจะแบOงให;คณบดีตามสัดสOวน 40 จะเหลือคะแนนเต็มท่ีเปnนของสายวิชา ข;อละ 36 
คะแนน ไมOใชO 60 คะแนนตามรOาง ดังนั้นจะต;องเปลี่ยนเกณฑ'การให;คะแนนในข;อ ยOอย ๆ ใหมO) 

2. การคิดคะแนน ข;อ 3 มีคะแนนเต็มท้ังหมด 80 คะแนน ในรOางแสดงไว; 48 คะแนน ซ่ึงเปnนสัดสOวน 
60 ของสายวิชา ดังนั้นในสัดสOวน 40 ของคณบดี จะมีคะแนนเต็ม 32 คะแนน ซ่ึงควรมีเกณฑ'การพิจารณาท่ีชัดเจนด;วย 

3. สรุปแล;วคะแนนเต็ม ท้ังหมด 3 ข;อ รวม 200 คะแนน (ตามฟอร'ม ตอนท่ี 2 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย) สัดสOวนของสายวิชา 60 คิดเปnน 120 คะแนน และสัดสOวนของคณบดี 40 คิดเปnน 80 
คะแนน ซ่ึงคณบดีอาจจะใช;เกณฑ'การให;คะแนนตามรOางเชOนเดียวกับสายวิชาก็ได; (ซ่ึงจะต;องใช;ข;อมูลจากสายวิชา) หาก
คณบดีจะไมOใช;ของสายวิชา ควรกําหนดเกณฑ'ท่ีชัดเจนและแจ;งให;บุคลากรทราบกOอนเชOนกัน 

4. เนื่องจากจะถึงรอบการประเมินเดือนมีนาคมนี้แล;ว แตOยังไมOสามารถสรุปเกณฑ'ท่ีชัดเจนได;เสร็จ
เรียบร;อย ดังนั้นจึงเห็นควรใช; รOางนี้ในการประเมินรอบหน;า  

ความเห็นท่ี 2  

มีคําถาม 1. คะแนนเต็ม 168 คะแนน หมายความวOาอยOางไร อีก 32 คะแนน ไปไหน 

2. ในแตOละคุณสมบัตินั้นใครเปnนผู;ประเมิน ผู;บังคับบัญชาเบ้ืองต;นหรือไมOเพราะนOาจะทราบท้ังเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และลักษณะเฉพาะ หรือผู;บริหารคณะ ซ่ึงไมOได;สัมผัสกับบุคลากรโดยตรง (อาจนั่งเทียนให;คะแนนได; 
เพราะหลายข;อไมOสามารถตามได;จากเอกสารภาระงาน) 

จึงขอเสนอวOาหัวหน;าสายวิชาหรือประธานโครงการจัดต้ังควรได;รับสิทธิในการประเมินบุคลากรใน
สายวิชานั้นมากข้ึน 

ความเห็นท่ี 3  

ขอเสนอให;ใช;ประเมินในครั้งท่ี 2  

ความเห็นท่ี 4  

สําหรับบุคลากรท่ีทําชื่อเสียง นOาจะสิ่งให;กําลังบุคคลเหลOานั้น  

ความเห็นท่ี 5  

นOาจะเปnนไปตามความเห็นท่ี 1 คือ คะแนนสองสOวนแรก ยังไมOได;หักสOวนของคณบดีออก 

มีบางประเด็นท่ีอาจจะอยูOไมOตรงหมวดเชOน การสOง มคอ. ครบถ;วน ไมOใชOเรื่องคุณภาพงาน แตOเปnน
เรื่องความรับผิดชอบ(คุณลักษณะเฉพาะตัว) 

การพิจารณาเกณฑ'ควรจะต;องพิจารณาเกณฑ'ของผู;บริหารประกอบกันด;วย  

ความเห็นท่ี 6  

เรื่องนี้ควรมีการประชุมชี้แจงมากกวOาการวิจารณ'บน e-office เทOานั้น เพราะเปnนเรื่องของบุคลากร
ทุกคนท่ีมีสิทธิในการสอบถาม จะได;ปฏิบัติตนได;ถูกต;องท้ังโดยหน;า ความรับผิดชอบ และการท่ีจะได;ความดีความชอบ 
จึงคิดวOาผู;บริหารหรือผู;รับผิดชอบควรชี้แจงทําความเข;าใจกับบุคคลากรทุกคนคOะ ท้ังนี้อาจ สOงให;ไมOครบทุกทOาน 
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ความเห็นท่ี 7  

เห็นด;วยกับความเห็นท่ี 6   

ความเห็นท่ี 8  

สนับสนุนความเห็นท่ี 6  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบให;บรรจุวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ โดยขอให;ท่ีประชุมนําข;อมูลไปพิจารณาเสนอในการประชุม ครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 30 เมษายน 2555  

3.6 คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2555 

ด;วยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' มีบันทึกท่ี ศธ 
0513.10101/1870 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ' 2555 เรื่อง คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' 
ประจําปpงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแจ;งวOา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ได;กําหนดให;
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเปnนประจําทุกปp และในปpงบประมาณ 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. ได;มี
บันทึกดOวนท่ีสุดท่ี นร 1200/ว8 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2554 เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปpงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได;จัดสOงกรอบและแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของปpงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาเพ่ือให;อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'ได;ลงนามรOวมกับ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' ได;ดําเนินการลงนามในคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการดังกลOาวเรียบร;อยแล;ว ดังนั้นจึงขอแจ;งให;ทุกหนOวยงานทราบ และใช;เปnนข;อมูลตOอไป รายละเอียดอ;างอิงท่ี  
FA0Z4NZ8 หรือสืบค;นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FA0Z4NZ8 

  คณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ได;แจ;งให;ผู;บริหารทุกฝ0าย หัวหน;าหนOวยงานภายใน/โครงการ
ทราบ เพ่ือเปnนข;อมูล และแจ;งประชาสัมพันธ'ถOายทอดให;บุคลากรทราบในระบบ e-Office ด;วยแล;ว  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.7 รับทราบการแต/งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย    

ด;วยกองการเจ;าหน;าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/1051 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2555 แจ;งขอให;คณะ
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย ตามองค'ประกอบคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสาย
วิชาการ  ดังนี้  

1.  คณบดีหรือผู;อํานวยการเจ;าสังกัด   ประธานกรรมการ  
2.  หัวหน;าภาควิชาหรือเทียบเทOา   กรรมการ 
3.  กรรมการท่ีคณะกรรมการประจําคณะ  กรรมการ  
     หรือสถาบันหรือสํานัก คัดเลือก 1 ทOาน 

  และเนื่องจากคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ได;บรรจุบุคคลเปnนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึง
ขอให;พิจารณาเสนอชื่อกรรมการประเมินฯ ลําดับท่ี 3 และแจ;งยืนยันวันมาปฏิบัติงาน (รายท่ี 2-6 ไมOกOอนวันท่ี 14 
กุมภาพันธ' 2555) จัดสOงกองการเจ;าหน;าท่ี ภายในวันท่ี 9 มีนาคม 2555 ซ่ึงคณบดีได;พิจารณาเสนอชื่อแตOงต้ังกรรมการ
เรียบร;อยแล;ว ดังนี้    
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1.  นายขจิต  ฝอยทอง     ตําแหนOง อาจารย'  (นักเรียนทุน)  
1) คณบดีคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'     ประธานกรรมการ    
2) ประธานโครงการจัดต้ัง สอบน.                กรรมการลําดับท่ี 2  
3) รศ.ดร.จงรักษ'   แก;วประสิทธิ์                  กรรมการลําดับท่ี 3 

    เริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตOวันท่ี 6 มิถุนายน 2554  

2.  นางสาวฎัฏฐนันท'  อภิรัตน'โยธิน  ตําแหนOง อาจารย'   
1) คณบดีคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'     ประธานกรรมการ    
2) ประธานโครงการจัดต้ัง สอบน.                กรรมการลําดับท่ี 2  
3) รศ.ดร.จงรักษ'   แก;วประสิทธิ์                  กรรมการลําดับท่ี 3 

    เริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตOวันท่ี 14 กุมภาพันธ' 2555  

