
1 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 11/2556 

วันจันทร�ท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 
ณ ห&อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู&มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร  กรรมการ  
3. ผศ.นพพร   รัตนช+วง รองคณบดีฝ(ายบริหาร  กรรมการ 
4. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน/าสายวิชาคณิตศาสตรฯ   กรรมการ 
5. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. อ.ดร.ป4ทมา จันทรเจริญสุข หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
7. รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ(อาจารยประจํา) กรรมการ  
8. อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ ผู/แทนคณาจารย  กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 
ผ็ไม1มาประชุม 
1. รศ.ปริทรรศน นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม   
ผู&เข&าร1วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก/วประสิทธิ์ รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.ดร.พจมาลย  พูลมี รองคณบดีฝ(ายกิจการนิสิต 
3. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  รองคณบดีฝ(ายวิเทศสัมพันธ  
4. อ.ภัทรพร จินตกานนท รองคณบดีฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.ดร.จุฑาทิพย โพธิ์อุบล ผู/ช+วยคณบดีฝ(ายวิชาการ  
6. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ+ม หัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี 
7. อ.ดร.ปCติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
8. อ.ดร.ศศิมลฑล ม+วงศรีจันทร  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟCสิกส  
9. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
10. อ.ดร.พงศพันธ  ศรีเมือง  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
11. อ.มานิตา หนูสวัสด์ิ แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร  
12. อ.ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย  ประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ 
13. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

  ผู/ช+วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหน/าท่ีประธาน
การประชุม เริ่มการประชุมโดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
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วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ&งเพ่ือทราบ 

1.1 การตั้งกลุ1มวิจัย  

ประธานแจ/งนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องการปรับโครงสร/างส+วนราชการ ระดับภาควิชา/เทียบเท+า 
และเน/นว+าคณาจารย จะต/องสังกัดภาควิชา และมีกลุ+มงานวิจัย สําหรับงบสนับสนุนการวิจัย ปIงบประมาณ 2558 การ
จัดทําคําของบประมาณเงินรายได/ ทุกภาคส+วนจะต/องจัดต้ังงบสนับสนุนวิจัยในสัดส+วนไม+น/อยกว+าร/อยละ 10 ของประมาณ
การรายได/ด/วย  

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 เรื่องแจ&งจากรองคณบดีฝ;ายวางแผนและพัฒนา  

รองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา แจ/งว+าฝ(ายวางแผนและพัฒนา ได/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/เรื่องการ
จัดทําแผน ครั้งท่ี 1 เรียบร/อยแล/ว และมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/ (KM) ครั้งท่ี 2 กําหนดจัดทุกวันจันทร สัปดาหท่ี 3 เวลา 9.00 น. 
ผู/เข/าร+วม คือ หัวหน/าหน+วยงานภายใน รวมผู/สนใจแต+ละหน+วยงานอีก 1 ท+าน รวม 2 ท+าน ท้ังนี้ขอเรียนเชิญผู/บริหารทุก
ท+านเข/าร+วมกิจกรรมดังกล+าวด/วย  

2.  โครงการอบรมการใช/ excel เพ่ือการจัดการด/านแผนฯ โดยมีโควตาให/หน+วยงานภายใน หน+วยละ 2 
คน คือ หัวหน/าหน+วยงาน และเจ/าหน/าท่ีหรืออาจารย ผู/จัดทําข/อมูลด/านแผนฯ  

    

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.3 เรื่องแจ&งจากรองคณบดีฝ;ายบริหาร 

รองคณบดีฝ(ายบริหาร แจ/งเรื่องการปรับค+าจ/างพนักงานเงินรายได/ ปIงบประมาณ 2557 สืบเนื่องเปSน
หนึ่งคณะฯ ท่ีปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการปรับฐานค+าจ/างแก+พนักงานเงินรายได/ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 
และจําเปSนต/องนําเสนอข/อมูลเพ่ือแจ/งให/มหาวิทยาลัยฯ ทราบภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 โดยรองอธิการบดีฝ(าย
ทรัพยากรบุคคล มอบให/กองการเจ/าหน/าท่ีติดตามข/อมูลเพ่ือจัดส+งตามกําหนด นั้น  

ฝ(ายบริหาร จึงประสานงานกับหัวหน/าหน+วยงาน/โครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการปรับฐานค+าจ/างตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได/ โดยปรับค+าจ/างให/แก+พนักงานของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร จํานวน 46 ราย โดยหัวหน/าหน+วยงาน/โครงการเห็นชอบ ในหลักการดังนี้  

1. ปฏิบัติราชการ โดยมีอายุงานไม+น/อยกว+า 3 – 5 ปI ใช/เกณฑปรับค+าจ/างระดับพอใช/ อัตราเพ่ิม เดือน
ละ 1,650 บาท  

2. ปฏิบัติราชการ โดยมีอายุงานเกิน 5 ปI ใช/เกณฑปรับค+าจ/างระดับดี อัตราเพ่ิม เดือนละ 1,920 บาท 

สําหรับพนักงานเงินรายได/ของโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. จํานวน 48 ราย ได/ดําเนินการปรับค+าจ/าง
ตามมติท่ีได/รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได/คณะฯ ด/วยแล/ว  
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อนึ่ง สําหรับการประเมินพนักงานเงินรายได/ ประธานขอให/หน+วยการเจ/าหน/าท่ี ดําเนินการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานสําหรับพนักงานใหม+ โดยอนุโลมตามองคประกอบเดียวกับพนักงานงบประมาณท้ังตําแหน+งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนฯ ส+วนการประเมินผลการพิจารณาเลื่อนข้ันค+าจ/างประจําปI มอบฝ(ายบริหารดําเนินการ  

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 10/2556  

 ประธานขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร  ครั้ ง ท่ี  10/2556 เ ม่ือวันจันทร ท่ี  28 ตุลาคม 2556 เ พ่ือรับรอง รายละเ อียดสืบค/น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?X50RK1DU หรืออ/างอิงท่ี X50RK1DU เม่ือวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2556 และนําเสนอในการประชุมด/วยแล/ว    

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม       
วาระท่ี  3 เรื่องแจ&งเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2556 
 ตามท่ีกําหนดให/หน+วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ/งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 เนื่องจากงานนโยบายและแผน ยังมิได/ดําเนินการสรุปรายงานผลการดําเนินงานของหน+วยงานภายใน/
โครงการ และฝ(ายต+างๆ ประจําเดือนตุลาคม 2556 รายงานเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556  รายละเอียดอ/างอิงท่ี 
XL0X1XDU  หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XL0X1XDU ดังนี้  
ลําดับ 

ท่ี หน1วยงาน 
การนําส1งรายงาน 

กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน2556 

1 ฝ(ายบรหิาร ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน 11 พ.ย. 56 
2 ฝ(ายวิชาการ   13 ก.ย. 56 10 ต.ค. 56 22 พ.ย.56 
3 ฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ 12 ก.ย. 56 ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน 
4 ฝ(ายพัฒนาและประชาสัมพันธ 12 ก.ย. 56 ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน 
5 ฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 22 พ.ย.56 22 พ.ย.56 22 พ.ย.56 
6 ฝ(ายกิจการนิสติ  9 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 7 พ.ย. 56 
7 ฝ(ายวางแผนและพัฒนา 9 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 7 พ.ย. 56 
8 ฝ(ายประกันคุณภาพ 18 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 8 พ.ย. 56 
9 ฝ(ายวิเทศสัมพันธและบัณฑิตศึกษา  12 ก.ย. 56 21 พ.ย.56 21 พ.ย.56 
10 สายวิชาคณติศาสตร 4 ก.ย. 56 9 ต.ค. 56 8 พ.ย. 56 
11 สายวิชาวิทยาศาสตร 20 ก.ย. 56 7 พ.ย. 56 20 พ.ย. 56 
12 สายวิชาศิลปศาสตร 10 ก.ย. 56 3 ต.ค. 56 11 พ.ย. 56 
13 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 9 ก.ย. 56 10 ต.ค. 56 13 พ.ย. 56 
14 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 28 ต.ค. 56 28 ต.ค. 56 20 พ.ย. 56 
15 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ 11 ก.ย. 56 8 ต.ค. 56 11 พ.ย. 56 
16 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ 9 ก.ย. 56 8 ต.ค. 56 8 พ.ย. 56 
17 โครงการปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท+องเท่ียว) ภาคพิเศษ   18 พ.ย. 56 18 พ.ย. 56 18 พ.ย. 56 
18 โครงการปริญญาโท วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)  ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน ไม+มรีายงาน 
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19 โครงการปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 9 ก.ย. 56 28 ต.ค. 56 14 พ.ย. 56 
20 ศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลย ี 9 ก.ย. 56 8 ต.ค. 56 11 พ.ย. 56 
21 สํานักงานเลขานุการ 6 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 7 พ.ย. 56 
22 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 4 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 18 พ.ย. 56 
23 โครงการจัดตั้งส+วนงานจัดการศึกษา 25 ก.ย. 56 10 ต.ค. 56 11 พ.ย. 56 
24 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟCสิกส 11 ก.ย. 56 15 ต.ค. 56 12 พ.ย. 56 
25 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 11 ก.ย. 56 11 ต.ค. 56 14 พ.ย. 56 
26 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 11 ก.ย. 56 11 ต.ค. 56 5 พ.ย. 56 
27 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 9 ก.ย. 56 28 ต.ค. 56 14 พ.ย. 56 
28 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 10 ก.ย. 56 25 ต.ค. 56 18 พ.ย. 56 
29 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 9 ก.ย. 56 4 ต.ค. 56 6 พ.ย. 56 

รวมหน1วยงานท่ีไม1ส1งรายงาน 2 4 3 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.2 รับทราบแผนการจัดซ้ือจัดจ&าง งบลงทุน เงินงบประมาณ ประจําป@ 2557  
ด/วยหน+วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ได/จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจ/างรายการครุภัณฑ 

ประจําปI 2557 เงินรายได/ และรับทราบแผนจัดซ้ือจัดจ/างเงินงบประมาณ ประจําปIงบประมาณ 2557 เสร็จเรียยร/อย
แล/ว สําหรับแผนงบประมาณแผ+นดิน อยู+ในระหว+างดําเนินการจัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคา และสอบราคาตามกําหนดการ
ของมหาวิทยาลัยฯ แล/วเสร็จภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ทุกรายการ   

อนึ่ง สําหรับแผนการจัดซ้ือจัดจ/างรายการครุภัณฑ ประจําปI 2557 ขอให/หน+วยงานภายใน/โครงการ 
ดําเนินการจัดส+งคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ เพ่ือดําเนินการให/แล/วเสร็จตามแผนฯ ภายในไตรมาสท่ี 1 ด/วย  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก1อสร&างอาคาร 

