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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 7/2555 

วันอังคารท่ี 23 กรกฎาคม 2555  
ณ ห&อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู&มาประชุม  
1. ผศ.วุฒิพงษ, ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ2ายบริหาร   ประธานกรรมการ (แทน)    
2. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน,  หัวหน8าสายวิชาวิทยาศาสตร, กรรมการ  
3. ผศ.ดร.สิทธิพงศ,     รักตะเมธากูล หัวหน8าสายวิชาคณิตศาสตร,ฯ     กรรมการ 
4. อ.ดร.วิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย หัวหน8าสายวิชาศิลปศาสตร,  กรรมการ  
5. รศ.ปริทรรศน,  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู8ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
6. รศ.จิตราภรณ,  ธวัชพันธุ, กรรมการประจําคณะ (อาจารย,ประจํา) กรรมการ  
7. นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน8าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู8ไมIมาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก, สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,     ติดราชการ      
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ2ายวิชาการ  ติดราชการ  

ผู&เข&าร1วมประชุม  
1. อ.ดร.พจมาลย, พูลมี รองคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต  
2. รศ.ดร.จงรักษ, แก8วประสิทธิ์  รองคณบดีฝ2ายวางแผนและพัฒนา  
3. อ.ดร.อุดม ศรีนนท, รองคณบดีฝ2ายวิเทศสัมพันธ,และกิจการพิเศษ  
4. อ.ดร.เอกชัย  สุนทรศิลสังวร ผู8ชIวยคณบดีฝ2ายกิจการพิเศษ  
5. อ.ดร.จุฑาทิพย, โพธิ์อุบล ผู8ชIวยคณบดีฝ2ายบัณฑิตศึกษา  
6. อ.ดร.เครือมาศ สมัครการ ผู8ชIวยคณบดีฝ2ายบริหาร  
7. อ.ดร.วรางคณา จิตต,ชุIม หัวหน8าศูนย,สIงเสริมการวิจัยและถIายทอดเทคโนโลยี  
8. อ.ดร.ปPติ  ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
9. รศ.ชุติมณฑน,  บุญมาก ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร,  
10. ผศ.นพพร รัตนชIวง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟPสิกส,  
11. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  
12. อ.ปPยพงศ, เลาศรีรัตนชัย อาจารย,ประจําโครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู8ชIวยศาสตราจารย,ชานันก,  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, ติดราชการ และได8มอบ
ให8รองคณบดีฝ2ายบริหาร ทําหน8าท่ีประธานการประชุม โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ&งให&ทราบ   
- 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2555   
  ประธานขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร, และวิทยาศาสตร, ครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 23 มิถุนายน 2555 เพ่ือรับรอง ท้ังนี้ได8นําเรียนในระบบ      
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e-Office อ8างอิงท่ี JJ0FJUNQ หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JJ0FJUNQ เม่ือ 
วันพฤหัสบดีท่ี 5 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณารับรองโดยไมIแก8ไข และไมIแจ8งตอบกลับ
ตามกําหนด รายละเอียดรายงานการประชุมดังเสนอทราบแล8ว       

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมIแก8ไข   

วาระท่ี  3 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ    

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2555 

ตามท่ีกําหนดให8หนIวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ8งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนIวยงานภายใน/โครงการ และฝ2าย
ตIาง ๆ ประจําเดือนมิถุนายน 2555 (ข8อมูล ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2555) เอกสารอ8างอิงท่ี JV0XP1ZS หรือสืบค8นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JV0XP1ZS     ดังนี้        

ลําดับ 
ท่ี 

หน1วยงาน การนําส1งรายงาน  
พ.ค. 55 มิ.ย. 55 ก.ค. 55 

1 ฝ2ายบรหิาร 24 พ.ค. 55 18 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 
2 ฝ2ายวิชาการ  24 พ.ค. 55 18 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 
3 ฝ2ายวิจัย  ยังไมIรายงานผล ยังไมIรายงานผล ยังไมIรายงานผล 

4 ฝ2ายกิจการนิสติ  2 พ.ค. 55 20 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 
5 ฝ2ายวางแผน  14 พ.ค. 55 7 มิ.ย. 55 10 ก.ค. 55 
6 ฝ2ายประกันคุณภาพการศึกษา 10 พ.ค. 55 18 มิ.ย. 55 10 ก.ค. 55 
7 ฝ2ายวิเทศสัมพันธ,และกิจการพิเศษ 8 พ.ค. 55 7 มิ.ย. 55 11 ก.ค. 55 
 8 สายวิชาคณติศาสตร,  14 พ.ค. 55 7 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 
9 สายวิชาวิทยาศาสตร, 18 พ.ค. 55 14 มิ.ย. 55  9 ก.ค. 55 
10 สายวิชาศิลปะศาสตร, 18 พ.ค. 55 15 มิ.ย. 55 13 ก.ค. 55 
11 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 18 พ.ค. 55 20 มิ.ย. 55 13 ก.ค. 55 
12 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร, ภ.พิเศษ 14 พ.ค. 55 14 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 
 13 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ   10 พ.ค. 55 1 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 
14 โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร, ภ.พิเศษ 14 พ.ค. 55 10 มิ.ย. 55 6 ก.ค. 55 
15 ศูนย,สIงเสริมการวิจัยและถIายทอดเทคโนโลย ี 14 พ.ค. 55 13 มิ.ย. 55 9 ก.ค. 55 
16 สํานักงานเลขานุการ 2 พ.ค. 55 8 มิ.ย. 55 13 ก.ค. 55 
17 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 8 พ.ค. 55 1 มิ.ย. 55 10 ก.ค. 55 
18 โครงการจัดตั้งสIวนงานจัดการศึกษา 22 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 10 ก.ค. 55 
19 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟPสิกส, 10 พ.ค. 55 20 มิ.ย. 55 11 ก.ค. 55 
20 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 13 พ.ค. 55 8 มิ.ย. 55 17 ก.ค. 55 
21 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร, 9 พ.ค. 55 19 มิ.ย. 55 10 ก.ค. 55 
22 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร, 14 พ.ค. 55 12 มิ.ย. 55 12 ก.ค. 55 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 3 พ.ค. 55 13 มิ.ย. 55 5 ก.ค. 55 
24 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร, 10 พ.ค. 55 12 มิ.ย. 55 9 ก.ค. 55 

รวมหน1วยงานท่ีไม1ส1งรายงาน 1 1 1 

อนึ่ง งานนโยบายและแผน ได8ติดตามจากฝ2ายวิจัยแล8ว ยังมิได8ดําเนินการ 
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ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซ้ือ/จ&าง รายการครุภัณฑ� ปAงบประมาณ 2555 

หนIวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  ขอนําเสนอรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ8างหมวดคIา
ครุภัณฑ, เงินงบประมาณ และ เงินรายได8 ประจําปr 2555  ดังนี้   

1. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ8างหมวดคIาครุภัณฑ,  เงินงบประมาณแผIนดิน ประจําปr 2555  ของคณะ
ศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, รายละเอียด ดังนี้  

รายการครุภัณฑ,ได8รับจัดสรร  รวม 11 รายการ รวมเปsนเงิน 3,191,200  บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงรายการ และใช8เงินเหลือจIาย รวม  3  รายการ   
รวมรายการตามแผนและเปลี่ยนแปลงแผน 13 รายการ วงเงิน 3,166,807.72 บาท                    
จัดซ้ือแล8ว สIงมอบครุภัณฑ, และเบิกจIายเงินเรียบร8อยแล8ว 12 รายการ เปsนเงิน 3,063,017.72 
บาท 
จัดซ้ือแล8ว รอสIงมอบครุภัณฑ,  1 รายการ  รวมเปsนเงิน 103,790 บาท  
สรุปการเบิกจIายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต้ังแตI 1 ตุลาคม 2554 – 20 กรกฎาคม 2555 คิด
เปsนร8อยละ 96.72 สูงกวIาเปvาหมาย    

2. รายงานผลการจัดซ้ือ/จ8างหมวดคIาครุภัณฑ,และสิ่งกIอสร8าง เงินงบประมาณรายได8 ประจําปr 
2555ของคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,  

รายการครุภัณฑ,  รวม 47 รายการ รวมเปsนเงิน 4,347,750 บาท  
รายการปรับปรุงสิ่งกIอสร8าง รวม 1 รายการ  
รายการเปลี่ยนแผนการใช8เงิน 23 รายการ          
จัดซ้ือแล8ว สIงมอบครุภัณฑ,และเบิกจIาย เรียบร8อยแล8ว 42 รายการ วงเงิน 2,233,476.10 บาท  
อยูIระหวIางดําเนินการข้ันตอน จัดซ้ือ รวม 8 รายการ วงเงิน 542,930 บาท    
ยังไมIได8ดําเนินการ  รวม 9 รายการ  วงเงิน 884,541 บาท                        
สรุปการเบิกจIายเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ต้ังแตI 1 ตุลาคม 2554 – 20 กรกฎาคม 2555 คิด
เปsนร8อยละ 51.37 ตํ่ากวIาเปvาหมาย    

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.3 รับทราบการแก&ไขคะแนนรายวิชาตามแบบ KU 7 จํานวน 3 รายวิชา  

ด8วยอาจารย,ผู8สอน อาจารย,ผู8จัดการรายวิชา หัวหน8าสายวิชา/โครงการตIาง ๆ แจ8งขออนุมัติแก8ไขคะแนนรายวิชา
ตIาง ๆ โดยใช8แบบ KU 7 ซ่ึงมิใชIการแก8ไขคะแนน I ในชIวงระยะเวลาหลังจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2555 
เมื่อวันอังคารท่ี 26 มิถุนายน 2555 ดังน้ันเพ่ือความรวดเร็ว และเปsนประโยชน,ตIอนิสิต คณบดีจึงอนุญาตให8นําเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ ผIานระบบ e-Office เพ่ือให8การปฏิบัติเปsนไปตามมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2554 
เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเห็นชอบให8กําหนดแนวทางการแก8ไขคะแนนโดยใช8 KU 7 ไว8ดังน้ี  

1.  KU 7 ให8ใช8สําหรับการแก8ไขคะแนน “I” เทIาน้ัน  
2.  สําหรับการแก8ไขคะแนนอ่ืน ๆ ให8ดําเนินการโดยอาจารย,ผู8สอนทําบันทึกเพ่ือขอแก8ไขคะแนนโดยนําเรียน

หัวหน8าภาควิชา คณบดี คณะกรรมการประจําคณะ และรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการ พิจารณาให8ความเห็นชอบตามลําดับ กIอนนําสIง
สํานักทะเบียนและประมวลผล พร8อม KU 7 เพ่ือดําเนินการตIอไป    
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 ดังน้ัน ฝ2ายเลขานุการ จึงขอรวบรวมข8อมูลรายวิชาตIาง ๆ ท่ีเสนอขอแก8ไขคะแนนอ่ืน ๆ ซ่ึงได8นําเรียนพิจารณาขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการในระบบ e-Office ลIวงหน8ากIอน แล8ว เพ่ือนําเสนอรายงานให8ท่ีประชุมรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2555 วันจันทร,ท่ี 23 กรกฎาคม 2555 จึงขอรายงานข8อมูล จํานวน 3 รายวิชา ดังน้ี  

ท่ี อาจารย,ผู8สอน รายวิชา ช่ือวิชา หมูI ภาค/ปr
การศึกษา 

คะแนน
เดิม 

คะแนน
ใหมI 

เหตุผล อ8างอิงใน
ระบบ 

1 อ.ดร.ป}ทมา  

จันทร,เจริญสุข  

01361414 Cultural Aspects of 
the Thai Language 

ภ า ษ า ไ ท ย เ ชิ ง 
ศิลปวัฒนธรรม   

700 2/2552 -   

 

B+  

 

ข อ อ นุ มั ติ แ ก8 ไ ข เ ก ร ด 
ร า ย วิ ช า  0 1 3 6 1 4 1 4 
ภ า ษ า ไ ท ย เ ชิ ง
ศิลปวัฒนธรรม ภาคปลาย 
ปrการศึกษา 2552 ของ 
น.ส.ปลัชนันท,  เพชรอุดม 
เน่ืองจาก KU 7 เดิมสูญ
หายจากความผิดพลาดใน
การบันทึกเกรดของกอง
บริการการศึกษาฯ ดังน้ัน
จึงขอแจ8งระดับคะแนนท่ี
ได8รับ คือ B+   

JD0XKOMD  

วั น ที่  2 9 
มิ ถุ น า ย น 
2555  

2 อ.เพ็ญสินี  กิจค8า 01355112 Foundation English II  

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II  

 