3.  นางสาวเขมจิรา  หนองเปnด  ตําแหนOง อาจารย'   
4.  นางสาวชมพูนุท  ภาณุภาส  ตําแหนOง อาจารย'   
5.  นายกรภัทร  กิตติภานิชกุล  ตําแหนOง อาจารย'   
6.  นางสาวพิมพร  ศรีรุOงเรือง  ตําแหนOง อาจารย'    

1) คณบดีคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'     ประธานกรรมการ    
2) ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร' สุพรรณบุรี   กรรมการลําดับท่ี 2  
3) รศ.ดร.จงรักษ'   แก;วประสิทธิ์                   กรรมการลําดับท่ี 3 

    เริ่มปฏิบัติงาน ต้ังแตOวันท่ี 14 กุมภาพันธ' 2555  

อนึ่ง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มอบให;คณบดี พิจารณาเสนอชื่อผู;ประสานงาน
สาขาวิชา หรือผู;แทนคณาจารย'ในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปnนกรรมการลําดับท่ี 3 แล;วแจ;งให;คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ทราบในการประชุมตOอไป   

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.8 บันทึกข$อตกลงความร/วมมือคู/ฉบับเครือข/ายการบูรณาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอําเภอกําแพงแสน   

ด;วยคณะวิศวกรรมศาสตร'มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20301/ว 0937 โดยจัดสOงบันทึกข;อตกลงความ
รOวมมือคูOฉบับ เครือขOายการบูรณาการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอําเภอกําแพงแสน ซ่ึงคณบดีได;รOวมลงนามบันทึกข;อตกลงเม่ือ
วันท่ี 18 มกราคม 2555 รายละเอียดอ;างอิงท่ี GL0SO5BQ เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2555 หรือสืบค;นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GL0SO5BQ   นั้น  

 เพ่ือดําเนินการสานตOอให;บังเกิดผลความรOวมมืออันจะกOอให;เกิดประโยชน'ตOอการพัฒนาชุมชน 
คณะฯ  ได;แจ;งข;อมูลเพ่ือถOายทอดสูOระดับผู;บริหารฝ0าย หนOวยงานภายใน/โครงการ และระดับบุคคลทางระบบสารบรรณ 
e- Office แล;ว ดังนั้นจึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือทราบ และพิจารณาใช;เปnนข;อมูลในการจัดทํา
แผน/เป|าหมายการดําเนินงานตOอไป  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ   
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3.9 รับทราบคําส่ังแต/งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู$บริหารระดับคณะ และระดับ
ภาควิชา/เทียบเท/า  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 
27 กุมภาพันธ' 2555 เห็นชอบให;แตOงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู;บริหารระดับคณะ และระดับ
ภาควิชา/เทียบเทOา เพ่ือประเมินการบริหารงานของผู;บริหารระดับคณะ และระดับสายวิชา/เทียบเทOา โดยมีผู;แทน
คณาจารย'หรือเทียบเทOาเปnนประธานกรรมการ และพิจารณาเสนอแตOงต้ังกรรมการ 3 – 5 ทOาน และนางสาวนิษา     
บุญปองหา เปnนเลขานุการ นั้น 

เนื่องจาก รศ.ดร.จงรักษ'  แก;วประสิทธิ์ ผู;แทนคณาจารย'ในคณะกรรมการประจําคณะฯ แจ;งขอเปnน
เพียงกรรมการ เนื่องจากการเปnนประธานอาจไมOสะดวกในการประสานงาน ดังนั้น คณบดี จึงมอบหมายให;รองคณบดี
ฝ0ายวิชาการ เปnนประธานกรรมการแทน รายละเอียดอ;างอิงท่ี GG0QWGLY เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2555 หรือสืบค;นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GG0QWGLY  โดยเสนอชื่อแตOงต้ังคณะกรรมการ ดังนี้  

1. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย  รองคณบดีฝ0ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.จงรักษ' แก;วประสิทธิ์ ผู;แทนคณาจารย'ในคณะกรรมการประจําคณะฯ กรรมการ  
3. รศ.จิตราภรณ' ธวัชพันธุ' รองคณบดีฝ0ายประกันคุณภาพ กรรมการ  
4. รศ.อัจฉริยา ปราบอริพOาย สาขาวิชาสถิติ กรรมการ 
5. น.ส.นิษา บุญปองหา เจ;าหน;าท่ีบริหารงานท่ัวไป เลขานุการ  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ และขอให;คณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนินการให;แล;วเสร็จเพ่ือนําเสนอ
วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้ง 4/2555 วันท่ี 30 เมษายน 2555  

3.10 รับทราบคําส่ังแต/งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ข$อ 7  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 
27 กุมภาพันธ' 2555 เห็นชอบให;แตOงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะฯ ตาม
ข;อ 7  โดยมี รศ.ปริทรรศน'  นฤทุม ผู;ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปnนประธานกรรมการ และพิจารณา
เสนอแตOงต้ังกรรมการ 3 – 5 ทOาน และรองคณบดีฝ0ายวางแผน เปnนกรรมการและเลขานุการ นั้น 

รศ.ปริทรรศน'  นฤทุม ผู;ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจําคณะฯ ได;เสนอแตOงต้ังคณะกรรมการ 
จํานวน 5 ทOาน ประกอบด;วย  

1. ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน'  
2. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย  
3. ผศ.ดร.สิทธิพงศ'  รักตะเมธากูล   
4. รศ.ชุติมณฑน'  บุญมาก  
5. อ.ดร.ปQติ  ตรีสุกล  

 ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ; า ง อิ ง ท่ี GC0U5SRL เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 2  มี น า ค ม  2 5 5 5  ห รื อ สื บ ค; น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GC0U5SRL  ท้ังนี้ คณะฯ ได;ดําเนินการจัดทําประกาศ
แตOงต้ังคณะกรรมการฯ เรียบร;อยแล;ว  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ   
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อนึ่ง รศ.ปริทรรศน'  นฤทุม ได;แจ;งความก;าวหน;าการรวบรวมผลการดําเนินงานโครงการ 
รายละเอียดดังแจ;งให;ท่ีประชุมทราบแล;ว   

มติท่ีประชุม   รับทราบ และขอให;หนOวยงานท่ีเก่ียวข;องรายงานข;อมูลกรณีโครงการ/กิจกรรมท่ียัง
มิได;ดําเนินงาน หรือมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานให;รองคณบดีฝ0ายวางแผน และ/หรือประธานคณะกรรมการ 
(รศ.ปริทรรศน'  นฤทุม) ทราบภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2555  

3.11 รับทราบข$อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานภายใต$กรอบความร/วมมือเอเชีย(ACD)  

ด;วย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือท่ี ศธ 0507(4)/ว 265 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ' 
2555 แจ;งข;อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานภายใต;กรอบความรOวมมือเอเชีย (ACD) ซ่ึงกระทรวงการตOางประเทศได;จัด
ประชุมระดมสมองเพ่ือทบทวนบทบาทและทิศทางของประเทศไทยในกรอบความรOวมมือเอเชีย (Asia Cooperation 
Dialogue: ACD) เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2555 โดยมีสรุปผลการประชุมระดมสมองและเอกสารข;อมูลสถานะลOาสุด 
เ อ ก ส า ร ดั ง แ น บ  อ; า ง อิ ง ท่ี  G90Q1ATL เ ม่ื อ วั น ท่ี  9  มี น า ค ม  2 5 5 5  ห รื อ สื บ ค; น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?G90Q1ATL ท้ังนี้สํานักงานการอุดมศึกษา นําเสนอ
ข;อมูลเพ่ิมเติมในกรอบ ACD ดังนี้  

1. ACD เปnนข;อริเริ่มของประเทศไทยเม่ือปp 2545 เพ่ือเปnนเวทีหารือและแลกเปลี่ยนข;อคิดเห็นใน
ทุกสาขาความรOวมมือ โดยมีเป|าหมายสูงสุด คือ การเปnนประชาคมอาเซียน (Asian Community) ป�จจุบันมี 31 
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย และ 20 สาขาความรOวมมือ ประเทศไทยเปnนผู;ขับเคลื่อน (Prime Mover) ในสาขาการ
ทOองเท่ียว และการเงินการคลัง และเปnนผู;รOวมขับเคลื่อน (Co-Prime Mover) ในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย' 