หน+วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานความก/าวหน/าในการดําเนินงานโครงการก+อสร/างอาคาร 2 
โครงการ จากเงินกู/ สอ.มก. และ เงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ) 
ประจําปI 2557 รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XJ0UUPC8 หรือ
อ/างอิงท่ี XJ0UUPC8 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ดังนี้   

ลําดับท่ี โครงการ วงเงินค+าก+อสร/าง ความก/าวหน/าในการดําเนินงาน 
1 โครงการก+อสร/างอาคารศูนยการศึกษา

อุตสาหกรรมบริการนานาชาต ิ
438,700,000 บาท  
 

ได/ตรวจรับงานก+อสร/าง งวดท่ี 2. เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2556 ป4จจุบันอยู+ ในระหว+างดําเนินงานงวดท่ี 3 ซ่ึงมี
ความก/าวหน/าของงานดังน้ี 
- สัญญาเริ่ม 12 มีนาคม 2556  วันสิ้นสุดสัญญา 28 

สิงหาคม 2558 
- ระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  900  วัน 
- ใช/เวลาในการก+อสร/างไปแล/ว   216  วัน 
- เหลือระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  684  วัน 
- ความก/าวหน/าตามแผนงานหลัก     20.99 % 
- ความก/าวหน/าท่ีทําได/จริง            14.63 % 
- ช/ากว+าแผนงานหลัก คิดเปSน%        6.36 % 



5 

 

ลําดับท่ี โครงการ วงเงินค+าก+อสร/าง ความก/าวหน/าในการดําเนินงาน 
   - ช/ากว+าแผนงานหลัก คิดเปSนวัน         50 วัน 

- เบิกเงินประจํางวดแล/ว 43,870,000 บาท 
- คงเหลือ  394,830,000 บาท 

2 โครงการก+อสร/างอาคารกิจกรรมนิสิต 13,666,000 บาท ได/ตรวจรับงานงวดท่ี 2 เมือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 ป4จจุบัน
อยู+ในระหว+างดําเนินงานงวดท่ี 3 ซ่ึงมีความก/าวหน/าของ
งานดังน้ี 
- สัญญาเริ่ม 3 พฤษภาคม 2556  วันสิ้นสุดสัญญา 8 

มกราคม  2557 
- ระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  250  วัน 
- ใช/เวลาในการก+อสร/างไปแล/ว   181  วัน 
- เหลือระยะเวลาก+อสร/างตามสัญญา  69  วัน 
- ความก/าวหน/าท่ีทําได/จริง    33.81 % 
- เบิกเงินประจํางวดแล/ว 4,441,450 บาท 
- คงเหลือ 9,224,550 บาท  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.4 ผลการจัดสรรอัตราใหม1 ประจําป@ 2557  

  ด/วยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสรรอัตราพนักงานเงินงบประมาณ ประจําปI 2557 
ให/คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/1224 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 และบันทึกท่ี 
ศธ 0513.10107/1237 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 โดยแจ/งผลการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผ+นดิน ปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให/แก+หน+วยงานภายใน/โครงการต+าง ๆ รวม 10 อัตรา ดังนี้  

  โครงการ อบน.  
1. ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาเอกสาขาการจัดการโรงแรมและท+องเท่ียว 1 อัตรา 
2. ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาเอกสาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา  
3. ตําแหน+ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา    
4. ตําแหน+ง เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 อัตรา    
สายวิชาศิลปศาสตร�  
5. ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาภาษาเขมร  จํานวน 1 อัตรา  
6. ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาภาษามลายู  จํานวน 1 อัตรา 
7. ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาภาษาพม+า  จํานวน 1 อัตรา 
8. ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาภาษาเวียดนาม  จํานวน 1 อัตรา  
โครงการจัดตั้งสายวิชาภาษาอังกฤษ 
9. ตําแหน+ง อาจารย คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา    

 รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WF0YDLIN หรือ
อ/างอิงท่ี X60OZE70 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 และอ/างอิงท่ี WY0W6WW8 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 หรือ
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WY0W6WW8   

 ท้ังนี้ หน+วยงานท่ีได/รับจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ+นดิน ต/องดําเนินการ 
ดังนี้  
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1. ดําเนินการกําหนดคุณสมบัติ เพ่ือมอบหน+วยการเจ/าหน/าท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข/ารับราชการ โดยสามารถเริ่มบรรจุได/ตั้งแต+เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 เปSนต/นไป ท้ังนี้ตําแหน+งสายวิชาการขอให/
พิจารณาบรรจุผู/มีคุณวุฒิปริญญาเอกอันดับแรก 

2. พิจารณาปรับลดการจ/างลูกจ/างชั่วคราว หรือพนักงานเงินรายได/ลง โดยให/นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช/ในการบริหารจัดการให/มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.5 สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณบดี ครั้งท่ี 16/2556 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 

ตามท่ีคณบดี มอบหมายให/รองคณบดีฝ(ายบริหาร เข/าประชุมแทนในการประชุมคณบดีครั้งท่ี 
16/2556 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปเรื่องเปSนวาระสําคัญ ดังนี้  

1. การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554   

2. แนวทางการเตรียมความพร/อมด/านการศึกษาแก+นิสิต สําหรับการเปCดภาคเรียนใหม+  
3. การปรับโครงสร/างของคณะจากสาขาวิชาเปSนภาควิชา 
4. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งท่ี 

14/2556 (วาระพิเศษ) ต+อท/ายการประชุมคณบดี  
ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.6 เรื่องแจ&งจากรองคณบดีฝ;ายบริหาร  
ด/วยรองคณบดีฝ(ายบริหาร แจ/งรายงานการดําเนินงานของฝ(าย ดังนี้  
1. แบบสํารวจสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนและช+วยวิชาการของคณะฯ 
2. การจัดสรรพ้ืนท่ีงานเกษตรกําแพงแสนเพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรม ปI 2556  
3. การปรับอัตราค+าจ/างรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได/ ปI 2557  
4. การดําเนินงานด/านการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ปI 2557     
ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  

วาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 แผนดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ 4 ป@ (21พฤษภาคม 2557 – 20 พฤษภาคม 2561) 

ตามบันทึกกองแผนงานท่ี ศธ 0513.10107/1257 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2556 ฝ(ายเลขานุการ
คณะทํางานจัดทําร+างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจ/งขอให/เร+งดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาในระยะ 4 ปI ตามนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (วันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 - 20 
พฤษภาคม 2561) ให/แล/วเสร็จ และจัดส+งแผนพัฒนาในระยะ 4 ปI พร/อมแผ+นซีดีให/ฝ(ายเลขานุการคณะทํางานฯ ภายใน
วันจันทรท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 นั้น   

บัดนี้ อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ ประธานคณะทํางานฯ ได/ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานตามนโยบาย
การพัฒนาคณะฯ 4 ปI (21 พฤษภาคม 2557 ถึง 20 พฤษภาคม 2561) เสร็จเรียบร/อยแล/ว โดยนําเสนอคณบดีเพ่ือ
พิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาก+อนนําส+งกองแผนงานในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 
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ท้ังนี้ได/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาโดยการเวียนในระบบ e-Office อ/างอิงท่ี XJ0ZJ9KE เม่ือวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XJ0ZJ9KE  

ท้ังนี้รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ ได/นําเสนอขอแก/ไขตัวบ+งชี้ ดังนี้  
1. ร/อยละของจํานวนนิสิตที่เพิ่มข้ึน  ขอแก/เปSน จํานวนนิสิต 
2. ร/อยละของจํานวนเงินวิจัยต+อหัวบุคลากรที่เพิ่มข้ึน ขอแก/เปSน  จํานวนเงินวิจัยต+อจํานวนอาจารยและ

ลดค+าเป|าหมายลง เนื่องจากปIการศึกษา 2555  ด/านวิทยาศาสตร มีจํานวนเงินวิจัยต+อหัวบุคลากร 95,825.07 บาท คิดเปSน 
2.07 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน เท+ากับ 180,000 บาท) ด/านสังคมศาสตรฯ 31,019.12 บาท คิดเปSน 2.37 คะแนน (เต็ม 
5 คะแนน เท+ากับ 75,000 บาท)   

3. จํานวนค+าตอบแทนที่คณะฯ ได/มอบให/นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย และได/รับการตีพิมพเผยแพร+ทั้งใน    
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวนผลงานวิจัยที่ได/รับการตีพิมพ  ควรปรับค+าเป|าหมายให/สอดคล/องกัน เพราะป4จจุบัน 
ผลงานตีพิมพมี จํานวน 119 เร่ืองแล/ว แต+เงินที่สนับสนุนไม+น+าจะถึง 400,000 บาท 

รายละเอียดนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 4 ปI (วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 - 20 
พฤษภาคม 2561) ซ่ึงผ+านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทํางานจัดทาํร+างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบนั สาํนัก 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 11/2556 เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 รายละเอียดดังนี้  

1. การศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่สอนโดยใช/ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการ

เข/าสู+ประชาคมอาเซียน ส+งเสริมการรับนิสิตในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อรองรับการเปSนมหาวิทยาลัยวิจัย เสริมสร/าง
ศักยภาพอาจารยให/มีคุณวุฒิและตําแหน+งทางวิชาการที่สูงข้ึน พัฒนาระบบผู/ช+วยสอน (TA) ให/มีศักยภาพ พัฒนาศักยภาพนิสิตใน
ด/านภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห สร/างเครือข+ายความร+วมมือทางวิชาการกับหน+วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ปรับปรุงสภาพแวดล/อม อาคาร สถานที่ เคร่ืองมือ อุปกรณที่ทันสมัยให/เอ้ือต+อการเรียนการสอน 

2. การวิจัย 
จัดทํายุทธศาสตรงานวิจัยเพื่อสร/างความเข/มแข็งด/านการวิจัยของคณะ พัฒนางานวิจัยเพื่อสร/างองคความรู/

และเปSนประโยชนต+อสังคม แสวงหาแหล+งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยให/มากยิ่งข้ึน พัฒนาระบบ
ผู/ช+วยวิจัย สนับสนุนการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณวิทยาศาสตรให/มีความเพียงพอ สามารถใช/งานร+วมกันอย+างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการตีพิมพเผยแพร+ผลงานวิจัยในระดับชาติที่มี Impact Factor สร/างเคร่ืองข+ายการวิจัยกับพันธมิตรทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

3. การบริการวิชาการ 
 ส+งเสริมโครงการบริการวิชาการที่สามารถสร/างรายได/เข/าสู+คณะอย+างม่ันคงและต+อเนื่อง พัฒนาทักษะ