700 2/2554 - C ขอแก8 ไขคะแนน น .ส .
ป รี ย า พ ร  พ ร ห ม สุ ภ า  
เน่ืองจากนิสิตไมIมีช่ือในใบ
รายงานคะแนน KU 5 
ในชIวงของการรายงาน
คะแนนออนไลน, ดังน้ันจึง
ต8องใช8 KU 7 รายงาน
คะแนนแทน    

JH0QKCZN 

3 กรกฎาคม 
2555  

3 อ.ดร.อุดม  

ศรีนนท, 

01355116 Introduction to 
English grammar & 
Structure  

 

  

810 1/2554 - C ขอแก8ไขคะแนน น.ส.แพร
พ ล อ ย  ร อ ด พ ล อ ย   
เน่ืองจากความผิดพลาด
ในการลงทะเบียน โดยขอ
แจ8งระดับคะแนนท่ีได8รับ 
คือ C 

JJ0ZDD97 

5 กรกฎาคม 
2555  

ทั้งนี้ อาจารย,ประจําวิชา จัดทําบันทึกเสนอขอแก8ไขระดับคะแนนรายวิชาถึงหัวหน8าสายวิชาต8นสังกัด สIงสIวน
งานจัดการศึกษา ผIานรองคณบดีฝ2ายวิชาการ คณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยนําเรียนในระบบ e-Office อ8างอิง
ในระบบ และสามารถสืบค8นได8ตามลําดับ ดังนี้  

1. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JD0XKOMD อ8างอิง JD0XKOMD เม่ือ
วันที่ 29 มิถุนายน 2555  

2. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JH0QKCZN อ8างอิง JH0QKCZN เม่ือวันที่ 
3 กรกฎาคม 2555 

3. http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JJ0ZDD97  อ8างอิง JJ0ZDD97 เม่ือวันที่ 5 
กรกฎาคม 2555   

  ประธานจึงขอเสนอให8ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ  
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3.4 รับทราบคําส่ังแต1งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� จํานวน 7 ราย 

สืบเนื่องจากวาระการดํารงตําแหนIงรองคณบดีฝ2ายตIาง ๆ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ท่ี 
2832/2553 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 แตIงต้ังรองคณบดี รวม 6 ราย โดยครบวาระลงเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2553 
คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, จึงเสนอแตIงต้ังบุคลากรในสังกัดเพ่ือดํารงตําแหนIงรองคณบดี จํานวน 7 ราย ดังนี้  

1. ผศ.วุฒิพงศ,   ศิลปวิศาล ดํารงตําแหนIงรองคณบดีฝ2ายบริหาร   
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย ดํารงตําแหนIงรองคณบดีฝ2ายวิชาการ  
3. รศ.จิตราภรณ, ธวัชพันธุ, ดํารงตําแหนIงรองคณบดีฝ2ายประกันคุณภาพ 
4. อ.ดร.พจมาลย, พูลมี  ดํารงตําแหนIงรองคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต  
5. รศ.ดร.จงรักษ, แก8วประสิทธิ์ ดํารงตําแหนIงรองคณบดีฝ2ายวางแผนและพัฒนา 
6. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ ดํารงตําแหนIงรองคณบดีฝ2ายทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
7. อ.ดร.อุดม ศรีนนท, ดํารงตําแหนIงรองคณบดีฝ2ายวิเทศสัมพันธ,และกิจการพิเศษ 
โดยเสนอแตIงต้ังรายท่ี 1 – 6 ต้ังแตIวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 และรายท่ี 7 ต้ังแตIวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2555 นั้น  
บัดนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มีคําสั่งท่ี 1686/2555 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2555 แตIงต้ังรองคณบดี

คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, ตามรายชื่อดังกลIาวข8างต8นเรียบร8อยแล8ว รายละเอียดอ8างอิงท่ี JG0VF6IS เม่ือวันท่ี  
2 กรกฎาคม2555 หรือ ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JG0VF6IS หรือ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/WNPNJG0VH1QH.pdf  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบการแต1งตั้งผู&ช1วยคณบดี คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� จํานวน 4 ราย 

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,  แตIงต้ังผู8ชIวยคณบดีฝ2ายตIาง ๆ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนIง 2 ปr ครบวาระการดํารงตําแหนIงเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 และเพ่ือให8การบริหารในรอบ 2 ปrตIอไป 
ดําเนินไปด8วยความเรียบร8อย รองคณบดีฝ2ายตIาง ๆ  ได8พิจารณาเสนอขออนุมัติแตIงต้ังผู8ชIวยคณบดี รวม 4 ราย ตาม
คําสั่งคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,ท่ี 122/2555, 123/2555 และ 124/2555 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2555 ดังนี้   

1. นายสหณัฐ  เพชรศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนIง อาจารย, สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร, สาย
วิชาวิทยาศาสตร, ดํารงตําแหนIง เปsน ผู8ชIวยคณบดีฝ2ายกิจการนิสิต อ8างอิงท่ี IX0OFKFE วันท่ี 13 มิถุนายน 2555 สืบค8น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IX0OFKFE  (คําสั่งท่ี 122/2555)     

2. นางสาวเครือมาศ  สมัครการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนIง อาจารย, สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 
สายวิชาวิทยาศาสตร, ดํารงตําแหนIง เปsน ผู8ชIวยคณบดีฝ2ายบริหาร อ8างอิงท่ี IX0OHU1R วันท่ี 13 มิถุนายน 2555 
สืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IX0OHU1R  (คําสั่งท่ี 123/2555)  

3. นางสาวจุฑาทิพย,  โพธิ์อุบล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนIง อาจารย, สังกัดโครงการจัดต้ังสาย
วิชาจุลชีววิทยา ดํารงตําแหนIง เปsน ผู8ชIวยคณบดีฝ2ายบัณฑิตศึกษา อ8างอิงท่ี IX0OK40P วันท่ี 13 มิถุนายน 2555 
สืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IX0OK40P  (คําสั่งท่ี 124/2555)     

4. นายวิทยา จIาทอง ข8าราชการ ตําแหนIง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ สังกัดงานบริการการศึกษา 
โครงการจัด ต้ั งสI วนงานจัดการศึกษา ดํารง ตําแหนI ง  เปsน  ผู8 ชI วยคณบดีฝ2 ายบริการการศึกษา สืบค8น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IX0OK40P หรืออ8างอิงท่ี IX0OK40P วันท่ี 13 มิถุนายน 2555 
(คําสั่งท่ี 124/2555) 
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 ท้ังนี้ตั้งแตIวันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 เปsนต8นไป โดยสิ้นสุดวาระพร8อมคณบดี  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ  

3.6 รับทราบมาตรการและแนวทางการเร1งรัดการใช&จ1ายเงินงบประมาณ ประจําปA พ.ศ. 2555  

ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10105/ว 11965 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2555   กองคลังแจ8งขอความ
รIวมมือจากหนIวยงานเพ่ือถือปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการและแนวทางการเรIงรัดการใช8จIายเงินงบประมาณประจําปr พ.ศ. 
2555 รายละเอียดสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JR0UCODF หรืออ8างอิงท่ี 
JR0UCODF เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/KXDMJR0UEY7M.pdf  
โดยขอให8ดําเนินการ ดังนี้  

1. ขอให8เรIงรัดการเบิกจIายเงินงบประมาณภาพรวมสิ้นไตรมาส 4 ให8ได8ร8อยละ 93  

2. ให8หนIวยงานท่ีได8รับจัดสรรงบลงทุน คIาครุภัณฑ,ท่ีดินและสิ่งกIอสร8าง ประจําปr 2555 เรIง
ดําเนินการจัดซ้ือ/จ8างและเบิกจIายให8รวดเร็ว โดยเลิกจIายให8ได8ร8อยละ 72 ของงบลงทุน  

3. หนIวยงานท่ีได8รับงบประมาณโครงการเงินกู8 DPL ประจําปrงบประมาณ 2555 ให8เรIงรัดการ
เบิกจIายเปsนไปตามแผนท่ีสํานักงบประมาณเห็นชอบอยIางเครIงครัด  

4. กรณีท่ีมีความจําเปsนต8องการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ให8ดําเนินการไปสําหรับ
รายการท่ีมีความจําเปsนเรIงดIวนให8แล8วเสร็จภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555  

5. กรณีมีเงินเหลือจIายขอให8โอนไปต้ังจIายเปsนคIาสาธารณูปโภคเปsนลําดับแรก  

6. กรณีการใช8จIายเงินงบประมาณท่ีได8รับอนุมัติให8ขยายเวลาไว8เบิกจIายเหลื่อมปr 2552 2553 และ 
2554 ดําเนินการให8แล8วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2555 หากเบิกจIายไมIทันให8ทําเรื่องขอขยายเวลาเบิกจIายเงิน
งบประมาณสIงกองคลังภายในวันท่ี 27 สิงหาคม 2555 และรวมถึงการขอกันเงินไว8เบิกเหลื่อมปr พ.ศ. 2555 (ตาม
แบบฟอร,ม 1)  

7. การใช8จIายเงินอุดหนุนท่ัวไปเงินงบประมาณกIอนปr 2554 ท่ีมีเงินเหลือจIายขอให8นําเงินสIงคืนคลัง
พร8อมดอกเบ้ีย สําหรับเงินงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะสิ้นสุดระยะเวลาการใช8จIายในเดือนกันยายน 2555 หาก
หนIวยงานมีความจําเปsนต8องการใช8จIายเงินงบประมาณตIอไปอีกหลังสิ้นเดือนกันยายน 2555 เนื่องจากการดําเนินการ
ของโครงการยังไมIแล8วเสร็จ ขอให8หนIวยงานสIงเรื่องขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณของโครงการนั้น ให8กองคลัง
ภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2555 (ตามแบบฟอร,ม 2)  

8. ให8หนIวยงานเรIงดําเนินการและเบิกจIายเงินงบประมาณทุกงบรายจIายให8เปsนไปตามแผน และ
ระยะเวลาท่ีกองคลังกําหนด  

 อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได8แจ8งเวียนให8ผู8บริหารและหนIวยงานภายใน/โครงการตIาง ๆ และมอบ
งานคลังและพัสดุ เพ่ือทราบและประสานงานด8วยแล8ว    

 ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.7 การดําเนินการเชิงรุกในเรื่องของการศึกษา 

สืบเนื่องจากบันทึกท่ี ศธ 0513.10101/704 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 เรื่องการดําเนินการเชิงรุก 
โดยอธิการบดี แจ8งเก่ียวกับผลกระทบของจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 6 ซ่ึงมีจํานวนลดลง สIงผลให8การรับ
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นักเรียนเข8ามาศึกษาตIอในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีจํานวนลดลง ทําให8ยากตIอการดําเนินงานให8บรรลุ
เปvาหมายท่ีกําหนดไว8 ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, จึงต8องดําเนินการในเชิงรุก เพ่ือสร8างแรงจูงใจให8มีผู8มาสมัคร
ศึกษาตIอในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน และต8องดําเนินการอยIางเปsนรูปธรรม โดยบูรณาการ
โครงการตIาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการอยูIแล8ว อาทิ หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน ตIาง
สาขา หรือตIางคณะ การพิจารณาให8ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท/เอก เพ่ือสร8างแรงจูงใจ โครงการเรียน
ลIวงหน8า เปsนต8น ท้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ มอบให8รองอธิการบดีฝ2ายวิชาการ หารือกับผู8เก่ียวข8อง และสรุปประเด็นแนว
ทางการดําเนินงานเสนอมหาวิทยาลัยฯ ทราบโดยดIวน เพ่ือให8ดําเนินการได8ทันในปrการศึกษา 2556 ท้ังระดับปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา  

สํานักงานเลขานุการ ได8นําเสนอในระบบ AMS e-Office ให8รองคณบดี หน.หนIวยงานภายใน/
โครงการ ทราบ และพิจารณาเพ่ือให8ความเห็น ข8อเสนอแนะตIาง ๆ และจักนําสรุปนําเสนอมหาวิทยาลัยตIอไป สืบค8นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JQ0UF25J  หรืออ8างอิงท่ี JQ0UF25J เม่ือวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2555 หรือท่ี   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/HMDGJQ0UH0TD.pdf  และจากการตรวจสอบ
เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555  ยังไมIมีข8อคิดเห็น หรือข8อเสนอแนะจากผู8บริหาร และบุคลากรแตIอยIางใด    

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.8 รับทราบการขอข&อมูลเพ่ือการจัดอันดับ UI Green Metric ประจําปA ค.ศ. 2012 

ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10118/701 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2555 แจ8งเรื่อง ขอข8อมูลเพ่ือการจัด
อันดับ UI Green Metric ปr ค.ศ. 2012 แจ8งวIามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ได8รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตาม
เกณฑ,ของ UI Green Metric ในปr ค.ศ. 2011 ติดอยูIในอันดับท่ี 1 ของประเทศไทย จาก 6 มหาวิทยาลัยไทยท่ีเข8ารIวม
จัดอันดับ และเปsนอันดับท่ี 44 ของโลก จากจํานวนมหาวิทยาลัยท่ีเข8ารIวมท้ังสิ้น 178 มหาวิทยาลัย และ 42 ประเทศ
ท่ัวโลก ท้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณบุคลากร และหนIวยงานท่ีให8ความรIวมมือในการให8ข8อมูลเก่ียวกับสิ่งแวดล8อม
และการอนุรักษ,พลังงาน รายละเอียดอ8างอิง ท่ี  JV0Q5XEQ เ ม่ือวัน ท่ี  17 กรกฎาคม 2555 หรือสืบค8น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SSREJV0Q8M42.pdf  หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JV0Q5XEQ 
นั้น    

สําหรับการรายงานข8อมูล ประจําปr ค.ศ. 2012 สํานักงานประกันคุณภาพภายใน จึงขอความรIวมมือ
จากหนIวยงาน รายงานข8อมูลเก่ียวกับงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข8องกับสิ่งแวดล8อมและการอนุรักษ,พลังงาน 
ข8 อ มู ลของหนI ว ย ง าน ท่ี เ ก่ี ย วข8 อ งตามแบบฟอร, ม ท่ี อ8 า ง อิ ง  ภ าย ในวั น ท่ี  31  สิ งห าคม  2555  เ พ่ื อ ให8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สามารถรักษาอันดับ 1 ของประเทศไว8ได8   

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได8แจ8งขอความรIวมมือจากผู8บริหาร หนIวยงานภายในท่ีเก่ียวข8องทราบ 
เพ่ืออนุเคราะห,ข8อมูลเก่ียวข8องกับงานวิจัย กิจกรรม/โครงการ ท่ีดําเนินการ ภายในวันท่ี 24 สิงหาคม 2555 โดยมอบให8
คุณสินาพร เจริญศักด์ิ ประสานงานรวบรวม และดําเนินการสรุปเพ่ือจัดสIงได8ตามกําหนด  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.9 ขอความร1วมมือเสนอช่ือนิสิตเก1ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ดีเด1น ประจําปA 2556 

ด8วยสมาคมนิสิตเกIามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ขอความรIวมมือเสนอชื่อนิสิตเกIาดีเดIน ประจําปr 
2556 มีหนังสือท่ี ส.มก. (น) 108/2555 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ขอความรIวมมือเสนอชื่อนิสิตเกIาดีเดIน 
ป ร ะ จํ า ปr  พ . ศ .  2 5 5 6  อ8 า ง อิ ง ท่ี JI0T4QTN เ ม่ื อ วั น ท่ี  4  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 5  ห รื อ สื บ ค8 น ท่ี 
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http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JI0T4QTN  กําหนดเสนอชื่อภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 
2555 นั้น  

 ป}จจุบัน ส.มก. ได8แจ8งสIงเอกสารเพ่ิมเติม ข8อ 7 หลักเกณฑ,การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเกIาดีเดIนตาม
ผนวก ก รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JJ0S4UKD หรือ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VJYYJJ0S9PP2.pdf อ8างอิงท่ี JJ0S4UKD เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 
รายละเอียดดังเสนอท่ีประชุมทราบแล8ว    

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.10 ขอเชิญเสนอช่ือศิษย�เก1าดีเด1นคณะวิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปA 2555 

ด8วยคณะวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือท่ี ศธ 0517.09/2459 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 
2555 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย,เกIาดีเดIน คณะวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปr 2555 โดยแจ8งขอความรIวมมือ
พิจ า รณา เสนอชื่ อ ศิษย, เ กI า คณะวิ ทย าศาสตร, ฯ  ดี เ ดI นตามแบบฟอร, มตาม เอกสาร  สื บค8 น ท่ี  http://
158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JH0WAODH อ8างอิงท่ี JH0WAODH เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UKLRJH0WD5HE.pdf  ภายในวันท่ี 16 สิงหาคม 2555  

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได8แจ8งหนIวยงาน/โครงการท่ีเก่ียวข8องทราบ เพ่ือเผยแพรIประชาสัมพันธ,ใน
ระบบแล8ว  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.11 รับทราบการขอความอนุเคราะห�เปPดสอนรายวิชาเพ่ือรองรับหลักสูตรใหม1 

ด8วยภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร,และพัฒนศาสตร, มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20501/คศ.405 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห,คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,เปPดสอนรายวิชาเพ่ือรองรับหลักสูตรใหมI โดยแจ8งแผนการ
เรียนและการรับนิสิตใหมI หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร,ศึกษา หลักสูตร 5 ปr 
จะเริ่มรับนิสิตต้ังแตIภาคต8น ปrการศึกษา 2556 จํานวน 60 คน/ปr พร8อมรายละเอียดรายวิชาตIาง ๆ ท่ีเก่ียวข8อง 
รายละเอียดสืบค8นท่ีhttp://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JI0TSIAY หรืออ8างอิงท่ี JI0TSIAY 
เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/EZPNJI0TVM0O.pdf นั้น   

สํานักงานเลขานุการ ได8แจ8งให8ผู8บริหาร และหนIวยงานท่ีเก่ียวข8องทราบ เพ่ือใช8เปsนข8อมูลในการ
เตรียมแผนงานตIอไปแล8ว  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ โดยมอบรองคณบดีฝ2ายวิชาการ ประสานงานติดตามเรื่องการเสนอแตIงต้ัง
คณะกรรมการรIวมระหวIางคณะศึกษาศาสตร,และพัฒนศาสตร, กับคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,    

3.12 การประเมินผลการสอนของอาจารย�มหาวิทยาลัย ประจําปAการศึกษา 2554 

ด8วยรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการ มีบันทึกดIวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10106/ว 11863 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2555 แจ8งเรื่องการตรวจสอบผลประเมินการสอนของอาจารย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ประจําปrการศึกษา 
2554 พบวIามีรายวิชาในสังกัดคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, ท่ีไมIมีนิสิตเข8าประเมิน และ/หรือมีรายวิชาท่ีมีคIาเฉลี่ย
ผลการประเมินน8อยกวIา 3.51 นั้น  
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มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความอนุเคราะห,พิจารณาแนวทางหรือมาตรการดําเนินการกํากับดูแลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาในสังกัดให8เปsนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการให8ความสําคัญกับมาตรฐาน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล8องกับข8อกําหนดการประเมินคุณภาพของ สกอ. และติดตามให8ทุกรายวิชาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนถือปฏิบัติ รายละเอียดรายวิชาท่ีไมIมีนิสิตเข8าประเมิน/หรือมีผลการประเมินมีคIาเฉลี่ยน8อยกวIา 
3.51 ดังนี้  

1.  รายวิชาท่ีไมIมีการประเมิน ภาคต8น ปrการศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย  
 - 01420362  Introduction to Astronomy II  จํานวนนิสติลงทะเบียน 1 คน  
 - 02742521  English as an International Language  จํานวนนิสิตลงทะเบยีน 7 คน  

2.  รายวิชาท่ีไมIมีการประเมิน ภาคปลาย ปrการศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย 
 - 01417311 Introductory Real Analysis จํานวนนสิิตลงทะเบียน 2 คน 
 - 01420496 Selected Topics in Physics จํานวนนสิิตลงทะเบียน 4 คน  
 - 02736597 Seminar จํานวนนิสิตลงทะเบียน 1 คน  

3.  รายวิชาท่ีคIาเฉลี่ยไมIถึง 3.51 ภาคปลาย ปrการศึกษา 2554  
 - 01418216 Principles of Programming Languages จํานวนนิสติลงทะเบียน 6 คน เข8า

ประเมิน 3 คน คIาเฉลี่ยผลการประเมิน 3.28   
 - 01418497 Seminar  จํานวนนิสิตลงทะเบียน 96 คน เข8าประเมิน 58 คน คIาเฉลี่ยผลการ

ประเมิน 3.33 
 - 02739241 Internet Technology  จํานวนนิสิตลงทะเบียน 46 คน เข8าประเมิน 19 คน 

คIาเฉลี่ยผลการประเมิน 3.49 
 - 02742652 Teaching English as an International Language จํานวนนิสิตลงทะเบียน 18 

คน เข8าประเมิน 5 คน คIาเฉลี่ยผลการประเมิน 3.12  
 - 02742697  Seminar  จํานวนนิสิตลงทะเบียน 18 คน เข8าประเมิน 5 คน คIาเฉลี่ยผลการ

ประเมิน 3.16  

ท้ังนี้ สํานักงานเลขานุการ ได8ประสานงานแจ8งรองคณบดีฝ2ายวิชาการ ผู8ชIวยคณบดีฝ2ายบัณฑิตศึกษา 
และหนIวยงานภายในท่ีเก่ียวข8อง เพ่ือทราบ และพิจารณาดําเนินการติดตามให8ทุกรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
ถือปฏิบัติ รายละเอียดสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JR0TSL8G หรืออ8างอิงท่ี 
JR0TSL8G เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/GQMGJR0TYQGV.pdf    

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ โดยมอบรองคณบดีฝ2ายวิชาการ ประสานงานติดตามการประเมินผลการ
สอน  

3.13 การรายงานผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย�โดย
นิสิต ปAการศึกษา 2554 

ด8วยกองบริการการศึกษา มีบันทึกดIวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10106/ว 11068 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 
2555 เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย,โดยนิสิต ปr
การศึกษา 2554 โดยแจ8งมติท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 12/2551 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2551 เห็นชอบให8ทุก
คณะ/หนIวยงานรายงานผลการดําเนินการตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย,โดยนิสิต ซ่ึง
กําหนดให8สIงรายงานให8มหาวิทยาลัยฯ ภายในวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 แตIเนื่องจากคณะฯ ยังมิได8จัดสIงรายงานผล
ดังกลIาว จึงขอให8จัดสIงรายงานภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 นั้น  
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สํานักงานเลขานุการ ได8แจ8งให8รองคณบดีฝ2ายวิชาการ หนIวยงานภายใน/โครงการ และสIวนงานจัด
การศึกษาทราบ เพ่ือติดตามรายงานผลดังกลIาวแล8วรายละเอียดอ8างอิงท่ีJG0Q1RPB เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 
สื บค8 น ท่ี  http://158 . 108 . 194 . 6 : 5140 / scripts/foxweb.exe/oa_qa?JG0Q1RPB หรื อสื บค8 น ท่ี  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NPKTJG0Q64F9.pdf แล8ว  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.14 แต1งตั้งผู&รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, เสนอแตIงต้ังผู8รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร,
และวิทยาศาสตร, ในกรณีไมIอยูI หรือไมIอาจปฏิบัติราชการได8  จํานวน 3 ราย อ8างอิงท่ี JW0TKVHB เม่ือวันท่ี 18 
กรกฎาคม  2555 ห รื อสื บค8 น ท่ี  http://1 5 8 . 1 0 8 . 1 9 4 . 6 : 5 1 4 0 / scripts/foxweb.exe/oa_qa?JW0TKVHB ห รื อ ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VBXWJW0TMEG0.pdf  ดังนี้  

1. ผศ.วุฒิพงษ,  ศิลปวิศาล ข8าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนIงเลขท่ี 3818 สังกัด
สายวิชาวิทยาศาสตร, คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, รองคณบดีฝ2ายบริหาร คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,  

2. รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย ข8าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนIงเลขท่ี 3962 สังกัด
สายวิชาคณิตศาสตร,สถิติและคอมพิวเตอร, คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, รองคณบดีฝ2ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร,
และวิทยาศาสตร, 

3. รศ.จิตราภรณ,  ธวัชพันธุ, ข8าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนIงเลขท่ี 3515 สังกัด
สายวิชาวิทยาศาสตร,  คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, รองคณบดีฝ2ายประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร,และ
วิทยาศาสตร, 

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.15 รายงานความก&าวหน&าการดําเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในรอบ 9 
เดือน ของปAงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554-มิถุนายน 2555)  

 ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/809 ลงวันท่ี  5 กรกฎาคม 2555 โดยกองแผนงานวIาคณะศิลปะ
ศาสตร,และวิทยาศาสตร, จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนIวยงาน ประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซ่ึง
ได8รวบรวมไว8ในแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, และเนื่องจากใกล8ถึงระยะเวลาสิ้นสุด
ปrงบประมาณ พ.ศ.2555 แล8ว มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให8รายงานจัดทํารายงานความก8าวหน8าการดําเนินงานตามแผนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในรอบ 9 เดือน ของปrงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554-มิถุนายน 2555) เพ่ือใช8
ประกอบการจัดทําตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต8นทุนตIอหนIวยผลผลิต ปrงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดย
กําหนดให8จัดสIงข8อมูลตามแบบฟอร,มภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 นั้น  

 สํานักงานเลขานุการ ได8ประสานงานกับรองคณบดีฝ2ายวางแผนและมอบให8งานนโยบายและแผน 
คุณสินาพร เจริญศักด์ิ ประสานงานตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือรายงานข8อมูลภายในวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2555 แล8ว ป}จจุบันได8รับข8อมูลสรุปรายงานความก8าวหน8าดังกลIาวสIวนหนึ่งแล8ว รายละเอียดสืบค8นท่ี  
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JY0PBL79 หรืออ8างอิงท่ี JY0PBL79 เม่ือวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2555  หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/NKNJK01DD6V4.xls รายละเอียดดังเสนอท่ี
ประชุมทราบแล8ว       
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ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ และมีมติมอบหมาย ดังนี้   

1.  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมแผนงาน/โครงการ ขอให8แจ8งรองคณบดีฝ2ายวางแผนและ
พัฒนาทราบ โดยจัดสIงท่ีคุณสินาพร เจริญศักด์ิ งานนโยบายและแผน  

2.  กรณีท่ีมีการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมแล8ว ขอให8รายงานผลการดําเนินงานจัดสIงตามสาย
การบังคับบัญชา คือ หัวหน8าโครงการ/กิจกรรมฯ นําเสนอหัวหน8าหนIวยงานภายใน/โครงการต8นสังกัดกIอน แล8วจึงนําสIง
รายงานให8สํานักงานเลขานุการรับเรื่องเพ่ือนําเสนอผู8บริหารตIอไป  

3.  มอบผู8บริหารทุกฝ2าย หัวหน8าหนIวยงานภายใน/โครงการต8นสังกัด แจ8งทําความเข8าใจกับบุคลากร
ในสังกัดเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตIอไป   

สรุปผลการปฏิบัติการ ประจําปAงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - มิถุนายน 2555) รอบ 9 เดือน 

หนIวยงาน 
จํานวน
โครงการ 
ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินงานแล8ว 

คิดเปsน
ร8อยละ 

หมายเหตุ 

ฝ2ายบรหิาร 2 (1) 0 0% ขอตัดออก 1 โครงการ เหลือ 1 โครงการ 
ฝ2ายวิชาการ 6 3 50% แตIไมIมีการรายงานผล 
ฝ2ายวางแผน 1 0 0%   
ฝ2ายประกันคุณภาพ 4 2 50%   
ฝ2ายวิเทศสัมพันธ,ฯ 5 3 60% แตIไมIมีการรายงานผล 1 โครงการ 

ทําเพิ่ม 1 โครงการแตIไมIอยูIในแผน 
ฝ2ายกิจการนิสติ (รอบปrการศึกษา 2555) 61 8 13%   
ฝ2ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา(เดิม)/ฝ2ายบัณฑิตศึกษา(ใหมI)  5 1 20%   
สายวิชาวิทยาศาสตร, 33 7 21% ทําเพ่ิม 7 โครงการแตIไมIอยูIในแผน 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 21 6 29% ทําเพ่ิม 1 โครงการแตIไมIอยูIในแผน 
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 16 6 38%   
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟPสิกส, 5 3 60%   
สายวิชาศิลปศาสตร, 24 6 25% ทํา 6 โครงการแตIไมIรายงานผล 3 โครงการ ทําเพิ่ม 2 

โครงการแตIไมIอยูIในแผน 
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร, 4 1 25%   
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร,  19 11 58% ทําเพ่ิม 7 โครงการแตIไมIอยูIในแผน 
สายวิชาคณติศาสตร, 7 1 14% ทําเพ่ิม 1 โครงการแตIไมIอยูIในแผน 
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร, 6 1 17% ทําเพ่ิม 1 โครงการแตIไมIอยูIในแผน 
โครงการปริญญาตรสีาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 34 9 26% ทําเพ่ิม 3 โครงการแตIไมIอยูIในแผน 
โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร, ภาคพิเศษ 11 5 45%   
โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคพิเศษ 19 9 47% ทําเพ่ิม 1 โครงการแตIไมIอยูIในแผน 
โครงการปริญญาตรสีาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ 17 10 59% ทําเพ่ิม 2 โครงการแตIไมIอยูIในแผน 
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร, ภาคพิเศษ 9 4 44% ทําเพ่ิม 5 โครงการแตIไมIอยูIในแผน 
สํานักงานเลขานุการ 7 0 0%   
ศูนย,สIงเสริมการวิจัยและถIายทอดเทคโนโลย ี 3 0 0%   
โครงการจัดตั้งสIวนงานจัดการศึกษา 6 0 0%   

ผลรวมท้ังหมด 321 96 30%  
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วาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข&ารับราชการ ตําแหน1ง อาจารย� สาขาภาษาจีน 

     ตามท่ีคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนIง อาจารย, สังกัด
สาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร, จํานวน 1 อัตรา โดยนายอังคาร ต้ังฤทัยวานิชย, เปsนผู8ผIานการคัดเลือก นั้น  

     คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, จึงขออนุมัติบรรจุ นายอังคาร ต้ังฤทัยวานิชย, คุณวุฒิ    
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คะแนนเฉลี่ย 3.18 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  และ Master of Teaching 
Chinese to Speaker of Other Language (MTCSOL) จาก Chinese เข8ารับราชการเปsนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนIง อาจารย, ข้ัน 18,900 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโทหรือเอกทางภาษาจีน โดยใช8อัตราเลขท่ี พ.2548 
(อัตราเดิมของนางสาวภุมรินทร, เจริญพิริยะ)  

  อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนIง อาจารย, ได8ผIานการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย, เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2555 แล8ว และการบรรจุ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนIงอาจารย,จะต8องผIานการพิจารณาและได8รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กIอน
นําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตIอไป  

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข&ารับราชการ ตําแหน1ง อาจารย� สาขาคอมพิวเตอร�  

 ตามท่ีคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, เปPดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนIง อาจารย, สังกัด
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร, โดยนางสาวกนิษฐา ต้ังไทยขวัญ เปsนผู8ผIานการคัดเลือก นั้น  

 คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,  จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวกนิษฐา ต้ังไทยขวัญ คุณวุฒิ     
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 3.72 จากมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 3.92 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เข8ารับราชการเปsนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนIง อาจารย, ข้ัน 18,900 บาท เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโทหรือเอกทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช8อัตราเลขท่ี พ.2352 (อัตราเดิมของนายสIงสุข  ปาระแก8ว)   

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนIง อาจารย, ได8ผIานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกอาจารย, เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555 การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนIงอาจารย,จะต8อง
ผIานการพิจารณาและได8รับเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กIอนนําเสนอขออนุมัติบรรจุในข้ันตอนตIอไป      

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

4.3 ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ�การสนับสนุนการเสนอผลงานต1างประเทศ ประจําปAงบประมาณ 
2556   

ด8วยศูนย,สIงเสริมการวิจัยและถIายทอดเทคโนโลยี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20406/084 ลงวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2555 เพ่ือเสนอขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ,การสนับสนุนการเสนอผลงานตIางประเทศ ประจําปr
งบประมาณ 2556 โดยใช8เงินรายได8ท่ีได8รับจัดสรรจากคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, เพ่ือสนับสนุน สIงเสริม และ
พัฒนาบุคลากรด8านการวิจัย รายละเอียดอ8างอิงท่ี JX0MTU9W เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2555 หรือสืบค8นท่ี 
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http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JX0MTU9W หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TNQCJX0MVVIL.pdf  

รายละเอียดดังเสนอให8ท่ีประชุมทราบแล8ว  

หัวหน8าศูนย,สIงเสริมการวิจัยและถIายทอดเทคโนโลยี แจ8งข8อมูลเพ่ิมเติมในสIวนของประกาศฯ ท่ี
นําเสนอระหวIางประกาศฯ ปrงบประมาณ 2555 กับปrงบประมาณ 2556 แตกตIางจากเดิม คือ ปrงบประมาณ 2556 การ
ประกาศมี 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 2 จะประกาศเม่ือจัดสรร ครั้งท่ี 1 แล8วมีเงินเหลือจIายหรือมีผู8แจ8งขอสละสิทธิ์    

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยขอให8หัวหน8าศูนย,สIงเสริมการวิจัยและถIายทอดเทคโนโลยี ปรับแก8ไข
ประกาศในประเด็นการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเสนอผลงานฯ ให8เพียง 1 คน 1 ครั้งตIอปr วงเงินร8อยละ 
70 ไมIเกิน 50,000 บาท เพ่ือความชัดเจนยิ่งข้ึน    

4.4 ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ�การให&รางวัลผลงานตีพิมพ� เผยแพร1 และการนําไปใช&ประโยชน� 
ประจําปAงบประมาณ 2556  

ด8วยศูนย,สIงเสริมการวิจัยและถIายทอดเทคโนโลยี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20406/085 ลงวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2555 เพ่ือเสนอขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ,การให8รางวัลผลงานตีพิมพ, เผยแพรI และการนําไปใช8ประโยชน, 
ประจําปrงบประมาณ 2556 โดยใช8เงินรายได8ท่ีได8รับจัดสรรจากคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, เพ่ือสนับสนุน 
สIงเสริม และพัฒนาบุคลากรด8านการวิจัย รายละเอียดอ8างอิงในระบบท่ี JW0SNVWN  เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2555        
หรือสืบค8น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JW0SNVWN หรือสืบค8น ท่ี 

http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/BRMFJW0SRACN.PDF รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยปรับแก8ไขประกาศข8อ 2 รางวัลการนําผลงานวิจัยไปใช8ประโยชน, ให8
ปรับความจากเดิม  “ท้ังนี้ผลงานวิจัยดังกลIาวต8องไมIได8รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก ศสวท. จึงจะสามารถนํามาขอรับ
รางวัลได8” เปsน “ท้ังนี้ผลงานวิจัยดังกลIาวต8องไมIได8รับการสนับสนุนการตีพิมพ,เผยแพรIจาก ศสวท. จึงจะสามารถนํามา
ขอรับรางวัลได8”  

4.5 ติดตามพิจารณาร1างข&อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน  
2 ฉบับ 

ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/ว 3188 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2555 โดยแจ8งวIาท่ีประชุม ก.บ.ม. ใน
การประชุมครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันจันทร,ท่ี 9 กรกฎาคม 2555 ได8พิจารณารIางข8อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้  

1. วาระท่ี 3.6 รIางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เรื่อง ข8อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
วIาด8วยการกําหนดระดับตําแหนIงและการแตIงต้ังข8าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให8ดํารงตําแหนIงสูงข้ึน พ.ศ. 
2555  

2. วาระท่ี 3.7 รIางประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เรื่อง ข8อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
วIาด8วยหลักเกณฑ,และวิธีการเปลี่ยนตําแหนIง การเปลี่ยนระดับตําแหนIง และการตัดโอนตําแหนIงข8าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555  

ท้ังนี้ท่ีประชุม ก.บ.ม.ฯ พิจารณาแล8ว และเพ่ือให8หนIวยงานพิจารณาในรายละเอียดอยIางถ่ีถ8วน จึงมี
มติมอบให8หนIวยงานนํากลับไปพิจารณาอีกครั้ง และให8ข8อคิดเห็น และข8อเสนอแนะรIางข8อบังคับ 2 ฉบับดังกลIาว และ
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สIงกลับกองการเจ8าหน8าท่ี ภายในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาในคราวตIอไป หาก
พ8นกําหนดนี้ถือวIาหนIวยงานไมIประสงค,ให8ข8อคิดเห็น และข8อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการนําเสนอรองคณบดีฝ2ายบริหาร รองคณบดีฝ2ายวิชาการ และ หน.หนIวยงาน
ภายใน/โครงการฯ และข8าราชการทุกทIานพิจารณาให8ข8อคิดเห็น ข8อเสนอแนะ รIางข8อบังคับฯ ท้ัง 2 ฉบับแล8ว  โดยมอบ
ห นI ว ย ก า ร เ จ8 า ห น8 า ท่ี  ร ว บ ร ว ม ภ า ย ใ น วั น ท่ี  2 5  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 5  ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค8 น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JQ0UQTCS หรืออ8างอิง JQ0UQTCS  เม่ือวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2555 หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/CRQTJQ0USLWK.pdf เนื่องจากได8แจ8ง
ผู8บริหาร และบุคลากรทุกทIานทราบเพ่ือให8ความคิดเห็นและข8อเสนอแนะแล8ว แตIไมIรับแจ8งข8อมูลในสIวนของความเห็น 
หรือข8อเสนอแนะใด ๆ และเลยกําหนดแล8ว จึงขอสรุปวIาหนIวยงานไมIประสงค,ให8ข8อคิดเห็น และข8อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    