2. การดําเนินการในกรอบ ACD จะเน;นความสมัครใจ ไมOผูกมัด ท้ังนี้ประเทศเจ;าภาพจัดการ
ประชุมจะรับผิดชอบคOาใช;จOายภายในประเทศท้ังหมดหรืออาจเสนอให;มากกวOานี้ก็ยOอมได; ป�จจุบันมีการประชุมมารOวม
กันมาแล;ว 10 ครั้ง ลOาสุดประเทศคูเวตเปnนเจ;าภาพจัดการประชุมภายใต;หัวข;อ Towards a better future for Asian 
Cooperation เม่ือวันท่ี 10-11 ตุลาคม 2554 และในโอกาสท่ีจะครบรอบ 10 ปpของการจัดต้ัง ACD ประเทศคูเวตได;
เสนอเปnนเจ;าภาพจัดการประชุมสุดยอดครั้งแรก (ACD Summit) ในปp 2555  

3. นับต้ังแตOจัดต้ังจนถึงป�จจุบัน ประเทศไทยโดยกรมเศรษฐกิจระหวOางประเทศทําหน;าท่ีเปnนผู;
ประสานงานของ ACD โดยเน;นการสร;างความเชื่อมโยง (connectivity) ระหวOางประเทศสมาชิกเพ่ือนําไปสูOการเปnน
ประชาคมเอเชีย สาขาท่ีประเทศไทยให;ความสําคัญในกรอบ ACD ได;แกO การทOองเท่ียว การเปnนศูนย'กลางด;าน
การแพทย' และการค;าการลงทุน  

4. กระทรวงการตOางประเทศมีความพยายามท่ีจะผลักดันให;มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการท่ีเปnน
รูปธรรมภายใต;กรอบ ACD มากยิ่งข้ึน ซ่ึงหากสถาบันอุดมศึกษามีแผนงานท่ีจะจัดกิจกรรม/โครงการภายใต;กรอบความ
รOวมมือ ACD สามารถแจ;งกระทรวงการตOางประเทศทราบในเบ้ืองต;นเพ่ือจะได;ประสานประเทศสมาชิก ACD 9jvwx     

ท้ังนี้ คณะฯ ได;แจ;งผู;บริหารทุกฝ0าย สายวิชา/โครงการตOาง ๆ ทราบเพ่ือใช;เปnนข;อมูลในการเตรียม
แผนดําเนินงานภายใต;กรอบความรOวมมือเอเชีย (ACD) ในสาขา/ด;านท่ีเก่ียวข;อง และนําเสนอคณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริหารจัดการพิจารณา  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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3.12 รับทราบข$อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�เก่ียวกับหลักสูตร วท.ม.(นิติ
วิทยาศาสตร�) แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข หลักสูตรใหม/ พ.ศ. 2555 

ด;วยกองกลาง มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/3407 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ' 2555 เรื่อง ข;อเสนอแนะ
จากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'เก่ียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร' แผน 
ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข หลักสูตรใหมO พ.ศ. 2555 รายละเอียดอ;างอิงท่ี G00SDLVN เม่ือวันท่ี 29 
กุมภาพันธ' 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?G00SDLVN  โดยสรุปมติท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2555 มีมติอนุมัติให;คณะศิลปศาสตร'และ
วิทยาศาสตร' เปQดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร' แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
และแผน ข หลักสูตรใหมO พ.ศ. 2555 โดยมีข;อเสนอแนะและข;อสังเกต  ดังนี้   

1. รายวิชาในหลักสูตรท่ีเน;นเรื่องอาชญากรรมทางอินเตอร'เน็ตและการป|องกัน (Internet Crime 
and Protection) ควรขยายขอบขOายเนื้อหาให;ครอบคลุมในเรื่องของ Computer Crime and Protection 

2. การจัดการเรียนการสอนขอให;เน;นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให;แกOนิสิต โดย
อาจนําเหตุการณ'ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมเปnนกรณีตัวอยOางให;นิสิตได;ศึกษาเรียนรู; 

3. เนื่องจากหลักสูตรเปnนแผนการเรียนท่ีทําวิทยานิพนธ'ซ่ึงจําเปnนต;องให;ความสําคัญในผลงานวิจัย
ท่ีนําเสนอของผู;เรียน เพ่ือให;ได;คุณภาพของวิทยานิพนธ'ท่ีจัดทําข้ึน 

ท้ังนี้ คณะฯ ได;แจ;งฝ0าย หนOวยงาน และผู;เก่ียวข;องทราบเพ่ือดําเนินการตามข;อเสนอแนะและสังเกต
ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'ด;วยแล;ว  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ   

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.13 แจ$งเกณฑ�การคัดเลือกเข$าศึกษาต/อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� โดยโครงการรับตรง 

ด;วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/ว 0322 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 
2555 เรื่อง เกณฑ'การคัดเลือกเข;าศึกษาตOอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' โดยโครงการรับตรง รายละเอียดอ;างอิงท่ี 

GG0TOLI0  เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2555  โดยสรุปแจ;งวOามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' มีนโยบายให;การดําเนินงาน
โครงการรับตรงทุกประเภท ใช;ผลการสอบ GAT/PAT เปnนองค'ประกอบ และเกณฑ'ในการพิจารณาคัดเลือกเข;าศึกษา
ตOอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' ตามมติท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' คราวประชุมครั้งท่ี 16/2554 เม่ือ
วันท่ี 3 ตุลาคม 2554 รายละเอียดตามเอกสารอ;างอิง  

ดังนั้น คณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 8 
มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบให;โครงการรับตรงทุกโครงการของวิทยาเขตกําแพงแสน ใช;ผลการสอบ GAT/PAT เปnน
องค'ประกอบ และเกณฑ'ในการพิจารณาคัดเลือกเข;าศึกษาตOอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' วิทยาเขตกําแพงแสน ต้ังแตO
ปpการศึกษา 2556 เปnนต;นไป   

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ และแจ;งให;ทุกหนOวยงาน/โครงการทราบเพ่ือถือปฏิบัติตOอไป  
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วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตําแหน/ง อาจารย� สังกัด โครงการจัดตั้ง

สายวิชาฟUสิกส�  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนOง อาจารย' 

เพ่ือบรรจุบุคคลซ่ึงมีคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาฟQสิกส' ให;แกOโครงการจัดต้ังสายวิขาฟQสิกส' คณะศิลปศาสตร'และ
วิทยาศาสตร' จํานวน 1 อัตรา และได;มอบให;หนOวยการเจ;าหน;าท่ี สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือรับราชการตามข้ันตอนการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนOงอาจารย' เสร็จเรียบร;อยแล;ว นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได;ดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2555 แล;ว ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติประกาศผลการคัดเลือก และขออนุมัติบรรจุ นายอัฐสิษฐ'  ทับทิมแท; คุณวุฒิ กศ.บ.(ฟQสิกส') คะแนนเฉลี่ย 2.84 
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ วท.ม.(ฟQสิกส'ประยุกต') จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมO คะแนนเฉลี่ย 3.50 และ Ph.D. 
(Physics) จาก National Chung Hsing University, Taiwan คะแนนเฉลี่ย Subjects Average Score: ร;อยละ 89.1 
และ Dissertation Score: ร;อยละ 92 ผู;ผOานการคัดเลือกเข;ารับราชการในตําแหนOงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนOง 
อาจารย' ข้ัน 20,648 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาเอกสาขาฟQสิกส' รายละเอียด ประกอบด;วย  

1 .  ใบส มัครผู; สอบได;  อ; า ง อิ ง ท่ี  GN118DC0 เ ม่ื อวั น ท่ี  23  มีนาคม 2555หรื อสื บค; น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GN118DC0    

2.  เอกสารประกอบอ่ืน (ประกาศ แบบประวัติและผลงาน) อ;างอิงท่ี GN114X4O เม่ือวันท่ี 23 
มีนาคม 2555 หรือสืบค;นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GN114X4O    

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนOงอาจารย'ต;องผOานการพิจารณาและได;รับเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบร;อยแล;วจึงนําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตOอไป      

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบให;ดําเนินการประกาศผลการคัดเลือก และเสนอขออนุมัติบรรจุเข;ารับ
ราชการตามข้ันตอนตOอไป  