คณาจารยและบุคลากรเพื่อรองรับการบริการวิชาการ สร/างเครือข+ายความร+วมมือกับหน+วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู/  เสริมสร/างความเข/มแข็งและแก/ไขป4ญหาของชุมชนและสังคม พัฒนาการหารายได/จากการบริการ
วิชาการร+วมกับภาครัฐและเอกชน บูรณาการงานบริการวิชาการเข/ากับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย วางแผนและ
กําหนดเป|าหมายการให/บริการวิชาการให/ชัดเจน สอดคล/องกับความต/องการของชุมชน/สังคม และกลุ+มเป|าหมายผู/รับบริการให/
ได/รับประโยชนอย+างแท/จริง 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 สนับสนุนให/บุคลากรและนิสิตมีส+วนร+วมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อส+งเสริมให/เกิดอัต

ลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย พร/อมทั้งปลูกฝ4งให/นิสิตและบุคลากรมีจิตสาธารณะ และมีส+วนร+วมในความรับผิดชอบต+อสังคมที่มี
ความเปลี่ยนแปลง  

5. การบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบบริหารงานให/มีประสิทธิภาพ ถูกต/อง รวดเร็ว โปร+งใส และตรวจสอบได/ เน/นการมีส+วนร+วมของ

บุคลากรทุกระดับ และการพึ่ งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและจัดหารายได/ เข/าสู+คณะ 
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข/อมูลเพื่อการบริหารจัดการในทุกภารกิจ พัฒนา



8 

 

ความรู/และความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนให/ปฏิบัติงานได/อย+างมีประสิทธิภาพและรอบด/าน เตรียมพัฒนาศักยภาพ
ผู/บริหารรุ+นใหม+ของคณะเพื่อรองรับการบริหารจัดการเชิงรุกในอนาคต ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธให/มีความรวดเร็ว 
ทันสมัย และข/อมูลถูกต/องครบถ/วน เพื่อเสริมสร/างภาพลักษณของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา อาจารย และนิสิตให/เปSนที่รู/จัก
และยอมรับในสังคม 
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(ร1าง) แผนพัฒนาในระยะ 4 ป@ ของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�ตามนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� (วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561) 
 (ผ1านความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะทํางานจัดทําร1างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556) 

นโยบายตามภารกิจที่ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�อนุมัติ 

รายละเอียดเปMาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 
เปMาหมายตัวชี้วัด  ป@ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 
นโยบายที่ 1: ด&านการศึกษา 
พัฒนาหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสตูรนานาชาตหิรือหลักสตูรที่สอน
โดยใช/ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข/า
สู+ประชาคมอาเซียน 

-จัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสตูรนานาชาตหิรือหลักสตูรที่สอน
โดยใช/ภาษาอังกฤษ 

-หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
นานาชาติหรือหลักสตูรที่สอนโดยใช/
ภาษาอังกฤษ มีจํานวนมากขึ้น 

1. จํานวนหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีอยู+ มีเนื้อหาที่พัฒนาขึ้น 
2. จํานวนหลักสตูรนานาชาตหิรือ
หลักสตูรที่สอนโดยใช/ภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้น 

10 
 
4 

12 
 
6 

14 
 
8 

16 
 

10 

ส+งเสริมการรับนิสติในระดับปรญิญาโท 
และปรญิญาเอก เพื่อรองรับการเปSน
มหาวิทยาลยัวิจัย 

-จัดทําแผนการรับนิสติในระดับปริญญาโท 
และปรญิญาเอก เพื่อรองรับการเปSน
มหาวิทยาลยัวิจัย 

-มีนิสิตในระดับปริญญาโท และปริญญา
เอกเพิ่มมากขึ้น 

1. ร/อยละของจํานวนนิสติที่เพิ่มขึ้น 
-ระดับปริญญาโท 
-ระดับปริญญาเอก 

 
40 
20 

 
50 
25 

 
60 
30 

 
70 
35 

เสรมิสร/างศักยภาพอาจารยให/มคีุณวุฒิ
และตําแหน+งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

-จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและการติดตาม
แผนเพื่อส+งเสริมให/อาจารยเพิ่มคุณวุฒิ
และเข/าสู+ตําแหน+งทางวิชาการ 

-อาจารยมีคุณวุฒิและตําแหน+งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

1. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิระดบั
ปริญญาเอก (ไม+นับรวมผู/ทรงคุณวุฒิ) 
2. จํานวนอาจารยที่มีตาํแหน+งทาง
วิชาการ (ไม+นับรวมผู/ทรงคุณวุฒิ) 

2.1 ผู/ช+วยศาสตราจารย 
2.2 รองศาสตราจารย 
2.3 ศาสตราจารย 

3 
 
 
 

15 
5 
0 

6 
 
 
 

20 
7 
0 

9 
 
 
 

25 
9 
0 

12 
 
 
 

30 
11 
1 

พัฒนาระบบผู/ช+วยสอน (TA) ให/มี
ศักยภาพ 

-ใช/ระบบผู/ช+วยสอน (TA) ในรายวิชาที่มี
ปฏิบัติการ 
-มีการจัดหาทุนสําหรับผู/ช+วยสอน 

-มีผู/ช+วยสอน (TA) ในรายวิชาที่มี
ปฏิบัติการของหลักสตูรระดับปรญิญาตรี
เพิ่มมากขึ้น 

1. จํานวนผู/ช+วยสอนในรายวิชาปฏิบัติ 
การของหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

10 15 20 25 

พัฒนาศักยภาพนิสติในด/าน
ภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห 

-เพิ่มจํานวนรายวิชาที่มีการเรยีนการสอน
โดยใช/ภาษาอังกฤษและภาษาต+างประเทศ
อื่นๆ เปSนภาษาหลักและการคิดวิเคราะห 

-นิสิตมีทักษะและความรู/ด/าน
ภาษาอังกฤษและภาษาต+างประเทศอื่นๆ 
และการคิดวิเคราะหที่ดีขึ้น 

1. จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนเปSนภาษาอังกฤษและภาษา 
ต+างประเทศอื่นๆ และการคิดวิเคราะห 
2. ร/อยละของนิสิตที่มีระดับคะแนน C 
ขึ้นไปในรายวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาต+างประเทศอื่นๆ และการคิด

40 
 
 

85 

45 
 
 

90 

50 
 
 

95 

55 
 
 

100 
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วิเคราะห 
นโยบายตามภารกิจที่ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�อนุมัติ 
รายละเอียดเปMาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

เปMาหมายตัวชี้วัด  ป@ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

สร/างเครือข+ายความร+วมมือทางวิชาการ
กับหน+วยงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

-สร/างเครือข+ายเพื่อให/เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/โดยเน/นมหาวิทยาลัยในอาเซียน
และมหาวิทยาลัยที่มีปรัชญาการเรียนการ
สอนด/านวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

-มีเครือข+ายความร+วมมือทางวิชาการกับ
หน+วยงานภายในและภายนอกประเทศ 
 

1. จํานวนโครงการที่เกิดจากการสร/าง
เครือข+ายความร+วมมือทางวิชาการกับ
หน+วยงาน 
-ภายในประเทศ 
-ภายนอกประเทศ 

 
 
 
3 
1 

 
 
 
5 
2 

 
 
 
7 
3 

 
 
 
9 
4 

ปรับปรุงสภาพแวดล/อม อาคาร สถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยให/เอื้อต+อ
การเรยีนการสอน 

-จัดทําแผนปรับปรุงสภาพแวดล/อม 
อาคาร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณที่
ทันสมัยให/เอื้อต+อการเรยีนการสอน 

-มีสภาพแวดล/อม อาคาร สถานที่ 
เครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยให/เอื้อต+อ
การเรยีนการสอนเพิ่มมากขึ้น 

1. ร/อยละของงบประมาณในการจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัยให/เอื้อต+อ
การเรยีนการสอน 

20 20 20 20 

นโยบายที่ 2: ด&านการวิจัย 
จัดทํายุทธศาสตรงานวิจัยเพื่อสร/าง
ความเข/มแข็งด/านการวิจัยของคณะ 

-จัดทําแผนยุทศาสตรและกลยุทธด/านการ
วิจัย 

-มีแผนยุทศาสตรและกลยุทธ 4 ปI ด/าน
การวิจัยของคณะ 

1. ร/อยละของจํานวนเงินวิจัยต+อหัว
บุคลากรที่เพิ่มขึ้น 
-ด/านวิทยาศาสตร (หน+วย : พันบาท) 
-ด/านศิลปศาสตร (หน+วย : พันบาท) 
2. จํานวนผลงานตีพิมพที่อยู+ในฐาน 
ข/อมูลสากล 
3. จํานวนโครงการตามแผน 

 
 

250 
150 
30 
 
4 

 
 

280 
170 
40 
 
5 

 
 

300 
200 
50 
 
6 

 
 

320 
220 
60 
 
7 

พัฒนางานวิจัยเพื่อสร/างองคความรู/และ
เปSนประโยชนต+อสังคม 

-สร/างชุดโครงการวิจัยที่นําไปใช/ประโยชน
ได/จริง 
-พัฒนาและยกระดับนักวิจัย 

-มีชุดโครงการวิจยั 
-มีนักวิจัยและเมธีวิจัย 

1. จํานวนโครงการ 
2. จํานวนนักวิจัยและเมธีวิจัย 
 

4 
6 

5 
7 
 

6 
8 

7 
9 

แสวงหาแหล+งทุนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
ให/มากยิ่งขึ้น 

-จัดทําข/อมูล/ฐานข/อมูลแหล+งทุนจาก
ภายนอกและความเชี่ยวชาญของผู/วิจัย 
-สนับสนุนให/มีการเขียนข/อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย 

-มีฐานข/อมูลแหล+งทุนภายนอกเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการสืบค/นให/แก+
นักวิจัย 
-มีงบประมาณจากแหล+งทุนเพื่อ
สนับสนุนการทําวิจัยมากขึ้น 

1. จํานวนฐานข/อมูลของแหล+งทุนที่
พัฒนาได/ 
2. จํานวนทุนที่ได/รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
จากแหล+งทุนต+างๆ 

10 
 

10 

15 
 

15 

20 
 

20 

25 
 

25 

พัฒนาระบบผู/ช+วยวิจยั -จัดระบบนักวิจยัพี่เลีย้งให/คําปรึกษา
แนะนํานักวิจัยรุ+นใหม+ 