4.6 ติดตามแผนการรับนิสิต ประจําปAการศึกษา 2556 และ ประจําปAการศึกษา 2557 – 2560  

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, วิทยาเขตกําแพงแสน มีนโยบายให8หนIวยงานด8านการจัดการ
เรียนการสอนเตรียมความพร8อมและวางแผนพัฒนาตามศักยภาพของหนIวยงาน ดังนั้นวิทยาเขตกําแพงแสน จึงประสงค,
จะสํารวจข8อมูลการเปPดหลักสูตรใหมI แผนการรับนิสิตใหมI เพ่ือเตรียมความพร8อมด8านกายภาพ สาธารณูปโภค และอ่ืน 
ๆ ดังนั้น จึงขอให8หนIวยงานแจ8งแผนการรับนิสิตใหมI ปrการศึกษา 2557 – 2560 กําหนดสIงภายในวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2555 รายละเอียดสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?IW0XNFOI หรืออ8างอิงท่ี 
IW0XNFOI วันท่ี 12 มิถุนายน 2555  นั้น   

สํานักงานเลขานุการ ได8มอบงานนโยบายและแผน ติดตามผลการดําเนินงานจากโครงการจัดต้ังสIวน
งานจัดการศึกษาแล8ว โดยได8รับทราบวIายังดําเนินการไมIแล8วเสร็จ และจะติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอท่ี
ประชุมพิจารณาในการประชุมคราวตIอไป   

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบฝ2ายเลขานุการติดตามจากประธานโครงการจัดต้ังสIวนงานจัด
การศึกษาเพ่ือนําเสนอแผนการรับนิสิต ประจําปrการศึกษา 2556 – 2560 เพ่ือรายงานท่ีประชุมครั้งตIอไป  

4.7 ติดตามการรายงานผลการประเมินผู&บริหารคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ประจําปA 2555  

สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือ
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 วาระท่ี 4.23 แจ8งผลการประเมินผู8บริหารระดับคณะ เห็นชอบให8ดําเนินการ ดังนี้  

1. แจ8งผลการประเมินให8บุคลากรทราบ   

2. แจ8งผลการประเมินพร8อมข8อคิดเห็น/ข8อเสนอแนะให8ผู8บริหารทุกทIานทราบเปsนรายบุคคล เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานนําเสนอคณบดี และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งตIอไป  

คณะทํางานประเมินผลผู8บริหาร ได8แจ8งผลการประเมินชุดใหมI อ8างอิง IS0NC3FS เม่ือวันท่ี 8 
มิถุนายน 2555 หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/REQNIS0NEXQY.doc  และแจ8งผลให8
ผู8บริหารทุกทIานทราบเปsนรายบุคคลแล8ว โดยกําหนดให8จัดสIงแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานเสนอคณบดี และท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 6/2555 โดยกําหนดให8จัดสIงภายในวันท่ี 18 
มิถุนายน 2555 โดยมีประธานคณะกรรมการโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ จัดสIงแผนพัฒนาปรับปรุงฯ แล8ว
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สืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?J8149UFY หรืออ8างอิงท่ี J8149UFY เม่ือวันท่ี 
24 มิถุนายน 2555  และป}จจุบันยังไมIมีผู8บริหารจัดสIงแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เพ่ิมเติม   

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และมอบฝ2ายเลขานุการติดตามจากผู8บริหารทุกทIาน เพ่ือจัดสIงแผนการ
พัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินผู8บริหารฯ เพ่ือรายงานท่ีประชุมครั้งตIอไป  

4.8 ติดตามการรายงานผลการดําเนินการตามข&อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ด8วยสํานักประกันคุณภาพ มก. มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10118/566 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2555 แจ8ง

ขอให8รายงานผลการดําเนินการตามข8อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ2ายวิชาการ มอบให8
หนIวยงานระดับคณะวิชา รายงานผลการดําเนินงานตามข8อเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ข8อ 2, 4 และ 5 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค8 น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JG0V970J ห รื อ อ8 า ง อิ ง ท่ี 
JG0V970J วันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TSRMJG0VBT1Y.pdf  
กําหนดสIงข8อมูลถึงกองบริการการศึกษา ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 ท้ังนี้ข8อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
ตามท่ีฝ2ายวิชาการ มอบหมาย ประกอบด8วย  

  ข&อเสนอแนะท่ี 2  สIงเสริมและสนับสนุนให8มีหลักสูตรท่ีตอบสนองความต8องการของท8องถ่ิน และ
หลักสูตรท่ีสIงเสริมให8มีทักษะเปsนผู8ประกอบการด8วยตนเอง ตลอดจนหลักสูตรท่ีเน8นการปฏิบัติงานภาคสนามโดยเฉพาะ
อยIางยิ่งทางด8านการเกษตร  

  ข&อเสนอแนะท่ี  4  นิสิตบางวิทยาเขตยังประสบป}ญหาการลงทะเบียนเรียนในบางวิชาไมIได8ตาม
แผนการศึกษา เนื่องจากข8อจํากัดด8านความพร8อมของอาคารสถานท่ีและอาจารย, โดยควรเพ่ิมหมูIเรียนให8เพียงพอแกI
ความต8องการของนิสิตโดยเฉพาะอยIางยิ่ง วิชาภาษาอังกฤษ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให8มีความสมบูรณ,
รองรับระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน,  

  ข&อเสนอแนะท่ี  5  สIงเสริมและสนับสนุนให8มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการอยIาง
สมํ่าเสมอ   

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได8นําเรียนผู8บริหารท่ีเก่ียวข8อง และหนIวยงานภายใน/โครงการ เพ่ือขอ
ทราบผลการดําเนินงานตามข8อเสนอแนะดังกลIาวแล8ว แตIยังไมIได8รับการรายงานผลการดําเนินงานดังกลIาว  

ประธานจึงขอเสนอแนะให8ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาในประเด็นตIาง ๆ ท่ีเก่ียวข8อง ได8แกI อาคารเรียน/ห8องเรียนบรรยาย/ปฏิบัติการไมI
เพียงพอกับจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวนหมูIเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงสายวิชาศิลปศาสตร, แจ8งวIา ปrการศึกษา 
2555 ได8เชิญอาจารย,พิเศษสอน จํานวน 15 หมูIเรียน โดยแจ8งอาจารย,พิเศษ เพ่ือขอความอนุเคราะห,จIายคIาตอบแทนใน
อัตรา 500 บาท/ชั่วโมง นอกจากนี้จะมีการสํารวจความประสงค,โดยการลงชื่อเพ่ือลงทะเบียนเรียนลIวงหน8าสําหรับ
รายวิชา 01355113  โดยได8รับความอนุเคราะห,จากผู8ชIวยอธิการบดีฝ2ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ, วิทยาเขต
กําแพงแสน เพ่ือให8ทราบข8อมูลจํานวนผู8เรียน และสามารถนํามาวางแผนจัดหมูIเรียนให8เพียงพอกับผู8เรียนได8 และสาย
วิชาศิลปศาสตร, จะมีการวิเคราะห,ข8อมูลความคุ8มคIาในการจ8างอาจารย,ประจํา กับการเชิญอาจารย,พิเศษ เพ่ือ
เปรียบเทียบและใช8เปsนข8อมูลในการตัดสินใจ          

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบสายวิชาศิลปศาสตร,สรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือรายงาน
มหาวิทยาลัยทราบตIอไป      
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4.9 ขออนุมัติเปล่ียนตําแหน1งพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตามท่ีสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, ได8รับจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนฯ ประจําปrงบประมาณ 2555 ตําแหนIง ชIางเทคนิค 1 อัตรา อ8างอิงท่ี JX0VPL42 วันท่ี 19 
กรกฎาคม 2555 หรือสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JX0VPL42 หรือท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZLSLJX0VRDUD.PDF นั้น  

เนื่องจากการประชุมหัวหน8างานของสํานักงานเลขานุการ พิจารณารIวมกันแล8ว มีความเห็นวIาป}จจุบัน
การดําเนินงานในสIวนของการให8บริการด8านซIอมบํารุง การอนุรักษ,ประหยัดพลังงาน การดูแลบํารุงรักษาด8านระบบ
ไฟฟvา ระบบสาธารณูปโภค และงานด8านกายภาพอ่ืน ๆ ขาดผู8รับผิดชอบท่ีสามารถดําเนินงานในเชิงรุก กอปรกับภาระ
งานท่ีสํานักงานเลขานุการ รับผิดชอบด8านอาคารสถานท่ี  มีมากข้ึน อาทิ อาคารสํานักงาน อาคารการเรียนการสอน 
และวิจัย มีจํานวนมากถึง 12 อาคาร ระบบไฟฟvา ระบบโทรศัพท,มีความซับซ8อน และนโยบายของมหาวิทยาลัยกําหนด
ตัวบIงชี้ด8านการอนุรักษ,และประหยัดพลังงาน    

สําหรับตําแหนIง ชIางเทคนิค ได8สอบถามจากกองแผนงานแล8ว ไมIสามารถกําหนดคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาตรีได8 ดังนั้นจึงขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนIง เปsน วิศวกร หรือวิศวกรไฟฟvา และขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือนําเสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนIงจากมหาวิทยาลัยฯ ตIอไป  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาเห็นวIาตําแหนIงวิศวกร จะเปsนผู8ปฏิบัติงานในสIวนของงานสํานักงานมากกวIา
ลักษณะงานเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นจึงเห็นวIาการปรับตําแหนIงเปsนวิศวกร ไมIเหมาะสมกับภาระงานของสํานักงาน
เลขานุการ  ซ่ึงต8องการผู8ปฏิบัติงานมากกวIา ดังนั้นหัวหน8าสํานักงานเลขานุการ จึงขอปรับเปลี่ยนจากวิศวกร เปsน
ตําแหนIงนายชIางเทคนิค ซ่ึงสามารถบรรจุผู8มีคุณวุฒิระดับอนุปริญญาได8 เพราะตําแหนIงชIางเทคนิค บรรจุผู8มีคุณวุฒิใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สํานักงานเลขานุการ ต8องการผู8ปฏิบัติงานท่ีสามารถรับผิดชอบงานเชิงรุก สามารถคิดงาน
เชิงสร8างสรรค, และรับผิดชอบงานด8านการลดการใช8พลังงานและอ่ืน ๆ ได8   

มติท่ีประชุม     เห็นชอบให8เสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหนIงเปsนนายชIางเทคนิค     

4.10 สรุปผลการประเมินคุณภาพหน1วยงานภายใน ประจําปA 2555  

ด8วยรองคณบดีฝ2ายประกันคุณภาพ ขอแจ8งรายงานผลการประเมินคุณภาพหนIวยงานภายใน ประจําปr 
2555 เพ่ือให8ผู8บริหารนําข8อมูลไปใช8ประโยชน,ในด8านตIาง ๆ เชIน การจัดทําแผนพัฒนาหนIวยงาน การให8รางวัลบุคลากร
ดีเดIน เปsนต8น รายละเอียดสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JW0NIG7K อ8างอิงท่ี 
JW0NIG7K หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/DWLZK01EH365.doc เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555  
รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้  

ผลการประเมินคุณภาพสายวิชา 

ตัวบ1งชี ้
หน1วยงาน 

วิทย, คณิต ศิลป� เคมี ฟPสิกส, จุล คอม บริหาร สังคม สอบน. 
องค,ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค, และแผนดําเนินการ 

4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 

องค,ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.20 3.36 2.61 3.72 1.88 3.21 3.42 3.57 3.12 2.51 
องค,ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

ไมIประเมิน 

องค,ประกอบท่ี 4 การวจิัย 2.00 1.46 0.71 2.46 1.55 1.84 1.27 2.95 2.14 0.00 
องค,ประกอบท่ี 5 * 
การบริการทางวิชาการแกIสังคม 

0.25 2.75 5.00 2.25 0.50 N/A 0.05 3.00 1.75 N/A 
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ตัวบ1งชี ้
หน1วยงาน 