4.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป? 2554 

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ' 2555 
เห็นชอบให;แตOงต้ังคณะกรรมการประเมินและติดตามเกณฑ'การประเมินตามข;อ 7 และ ข;อ 8 มอบฝ0ายเลขานุการ
ตรวจสอบข;อมูลเบ้ืองต;น นั้น    

ฝ0ายเลขานุการ ได;ดําเนินการตรวจสอบข;อมูล และเสนอคณบดีเพ่ือแตOงต้ังคณะกรรมการท้ัง 2 ชุด
เรียบร;อยแล;ว และได;จัดทํารOางการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบฝ0ายเลขานุการใช;แบบสอบถามตามท่ีนําเสนอ จัดสOงให;
คณะกรรมการประจําคณะฯ ตามองค'ประกอบ (10 คน) ประเมินตนเอง และรวบรวมสรุปวิเคราะห'ผลให;แล;วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2555 เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งตOอไป  

4.3 แผนยุทธศาสตร� สํานักงานเลขานุการ ประจําป? 2554 – 2557  

สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ในการประชุมครั้งท่ี 
2/2555 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ' 2555 พิจารณาแผนยุทธศาสตร' สํานักงานเลขานุการ ประจําปp 2554 - 2556  มีมติ
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เห็นชอบในหลักการ โดยมีข;อเสนอแนะและข;อสังเกต ให;สํานักงานเลขานุการ นําไปปรับปรุงแก;ไข และนําเสนอให;ท่ี
ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตOอไป ดังนี้  

1. ประเด็นยุทธศาสตร' แตOละประเด็น ควรมีเป|าประสงค'(เปnนผลผลิตหรือผลท่ีคาดวOาจะได;รับหรือ
สิ่งท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีได;มีการดําเนินการตามแผนแล;ว) และมีตัวชี้วัดหรือตัวบOงชี้วัดความสําเร็จของเป|าประสงค'นั้น 
เป|าประสงค'ท่ีอยูOในแผนของสํานักงานเลขานุการ จึงไมOนOาจะเปnนเป|าประสงค' แตOเปnนเหมือนกิจกรรมหรือกระบวนการท่ี
จะดําเนินการมากกวOา 

2. ตัวชี้วัดมี 3 ระดับ คือตัวบOงชี้ของแผนกลยุทธ' ตัวบOงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปp และตัวบOงชี้
ของโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงจะเก่ียวข;องกับตัวบOงชี้ประเมินคุณภาพด;วย  

3. แผนกลยุทธ'ของหนOวยงานควรสอดคล;องกับแผนกลยุทธ'ของคณะ ซ่ึงสํานักงานเลขานุการจะ
เก่ียวข;องอยOางมากกับประเด็นยุทธศาสตร'ท่ี 3 ของคณะฯ ดังนั้นสํานักงานเลขานุการ ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ี
สอดคล;องหรือเพ่ิมเติมจากของคณะฯ จะทําให;คณะฯ มีผลการดําเนินงานในสOวนนี้ด;วย  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอนําเสนอแผนยุทธศาสตร' สํานักงานเลขานุการ ประจําปp 2554 - 2557 
ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง ม า เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด  อ; า ง อิ ง ท่ี FU0GFN4U ห รื อ สื บ ค; น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FU0GFN4U และแผนยุทธศาสตร' สํานักงานเลขานุการ
ฉบับปรับปรุงแก;ไข ประจําปp 2554 – 2557 ตามคําแนะนําและข;อสังเกตของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  
เพ่ิมเติม อ;างอิงท่ี GP18VTST หรือสืบค;นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GP18VTST      

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
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แผนยุทธศาสตร�ของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ�ที่ 1  :  การพัฒนาระบบการจัดการความรู$และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ค/าเปWาหมาย 
  2554 2555 2556 2557 
ตัวชี้วัดกลยุทธ'ที่ 1.1 :  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่หนOวยงานจัดเพื่อพัฒนาบุคลากร  4 6 8 10 
ตัวชี้วัดกลยุทธ'ที่ 1.2 :  ร;อยละของบุคลากรที่มสีOวนรOวมในกิจกรรมหนOวยงาน   75 80 85 90 
ตัวชี้วัดกลยุทธ'ที่ 1.3 :  มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลของโครงการไมOน;อยกวOาร;อยละ   75 80 85 90 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู$รับผิดชอบ 

เปWาหมาย 
2554 2555 2556 2557 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู;เพื่อการพัฒนางาน ร;อยละของบุคลากรที่เข;ารOวมกิจกรรม สํานักงานเลขานุการ 75 80 85 90 
จํานวนเครือขOายระดับงาน/หนOวย  2 6 6 6 

2 โครงการวิเคราะห'ตนเองเพื่อพัฒนางาน(จัดทําคูOมือ
ปฏิบัติงาน/บุคลากรทํางานวิจัยรOวมกัน) 

จํานวนคูOมือปฏิบัติงาน/งานที่มีการวิเคราะห'/งานวิจยั
สถาบัน   

หนOวยงานทุกหนOวยใน
สํานักงานเลขานุการ 

4 6 8 8 

3 โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Routine to 
Research (R2R)   

ร;อยละของบุคลากรที่เข;ารOวมโครงการ  งานบริหารและธุรการ 80 80 80 80 

จํานวนโครงการวิจยั   1 4 6 8 
จํานวนบุคลากรที่มีเสนอขอตําแหนOงชํานาญการ
พิเศษ/เชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง 

1 2 3 4 

4 สOงเสริมให;บุคลากรเข;ารOวมประชุม/อบรม/สมัมนา เพื่อพัฒนา
งาน โดยหนOวยงานจัดเองหรือภายนอกจัด 

ร;อยละของบุคลากรที่เข;ารOวมอบรม/สมัมนา/ประชุม 
เพื่อพัฒนางาน 

งานบริหารและธุรการ 75 80 85 90 

5 สOงเสริมให;บุคลากรเข;ารOวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู;ใน
สํานักงานและในงานตนเอง 

จํานวนครั้งที่จัดให;บุคลากร ทุกหนOวยงานภายใน
สํานักงานเลขานุการ 

3 6 9 12 

6 แผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการระดับบุคคล  ร;อยละของบุคลากรที่ได;รับการพัฒนาตามแผน  บุคลากรทุกคน  75 80 85 90 
      หัวหน;างาน/หน.สนล.         
7 จัดชOองทางประชาสัมพันธ' เพื่อขอความรOวมมือ   จํานวนชOองทางที่มีการสื่อสาร งานบริหารและธุรการ 3 5 5 6 
    ความพึงพอใจในแตOละชOองทางสื่อสาร  3.51 3.75 3.90 4.00 
8 โครงการ / กิจกรรม สันทนาการ สร;างความรักและสามัคคีใน

หนOวยงาน  
ร;อยละของบุคลากรที่เข;ารOวมกิจกรรม 75 80 85 90 

9 โครงการสOงเสริมสุขภาพกายและใจ ร;อยละของบุคลากรที่เข;ารOวมโครงการ 80 85 90 95 
    คOาเฉลี่ยความพึงพอใจ  - 3.51 3.75 3.90 
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กลยุทธ�ที่ 2 :  การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ค/าเปWาหมาย 

    2554 2555 2556 2557 

ตัวชี้วัดกลยุทธ�ที่ 2.1 :  ระดับความพึงพอใจของผู$รับบริการ  3.51 3.65 3.80 4.00 

ตัวชี้วัดกลยุทธ�ที่ 2.2 :  ร$อยละของบุคลากรสํานักงานเลขานุการสามารถใช$เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  75 80 85 90 

ตัวชี้วัดกลยุทธ�ที่ 2.3 : มีฐานข$อมูลระบบ ERP    - 1  -  - 

ตัวชี้วัดกลยุทธ�ที่ 2.4 : มีระบบฐานข$อมลูให$หน/วยงานอื่นๆ เชื่อมโยงในการปฏิบัติงานได$   - 2 3 4 

              

ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู$รับผิดชอบ 
เปWาหมาย 

2554 2555 2556 2557 

1 โครงการติดตามและ
ประเมินผลการใช;งานระบบ 
AMS e-Office  

1. ร;อยละของบุคลากรตามกลุOมเป|าหมายที่เข;ารOวมโครงการ  งานบริหารและธุรการ สนล. 80 85 90 95 