-นักวิจัยรุ+นใหม+มีที่ปรึกษาในการทํางาน
วิจัย สามารถดําเนินงานวิจยัได/อย+างมี

1. จํานวนนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ให/คําปรกึษา
แนะนํานักวิจัยรุ+นใหม+ 

10 
 

12 
 

14 
 

16 
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คุณภาพ 2. จํานวนโครงการวิจัยจากนักวิจยัรุ+น 15 20 25 30 
นโยบายตามภารกิจที่ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�อนุมัติ 
รายละเอียดเปMาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

เปMาหมายตัวชี้วัด  ป@ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

   ใหม+ (อาจารยที่มีประสบการณน/อย
กว+า 5 ปI) 

    

สนับสนุนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ
วิทยาศาสตรให/มีความเพียงพอ 
สามารถใช/งานร+วมกันอย+างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

-จัดทําแผนกลยุทธการเงินที่มีการแบ+ง
สัดส+วนงบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภณัฑ
เพื่อการวิจัย 
-จัดทําฐานข/อมูล/เครื่องมือวิจยั 

-มีครุภณัฑเพื่อการวิจัยอย+างเพียงพอ 1.ร/อยละของงบประมาณที่ได/รับ
จัดสรรเพื่อจัดซื้อครภุัณฑสําหรับการ
วิจัย 
2. จํานวนฐานข/อมูล/เครื่องมือวิจยั 

20 
 
 
1 

20 
 
 
1 

20 
 
 
1 

20 
 
 
1 

สนับสนุนการตีพิมพเผยแพร+ผลงานวิจัย
ในระดับชาติที่ม ีImpact Factor 

-มอบรางวัลและค+าตอบแทนเพื่อเปSนขวัญ
กําลังใจแก+ผู/ที่มผีลงานตีพิมพและเผยแพร+
ผลงานวิจัยและวิชาการทั้งในระดบัชาติ
และระดับนานาชาต ิ

-ผลงานวิจัยมจีํานวนมากขึ้นและมี
คุณภาพได/รับการตีพิมพและเผยแพร+ทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

1. จํานวนค+าตอบแทนที่คณะฯได/มอบ
ให/นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและได/รับการ
ตีพิมพเผยแพร+ทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ(หน+วย : พันบาท) 
2. จํานวนผลงานวิจัยที่ได/รับการ
ตีพิมพ 

400 
 
 
 

50 

600 
 
 
 

75 

800 
 
 
 
100 

1,000 
 
 
 
125 

สร/างเครื่องข+ายการวิจัยกับพันธมติรทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

-สร/างเครือข+ายความร+วมมือในการวิจัยที่
เปSนความเชี่ยวชาญของคณะกับหน+วยงาน
ทั้งภายในและต+างประเทศเพื่อให/เกิด
การบูรณาการ 

-มีเครือข+ายความร+วมมือด/านการวิจัยกับ
หน+วยงานภายในและภายนอกประเทศ
เพิ่มมากขึ้น 

1. จํานวนเครือข+ายความร+วมมือด/าน
การวิจัยกับหน+วยงาน 
1.1 หน+วยงานภายในประเทศ 
1.2 หน+วยงานต+างประทศ 

 
 

25 
15 

 
 

30 
20 

 
 

35 
25 

 
 

40 
30 

นโยบายที่ 3: การบริการวิชาการ 
ส+งเสริมโครงการบริการวิชาการที่
สามารถสร/างรายได/เข/าสู+คณะอย+าง
มั่นคงและต+อเนื่อง 

-บริหารจัดการศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการในเชิงรุกเพื่อก+อให/เกิดรายได/
เพิ่มขึ้น 
-เพิ่มช+องทางการประชาสัมพันธเพื่อ
เผยแพร+ข/อมลู ข+าวสาร การบริการ
วิชาการให/บุคลากรภายในและหน+วยงาน
ภายนอกทราบ 

-มีรายได/จากงานบริการวิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น 
-ข/อมูล ข+าวสาร และการบริการวิชาการ
ของคณะได/รับการเผยแพร+
ประชาสมัพันธให/บุคลากรภายในคณะ
และหน+วยงานภายนอกได/รับทราบ 

1. รายได/สุทธิจากงานบริการวิชาการ 
(หน+วย : พันบาท)  
2. จํานวนช+องทางในการ
ประชาสมัพันธ 

400 
 
1 

500 
 
2 
 
 
 

600 
 
3 

700 
 
4 
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นโยบายตามภารกิจที่ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�อนุมัติ 

รายละเอียดเปMาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 
เปMาหมายตัวชี้วัด  ป@ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 
พัฒนาทักษะคณาจารยและบุคลากรเพื่อ
รองรับการบริการวิชาการ 

-จัดการความรู/ด/านการบริการวิชาการและ
สร/างกลไกสนับสนุนให/ผู/บริการมือใหม+ได/
เข/าร+วมงานออกแบบโครงการกับอาจารย/
ผู/มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด/าน 

-อาจารยรุ+นใหม+ได/เข/าร+วมโครงการ
บริการวิชาการกับอาจารย/ผู/มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด/าน 

1. จํานวนอาจารยรุ+นใหม+ที่เข/าร+วม
โครงการ 

20 25 30 35 

สร/างเครือข+ายความร+วมมือกับหน+วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู/ 

-หาความร+วมมือกับหน+วยงานทั้งภายใน
และภายนอกประเทศเพื่อสร/างเครือข+าย
ด/านบริการวิชาการ 

-มีเครือข+ายความร+วมมือกับหน+วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อ
สร/างเครือข+ายด/านบริการวิชาการ 

1. จํานวนเครือข+ายความร+วมมือกับ
หน+วยงานภายในและภายนอกประเทศ 
2. จํานวนผลงานที่เกิดขึ้นจาก
เครือข+ายความร+วมมือกับหน+วยงาน
ภายในและภายนอกประเทศ 

20 
 

20 

30 
 

30 

40 
 

40 

50 
 

50 

เสรมิสร/างความเข/มแข็งและแก/ไขป4ญหา
ของชุมชนและสังคม 

-มีการนํางานวิจัยไปใช/เพื่อแก/ป4ญหา/สร/าง
ความเข/มแข็งให/กับชุมชนและสังคม 

-ป4ญหาชุมชนได/รับการแก/ไข 1. จํานวนงานวิจัยที่ตอบสนองต+อ
ป4ญหาของชุมชน 

10 15 20 25 

พัฒนาการหารายได/จากการบริการ
วิชาการร+วมกับภาครัฐและเอกชน 

-สนับสนุนการหารายได/และเพิ่มขีดความ 
สามารถในการพึ่งพาตนเองจากโครงการ
บริการวิชาการ 

-มีรายได/จากการให/บริการวิชาการ 1. จํานวนโครงการให/บริการวิชาการที่
ก+อให/เกิดรายได/ 

10 20 30 40 

บูรณาการงานบริการวิชาการเข/ากับการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

-นําโครงการบริการวิชาการสอดแทรกกับ
การเรยีนการสอน และสร/างงานวิจัยจาก
ผลการประเมินโครงการบริการวิขาการ 

เกิดการบูณาการงานบริการวิชาการ
กับการเรยีนการสอนและ/หรือการ
วิจัยเพื่อเปSนประโยชนต+อผู/สอน/
ผู/เรยีน และภาพรวมด/านการบริการ
วิชาการของคณะ 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจยั 

30 35 40 45 

วางแผนและกําหนดเป|าหมายการ
ให/บริการวิชาการให/ชัดเจน สอดคล/องกับ
ความต/องการของชุมชน/สังคม และ
กลุ+มเป|าหมายผู/รับบริการให/ได/รับ
ประโยชนอย+างแท/จริง 

-ศึกษาความต/องการของกลุ+มเป|าหมาย
ของชุมชนและสังคมเพื่อจัดบริการให/
สอดคล/องกับความต/องการ 

-ชุมชนและสังคมได/รับการบริการที่
เปSนประโยชนผ+านโครงการบริการ
วิชาการที่คณะจัดให/ 

1. จํานวนโครงการวิชาการวิชาการที่
ให/บริการแก+ชุมชนและสังคม 

10 15 20 25 
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นโยบายตามภารกิจที่ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�อนุมัติ 

รายละเอียดเปMาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 
เปMาหมายตัวชี้วัด  ป@ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 
นโยบายที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนให/บุคลากรและนิสิตมีส+วนร+วม
ในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อส+งเสริมให/เกิดอัตลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลยั พร/อมทั้งปลูกฝ4งให/นิสิตและ
บุคลากรมีจิตสาธารณะ และมสี+วนร+วมใน
ความรับผิดชอบต+อสังคมที่มีความ
เปลี่ยนแปลง 

-รณรงคให/บุคลากรและนิสิตมีส+วนร+วม
ในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อส+งเสรมิให/เกิดอัตลกัษณ
ที่ดีของมหาวิทยาลัย พร/อมทั้งปลกูฝ4งให/
นิสิตและบุคลากรมจีิตสาธารณะ และมี
ส+วนร+วมในความรับผดิชอบ 

-บุคลาการและนิสิตมสี+วนร+วมใน
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงอัตลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย 
นิสิตและบุคลากรมจีิตสาธารณะ และมี
ส+วนร+วมในความรับผดิชอบ 

1. จํานวนโครงการที่มสี+วนร+วมใน
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

10 10 10 10 

นโยบายที่ 5: การบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบบริหารงานให/มีประสทิธิภาพ 
ถูกต/อง รวดเร็ว โปร+งใส และตรวจสอบได/ 
เน/นการมสี+วนร+วมของบุคลากรทุกระดับ 
และการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-พัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยเน/นความถูกต/อง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และการมสี+วน
ร+วมของบุคลาการ 
-มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
คล+องตัว สะดวก รวดเร็ว 

-การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
ถูกต/อง โปร+งใส ตรวจสอบได/ 
-สามารถให/บริการต+างๆ ได/อย+างรวดเร็ว 
และเปSนที่พึงพอใจของผู/รับบริการ 
-การเปCดโอกาสให/บุคลากรมสี+วนร+วมใน
การแสดงความคิดเห็นและร+วมติดตาม 

1. ระดับความพึงพอใจของอาจารย
และบุคลากรต+อผู/บรหิาร  
(คะแนนเต็ม 5) 
2. ระดับความพึงพอใจของผู/รับบริการ
จากการให/บริการของบุคลากรสาย
สนับสนุน (คะแนนเต็ม 5) 

3.5 
 
 

3.5 
 

4 
 
 
4 
 

 

4.5 
 
 

4.5 
 

5.0 
 
 

5.0 
 

 
 -คณาจารยและบุคลาการมสี+วนร+วมใน

การบริหารงาน 
-การเผยแพร+ข/อมูลข+าวสาร ด/านกฎ 
ระเบียบ สิทธิประโยชน สวัสดิการต+าง 