วิทย, คณิต ศิลป� เคมี ฟPสิกส, จุล คอม บริหาร สังคม สอบน. 
องค,ประกอบท่ี 7 
การบริหารและการจัดการ 

1.00 3.50 2.00 1.50 2.00 2.00 0.00 5.00 3.50 1.00 

องค,ประกอบท่ี 8 
การเงินและงบประมาณ 

2.00 4.00 3.00 5.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 

องค,ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 0.00 4.00 2.00 2.00 

เฉลี่ยรวม 3.10 2.87 2.27 3.05 2.10 2.91 2.16 3.67 2.84 1.54 
การแปลความหมาย พอใช& พอใช& ปรับปรุง พอใช& ปรับปรุง พอใช& ปรับปรุง ดี พอใช& ปรับปรุง 

 
หมายเหต ุ* ประเมินแตIไมIนําคะแนนมาเฉล่ีย 
 

ตัวบ1งชี ้
หน1วยงาน 

วิทย, คณิต ศิลป� เคมี ฟPสิกส, จุล คอม บริหาร สังคม สอบน. 
องค�ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ 

4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 
องค�ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 4.20 3.36 2.61 3.72 1.88 3.21 3.42 3.57 3.12 2.51 
2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 

2.2 อาจารย,ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

5.00 5.00 1.79 5.00 2.27 5.00 0.00 2.38 3.57 2.56 

2.3 อาจารย,ประจําท่ีดํารงตําแหนIง
ทางวิชาการ 

2.30 1.45 0.00 1.71 0.00 1.28 5.00 0.00 2.38 5.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย,และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ไม1ประเมิน 
2.5 ห8องสมุดอุปกรณ,การศึกษา 
และสภาพแวดล8อมการเรียนรู8 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.00 2.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

5.00  4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 4.00 0.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร8างคุณธรรมท่ีจัดให8กับนิสิต 

4.00  4.00 5.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00  

2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได8งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปr 
(สมศ.1) 

4.33  3.47 4.32   4.96 4.61   

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรีโทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหIงชาติ(สมศ.2) 

ไม1ประเมิน 

2.11 ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได8รับการตีพิมพ,
หรือเผยแพรI (สมศ.3) 

5.00     0.00   0.90  

2.12 ผลงานของผู8สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีได8รับการตีพิมพ,
หรือเผยแพรI (สมศ. 4) 

4.20          

องค�ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
นิสิต 

ไม1ประเมิน 

องค�ประกอบที่ 4 การวิจัย 2.00 1.46 0.71 2.46 1.55 1.84 1.27 2.95 2.14 0.00 
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ตัวบ1งชี ้
หน1วยงาน 

วิทย, คณิต ศิลป� เคมี ฟPสิกส, จุล คอม บริหาร สังคม สอบน. 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค, 

ไม1ประเมิน 4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู8จากงานวิจยัหรืองาน
สร8างสรรค, 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร8างสรรค,ตIอจํานวนอาจารย,ประจํา
และนักวจิัยประจํา 

3.01 0.83 0.54 4.82 0.07 2.34 0.08 5.00 5.00 0.00 

4.4 งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค,ที่
ได8รับการตีพิมพ,หรือเผยแพรI(สมศ.5) 

5.00 5.00 2.31 5.00 5.00 5.00 5.00 1.79 3.57 0.00 

4.5 งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค,ที่
นําไปใช8ประโยชน, 
(สมศ.6) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 

4.6 ผลงานวิชาการท่ีได8รับการ
รับรองคุณภาพ 
(สมศ.7) 

0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค�ประกอบที่ 5 * 
การบริการทางวชิาการแก1สังคม 

0.25 2.75 5.00 2.25 0.50 N/A 0.05 3.00 1.75 N/A 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกIสังคม 

0.00 4.00 5.00 3.00 1.00 N/A 1.00 2.00 1.00 N/A 

5.2 กระบวนการบริการวิชาการให8
เกิดประโยชน,ตIอสังคม 

1.00 2.00 5.00 1.00 0.00 N/A 1.00 3.00 1.00 N/A 

5.3 ผลการนําความรู8และ
ประสบการณ,จากการให8บริการ
วิชาการมาใช8ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั (สมศ.8) 

0.00 5.00 5.00 5.00 N/A N/A N/A 5.00 5.00 N/A 

5.4 ผลการเรียนรู8และเสริมสร8าง
ความเข8มแข็งของชุมชนหรือองค,กร
ภายนอก (สมศ.9) 

0.25 0.00 5.00 0.00 N/A N/A N/A 2.00 0.00 N/A 

องค,ประกอบท่ี 6 
การทํานุงบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไม1ประเมิน 

องค�ประกอบที่ 7การบริหารและ
การจัดการ 

1.00 3.50 2.00 1.50 2.00 2.00 0.00 5.00 3.50 1.00 

7.1 ภาวะผู8นาํของคณะกรรมการ
ประจําหนIวยงานและผู8บริหารทุก
ระดับของหนIวยงาน 

2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 5.00 3.00 2.00 

7.2 การพัฒนาหนIวยงานสูI
หนIวยงานเรียนรู8 

0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 5.00 4.00 0.00 

องค�ประกอบที่ 8การเงินและ
งบประมาณ 

2.00 4.00 3.00 5.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

2.00 4.00 3.00 5.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 

องค�ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 0.00 4.00 2.00 2.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 0.00 4.00 2.00 2.00 

เฉลี่ยรวม 3.10 2.87 2.27 3.05 2.10 2.91 2.16 3.67 2.84 1.54 
การแปลความหมาย พอใช& พอใช& ปรับปรุง พอใช& ปรับปรุง พอใช& ปรับปรุง ดี พอใช& ปรับปรุง 

หมายเหต ุ* ประเมินแตIไมIนําคะแนนมาเฉล่ีย 
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ผลการประเมินหน1วยงานสนับสนุน 

ตัวบ1งชี ้
หน1วยงาน 

สนล. ศสวท. 
โครงการจัดตั้ง 

ส1วนงานจัดการศึกษา 
องค,ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค, และแผนดําเนินการ 4.00 1.50 0.00 
องค,ประกอบท่ี 2 ภารกจิหลัก 4.58 2.74 0.00 
องค,ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจดัการ 4.80 3.75 2.40 
องค,ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 4.00 3.00 0.00 
องค,ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 2.00 0.00 
องค,ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 4.00 1.00 0.00 
เฉลี่ยรวม 4.39 2.71 1.09 
การแปลความหมาย ดี พอใช& ปรับปรุงเร1งด1วน 

 

ตัวบ1งชี ้
หน1วยงาน 

สนล. ศสวท. 
โครงการจัดตั้ง 

ส1วนงานจัดการศึกษา 
องค�ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค� และแผนดําเนินการ 4.00 1.50 0.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4.00 2.00 0.00 
1.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน8นและจุดเดIนท่ีสIงผลสะท8อนเปsนเอกลักษณ,ของหนIวยงาน  1.00 0.00 
องค�ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 4.58 2.74 0.00 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู8รับบริการ 3.73 4.35 0.00 
2.2 ระดับความสําเร็จของการให8บริการท่ีสอดคล8องกับความต8องการของผู8รับบริการ 5.00  0.00 
2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 5.00   
2.4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร8างสรรค,  3.00  
2.5 ระบบและกลไกการจัดการความรู8จากงานวจิัยหรืองานสร8างสรรค,  3.00  
2.6 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร8างสรรค,ตIอจํานวนอาจารย,ประจํา  2.08  
2.7 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกIสังคม  2.00  
2.8 กระบวนการบริการวิชาการให8เกิดประโยชน,ตIอสังคม  3.00  
2.9 ร8อยละของนักวิจัยท่ีทาํหน8าท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนตIอนักวจิัยท้ังหมด    
2.10 งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค,ที่ได8รับการตีพิมพ,หรือเผยแพรI(สมศ.5)  5.00  

 2.11 งานวิจัยหรืองานสร8างสรรค,ที่นําไปใช8ประโยชน,(สมศ.6)  5.00  
 2.12 ผลการนําความรู8และประสบการณ,จากการให8บริการวิชาการมาใช8ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจยั (สมศ.8) 

 0.00  

 2.13 ผลการเรียนรู8และเสริมสร8างความเข8มแข็งของชุมชนหรือองค,กรภายนอก (สมศ.9)  0.00  
 2.14 ผลการช้ีนํา ปvองกันหรือแก8ป}ญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบนั  (สมศ. 18.1)    
 2.15 ผลการช้ีนํา ปvองกันหรือแก8ป}ญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน  (สมศ. 18.2)    
องค�ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 4.80 3.75 2.40 

 3.1 ภาวะผู8นําของคณะกรรมการประจาํหนIวยงานและผู8บริหารทุกระดับของหนIวยงาน 5.00 3.00 3.00 
3.2 การพัฒนาหนIวยงานสูIหนIวยงานเรียนรู8 5.00 4.00 0.00 
3.3 ระบบบริหารความเส่ียง 5.00 3.00 3.00 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 4.00  1 
3.5 ร8อยละของบุคลากรท่ีได8รับการพัฒนาความรู8และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล8องกับการปฏิบัติงาน 
ท้ังในประเทศหรือตIางประเทศ 

5.00 5.00 5.00 

องค�ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 4.00 3.00 0.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4.00 3.00 0.00 
องค�ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 2.00 0.00 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3.00 2.00 0.00 
องค�ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 4.00 1.00 0.00 
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 4.00 1.00 0.00 
เฉลี่ยรวม 4.39 2.71 1.09 
การแปลความหมาย ดี พอใช& ปรับปรุงเร1งด1วน 
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ผลการวิเคราะห,จดุแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข8อเสนอแนะ 

• สายวิชา 

หน1วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข&อเสนอแนะ 
องค,ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค, และแผนดําเนินการ 
สายวิชาวิทยาศาสตร, - สายวิชาไมIมีการประเมินผล

การดําเนินงานตามตัวบIงช้ีของ
แผนกลยุทธ, 

ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบIงช้ีของแผนกลยุทธ, อยIางน8อย
ปrละ 1 ครั้ง 

สายวิชาคณติศาสตร, มีการจัดประชุม
คณะกรรมการประจําสาย
วิชาคณิตศาสตร,อยIาง
สม่ําเสมอทุกเดือน 

 

 

- 1. สายวิชาคณติศาสตร,ควรมีการนําผล
การประเมินของโครงการแขIงขันตอบ
ป}ญหาคณิตศาสตร,ฯ มาพิจารณา เพ่ือ
ใช8ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ,และ
แผนปฏิบัติการประจําปr 2554 
2. เห็นควรบรรจุข8อมลูเก่ียวกับ
โครงการวิชาการฯ ไว8ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปr 2554ของสายวิชา
คณิตศาสตร, 

สายวิชาศิลปศาสตร, - 

 

1. การดําเนินงานใน
แผนปฏิบัตริาชการประจําปr 
ไมIพบการรายงานผลการ
ดําเนินงานบางโครงการท้ัง ๆ
ท่ีโครงการได8ดําเนินการเสร็จ
สิ้นแล8ว  
2. ไมIพบการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบIงช้ีของ
แผนปฏิบัติการ อยIางน8อยปrละ 
2 ครั้ง และรายงานผลตIอ
ผู8บริหารเพ่ือพิจารณา  

1. ควรมีมาตรการในการดําเนินงาน
เก่ียวกับโครงการตIาง ๆท่ีได8รับอนุมัติให8
ดําเนินการแล8วไมIมีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
2. ควรวิเคราะห,ความสําเร็จของ
แผนปฏิบัตริาชการวIาสอดคล8องตาม
พันธกิจของสายวิชาศิลปศาสตร, 
3. ควรกําหนดตัวช้ีวัดของแผนและการ
ประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปr 

โครงการจัดตั้ง 
สายวิชาเคม ี

- 
 

ไมIมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวบIงช้ีของ
แผนกลยุทธ,และแผนปฏิบัติ
การประจําปr 

1. ควรกําหนดตัวบIงช้ีและคIาเปvาหมาย
ของแผนกลยุทธ,และแผนปฏบัิติการ
ประจําปrท่ีเปsนของหนIวยงานเองให8
ชัดเจน 
2. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวบIงช้ีและคIาเปvาหมายท่ีกําหนด 
เพ่ือวัดความสาํเร็จของการปฏิบัตงิาน 

โครงการจัดตั้ง 
สายวิชาฟPสิกส, 

- 
 

1. การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจําปrไมI
สอดคล8องกับแผนกลยุทธ, 4 ปr 
2. พบความเช่ือมโยงระหวIาง
แผนพัฒนาปรับปรุง สปค. 01 
และ 02 กับแผนงานปฏิบัติ
ราชการประจําปr เพียง
โครงการสัมมนาบุคลากร 
เทIาน้ัน 