  2. บุคลากรมีความรู;ความเข;าใจในการใช;โปรแกรม AMS e -Officc ในระดับ
มาก  

75 80 85 90 

    3. ร;อยละของผู;ใช;งาน ที่ login เข;าใช;ระบบใน 1 วัน   80 90 100 100 

    4. ระดับของบุคลากรมีความพึงพอใจในการใช;โปรแกรม AMS e -Officc   3.75 3.85 4 4.1 

    5. ร;อยละของการใช;กระดาษลดลง 40 50 60 70 

2 จัดครภุัณฑ'คอมพิวเตอร' เพื่อ
ใช;สําหรับปฏิบัติงานคลังและ
พัสดุ และงานสารสนเทศ เพื่อ
ใช;ในการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนครุภณัฑ'คอมพิวเตอร'ที่มีการจัดซื้อเพื่อการปฏบิัติงาน  งานนโยบายและแผน สนล. 2 3 4 4 

  
2.ร;อยละของบุคลากรสํานักงานเลขานุการสามารถใช;เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน 75 80 85 90 

  3.มีฐานข;อมูลระบบ ERP  - 1  -   - 

  4.มีระบบฐานข;อมลูให;หนOวยงานอื่นๆ เชื่อมโยงในการปฏบิัติงานได;  - 2 3 4 
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กลยุทธ�ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพการให$บริการอย/างมืออาชีพ   ค/าเปWาหมาย 

    2554 2555 2556 2557 

ตัวชี้วัดกลยุทธ'ที่ 3.1 :  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู;ใช;บริการของงานคลังและพัสด ุ  3.51 3.65 3.80 4.00 
ตัวชี้วัดกลยุทธ'ที่ 3.2 :  มีการบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบการให;บรกิารแบบ One Stop Service   1 2 3 3 
ตัวชี้วัดกลยุทธ'ที่ 3.3 :  ผู;ใช;บริการและผู;ให;บริการมรีะดับความพึงพอใจ อยูOระดับ    3.51 3.85 4.00 4.20 
ตัวชี้วัดกลยุทธ'ที่ 3.4 :  มีระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสทิธิภาพ   - 2 2 2 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู$รับผิดชอบ 
เปWาหมาย 

2554 2555 2556 2557 

1 โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานด;านงานคลัง
และพัสด ุ

1.จํานวนงานที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานใหมO ไมOน;อยกวOา
ร;อยละ 20 ของกระบวนการปฏิบัติงานเดิม 

งานคลังและพัสด ุ 2 3 4 4 

    2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู;รับบริการตามกระบวนงานใหมO
อยูOในระดับดไีมOน;อยกวOาร;อยละ 80 ของผู;รับบริการ 

  75 80 85 90 

2 โครงการการพัฒนาปรับปรุงกระบวน 
การปฏิบัติงานด;านการบริหาร
สํานักงาน  

1. จํานวนกระบวนงานที่ได;รับการปรับปรุงใหมO/คูOมือ (อยOางน;อย 1 
กระบวนการ: 1 งาน)  

  -หัวหน;าสํานักงาน
เลขานุการ/ บุคลากร

สํานักงานเลขานุการ  /
หัวหน;างาน/หัวหน;าหนOวย  

1 2 3 4 

    2. จํานวนกระบวนงานที่ได;รับการออกแบบใหมO/คูOมือ (อยOางน;อย 1 
กระบวนการ : 1 งาน)  

1 2 3 4 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1.   จัดทําโครงการฝ�กอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรได;ตามวัตถุประสงค' 
อยOางน;อย 2 โครงการ/ปp   

งานบริหารและธุรการ 2 4 5 5 

    2.  จัดทําโครงการสัมมาทิฐิเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู;ระหวOางงาน และ
หนOวยงานภายในคณะฯ ไมOน;อยกวOา 6 ครั้ง/ปp    

2 4 6 8 

    3.  บุคลากรตามเป|าหมายเข;ารOวมโครงการ  ไมOน;อยกวOาร;อยละ 80  80 85 90 95 

    4.  บุคลากรมีความรู; และทักษะการปฏิบัติงาน ไมOน;อยกวOาร;อยละ 80  80 85 90 95 
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ลําดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู$รับผิดชอบ 
เปWาหมาย 

2554 2555 2556 2557 

  5.  ผลการประเมินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ อยูOในระดับคOาเฉลี่ย
ความพึงพอใจ ไมOน;อยกวOา 3.51  

 
3.51 3.75 4.00 4.20 

  
6.  ผลการติดตามประเมินผลโครงการ ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
บุคลากรสามารถนําผลการฝ�กอบรมไปปรับใช;ในการปฏิบัติงานได; อยูO
ในระดับคOาเฉลี่ย  ไมOน;อยกวOา 3.51  

 
3.51 3.75 4.00 4.20 

4 โครงการสํารวจความต;องการและ
ความพึงพอใจของผู;ใช;บริการ 

 1. ผู;ให;บริการมรีะดบัความพึงพอใจ คOาเฉลี่ย   -หัวหน;าสํานักงาน
เลขานุการ/ บุคลากร
สํานักงานเลขานุการ  
/หัวหน;างาน/หัวหน;า

หนOวย  

3.75 3.85 4.00 4.20 

  
 2. มีรายงานผลการสํารวจความต;องการและความพึงพอใจของ
ผู;ใช;บริการ/ผู;ให;บริการ  

 -  -  -  - 

    
 3. มีการนําผลการสํารวจเพื่อไปใช;ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ อยOางน;อยร;อยละ 50  

70 75 80 85 

5 โครงการพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัด 

1. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกลยุทธ' งานนโยบายและแผน 1 - 1  - 
  2.ผลสําเรจ็ของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไมOน;อยกวOาร;อยละ 80 ของ

ภาพรวมทั้งหมด 
80 80 80 80 

  
  

3. นําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ไมOน;อยกวOา
ร;อยละ 20 

30 40 50 60 
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4.4 รายงานผลการประชุมโครงการก/อสร$างอาคารกิจกรรมนิสิต คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ในคราวประชุมครั้งท่ี 
2/2555 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ' 2555 พิจารณาเรื่องโครงการกOอสร;างอาคารกิจกรรมนิสิต คณะศิลปศาสตร'และ
วิทยาศาสตร'  และมีมติ ดังนี้   

1. เห็นชอบตามรOางรูปแบบโครงสร;างท่ีนําเสนอ โดยพ้ืนท่ีใช;สอยภายในอาจปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมโดยไมOกระทบโครงสร;าง  

2. มอบคณบดีพิจารณาจัดพ้ืนท่ีสําหรับร;านถOายเอกสาร ร;านอาหารวOางและเครื่องด่ืม และอ่ืน ๆ 
ตามความต;องการของบุคลากรและนิสิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ  

3. เห็นชอบอนุมัติหลักการในกรอบวงเงิน 13,324,600 บาท โดยใช;เงินกองทุนพัฒนาคณะฯ บัญชี
กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'  

บัดนี้รองคณบดีฝ0ายกิจการนิสิต นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ0ายกิจการนิสิต ตาม
บันทึกท่ี ศธ 0513.20401/100 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2555 อ;างอิงท่ี GK0HMJA6 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 หรือ
สืบค;นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GK0HMJA6 โดยสรุปผลการประชุมเก่ียวกับมติ
ท่ีประชุมตาม ข;อ 1 และ 2 โดยมอบหมายให;นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' สอบถามความคิดเห็น
ของนิสิตคณะฯ เบ้ืองต;น ซ่ึงได;แจ;งความเห็นของนิสิต  ดังนี้  

1.  ไมOควรมีการจัดต้ังร;านค;าภายในตัวอาคารกิจกรรมนิสิต  
2.  มอบหมายคณะฯ จัดหาสถานท่ีท่ีเปnนจุดรวมของร;านค;า และร;านอาหาร  

และจากการประชุมเก่ียวกับแบบรOางอาคารกิจกรรมนิสิต เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2555 โดยมีคณบดี รอง
คณบดีฝ0ายกิจการนิสิต รองคณบดีฝ0ายวางแผน อ.ดร.เอกชัย สุนทรศิลสังวร เลขานุการคณบดีฝ0ายวิชาการ คุณสุวารี 
มณีเนตร หัวหน;าหนOวยอาคารสถานท่ี คุณอรสา  สระทองแก;ว นักวิชาการศึกษา และคุณนรเทพ นฤทุม สถาปนิก ได;
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือปรับปรุงแก;ไขแบบโครงการกOอสร;าง และสรุปให;แก;ไข ดังนี้  