ตรวจสอบการบรหิารงานของคณะ 
-อาจารยและบุคลากรรับรู/ข/อมลู 
ข+าวสารด/านกฎระเบียบ สิทธิประโยชน
และสวัสดิการต+างๆ เพื่อสร/างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจาก
การมีส+วนร+วมของบุคลากร 
4. ร/อยละของบุคลากรที่มสี+วนร+วมเปSน
กรรมการต+างๆ ของคณะ 
5. ระดับความพึงพอใจของอาจารย
และบุคลากรต+อการประชาสัมพันธ
ข+าวสาร ข/อมูล สวัสดิการด/านต+างๆ 
ของคณะ (คะแนนเตม็ 5) 
6. ระดับความพึงพอใจต+อสวัสดิการ
ของคณะ (คะแนนเตม็ 5)   

6 
 

30 
 

3.5 
 
 
 

3.5 

7 
 

32 
 

4.0 
 
 
 

4.0 

8 
 

34 
 

4.5 
 
 
 

4.5 

9 
 

36 
 

5.0 
 
 
 

5.0 
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นโยบายตามภารกิจที่ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�อนุมัติ 

รายละเอียดเปMาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 
เปMาหมายตัวชี้วัด  ป@ พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 
สนับสนุนและจัดหารายได/เข/าสู+คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร 
 
 

-จัดโครงการ/กิจกรรมที่ก+อให/เกิดรายได/
เพิ่มขึ้นในทุกพันธกิจ ได/แก+ การเรยีน
การสอน การวิจยั งานบริการวิชาการ
และบรหิารจัดการ 

-คณะฯ มรีายได/จากการจัดโครงการ/
กิจกรรมของคณะ 

1. รายได/สุทธิจากการจัดโครงการ/
กิจกรรมของคณะ (หน+วย : พันบาท)  

100 150 200 250 

พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและ
ฐานข/อมูลเพื่อการบริหารจัดการในทุก
ภารกิจ 

-ส+งเสรมิให/มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดทําฐานข/อมลูเพื่อ
เปSนเครื่องมือในการบริหารจัดการให/มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

-มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
ช+วยในการบริหารจัดการอย+าง
ประสิทธิภาพ 

1. จํานวนระบบงานที่มีการนําเทคโน โล
ยีสารสนเทศมาใช/ในการทํางาน 

10 12 14 15 

พัฒนาความรู/และความสามารถของ
บุคลากรสายสนับสนุนให/ปฏิบัติงานได/
อย+างมีประสิทธิภาพและรอบด/าน 

-จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
และสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให/มี
ศักยภาพตามสายวิชาชีพ 

-มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพตามสายวิชาชีพอย+าง
ชัดเจน 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได/รับการปรับปรุงพัฒนาอย+างต+อเนื่อง 
2. ร/อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
เข/ารับการพัฒนาความรู/ความสามารถ
ของตนเอง 

3 
 

70 

4 
 

75 

5 
 

80 

6 
 

85 
 

เตรียมพัฒนาศักยภาพผู/บรหิารรุ+นใหม+ของ
คณะเพื่อรองรับการบริหารจัดการเชิงรุก
ในอนาคต 

-เสริมสร/างศักยภาพด/านการบริหารงาน
และการทํางานเปSนทีมให/แก+ผู/บรหิารรุ+น
ใหม+ตั้งแต+ระดับหัวหน/าภาควิชาขึ้นไป 

-ผู/บริหารมีทักษะและความรู/ด/านการ
บริหารเพิ่มขึ้น 

1. จํานวนผู/บริหารรุ+นใหม+ที่ได/รับการ
พัฒนา 

10 12 15 18 

ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธให/มี
ความรวดเร็ว ทันสมยั และข/อมลูถูกต/อง
ครบถ/วน เพื่อเสริมสร/างภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั คณะ ภาควิชา อาจารย และ
นิสิตให/เปSนที่รู/จักและยอมรับในสงัคม 

-ประชาสัมพันธผลงาน กิจกรรมและ
ข/อมูลของคณะ 

-คณะได/เปSนที่รู/จักของคนทั่วไป 1. จํานวนสื่อ/รูปแบบการประชาสัมพันธ 
ที่จัดทําขึ้นใหม+หรือได/รับการปรับปรุง 
2. จํานวนคนที่เข/าชมเว็บไซทของคณะ 
(หน+วย : พันคน)  
 

5 
 
 

150 

7 
 
 

200 

10 
 
 

250 
 

12 
 
 

300 

ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม   เห็นชอบให/ปรับแก/ไขตามข/อเสนอแนะของฝ(ายประกันคุณภาพ และมอบประธานคณะทํางานฯ (อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ) ดําเนินการแก/ไข และ
นําเสนอคณบดี เพื่อนําส+งกองแผนงานภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ตามกําหนด  
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4.2 การสนับสนุนทุนการศึกษาโดยโครงการภาคพิเศษ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางด&านวิชาการ 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2556 
วาระท่ี 4.15 พิจารณาเรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษาโดยโครงการภาคพิเศษเพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางด/านวิชาการ 
เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาให/อาจารยท่ีลาศึกษาต+อระดับปริญญาเอกภายในประเทศโดยใช/เงินงบประมาณรายได/ของ
โครงการภาคพิเศษ และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบในหลักการโดยมอบรอง
คณบดีฝ(ายบริหาร พิจารณาเสนอร+างหลักเกณฑและแนวทางการสนับสนุนเพ่ือเปSนแนวปฏิบัติท่ีเปSนมาตรฐานเดียวกัน 
นั้น  

รองคณบดีฝ(ายบริหาร ได/พิจารณาแล/ว โดยขอเสนอเกณฑการสนับสนุนทุนการศึกษาบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนและช+วยวิชาการ ในการศึกษาต+อภายในประเทศ ดังนี้  

1. บุคลากรสายวิชา ให/อนุโลมใช/หลักเกณฑตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง 
หลักเกณฑการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสําหรับการศึกษาต+อระดับปริญญาเอกของโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 

2. บุคลากรสายสนับสนุนและช+วยวิชาการ ให/อนุโลมใช/หลักเกณฑตามประกาศคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เรื่อง หลักเกณฑการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสําหรับการศึกษาต+อระดับท่ีสูงข้ึนของโครงการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.3 การทบทวนหลักเกณฑ� วิธีการ และสัดส1วนการจัดสรรเงินรายได& ประจําป@ 2558  

ด/วยรองคณบดีฝ(ายบริหาร ขอเสนอวาระสืบเนื่องพิจารณา เรื่อง การบริหารจัดการเชิงรุก จากมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2556 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2556 วาระท่ี 5.3.วาระคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ประจําปI 2557 ด/านการบริหารจัดการเชิงรุก โดยหัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร เสนอพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินรายได/ให/แก+หน+วยงาน และท่ีประชุมพิจารณาแล/วมีมติมอบรองคณบดีฝ(ายบริหาร
ดําเนินการ โดยขอให/หัวหน/าหน+วยงาน/โครงการ และผู/เก่ียวข/องดําเนินการจัดเตรียมข/อมูล ดังนี้  

1. สํารวจข/อมูลแหล+งงบประมาณรายรับ   

2. แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ+าย ประจําปI  

3. หลักเกณฑ วิธีการ และสัดส+วนท่ีได/รับเดิมในการจัดสรรงบประมาณรายได/ให/แก+หน+วยงาน   

รองคณบดีฝ(ายบริหาร ได/นําเสนอ (กรอบ) การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปIงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังเสนอท่ีประชุมทราบแล/ว ท้ังนี้ประธาน 
ขอให/พิจารณาจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ให/เชื่อมโยงถึงการพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธคณะฯ เชิงรุก เพ่ือให/
คณะฯ และหลักสูตรท่ีเปCดสอนเปSนท่ีรู/จักต+อกลุ+มเป|าหมาย ได/แก+ นักเรียน อาจารย และโรงเรียนต+าง ๆ ด/วย  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
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4.4 การจัดเก็บข&อมูลเงินทุนวิจัย และโครงการบริการวิชาการ 

ด/วยรองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ ขอเสนอวาระพิจารณา เรื่อง การจัดเก็บข/อมูลเงินทุนวิจัย และ
โครงการบริการวิชาการ เพ่ือให/ได/ข/อมูล เงินทุนวิจัย และโครงการบริการวิชาการ ท่ีครบถ/วนตามความเปSนจริงมากท่ีสุด
ในการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ+งชี้การประเมินคุณภาพ ท่ีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู/ ตัวบ+งชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ กลุ+มท่ี 3 (องคประกอบท่ี 4 และ 5) ครั้งท่ี 1 เม่ือวันจันทรท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 เห็นควรให/หน+วย
สารบรรณคณะ สําเนาเรื่อง เงินทุนวิจัย และโครงการบริการวิชาการ ท่ีได/รับการอนุมัติแล/ว เฉพาะหน/าบันทึกข/อความ 
ท่ีแสดงให/เห็นถึงชื่อผู/ดําเนินการ ชื่อโครงการ จํานวนเงิน (โดยเฉพาะอย+างยิ่งกรณีท่ีเปSนทุนวิจัยภายนอก ถ/าอาจารยท่ี
ได/รับทุนไม+กรอกข/อมูลในฐานข/อมูลของมหาวิทยาลัย จะไม+มีข/อมูลในการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ+งชี้การ
ประเมินคุณภาพ) แล/วส+งสําเนาให/ศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือกรอกแบบเก็บข/อมูลเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพของคณะต+อไป นั้น  

ดังนั้นฝ(ายประกันคุณภาพ ได/หารือกับหัวหน/าหน+วยสารบรรณ (น.ส.อริสรา ขุนพิทักษ ) แล/ว ได/รับ
ทราบว+าไม+สามารถดําเนินการได/ เนื่องจากมีอาจารยบางท+านไม+ประสงคท่ีจะให/ข/อมูล อาจทําให/เกิดป4ญหากับผู/ปฏิบัติ 
ได/ ดังนั้นฝ(ายประกันคุณภาพ จึงขอเสนอพิจารณา เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในการเก็บข/อมูลดังกล+าว  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นต+าง ๆ อาทิ ข้ันตอนการดําเนินงาน ผู/รับผิดชอบ และการ
เสนอเอกสารโครงการวิจัยฯ เพ่ือให/คณบดีลงนาม ไม+จัดเปSนเอกสารลับของทางราชการ แต+เพ่ือให/การดําเนินงานใน
ระบบ e-Office เปSนประโยชนต+องานประกันคุณภาพ จึงให/กําหนดแนวปฏิบัติดังนี้  