1. ควร เ ขี ยนแผนปฏิ บั ติ ร า ชก า ร
ประ จําปr และมี การดํ า เ นิน งานให8
สอดคล8องกับแผนกลยุทธ, 4 ปr 
2. ควรมีการปรับปรุงแผนประจําปrให8
สอดคล8องกับแผนพัฒนาปรับปรุง สปค. 
01 และให8สอดคล8องกับแผนกลยทุธ, 
3. ควรวิเคราะห,ความสําเร็จของ
แผนปฏิบัตริาชการวIาสอดคล8องตาม
พันธกิจของโครงการจัดตั้งสายวิชา



21 

N:\AGENDA 7 2555\รายงานการประชุมคณะฯ ครั้งที่ 7_2555.doc  

หน1วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข&อเสนอแนะ 
ฟPสิกส,เพียงใด 

โครงการจัดตั้ง 
สายวิชาจุลชีววิทยา 

- การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปr พบเฉพาะ
การดําเนินงานด8านการเรียน
การสอน  ยังไมIสอดคล8องกับ
แผนยุทธศาสตร,คณะ 

ควรกําหนดแผนปฏิบัติราชการให8
สอดคล8องกับแผนยุทธศาสตร,คณะทุก
พันธกิจ 

 

โครงการจัดตั้งสายวิชา
คอมพิวเตอร, 

- 
 

1. ขาดการถIายทอดแผนกล
ยุทธ,ระดับหนIวยงานไปสูI
บุคลากร 
2. การกําหนดตัวบIงช้ีของ
แผนกลยุทธ,ของหนIวยงานยัง
ขาดความชัดเจนและไมIครบ
ทุกพันธกิจ 

1. ควรมีการถIายทอดแผนกลยุทธ,
หนIวยงานไปสูIบุคลากร เพ่ือให8บุคลากร
ในหนIวยงานทราบถึงทิศทางการ
ดําเนินงานท่ีมุIงสูIเปvาหมายรIวมกันและ
นําไปสIงกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ,
สูIแผนปฏิบัติการ  
2. ควรมีกําหนดตัวบIงช้ีของแผนกล
ยุทธ,และคIาเปvาหมาย เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดาํเนินงานของ
โครงการฯ ตามแผนท่ีกําหนดไว8ให8  

โครงการจัดตั้ง 
สายวิชาบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร, 

มีแผนกลยุทธ,และ
แผนปฏิบัติการครอบคลมุ
ทุกภารกิจ 
 

ขาดการนําผลการดําเนินงาน
รายงานตIอผู8บริหารอยIางเปsน
รูปธรรม 

นําผลการดําเนินงานเสนอตIอผู8บรหิาร
ของโครงการเพ่ือนําไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ, และแผนปฏิบัติการ  

โครงการจัดตั้ง 
สายวิชาสังคมศาสตร, 

- ไมIมีการนําเสนอแผนกลยุทธ, / 
แผนปฏิบัตริาชการประจําปr 
ของสายวิชาให8คณะกรรมการ
ประจําคณะ / ผู8บรหิาร ระดับ
คณะ 

1. ควรนําเสนอแผนกลยุทธ,/แผน 
ปฏิบัติราชการประจําปr ของสายวิชาให8
ผู8บริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให8ความ
เห็นชอบ 

2.ควรรายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บIงช้ีของแผนให8คณะกรรมการประจํา
คณะ/ผู8บริหารคณะทุกเดือนหรือทุก
ภาคการศึกษา 

โครงการจัดตั้งสายวิชา 
อุตสาหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา 

มีการกําหนดวิสัยทัศน, 
พันธกิจและวัตถุประสงค,
ของหนIวยงาน  
 

การจัดทําแผนกลยุทธ,และ
แผนปฏิบัติการประจําปrยังไมI
สอดคล8องกับคณะเทIาท่ีควร 

ควรจัดทําแผนกลยุทธ,และแผนปฏิบัติ
การประจําปrให8สอดคล8องกับคณะ 
เพ่ือให8ภารกิจของหนIวยงานบรรลตุาม
เปvาหมายท่ีกําหนดไว8 

 

• หนIวยงานสนับสนุน 

หน1วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข&อเสนอแนะ 
องค,ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค, และแผนดําเนินการ 
สํานักงานเลขานุการ - 1. ขาดการตดิตามผลการ

ดําเนินงานตามตัวบIงช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําปr และ
รายงานผลตIอผู8บริหาร  
2. เน่ืองจากผลการดําเนินงาน

1. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบIงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปr 
และรายงานผลตIอผู8บริหาร เพ่ือพิจารณา 

2. ควรนําผลการพิจารณาตาม
ข8อเสนอแนะของผู8บริหารมาปรับปรุงแผน
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หน1วยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข&อเสนอแนะ 
จะถูกนําเสนอในท่ีประชุม
กรรมการคณะ วันท่ี 28 พ.ค. 
2555 ดังน้ันจึงไมIมีผลการ
พิจารณาขอข8อคิดเห็นและ
ข8อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําหนIวยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ, และแผนปฏิบัติการ
ประจําปr 

กลยุทธ, และแผนปฏิบัติการประจําปr 
3. ควรมีการรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปr 
และรายงานผลตามตัวบIงช้ี และประเมิน
ป}ญหาอุปสรรท่ียังไมIได8ดําเนินการแล8วเสร็จ
ไปตามแผน 
4. ควรมีการจัดทําแผนงานโครงการให8
คลอบคลมุทุกวัตถุประสงค, และตอบสนอง
พันธกิจในการเปsน One Stop Service 
 

ศูนย,สIงเสริมการวิจัย
และถIายทอด
เทคโนโลย ี

- - 1. ควรมีการกําหนดปรัชญาและปณธิาน
ของหนIวยงานเองเพ่ือให8มีความสอดคล8อง
กับพันธกิจหลัก 
2. ควรจัดทําแผนกลยุทธ,และแผนปฏิบัติ
การของหนIวยงาน โดยมีการกําหนดตัวบIงช้ี
และคIาเปvาหมายให8อยูIในเอกสารเดียวกัน 
3. ควรจัดทําแผนกลยุทธ,และแผนปฏิบัติ
การให8ครอบคลุมทุกภารกิจ เชIน แผน
บริหารจัดการ แผนประกันคุณภาพ และให8
มีการถIายทอดไปยังบุคลากรและกําหนด
ผู8รับผิดชอบอยIางชัดเจน 
4. ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบIงช้ีของแผนกลยุทธ, 
5. ควรมีการประเมินการเกิดผลกระทบท่ี
เกิดประโยชน,และสร8างคุณคIาตIอสงัคมจาก
การปฏิบัติงานตามความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของหนIวยงาน 

โครงการจัดตั้งสIวน
งานจัดการศึกษา 

- - - 

 

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

รองคณบดีฝ2ายประกันคุณภาพ ชี้แจงเพ่ิมเติมวIาจากการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มีวัตถุประสงค,
ต8องการให8หนIวยงานมีการรับรู8ผลการประเมินรIวมกัน เพ่ือประโยชน,ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู8 การเปรียบเทียบ สามารถ
นําไปปรับปรุงใช8ประโยชน,รIวมกันได8 และมีการให8รางวัลหนIวยงานท่ีมีผลการประเมินดี หรือมีแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือกระตุ8น
ให8เกิดการพัฒนาหนIวยงาน และผู8บริหารสามารถนําข8อมูลไปใช8ประโยชน,ได8 และแจ8งขยายเวลาการสIงผลงานเข8ารIวม
โครงการรางวัลคุณภาพได8ถึงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีข8อคิดเห็น/ข8อเสนอแนะ และมอบรองคณบดีฝ2ายประกันคุณภาพ
ประสานการดําเนินงาน ดังนี้  

1. ควรเปลี่ยนรูปแบบการประเมินโดยให8คณะกรรมการชุดเดียวกัน ประเมินรายองค,ประกอบ
เดียวกันทุกหนIวยงาน เพ่ือความเปsนมาตรฐานเดียวกัน   
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2. ควรจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู8 โดยให8หนIวยงานท่ีมีผลการประเมินดีมาก/ดี มาให8แนวคิด 
วิธีการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนประสบการณ, เพ่ือให8หนIวยงานอ่ืนนําไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ของตนเองได8  

4.11 ผลการทบทวนตัวบ1งช้ีของแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการ 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2555 
วาระท่ี 4.8 มีมติมอบให8ฝ2ายประกันคุณภาพ และฝ2ายวางแผนและพัฒนา พิจารณาทบทวนตัวบIงชี้ของแผนกลยุทธ,ให8
สอดคล8องกับตัวบIงชี้ประเมินคุณภาพ นั้น  

 ฝ2ายประกันคุณภาพ และฝ2ายวางแผนและพัฒนา ได8พิจารณาทบทวนตัวบIงชี้ใหมI โดยมีหลักการวIา
ตัวบIงชี้ของแผนกลยุทธ,จะเปsนตัวบIงชี้ท่ีสอดคล8องกับเปvาประสงค, เพ่ือวัดผลการดําเนินงานตามเปvาประสงค,ของประเด็น
ยุทธ,ศาสตร,ตIาง ๆ สIวนตัวบIงชี้ของแผนปฏิบัติการจะเปsนตัวบIงชี้ท่ีวัดผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 5 ด8าน คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ซ่ึงจะสอดคล8องกับ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2558  

ประเด็นเสนอพิจารณา ควรมอบหมายผู8บริหารท่ีรับผิดชอบในแตIละพันธกิจ ควรจะนําไปเปsนตัวบIงชี้
แผนปฏิบัติการของแตIละฝ2าย โดยมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตIาง ๆ เพ่ือผลักดันให8เกิดผลดําเนินงานตามตัวบIงชี้ท่ี
กําหนด รายละเอียดสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JW0NIG7K อ8างอิงท่ี 
JW0NIG7K หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/DWLZK01EH365.doc เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555  
รายละเอียด ดังนี้   

ตัวบ1งช้ีของแผนปฏิบัติการ 

ลําดับท่ี ตัวบ1งชี้ 
ค1าเป]าหมาย 

ผู&รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

แผนงานผลิตบัณฑิต 
1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรตีIอคุณภาพการ

ให8บริการ  (สกอ. 2.5) 
3.51 3.60 3.70 3.80 

รองคณบด ี
ฝ2ายวิชาการ 

2 ความพึงพอใจของผู8เรียนตIอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู8  (สกอ. 2.6 เกณฑ, ข8อ 6) 

3.8 4.0 4.2 4.4 

3 ร8อยละของผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ได8รับการตีพิมพ,เผยแพรI (สมศ. 3) 

18 20 22 24 

4 ร8อยละของผลงานของผู8สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
ได8รับการตีพิมพ,เผยแพรI (สมศ. 4)  

 -  20 25 30 

5 จํานวนนิสิตท่ีรับเข8าใหมI  (ตัวบIงช้ี มก.) 
   5.1 ด8านวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี  (คน)  
   5.2 ด8านมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร,  (คน)  

 
195  
810 

 
235  
930 

 
240  
930  

 
240 

1,090  
6 ร8อยละของอาจารย,ประจําท่ีมีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก 

(สกอ. 2.2) 
51 53 55 57 

7 ร8อยละของอาจารย,ประจําท่ีดํารงตําแหนIงทางวิชาการ (สกอ. 
2.3) 

10.5 11 12 13 

8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร8างคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัด
ให8กับนิสิต  (สกอ. 2.8)   

5 ข8อ 5 ข8อ 5 ข8อ 5 ข8อ 
 

9 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ, (สมศ. 16.2)   3.9     4.0  4.1 4.2 
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ลําดับท่ี ตัวบ1งชี้ 
ค1าเป]าหมาย 

ผู&รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

แผนงานวิจัย 
10 เงินสนับสนุนงานวิจัยตIอจํานวนอาจารย,ประจํา (สกอ. 4.3)  

    10.1 สาขาวิทยาศาสตร,และเทคโนโลย ี
    10.2 สาขาวิชามนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, 

  
100,000 
75,000  

  
120,000 
75,000  

  
140,000 
75,000  

  
150,000 
75,000  

ผู8ชIวยคณบด ี
ฝ2ายวิจัย 

11 จํานวนผลงานวิจัยท่ีได8รับการตีพิมพ,และเผยแพรI 90 100 110 120 

แผนงานบริการวิชาการ 
12 จํานวนโครงการบริการวิชาการแกIสังคม   15 18 20 22 

ผู8ชIวยคณบด ี
ฝ2ายบริการ
วิชาการ 

13 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช8พัฒนาการเรียนการ
สอน (สกอ. 5.1, สมศ. 8) 