1.  ชั้นท่ี 1 ห;องประชุม ให;ปรับขนาดห;องประชุมเพ่ือรองรับผู;เข;าประชุมได;ไมOน;อยกวOา 50 คน และ
ควรปรับห;องเก็บของ (Storage) ให;สามารถใช;เปnนห;องจัดเตรียมอาหารวOางได; (Pantry)  

2.  ชั้น 2 ห;องชมรม จํานวน 2 ห;อง ทางด;านห;องสํานักงานกิจการนิสิต ควรปรับรูปแบบให;เปnนห;อง
ทํางานผู;ชOวยคณบดีฝ0ายกิจการนิสิต และห;องประชุม ขนาดไมOน;อยกวOา 10 คน  

3.  ชั้นดาดฟ|า ควรมีการจัดทําหลังคาขนาดเบาปกคลุมเพ่ือสามารถใช;ประโยชน'ได;มากข้ึน และประตู
ชั้นดาดฟ|าควรมีผู;รับผิดชอบกุญแจในการเปQด – ปQด เพ่ือความปลอดภัย  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมอภิปรายและซักถามในประเด็นการสํารวจความคิดเห็นของนิสิตคณะศิลปศาสตร'และ
วิทยาศาสตร' ดําเนินการในลักษณะใด เนื่องจากการมีร;านถOายเอกสาร จําหนOายเครื่องเขียน ร;านจําหนOายอาหารวOางและ
เครื่องด่ืมมีความจําเปnน และควรอยูOในอาคาร การสํารวจดังกลOาวเปnนกลุOมตัวอยOางท่ีสามารถให;ข;อมูลตามหลักการวิจัย 
หรือเปnนการสุOมถามจากนิสิตเฉพาะกลุOม นอกจากนี้มีบางสาขาวิชาสอบถามวOาจุดกOอสร;างจะกระทบถึงเรือนปลูกพืช
ทดลองเดิมท่ีมีอยูOของสาขาวิชาพฤกษศาสตร'/สาขาชีววิทยา/สOวนกลางท่ีมีคณาจารย'ขอใช;อยูOหรือไมO            

มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการตามท่ีฝ0ายกิจการนิสิตนําเสนอ โดยขอให;มีการสํารวจและ
กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับร;านถOายเอกสาร และร;านจําหนOายอาหารวOางและเครื่องด่ืม หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และ
กรณีท่ีจะเริ่มดําเนินการกOอสร;างอาคารใหมOดังกลOาว ขอให;ประสานงานเรื่องการรื้อถอนอาคารท่ีราชพัสดุเดิม รวมถึง
ร;านค;าท่ีเชOาพ้ืนท่ีราชพัสดุเพ่ือให;เปnนไปตามระเบียบฯ และสัญญาเชOาด;วย     
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4.5 ขออนุมัติให$รางวัลแก/บุคลากรสายสนับสนุนฯ ท่ีได$รับอนุมัติแต/งตั้งดํารงตําแหน/งทางวิชาการ 

สืบเนื่องจากประกาศคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' เรื่อง การให;รางวัลแกOอาจารย'ท่ีเข;าสูOตําแหนOง
ทางวิชาการ เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2553 เม่ือวันอังคารท่ี 
26 ตุลาคม 2553 มีมติเห็นชอบให;รางวัลแกOอาจารย'ท่ีเข;าสูOตําแหนOงทางวิชาการ เพ่ือเปnนมาตรการกระตุ;น สOงเสริมและ
สนับสนุนการเข;าสูOตําแหนOงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ นั้น  

ดังนั้น รองคณบดีฝ0ายบริหาร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0071 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ' 2555 ขอ
อนุมัติให;รางวัลแกOบุคลากรสายสนับสนุนและชOวยวิชาการท่ีเข;าสูOตําแหนOงทางวิชาการ  อ;างอิงท่ี FV0LWW4O เม่ือวันท่ี 
24  กุมภา พันธ'  2555  หรื อสื บค; น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?FV0LWW4O   
เพ่ือให;สอดคล;องกับแผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' พ.ศ. 2554 – 2557 ประเด็นยุทธศาสตร'ท่ี 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงกําหนดตัวชี้วัดและคOาเป|าหมาย ได;แกO ร;อยละของ
บุคลากรสายสนับสนุนฯ ท่ีขอตําแหนOงทางวิชาการ ดังนั้นเพ่ือเปnนการกระตุ;น และสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนฯ จึง
ขออนุมัติให;รางวัลแกOบุคลากรสายสนับสนุนฯ ท่ีได;รับอนุมัติแตOงต้ังให;ดํารงตําแหนOงทางวิชาการ โดยขอในอัตราเดียวกับ
บุคลากรสายวิชาการตามประกาศคณะฯ เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2553  ในอัตรา ดังนี้  

การเข;าสูOตําแหนOง
สายวิชาการ  

เงินรางวัล
สายวิชาการ 

การเข;าสูOตําแหนOง
สายสนับสนุนฯ  

เงินรางวัลท่ี
ขออนุมัติ 

อัตราท่ีคณะกรรการ
บริหารจัดการให;
ความเห็นชอบ 

ผู;ชOวยศาสตราจารย' 7,000 ชํานาญการพิเศษ 7,000 14,000 

รองศาสตราจารย' 10,000 เช่ียวชาญ 10,000 20,000 

ศาสตราจารย'  15,000 เช่ียวชาญพิเศษ 15,000 30,000 

อนึ่ง การนําเสนอดังกลOาวได;ผOานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2555 
แล;ว โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการมีมติเห็นชอบ เรียบร;อยแล;ว นั้น  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติในอัตราเดียวกับบุคลากรสายวิชาการ ตามประกาศคณะศิลปศาสตร'
และวิทยาศาสตร' เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2553 และให;จัดทําเปnนประกาศคณะฯ ตOอไป  

4.6 ขออนุมัติหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาวารสารศาสตร�-สารสนเทศ และวรรณศิลป] (หลักสูตรใหม/) 
เพ่ือบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559 

ตามท่ีสายวิชาศิลปศาสตร' มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20405/0194 เรื่อง เสนอเปQดสอนหลักสูตรใหมOเพ่ือ
เสนอบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555-2559 โดยนําเสนอโครงการเปQดสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร ดังนี้   

ชื่อภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร'-สารสนเทศ และวรรณศิลป�  

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts program in Journalism-Information and Literary Works  

หลักสูตรใหมO ปpการศึกษา 2556 จํานวนรับนิสิต ปpละ 60 คน รายละเอียดอ;างอิงท่ี  GD0WVG3O เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 
2555 หรือสืบค;นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GD0WVG3O โดยผOานการพิจารณา
จากคณะกรรมการฝ0ายการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 3/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 20 มีนาคม 2555 ให;ความเห็นชอบ 
และให;นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตOอไป นั้น  
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เนื่องจากหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาวารสารศาสตร'-สารสนเทศ และวรรณศิลป� ยังมิได;เสนอขออนุมัติ
เพ่ือบรรจุแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2555-2559 และแจ;งจํานวนรับนิสิตใหมOให;วิทยาเขตกําแพงแสน 
และมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา ดังนั้นจึงเสนอขออนุมัติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให;ความเห็นชอบ
กOอนนําเสนอวิทยาเขตฯ พิจารณาตOอไป  

รองคณบดีฝ0ายวิชาการ แจ;งข;อมูลเพ่ิมเติมจากงานวิจัยสถาบันของกองบริการการศึกษา 
(กําแพงแสน) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีมีนักเรียนสนใจ และต;องการให;วิทยา
เขตกําแพงแสนให;บริการการเรียนการสอน สูงสุด 5 ลําดับเรียงตามลําดับ ได;แกO 1) สาขาแพทยศาสตร' 2) 
สถาป�ตยกรรมศาสตร' 3) สาขาบัญชี 4) สาขานิติศาสตร' และ 5) สาขานิเทศศาสตร' ดังนั้น หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชา
วารสารศาสตร'-สารสนเทศ และวรรณศิลป� จัดอยูOในลําดับท่ี 5  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และให;นําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือขออนุบรรจุแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559 ตOอไป    