1. เอกสารท่ีเก่ียวข/องกับข/อมูลเงินทุนวิจัย และโครงการบริการวิชาการ ให/หน+วยสารบรรณ งาน
บริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ ลงทะเบียนรับ และสแกนเอกสารเฉพาะบันทึก และแบบสรุปโครงการท่ีมีข/อมูล
ชื่อโครงการ แหล+งเงิน จํานวนเงิน และชื่อหัวหน/าโครงการ เพ่ือให/สามารถติดตามข/อมูลได/  

2. เอกสารโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ/โครงการพัฒนาวิชาการ ไม+ถือว+าเปSนเอกสารลับ 
และเพ่ือให/การจัดเก็บข/อมูลเปSนไปโดยเรียบร/อย ขอให/ฝ(ายประกันคุณภาพ ประสานงานกับ ศสวท. เพ่ือจัดทํา
แบบฟอรมสําหรับการจัดเก็บข/อมูลให/หน+วยงาน/โครงการ และผู/เก่ียวข/องรายงานข/อมูลเปSนรายเดือน หรือตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

3. อนุญาตให/เจ/าหน/าท่ีหน+วยสารบรรณ สําเนาข/อมูลให/ ศสวท. ทราบและรวบรวมข/อมูลเพ่ืองาน
ประกันคุณภาพได/  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบสารบรรณจัดทําประกาศแจ/งหน+วยงาน/โครงการ และบุคลากร
ทราบ   

4.5 การดําเนินการตามตัวบ1งช้ีท่ี 7.1 เกณฑ�มาตรฐานข&อท่ี 7  

รองคณบดีฝ(ายประกันคุณภาพ ขอเสนอพิจาณาเรื่อง การดําเนินการตามตัวบ+งชี้ ท่ี 7.1 เกณฑ
มาตรฐานข/อท่ี 7  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู/บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย+างเปSนรูปธรรม ดังนั้นจึงขอหารือท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้  

1. รูปแบบ วิธีการ และผู/รับผิดชอบในการประเมินผลการบริหารงาน ประเด็น 

1.1 แบบประเมิน จะใช/แบบสอบถามเหมือนปIท่ีผ+านมา  
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1.2 ผู/รับการประเมิน จะเปSนผู/บริหารระดับใดบ/าง อาทิ คณบดี รองคณบดี ผู/ช+วยคณบดี หัวหน/า
สายวิชา/เทียบเท+า ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา/เทียบเท+า หรือจะใช/การประเมินงานด/าน
ต+าง ๆ แทน  

1.3 ผู/ประเมินผู/บริหารตามข/อ 1.2  

1.4 ผู/รับผิดชอบดําเนินงาน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เสนอแต+งต้ังฯ ผู/แทน
คณาจารยเปSนประธานคณะกรรมการดําเนินการประเมิน  และควรมีการกําหนด รูปแบบ 
หน/าท่ี ระยะเวลา และแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือให/ผู/รับผิดชอบมีช+วงเวลาดําเนินงาน
เพียงพอ และควรมีข/อมูลแนวทางการปฏิบัติงาน นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาก+อนการ
ดําเนินงาน เพ่ือให/การดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. การจัดทําแผนการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยผู/บริหารควรนําผลการประเมินไปปรับปรุง เพ่ือ
การพัฒนาการบริหารงานอย+างเปSนรูปธรรม ท้ังนี้จากผลการประเมินผู/บริหารครั้งท่ีผ+านมา ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 10 มิถุนายน 2556 พิจารณาแล/วมีมติเห็นชอบให/แจ/งผลการประเมินให/
ผู/บริหารทราบเปSนรายบุคคล และให/จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงในส+วนท่ีเก่ียวข/องนําเสนอคณบดีพิจารณาต+อไป ดังนั้น 
เพ่ือให/มีหลักฐานว+าผู/บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย+างเปSนรูปธรรม(ป4จจุบันเท+าท่ีมีข/อมูล คือ
โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร)  จึงขอให/รองคณบดี/ผู/ช+วยคณบดี ท่ีได/รับการประเมิน และยังดํารงตําแหน+ง
บริหารในป4จจุบันโปรดดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงฯ เพ่ือเสนอคณบดี และรายงานให/ท่ีประชุมพิจารณาด/วย 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นต+าง ๆ อาทิ แบบประเมิน ร/อยละของผู/ประเมินเพ่ือ
มาตรฐานและค+าน+าเชื่อถือ การประเมินกรณีท่ีผู/บริหารมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และอ่ืน ๆ โดยสรุป ดังนี้  

1. การประเมิน ผู/ประเมินขอให/ใช/เกณฑตามหลักสถิติการวิจัย จํานวนประชากร (N) ท่ีตอบแบบ
ประเมินต/องได/รับกลับคืนไม+น/อยกว+าร/อยละ 75  

2. การประเมินผู/บริหารควรประเมินการบริหารงานตามตําแหน+ง ไม+ประเมินเปSนรายบุคคล  

3. มอบผู/แทนคณาจารย (อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ) เปSนผู/รับผิดชอบดําเนินการประเมินผู/บริหารตามตัว
บ+งชี้ท่ี 7.1 เกณฑมาตรฐานข/อ 7 ผลการดําเนินงานประจําปI 2556 โดยนําเสนอแบบประเมินให/คณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาก+อน  

4. ให/ประเมินผู/บริหารระดับรองคณบดี ผู/ช+วยคณบดีทุกฝ(าย หัวหน/าสายวิชา/ประธานโครงการ
จัดต้ัง/หัวหน/าศูนย/สํานักงาน  

5. ผู/ประเมิน  

5.1 ระดับรองคณบดี ผู/ช+วยคณบดี ให/บุคลากรทุกท+านประเมิน 

5.2 ระดับหัวหน/าสายวิชา/เทียบเท+า ให/ผู/บริหารทุกฝ(าย หัวหน/าสายวิชา/เทียบเท+า เปSนผู/ประเมิน 
และบุคลากรในสังกัดเปSนผู/ประเมิน  

6. ให/ดําเนินการประเมินผลให/แล/วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557 และนําเสนอรายงาน
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมประจําเดือนเมษายน 2557  
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7. การรายงานแผนพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน ให/ผู/บริหารเดิมท่ีดํารงตําแหน+งในป4จจุบัน 
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ นําเสนอคณบดีภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 เพ่ือนําเสนอพิจารณาใน
การประชุมครั้งท่ี 12/2556 วันท่ี 23 ธันวาคม 2556  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.6 ผู&รับผิดชอบปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 

เนื่องด/วยผู/รับผิดชอบปฏิบัติงานงานประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีผ+านมา
จากสถิติจะลาออกทุก ๆ 2 - 3 ปI ทําให/เกิดป4ญหาในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ เพราะต/องรับเจ/าหน/าท่ีใหม+ สอน
งานใหม+ ทําให/งานประสบป4ญหาในช+วงเวลาท่ีรับบุคลากรมาปฏิบัติงานใหม+ สําหรับครั้งนี้ ผู/ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
(น.ส.กมลธนัสร สามสีเนียม) ได/ยื่นขอลาออกต้ังแต+วันท่ี 16 ธันวาคม 2556 เพ่ือบรรจุเข/ารับราชการท่ีคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และในครั้งนี้จะประสบป4ญหามากกว+าทุกครั้งท่ีผ+านมา เนื่องจากผู/บริหารหมดวาระใน
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงเปSนช+วงท่ีจะมีการประเมินคุณภาพด/วย ดังนั้นเพ่ือมิให/เกิดป4ญหาดังกล+าวอีก จึงขอ
นําเสนอเพ่ือพิจารณาหารือท่ีประชุม ดังนี้ 

1. ควรมอบหมายให/ข/าราชการ หรือพนักงานเงินงบประมาณ เปSนผู/รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  
หรือ เพ่ิมจ/างพนักงานเงินรายได/ ในอัตราค+าจ/างเท+ากับพนักงานเงินงบประมาณ หรือปรับค+าจ/างหลังจากท่ีได/ปฏิบัติงาน
ครบ 1 ปI และมีผลการปฏิบัติงานในระดับดี  หรือ  

2. กระจายความรับผิดชอบข/อมูลไปยังผู/ปฏิบัติงานประจําท่ีเก่ียวข/องให/มากท่ีสุด โดยผู/นั้นต/องมี
ความรู/ความเข/าใจด/วย และมีการมอบหมายงาน/กําหนด เปSนงานในหน/าท่ีของตําแหน+งนั้น ๆ ให/ชัดเจน 

 ป4จจุบันเนื่องจากคุณวิทยา  จ+าทอง ข/าราชการตําแหน+ง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ได/ขออนุมัติ
ลาออกจากราชการ ต้ังแต+วันท่ี 1 มกราคม 2557 ดังนั้นหากจะพิจารณากําหนดภาระงานให/อัตราดังกล+าว กรณี
สอบแข+งขันและบรรจุบุคคลเข/ารับราชการทดแทนอัตราใหม+ เปSนผู/รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
โดยคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม อาจแก/ไขป4ญหาการสูญเสียบุคคลท่ีได/สอนงานจนมีความรู/ ความชํานาญ และ
ประสบการณให/แก+งานหน+วยงานอ่ืน ๆ เปSนประจําทุกปI   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให/ตําแหน+งนักวิชาการศึกษา อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีจะบรรจุใหม+
ทดแทนอัตราเดิมท่ีคุณวิทยา จ+าทอง ครองอยู+เดิม รับผิดชอบปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบริการการศึกษา และเพ่ิมงาน
ประกันคุณภาพด/วย  โดยมีนักวิชาการศึกษา (พนักงานเงินรายได/) อัตราท่ี น.ส.กัญญภัทร ชุมพงศ ครองอยู+เดิม และ
อัตรานักวิเคราะหนโยบายและแผน อัตราท่ี น.ส.กมลธนัสร สามสีเนียม เปSนผู/ช+วย โดยให/งานประกันคุณภาพเปSน
ภารกิจในงานบริการการศึกษา  

4.7 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเข&ารับราชการตําแหน1งอาจารย� (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ตามท่ีโครงการหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/รับจัดสรรอัตราใหม+ ปI
การศึกษา 2556 เง่ือนไขการบรรจุปริญญาโท/เอกสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดตามบันทึกท่ี 
ศธ 0513.10103/587 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2556 นั้น  

ในการนี้คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดําเนินการตามหลักเกณฑการบรรจุบุคคลเข/ารับราชการ
ตําแหน+ง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ+านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เม่ือวันท่ี 
14 พฤศจิกายน 2556 เรียบร/อยแล/ว  



19 

 