2 3 4 5 

14 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช8พัฒนาการวิจัย  
(สกอ. 5.1, สมศ. 8) 

1 2 3 4 

15 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีเสรมิสร8างความ
เข8มแข็งของชุมชนหรือองค,กรภายนอก (สมศ. 9) 

1 2 3 4 

แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
18 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 12 14 15 

รองคณบด ี
ฝ2ายทํานุฯ 

19 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรยีนการสอน (สกอ. 6.1) 

1 2 3 4 

20 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด8านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ท่ีมีการบูรณาการกับกิจกรรมนิสติ (สกอ. 6.1) 

2 3 4 5 

21 บรรลเุปvาหมายตามแผนประจําปrไมIน8อยกวIาร8อยละ 80 (สม
ศ. 10 เกณฑ, ข8อ 2) 

80 82 84 85 

แผนงานบริหารจัดการ 
22 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตIอการบริหารงาน 3.6 3.7 3.8 3.9 

รองคณบด ี
ฝ2ายบรหิาร 

23 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย,ท้ังในประเทศและ
ตIางประเทศตIออาจารย,ประจํา (บาท) 

23,000 25,000 26,000 27,000 

24 ร8อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได8รับการพัฒนาท้ังใน
ประเทศและตIางประเทศ  

80 82 84 85 

25 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณาจารย,และบุคลากรสาย
สนับสนุน  (สกอ. 2.4) 

7 ข8อ 7 ข8อ 7 ข8อ 7 ข8อ 

26 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร และการตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 

5 ข8อ 5 ข8อ 5 ข8อ 5 ข8อ 

27 ร8อยละของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
(สปค.01) ท่ีมีการดําเนินงาน 

80 81 82 83 
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ตัวบ1งช้ีของแผนกลยุทธ� 

ลําดับท่ี ตัวบ1งช้ี 
ค1าเป]าหมาย 

ผู&รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี   1     พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู&แบบบูรณาการ 

1 
ร8อยละของหลักสูตรท่ีมีการดําเนินงานตามตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหIงชาติ 

80 85 90 95 

รองคณบด ี
ฝ2ายวิชาการ 

2 ร8อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได8งานทําใน 1 ปr  82 85 90 92 
3 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหIงชาติ 
3.7 3.8 3.9 4.0 

4 ความพึงพอใจของผู8ใช8บัณฑิต 3.7 3.8 3.9 4.0 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี   2    พัฒนาระบบสนับสนุนการสร&างผลงานวิจัย สู1ระดับสากล 

5 จํานวนผลงานวิจัยได8รับการตีพิมพ,ในวารสาร วิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข8อมูลสากล ISI 

15 18 20 25  
 

ผู8ชIวยคณบด ี
ฝ2ายวิจัยฯ 6 จํานวนผลงานวิจัยท่ียื่นขอจดหรือได8รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 
1 1 1 1 

7 จํานวนผลงานวิจัยท่ีได8รับการอ8างอิงในระดับนานาชาติ 35 40 45 50 
8 ร8อยละของงานวิจัยท่ีนําไปใช8ประโยชน,โดยองค,กรภายนอกตIอ

อาจารย,ประจํา  
4 6 8 10 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือรับการเปล่ียนแปลง 
9 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ, 82 84 85 86 รองคณบด ี

ฝ2ายวางแผนฯ 
10 ระดับความพึงพอใจของผู8รับบริการ (ควรมีกรรมการกลางประเมินการ

ให8บริการ ของหนIวยงานสนับสนุน ท้ัง 3 หนIวยงาน)  
3.51 3.6 3.7 3.8 รองคณบด ี

ฝ2ายบรหิาร 

11 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร/นิสิตตIอการบริหารงานของ
คณบดี 

3.6 3.7 3.8 4 กรรมการและ
ผู8แทนคณะฯ  

12 ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามท่ีคาดหวัง - ร8อยละ 
30 

ร8อยละ 
35 

ร8อยละ  
40 

รองคณบด ี
ฝ2ายบรหิาร 
และรอง

คณบดฝี2าย
วิชาการ 

  ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมอบผู8บริหารแตIละฝ2ายนําไปพิจารณาเพ่ือปรับหรือทบทวน โดยจัดสIง
งานนโยบายและแผน รวบรวมภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2555  

วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม 2555  

งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, ขอรายงานสถานภาพ
การเงิน งบประมาณเงินรายได8 ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 อ8างอิงท่ี JV09J0XN เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2555 
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หนIวยการเงิน งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 หรือสืบค8นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JV09J0XN  หรือท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/GCRIJY0XATHO.xls  ดังน้ี   

1. เงินรายได8คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,   ประกอบด8วย  
1.1 งบรายรับ - รายจIาย, งบดุล คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 
1.2 รายงานการรับ - จIายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย,ต8นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจIาย, งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 
1.5 งบรายรับ - รายจIาย, งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 
1.6 งบรายรับ - รายจIาย, งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนท่ีได8รับการโอนเข8าบัญชี แตIยังไมIได8จัดทําเช็คแจ8งจIาย 
1.7.2 รายงานเช็คค8างจIายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได8คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 
1.7.4 งบพิสูจน,ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได8คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

2. รายงานผลการใช8จIายเงินงบประมาณแผIนดิน ประจําปr 2555 หมวดคIาตอบแทนใช8สอยและวัสดุ 
รายละเอียดสืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JY0Y3OMJ อ8างอิงท่ี JY0Y3OMJ  
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 หรือ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VBMIJY0Y60FW.xls    

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

5.2 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2555    

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, ติดต้ังมิเตอร,ไฟฟvาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแตIเดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, และต8องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคIาใช8จIายสาธารณูปโภค ร8อยละ 5 ตIอปr และป}จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช8พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปr 2555 เพ่ือลดคIาไฟฟvาและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยูIในระหวIางกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น     

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข8อมูลการใช8สาธารณูปโภค ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 
รายละเอียดนําเสนอรายงาน สืบค8นท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JI0WVMXJ  และ
ท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/GWEIJI0WZ6CR.xls หรืออ8างอิง JI0WVMXJ เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 และประจําเดือนมิถุนายน 2555 สืบค8นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?JY0VRQZG 
หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/ZNVFJY0VUGRF.xls อ8างอิงท่ี JY0VRQZG วันท่ี 20 กรกฎาคม 
2555 ดังนี้   

1. สรุปรายงานการใช8คIาสาธารณูปโภค ประจําเดือนพฤษภาคม 2555  
2. การใช8สาธารณูปโภค (ไฟฟvา ประปา และโทรศัพท,) ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 จําแนกตาม

มิเตอร, และคIาใช8จIาย   
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3. รายงานสถิติการใช8น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 จําแนกตามปริมาณและ
คIาใช8จIาย  

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ    

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2555  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร,และวิทยาศาสตร, ทุกวันจันทร,ท่ี 4 หรือวันจันทร,สุดท8ายของทุกเดือน นั้น     

เพ่ือให8การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได8ลIวงหน8า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, ครั้งท่ี 8/2555 ประจําเดือนสิงหาคม 2555 วันจันทร,ท่ี 27 
สิงหาคม 2555 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร8อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 15 สิงหาคม 2555 และ
จัดสIงระเบียบวาระการประชุมให8คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธท่ี 22 สิงหาคม 2555         

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ   

5.4 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี ขอทราบข&อมูล  

ด8วยประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี ขอทราบความก8าวหน8า และเสนอความเห็น ดังนี้  

1.  ความก8าวหน8าของการปรับโครงสร8างหนIวยงานภายใน  

2.  โทรศัพท,อาคาร 5 ชั้น 3 เครื่องคอมพิวเตอร,ห8องเรียนอาคาร 5 ไมIสามารถใช8งานได8  

3.  IP Address ของคณะศิลปะศาสตร,และวิทยาศาสตร,มีไมIเพียงพอกับผู8ใช8งานในป}จจุบัน การขอ
เพ่ิม IP Address   

4.  การใช8งานเครื่อง Finger Scan อาคาร 1 – 4  ท่ีติดต้ังใหมI และการใช8งานแขนก้ันอัตโนมัติท่ี
จอดรถยนต,อาคาร 4 และ อาคาร 9  จอภาพของระบบกล8องวงจรปPดแตIละจุดรวมไมIมี  ประตูหน8าของสIวนท่ีติดต้ังใหมI
ชํารุด ควรมีการตรวจสอบระบบกIอนเริ่มใช8งาน เพ่ือทราบป}ญหาและอุปสรรคกIอนพ8นระยะเวลารับประกัน  

5.  การจําหนIายครุภัณฑ,ของหนIวยงานภายใน/โครงการใด ๆ ควรมีการแจ8งให8หนIวยงานภายใน
คณะฯ หรือหนIวยงานอ่ืน ๆ ทราบ หากสามารถใช8ประโยชน,ได8จะได8แจ8งขอใช8ประโยชน,ได8กIอนจําหนIายตามระเบียบ 
เชIน เครื่องคอมพิวเตอร, เปsนต8น         

รองคณบดีฝ2ายบริหาร ขอให8ผู8เก่ียวข8องตรวจสอบและรายงานความก8าวหน8าให8ท่ีประชุมทราบในการ
ประชุมครั้งตIอไป  

ประเด็นคําถามข8อ 1  สํานักงานเลขานุการติดตามเรื่องจากกองแผนงาน และได8แจ8งขอข8อมูล
เพ่ิมเติมตามแบบฟอร,มท่ีได8รับมา โดยประสานงานแจ8งหนIวยงาน/โครงการ จัดสIงข8อมูลเพ่ิมเติมแล8วยังได8รับไมIครบถ8วน 
และจะติดตามเพ่ือจัดสIงให8กองแผนงานตIอไป  

ประเด็นคําถามข8อ 2 โทรศัพท,กลางชั้น 3 อาคาร 5 มีอยูIเดิม 1 เลขหมาย กรณีแจ8งวIาไมIมี สํานักงาน
เลขานุการ จะติดตามและรายงานผลให8ทราบตIอไป  สําหรับกรณีเครื่องคอมพิวเตอร,ชํารุด เปsนความรับผิดชอบของสIวน
งานจัดการศึกษา ซ่ึงดูแลรับผิดชอบห8องเรียนกลาง สํานักงานเลขานุการจะประสานงาน และรายงานให8ทราบตIอไป  
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ประเด็นคําถามข8อ 3 IP Address เต็มนั้น ขอแจ8งวIาคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, ได8รับ IP 2 
วง LAN คือ วง 195 และ 196 การให8บริการวง 195 จะให8บริการท่ัวไป วง 196 สําหรับการเรียนการสอน สําหรับห8อง
ปฏิบัติคอมพิวเตอร,ท่ีมีอยูI อยIางไรก็ตามจะประสานงานกับหนIวยสารสนเทศ เพ่ือแจ8งวิทยาเขต และสํานักบริการ
คอมพิวเตอร,ทราบ และจะรายงานผลให8ทราบตIอไป  

ประเด็นคําถามข8อ 4 รองคณบดีฝ2ายบริหาร แจ8งวIา แขนก้ันอัตโนมัติ จะเริ่มใช8ภายในเดือนสิงหาคม 
2555 เนื่องจากรอตีเส8นจราจรให8แล8วเสร็จกIอน สําหรับระบบ finger Scan กําลังดําเนินการทดลองการใช8งานระบบอยูI 
และจะเปPดใช8เม่ือทดสอบเรียบร8อยแล8ว  

การจําหนIายครุภัณฑ,ท่ีได8รับมอบจากหนIวยงานภายใน/โครงการฯ สํานักงานเลขานุการ จะ
มอบหมายให8หนIวยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ประชาสัมพันธ,ให8หนIวยงานภายใน/โครงการ ทราบกIอน หากไมIมี
หนIวยงานใดต8องการ จะดําเนินการจําหนIายตามระเบียบฯ โดยการบริจาค ป}จจุบันครุภัณฑ,ท่ีมีอยูIระหวIางรอจําหนIาย 
คือ เก8าอ้ีของโครงการหลักสูตร ศศ.ม.รัฐศาสตร, ภาคพิเศษ ประมาณ 50 ตัว หากหนIวยงานใดสนใจขอให8ติดตIอท่ีหนIวย
พัสดุ (คุณวาสนา) ได8   

ประธานจึงขอเสนอให8ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ         

เลิกประชุมเวลา 12.25 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู8บันทึกรายงานการประชุม     

 