4.7 รายงานผลการประเมินคณบดี รอบป?ท่ี 1 

ด;วยกองกลางมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/4879 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2555 เรื่อง สรุปการวิเคราะห'
และติดตามผลการปฏิบัติงานครบรอบ 1 ปp ของคณบดีคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' โดยแจ;งวOาสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' ในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ' 2555 ได;รับทราบสรุปการวิเคราะห'
และติดตามผลการปฏิบัติงานของ ผศ.ดร.ชานันก' สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ตามท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู;อํานวยการสถาบัน และผู;อํานวยการสํานัก ได;เสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานครบรอบ 1 ปp ระหวOางวันท่ี 21 พฤษภาคม 2553 – 20 พฤษภาคม 2554 โดยพิจารณาผลการวิเคราะห'
ข;อมูลและติดตามผลการปฏิบัติงานในภาพรวมตามกรอบท่ีได;กําหนดไว; 2 ประเด็น คือ ความสอดคล;อง และความ
สมบูรณ' ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' ได;มีมติเห็นชอบตามข;อคิดเห็น และข;อเสนอแนะท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ 
โดยแจ;งผลให;คณะฯ ทราบ เพ่ือนําไปใช;ประโยชน'ในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน รายละเอียดสืบค;นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GN0NSZI6 หรืออ;างอิงท่ี GN0NSZI6 เม่ือวันท่ี 23 
มีนาคม 2555  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม  รับทราบ และขอให;ท่ีประชุมนําผลการพิจารณาไปดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงในสOวนท่ีเก่ียวข;องด;วย  

4.8 รายงานสรุปวิเคราะห�การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� คณะ
ศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� (ผศ.ดร.ชานันก�  สุดสุข) รอบป?ท่ี 2 ของการบริหารงานตั้งวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2553 – 21 พฤษภาคม 2555  

ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู;อํานวยการสถาบัน และ
ผู;อํานวยการสํานัก ได;แจ;งให;บุคลากร และนิสิตคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' เข;าระบบเพ่ือประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดี สิ้นสุดเม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ' 2555 และคณะกรรมการดําเนินงานฯ ระดับคณะฯ ได;สรุปผล
การประเมินผล รอบปp ท่ี 2 ของการบริหารงานต้ังแตOวันท่ี 21 พฤษภาคม 2553 ถึง 20 พฤษภาคม 2555 ดังนี้   

 ประเมินโดยบุคลากร 

จากการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร จํานวน 239 คน มีผู;ตอบแบบประเมินฯ จํานวน 148 คน 
คิดเปnนร;อยละ 61.92  ผู;ตอบแบบประเมินฯ สOวนใหญO เปnนเพศหญิง จํานวน 99 คน คิดเปnนร;อยละ 66.89 ประเภท
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บุคลากร ข;าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 97 คน คิดเปnนร;อยละ 65.54 มีระยะเวลาการทํางานตํ่ากวOา 5 ปp 
จํานวน 69 คน คิดเปnนร;อยละ 46.62 สถานภาพ/สังกัด อาจารย' จํานวน 83 คน คิดเปnนร;อยละ 56.08  

ผลการประเมิน  
ตามข;อ รายการ คOาเฉลี่ย   SD ระดับ 

ก ภาวะผู;นํา 3.54 1.08 ดี 
ข การบริหารจัดการและพัฒนาองค'กร 3.43 1.09 ปานกลาง 
ค การมีสOวนรOวมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 3.25 1.15 ปานกลาง 
ง การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 3.47 1.06 ปานกลาง 

 ความคิดเห็นตOอการบริหารงานในภาพรวม 3.44 1.09 ปานกลาง 

 ประเมินโดยนิสิต  

จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต จํานวน 2,453 คน มีผู;ตอบแบบประเมินฯ จํานวน 684 คน 
คิดเปnนร;อยละ 27.88  ผู;ตอบแบบประเมินฯ สOวนใหญO เปnนเพศหญิง จํานวน 504 คน คิดเปnนร;อยละ 73.79 มี
ระยะเวลาศึกษาท่ีศึกษาในคณะ 4 ปp ข้ึนไป จํานวน 300 คน คิดเปnนร;อยละ 43.86 ระดับปริญญาตรี จํานวน 682 คน 
คิดเปnนร;อยละ 99.71   

ผลการประเมิน  
ตามข;อ รายการ คOาเฉลี่ย χ SD ระดับ 

ก การเรยีนการสอน 3.66 0.94 ดี 
ข กิจกรรมพัฒนานิสิต 3.50 1.03 ปานกลาง 
ค กายภาพของคณะ 3.36 1.07 ปานกลาง 

 ความคิดเห็นตOอการบริหารงานในภาพรวม 3.54 1.01 ดี  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบให;คณบดีพิจารณานําข;อเสนอแนะเพ่ือจัดกลุOมลําดับ
ความสําคัญเพ่ือเผยแพรOให;ผู;บริหารทุกฝ0าย และหนOวยงานท่ีเก่ียวข;องใช;ประโยชน'ในการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตOอไป   

4.9 ความก$าวหน$าในการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาศิลปศาสตร� สุพรรณบุรี และโครงการ
หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท/องเท่ียว) ภาคพิเศษ 

สืบเนื่องจากการดําเนินงานโครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร' สุพรรณบุรี ตามนโยบายของมหาวิทท
ยาลัยเกษตรศาสตร' จึงขอรายงานความก;าวหน;าในการดําเนินงาน ดังนี้  

1. บรรจุบุคคลเข;ารับราชการ ตําแหนOง อาจารย' จํานวน 5 อัตรา เรียบร;อยแล;ว โดยเริ่มปฏิบัติงาน 
ต้ังแตOวันท่ี 14 กุมภาพันธ' 2555 รวม 4 ราย และอยูOในระหวOางขออนุมัติบรรจุ จํานวน 1 ราย คาดวOาจะสามารถเริ่ม
ปฏิบัติงานได;ประมาณวันท่ี 10 เมษายน 2555   

2. รับสมัครนักเรียนโครงการรับตรง เพ่ือเข;าศึกษาตOอในหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและ
ทOองเท่ียว) ภาคพิเศษ ต้ังแตOวันท่ี 13 กุมภาพันธ' – 12 มีนาคม 2555 จํานวน 50 คน มีผู;สมัคร รวม 159 คน  

3. จัดสอบสัมภาษณ'เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2555 มีผู;เข;าสอบ จํานวน 125 คน ขาดสอบ 34 คน ผู;
ผOานการสอบสัมภาษณ' ลําดับ 1 – 50 เรียงตามลําดับคะแนน และข้ึนบัญชีสํารองไว;ท้ังหมด  

4. กําหนดประกาศผลการสอบในวันท่ี 27 มีนาคม 2555  และรายงานตัว ชําระเงิน 4,500 บาท 
เพ่ือยืนยันสิทธิ์ภายในวันท่ี 2 เมษายน 2555 และชําระเงินสOวนท่ีเหลือ 20,500 บาท ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2555  
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5. ผลการเสนอขออนุมัติโครงการเปQดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทOองเท่ียว) ภาค
พิเศษ โครงการจัดต้ังสายวิชาศิลปศาสตร' สุพรรณบุรี โดยใช;หลักสูตรเดิม สําหรับอัตราคOาธรรมเนียมการศึกษา และ
อัตราคOาใช;จOายตามประกาศเดิมของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี ข;อมูลอยOางไมOเปnนทางการทราบวOาท่ีประชุม
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' มีมติให;คณะฯ ดําเนินการบริหารหลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ
โรงแรมและทOองเท่ียว) รวมกันระหวOางโครงการจัดต้ังสายวิชา สอบน. และโครงการสายวิชาศิลปศาสตร' สุพรรณบุรี        

6. เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 มีการประชุมหนOวยงานท่ีเก่ียวข;องกับการบริหารจัดการสํานักงาน
โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือให;การถOายโอนงานด;าน
ตOาง ๆ ดําเนินไปด;วยความเรียบร;อย  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบและพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบให;ดําเนินการตOอไป   