  ดังนั้น คณะฯ จึงขออนุมัติบรรจุนางสาวเกษศิรินทร วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คะแนนเฉลี่ย 2.58 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย คะแนนเฉลี่ย 3.47 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย คะแนนเฉลี่ย - จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงทําวิทยานิพนธในหัวข/อท่ีเก่ียวข/องกับสาขานิติ
วิทยาศาสตร โดยหัวหน/าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร รับรองว+าวิทยานิพนธดังกล+าวเก่ียวข/องกับสาขานิติ
วิทยาศาสตร (เอกสารหมายเลข 2) เปSนผู/ผ+านการคัดเลือกโดยขอเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุจากปริญญาเอกสาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร เปSน ปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี  

อนึ่งการบรรจุบุคคลเข/ารับราชการ ต/องได/รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนั้น จึง
ขอนําเสนอพิจารณาขอความเห็นชอบก+อนดําเนินการเสนอขออนุมัติบรรจุต+อไป ท้ังนี้ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการบรรจุแล/วไม+ผ+านความเห็นชอบจากท่ีประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปSนเหตุให/ไม+สามารถบรรจุ น.ส.เกษศิรินทร เอกสินิทธกุล เข/ารับราชการได/ คณะฯ ควรมีเง่ือนไขเพ่ือสงวนสิทธิ์ยกเลิก
การบรรจุ และ น.ส.เกษศิรินทร เอกสินิทธกุล ควรลงนามรับทราบและยินดีท่ีจะไม+อุทธรณร/องทุกข หรือฟ|องร/องใด ๆ 
ต+อคณะฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปSนลายลักษณอักษร   

ประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา กรณีท่ีผู/ผ+านการคัดเลือกมี
คุณวุฒิไม+ตรงตามเง่ือนไขการบรรจุ ดังนี้  

คุณวุฒิ เหตุผล 
นางสาวเกษศิรินทร� เอกสินิทธิ์กุล      คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประกาศรับสมัครผู/มี 
 คุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ไม+มีผู/สมัคร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ในสาขานิติวิทยาศาสตร   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย      แต+ นางสาวเกษศิรินทร เอกสินิทธิ์กุล ได/สมัครโดยใช/คุณวุฒิ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย และทําวิทยานิพนธเก่ียวข/อง 
 กับนิติวิทยาศาสตร และมีงาน สังเคราะหสารตรวจสอบคราบ 
 เลือดชื่ออนุพันธของลูมินอล (Luminol derivatives) ซ่ึงเปSน 
 สารกลุ+มท่ีวงการนิติวิทยาศาสตรท่ัวโลกใช/อยู+  
     คณะฯ ขยายเวลารับสมัครอีก ก็ไม+มีผู/สมัครเพ่ิมเติม ดังนั้น 
 คณะฯ จึงได/ทําการสอบคัดเลือกเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 
 ปรากฏว+า นางสาวเกษศิรินทร เอกสินิทธิ์กุล ผ+านการคัดเลือก 
 ซ่ึงการคัดเลือกประกอบด/วยการสอบปฏิบัติการสอนและการ 
 สัมภาษณ  
      ท้ังนี้ ขอเสนอวิทยานิพนธของ นางสาวเกษศิรินทร  
 เอกสินิทธิ์กุล เพ่ือประกอบการพิจารณาขออนุมัติบรรจุ 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายอย+างกว/างขวางในประเด็นต+าง ๆ อาทิ คุณวุฒิท่ีไม+ตรงกับเง่ือนไข การ
บรรจุ ภาควิชาท่ีต/นสังกัด เนื่องจากหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร ในป4จจุบันยังไม+มีภาควิชาต/นสังกัด กรณีท่ีท่ีประชุม 
ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาจไม+พิจารณาอนุมัติให/บรรจุ หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการบรรจุจากสาขานิติ
วิทยาศาสตร เปSนสาขาวิชาเคมี และอ่ืน ๆ โดยสรุปให/ดําเนินการ ดังนี้  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให/ชะลอการพิจารณาวาระนี้ โดยขอให/ประธานหลักสูตรชี้แจงข/อมูล
เพ่ิมเติม ดังนี้  
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1. การวิเคราะหเนื้อหาสาระของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรเคมีอย+างไร    

2. ภาควิชาท่ีจะสังกัด สําหรับตําแหน+งอาจารย หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร  

4.8 ขอแก&ไขคะแนน โดยใช& KU 7 จํานวน 8 รายวิชา 

4.8.1 รายวิชา 01420111 General Physics I  

ด/วยโครงการจัดตั้งสายวิชาฟCสิกส มีบันทึกที่ ศธ 0513.20413/282 แจ/งขอแก/ไขเกรดรายวิชา 
01420111 ประจําภาคต/น ปIการศึกษา 2556 โดย อ.ดร.ศุภเดช  สุจินพรัหม ขอแก/ไขคะแนนรายวิชา 01420111 General 
Physics I ประจําภาคต/น ปIการศึกษา 2556 หมู+ 700 จํานวน 31 ราย และหมู+ 702 จํานวน 83 ราย เนื่องจากรวมคะแนน
ผิดพลาด ทําให/คะแนนคลาดเคลื่อน เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2556 พิจารณาให/ความเห็นชอบ รายละเอียดอ/างอิงที่ XD0XVK8Y เม่ือวันที่14 พฤศจิกายน 2556 หรือสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XD0XVK8Y   

4.8.2 รายวิชา 01132451 International Business 

ด/วยโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20418/0367 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2556 โดย อ.ดร.บุศยรินทร  กองแก/ว แจ/งขอแก/ไขคะแนนแจ/งขอแก/ไขเกรดรายวิชา 01132451 International Business หมู+ 
815 ประจําภาคต/น ปIการศึกษา 2556 ขอแก/ไขเกรดจาก A เปSน C+ ของนายนิตินัย แจ+มจิรารักษเนื่องจากกรอกระดับคะแนน
ผิดพลาด เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาให/ความ
เห็นชอบ รายละเอียดอ/า ง อิงที่  XC0U2F9M เ ม่ือวันที่  13 พฤศจิกายน 2556 หรือสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XC0U2F9M     

4.8.3 รายวิชา 01403111 General Chemistry I 

ด/วยโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี มีบันทึกที่ ศธ 0513.20418/0414 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดย อ.
นวลจันทร มัจฉริยากุล แจ/งขอแก/ไขเกรดรายวิชา 01403111 เคมีทั่วไป General Chemistry I หมู+ 702 ประจําภาคต/น ปI
การศึกษา 2556 เนื่องจากกรอกเกรดผิด นิสิต 2 คน ได/แก+ น.ส.พิไลพรรณ ทองน/อย จาก B+ เปSน A และ น.ส.จุฑาทิพย บุญยัง 
จาก B+ เปSน  A และจัดส+ งหลักฐาน เพิ่ ม เติ มตามที่ รองคณบดี ฝ( ายวิ ช าการแจ/ ง  รายละ เ อียดสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WZ0YW3IR หรืออ/างอิงที่ WZ0YW3IR เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 
2556 และสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XB0XMLLY หรือที่ XB0XMLLY เม่ือวันที่ 
12 พฤศจิกายน 2556 เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 พิจารณา
ให/ความเห็นชอบ      

4.8.4 รายวิชา 03763111 Tourism Business 

ด/วยโครงการหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท+องเที่ยว) ภาคพิเศษ มีบันทึกที่  ศธ
0513.20421/0552 โดย อ.พิมพร ศรีรุ+งเรือง แจ/งขอแก/ไขคะแนนตามแบบ KU 7 รายวิชา 03763111 Tourism Business 
ภาคต/น ปIการศึกษา 2556 หมู+ 850 (Q12) นิสิต จํานวน 16 คน รายละเอียดอ/างอิงที่ X40P38WX  เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2556 หรือสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?X40P38WX เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาให/ความเห็นชอบ  

4.8.5 รายวิชา 02743551 Laws Reated to Forensic Science 

ด/วย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ มีบันทึกที่ ศธ 0513.20412/126 ขอส+งใบแก/ไขคะแนน (KU7) 
รายละเอียดสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WZ10DMDI หรืออ/างอิงที่ WZ10DMDI 
เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยขอแก/ไขคะแนนรายวิชา 01420119 02743551 Laws Reated to Forensic Science ประจํา
ภาคต/น ปIการศึกษา 2556 เนื่องจากต/องรับผิดชอบกรอกคะแนนหลายวิชา ทําให/กรอกผิดพลาด จึงขอแก/ไขคะแนนนิสิต 2 คน 
ดังนี้    
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1.  คุณวิไลลักษณ  อําพันศรี  จาก B+ เปSน A  
2.  คุณธนัชญา  เภรีกุล  จาก  B+ เปSน B  

เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาให/ความเห็นชอบ   

4.8.6 รายวิชา 01420119 Abridged Physics 

ด/วยโครงการจัดตั้งสายวิชาฟCสิกส มีบันทึกที่ ศธ 0513.20413/260 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556  โดย 
อ.ดร.วีรนุช  แก/ววิเศษ แจ/งขอแก/ไขเกรดรายวิชา 01420119  Abridged Physics ประจําภาคต/น ปIการศึกษา 2556 หมู+ 700 
ของนายภาวิชญ  หวั่งประดิษฐ เนื่องจากได/รับแจ/งขอแก/ไขคะแนนใหม+ เพราะกรอกคะแนนผิดจาก 10 คะแนน เปSน 90 
คะแนน ทํา ให/คะแนนรวมผิดพลาด จึ งขอแก/ ไขคะแนนจากเดิม A เปSน D+ รายละเอียดสืบค/นที่ 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WZ0ZBRIK หรืออ/างอิงที่ WZ0ZBRIK เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 
2556 เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาให/ความเห็นชอบ     

4.8.7 รายวิชา 01420113 Laboratory in Physics I 

ด/วยโครงการจัดตั้งสายวิชาฟCสิกส มีบันทึกที่ ศธ 0513.20413/258 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556  โดย 
อ.ดร.ฤดีรัตน สันตะโก แจ/งขอแก/ไขเกรดรายวิชา 01420113 Laboratory in Physics I หมู+ 720 ของนิสิตจํานวน 2 คน 
เนื่องจากนิสิตเข/าสอบภาคปฏิบัติ แต+ไม+ได/ลงชื่อเข/าสอบ ทําให/ไม+มีคะแนน เม่ือนิสิตมาข/อดูคะแนน จึงตรวจสอบและรวม
คะแนนใหม+ จึงขอแก/ไขคะแนนจากเดิม ดังนี้  