4.10 ขอแก$ไขคะแนนรายวิชา 01403222  

ด;วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี แจ;งวOารายวิชา 01403222 ชื่อวิชาเคมีอินทรีย' ภาคปฏิบัติ
การ โดยมี อ.ดร.อาทร ลอยสรวงสิน เปnนอาจารย'ผู;จัดการรายวิชา ได;รวมคะแนนนิสิตผิดพลาดจากตารางข;อมูลซ่ึงเปnน
สOวนท่ีควรจะเปnนหมวดตัวอักษร โดยใช;รหัสข;อมูลเปnนตัวเลข ทําให;การรายงานคะแนนในระบบออนไลน'คาดเคลื่อน 
และไมOสามารถแก;ไขคะแนนในระบบออนไลน'ได; เนื่องจากยังอยูOในชOวงของการรายงานคะแนน ดังนั้นจึงไมOสามารถ
แก;ไขคะแนนเพ่ือพิมพ' KU 7 ในระบบได; ท้ังนี้ได;แจ;งและหารือกับเจ;าหน;าท่ีกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) แล;ว 
ได;รับคําแนะนําวOาให;แก;ไขโดยใช;แบบฟอร'ม KU 7 แบบเอกสาร แตOเนื่องจากจํานวนนิสิตท่ีต;องแก;ไขมีจํานวน 641 ราย 
และการแก;ไขลOาช;าอาจเปnนผลทําให;นิสิตเข;าใจผิดเม่ือเข;าตรวจสอบผลคะแนน ดังนั้นจึงขอให;ท่ีประชุมพิจารณาการ
แก;ไขคะแนนดังกลOาว โดยจะนําสOงเสนอเอกสาร KU 7 ทันทีท่ีสามารถแก;ไขในระบบออนไลน'ได;  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการให;แจ;งแก;ไขคะแนนได; โดยให;นําเสนอข;อมูลตามแบบ KU 7 
ออนไลน' แจ;งให;ท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งตOอไป        

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกุมภาพันธ� 2555    

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ขอรายงานสถานภาพการเงิน 
งบประมาณเงินรายได; ประจําเดือนกุมภาพันธ' พ.ศ. 2555 รายละเอียดอ;างอิงท่ี HB0U0RHA หรือสืบค;นในระบบท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?HB0U0RHA  ดังนี้   

1. เงินรายได;คณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'   ประกอบด;วย  
1.1 งบรายรับ - รายจOาย, งบดุล คณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' 
1.2 รายงานการรับ - จOายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย'ต;นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจOาย, งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' 
1.5 งบรายรับ - รายจOาย, งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' 
1.6 งบรายรับ - รายจOาย, งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนท่ีได;รับการโอนเข;าบัญชี แตOยังไมOได;จัดทําเช็คแจ;งจOาย 
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1.7.2 รายงานเช็คค;างจOายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได;คณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' 
1.7.4 งบพิสูจน'ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได;คณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

2. เงินงบประมาณแผOนดิน ประจําปp 2555 รายละเอียดอ;างอิงท่ี GN0VYH6B เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 
2555 หรือสืบค;นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GN0VYH6B หรือสืบค;นท่ี    
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/BYUUGN0W0ZGN.xls     

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

5.2 รายงานการใช$สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนกุมภาพันธ� 2555    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ติดต้ังมิเตอร'ไฟฟ|าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตOเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร' และต;องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคOาใช;จOายสาธารณูปโภค ร;อยละ 5 ตOอปp และป�จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช;พลังงานของชาติ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข;อมูลการใช;สาธารณูปโภค ประจําเดือนกุมภาพันธ' 
2555 อ;างอิงท่ี GN0X5CJY สืบค;นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/JQFHGN0X9LMT.xls หรือท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?GN0X5CJY รายงานเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2555 
รายละเอียด ดังนี้   

1. สรุปรายงานการใช;คOาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกุมภาพันธ' 2555  
2. การใช;สาธารณูปโภค (ไฟฟ|า ประปา และโทรศัพท') ประจําเดือนกุมภาพันธ' 2555 จําแนกตาม

มิเตอร' และคOาใช;จOาย   
3. รายงานสถิติการใช;น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกุมภาพันธ' 2555 จําแนกตามปริมาณและ

คOาใช;จOาย  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2555  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร'และวิทยาศาสตร' ทุกวันจันทร'ท่ี 4 หรือวันจันทร'สุดท;ายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือให;การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได;ลOวงหน;า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ครั้งท่ี 4/2555 ประจําเดือนเมษายน 2555 วันจันทร'ท่ี 30 
เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร;อมรายละเอียดภายในพุธท่ี 18 เมษายน 2555 และ
จัดสOงระเบียบวาระการประชุมให;คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 25 เมษายน 2555         

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  
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5.4 รายงานความก$าวหน$าการเสนอขออนุมัติปรับโครงสร$างภายในคณะศิลปะศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

สืบเนื่องจากการเสนอชออนุมัติปรับโครงสร;างภายในคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร' ลOาสุดกอง
แผนงาน แจ;งโดยวาจาวOาสามารถนําเสนอท่ีประชุมคณบดีได;ทันการพิจารณาในเดือนเมษายน 2555 นั้น  

ป�จจุบันฝ0ายเลขานุการ ได;ติดตามสอบถามผลการดําเนินการจากกองแผนงานทางวาจา และได;รับแจ;ง
ทางโทรศัพท'เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 ได;นําเสนอรองอธิการบดีฝ0ายวิจัย ได;ขอข;อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานภาพ ผล
การดําเนินงานในป�จจุบันของคณะศิลปศาสตร'และวิทยาศาสตร'  ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ จึงแจ;งให;หนOวยงาน
ภายใน/โครงการ จัดสOงรายงานสถานภาพป�จจุบัน (บทท่ี 1 ของรายงานประเมินตนเอง ประจําปp 2555) ให;สํานักงาน
เลขานุการ รวบรวมและจัดสOงกองแผนงาน ภายในวันท่ี 4 เมษายน 2555  ดังนั้นกองแผนงาน จึงไมOสามารถนําเสนอ
วาระการประชุมคณบดี ได;ทันภายในวันท่ี 23 มีนาคม 2555 เปnนผลให;ไมOสามารถนําเสนอวาระท่ีประชุมคณบดี 
ประจําเดือนเมษายน 2555 ได;ทัน    

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

5.5 นโยบายการจัดทําเส้ือยืด/เส้ือรุ/น 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ' 2555 ท่ี
ประชุมเสนอให;ฝ0ายกิจการนิสิตพิจารณาประเด็น  2 เรื่อง เพ่ือความชัดเจน ดังนี้  

1. นโยบายการจัดทําเสื้อรุOนหรือเสื้อ shop เสื้อยืดให;แกOนิสิตชั้นปpท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค'เพ่ือสร;าง
เอกลักษณ' ความเปnนหนึ่ง หรือความพร;อมเพรียง ความสามัคคี  และไมOบังคับให;นิสิตซ้ือ โดยให;เปnนไปตามความสมัคร
ใจของนิสิต แตOการปฏิบัติกดดันให;นิสิตชั้นปpท่ี 1 ซ้ือ เชOนใช;คําวOา Unity แกะดํา 

2. นโยบายการจัดงานเลี้ยงตOาง ๆ เชOน bye’nior มีการเรียกเก็บเงินจากนิสิตในอัตราสูง ควรสOงเสริม
ให;นิสิตจัดกิจกรรมหารายได;ในชOวงงานวันเกษตรกําแพงแสน ทดแทนการจัดเก็บเงินนิสิตเพ่ือจัดกิจกรรม  

ดังนั้น จึงขอให;ฝ0ายกิจการนิสิต พิจารณาข;อมูลเชิงนโยบายในประเด็นท้ัง 2 เรื่องดังกลOาวเพ่ือนําเสนอ
ข;อมูลให;ท่ีประชุมทราบ และจักแจ;งประชาสัมพันธ' และทําความเข;าใจกับนิสิต และผู;เก่ียวข;องทราบเปnนข;อมูลปp
การศึกษา 2555  

ประธานจึงขอเสนอให;ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม มอบรองคณบดีฝ0ายกิจการนิสิตพิจารณา และนําเสนอในการประชุมครั้งตOอไป     

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู;บันทึกรายงานการประชุม    

 
   
 