1. น.ส.ณัฐทิมาพร  ขันตี    จาก D+ เปSน B  
2. น.ส.นัทริดา ธีรเนติพงศ  จาก F  เปSน A  

รายละเอียดสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WZ0Z6IBD หรืออ/างอิงที่ WZ0Z6IBD เม่ือ
วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาให/
ความเห็นชอบ     

4.8.8 รายวิชา 01403342 Physical Chemistry III 

ด/วยโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี มีบันทึกที่ ศธ 0513.20411/427 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556  โดย อ.
ดร.อาทร ลอยสรวงสิน แจ/งขอแก/ไขเกรดรายวิชา 01403342 Physical Chemistry III ประจําภาคต/น ปIการศึกษา 2556 ของ
นิสิตจํานวน 6 คน ซ่ึงช+วยงาน Open House เทาเงินฯ ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556 และรายวิชาให/คะแนนกิจกรรมแก+
นิสิตที่ช+วยงานทุกคน แต+เนื่องจากนิสิตมาแจ/งชื่อภายหลัง ทําให/ไม+ได/รวมคะแนนดังกล+าว ทําให/คะแนนรวมผิดพลาด จึงขอ
แก/ไขคะแนน ดังนี้  

1.  น.ส.ดาหวัน  พระแท+น  จาก F เปSน D  
2.  น.ส.ภาวนา  สุขสบาย  จาก C เปSน C+  
3.  น.ส.ภูริชญา  จิตรสมควร จาก C เปSน C+  
4.  น.ส.พิชญา  นันชนะ  จาก F เปSน D  
5.  น.ส.ศรีวรรณ  ศิริบุญ  จาก F เปSน D  
6.  น.ส.อรพรรณ  ขันนาก จาก F เปSน D  

รายละเอียดสืบค/นที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WZ0YRPU4 หรืออ/างอิงที่ WZ0YRPU4 
เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2556 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 
พิจารณาให/ความเห็นชอบ     

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  
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4.9 การขออนุมัติเสนอช่ือผู&สําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร&อน ป@การศึกษา 2555-2556 ครั้งท่ี 1 

ด/วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0956 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน
2556 เรื่อง รายชื่อผู/มีสถานภาพทางการศึกษาอยู+ในข+ายสําเร็จการศึกษา ภาคต/น ปIการศึกษา 2556-2557 ภาคพิเศษ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1 จํานวน 46 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ/วนตามความต/องการของหลักสูตร และมีแต/มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท+านั้น ส+วนคุณสมบัติ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข/องกับการอนุมัติปริญญา ขอให/คณะฯเปSนผู/ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดอ/างอิงท่ี XD0PEQWL เม่ือ
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XD0PEQWL   
ดังนี้    

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ        จํานวน       44  คน 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร       จํานวน  1  คน 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       จํานวน  1  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล/ว อยู+
ในข+ายท่ีสามารถจบการศึกษาได/ และได/ประสานงานแจ/งหน+วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค/างกับสายวิชาต/นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห/องสมุดคณะ เรียบร/อยแล/วโดยมีนิสิตชื่อนางสาวสุนันทา สมบูรณพาณิชกิจ  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ค/างส+งหนังสือ จํานวน 1 เล+มชื่อหนังสือ Molecular evolution : a phylogenetic 
approach ท้ังนี้โครงการฯ ได/ประสานงานติดตามให/นิสิตส+งคืนหนังสือดังกล+าวด/วยแล/ว 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ 

4.10 ขออนุมัติปรับโครงสร&างหน1วยงานภายในคณะฯ  

เนื่องด/วยท่ีประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 16/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 ได/มีมติ
ให/สํารวจข/อมูลการจัดต้ังหน+วยงานของคณะท่ีได/รับอนุมัติให/จัดต้ังจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เปSน สาขาวิชา/หรือ
ชื่ออ่ืน เพ่ือนําเสนอขอปรับให/เปSน “ภาควิชา” ท้ังนี้เพ่ือให/สอดคล/องกับแนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระบบ
การศึกษาและภาควิชา (Academic Department) ของมหาวิทยาลัยท่ีได/นําเสนอต+อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
รับทราบในการประชุมครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันจันทรท่ี 24 มิถุนายน 2556 ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวข/องในเรื่องดังกล+าว 
คือ การให/ทุกหน+วยงาน (รองจากคณะฯ) ใช/คําว+า “ภาควิชา (Department)” เหมือนกัน โดยกําหนดให/อาจารยทุกคน
มีหน/าท่ีสอน วิจัย และ/หรือ บริการวิชาการ เปSนหลัก   

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงแจ/งให/คณะท่ีได/รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให/จัดต้ังเปSนสาขาวิชา/หรือ
ชื่ออ่ืน พิจารณาดําเนินการปรับโครงสร/างให/เปSน “ภาควิชา” โดยกรอกข/อมูลตามแบบฟอรมท่ีกําหนด พร/อมนําเสนอ
ต+อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะให/ความเห็นชอบก+อนจัดส+งกองแผนงาน ภายในวันท่ี 9 ธันวาคม 2556 พร/อมนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได/คัดลอกนิยามภารกิจหลักส+วนราชการจากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 
2540- 2544) ของทบวงมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาด/วยแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี XC0WWZEQ เม่ือวันท่ี 
13 พฤศจิกายน 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XC0WWZEQ  

  ท้ังนี้คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/ขออนุมัติปรับโครงสร/างหน+วยงานภายในซ่ึงต/นเรื่องอยู+ท่ี
กองแผนงานในการวิเคราะหโครงสร/างเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณบดี และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นกองแผนงาน 
จึงแจ/งให/ดําเนินการปรับโครงสร/างเปSนภาควิชา ตามแบบฟอรมชุดใหม+ โดยงานนโยบายและแผน ได/ปรับข/อมูลจาก
เอกสารเดิมเข/าแบบฟอรมใหม+  พร/อมนี้มีสาขาวิชาใหม+ท่ีขอยกฐานะข้ึนเปSนภาควิชา จํานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
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ภาษาจีน แยกจากสายวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชาพฤกษศาสตร แยกจากสายวิชาวิทยาศาสตร รายละเอียดข/อมูลท่ี
ปรับสู+แบบฟอรมใหม+อาจยังไม+สมบูรณ ดังนั้นจึงขอนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเนื่องจากมี
ระยะเวลาจํากัด รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม    เห็นชอบ ดังนี้  

1. มอบหัวหน/าสายวิชา/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา/ภาควิชา พิจารณาตรวจสอบและเพ่ิมข/อมูล 
ได/แก+คุณวุฒิอาจารย ชื่อภาควิชา เปSนภาษาอังกฤษ ขอให/ใช/ Department of … จัดส+งข/อมูลให/งานนโยบายและแผน
ภายในวันศุกรท่ี 29 พฤศจิกายน 2556  

2. เห็นชอบให/เพ่ิมภาควิชาพฤกษศาสตร โดยแยกจากภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และภาควิชา
ภาษาจีน โดยแยกจากภาควิชาภาษา วัฒนธรรม และนวัตกรรมการสื่อสาร  

4.11 ขออนุมัติข&อเสนอโครงการวิจัยโดยใช&ทุนส1วนตัว 

ด/วย อ.ดร.มลธิรา ศรีถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน+ง อาจารย สังกัดโครงการจัดต้ังสายวิชาจุล
ชีววิทยา เสนอขออนุมัติข/อเสนอโครงการวิจัยโดยใช/ทุนส+วนตัว เพ่ือดําเนินการวิจัยในปIงบประมาณ 2557 เรื่อง 
ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก+อโรคผิวหนัง วงเงินงบประมาณ 20,000 บาท ระยะเวลา
ดําเนินงาน 1 ปI (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) โดยมี อ.ดร.มลธิรา ศรีถาวร เปSนหัวหน/าโครงการ สัดส+วน
รับผิดชอบ ร/อยละ 60  และ อ.ดร.สุทธิเดช  ปรีชารัมย เปSนผู/ร+วมโครงการ สัดส+วนรับผิดชอบ ร/อยละ 40  

ในการนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา สนับสนุน และรองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการ
วิชาการ นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา  

ร ายละ เ อียดสืบค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WF0YDLIN 
หรืออ/างอิงท่ี WF0YDLIN เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2556    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

4.12 ขออนุมัติเปrดหลักสูตร ศศ.บ.(รัฐศาสตร�) ภาคปกติ 

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร เสนอขออนุมัติเปCดหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชารัฐศาสตร 
โดยใช/หลักสูตร ศศ.บ.(รัฐศาสตร) คณะสังคมศาสตร บางเขน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ตามแผนรับนิสิตใหม+ จํานวน 
80 คน/ปI ท้ังนี้ภาควิชารัฐศาสตรฯ คณะสังคมศาสตร  ไม+ขัดข/องแต+มีเง่ือนไขโดยขอให/จัดคณาจารยผู/รับผิดชอบให/
เปSนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร  

โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร ได/นําเสนอเอกสารประกอบการขอเปCดหลักสูตร ประกอบด/วย
แบบรายงานการวิเคราะหความเปSนไปได/ในการนําหลักสูตรมาเปCดสอนฯ รายงานวิจัยสถาบัน และเอกสารหลักสูตร 
ศศ.บ.สาขาวิชารัฐศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ.2) โดยท่ีประชุมคณะกรรมการฝ(ายการศึกษาคณะฯ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาแล/วเห็นชอบให/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาต+อไป  

รายละ เ อียดสืบค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XL0THV48 
หรืออ/างอิงท่ี XL0THV48 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556    
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ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

4.13 ขออนุมัติเปrดหลักสูตร บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ภาคพิเศษ 

ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ เสนอขออนุมัติเปCดหลักสูตร บธ.บ.สาขาการบัญชีบริหาร 
ภาคพิเศษ โดยใช/หลักสูตร บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ตามแผนรับนิสิตใหม+ จํานวน 50 คน/ปI ท้ังนี้โครงการฯ ได/เปCดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ภาคปกติ ต้ังแต+ปI
การศึกษา 2556    

โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ ได/นําเสนอเอกสารประกอบการขอเปCดหลักสูตร ประกอบด/วย
แบบโครงการหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) รายงานวิจัยสถาบันมาด/วยแล/ว ท้ังนี้ท่ีประชุม
คณะกรรมการฝ(ายการศึกษาคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 พิจารณาแล/ว
เห็นชอบให/นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาต+อไป  

ร ายละ เ อียดสืบค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XL0TA81G  
หรืออ/างอิงท่ี XL0TA81G เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

4.14 สรุปตัวบ1งช้ี ค1าเปMาหมาย และผู&รับผิดชอบของแผนยุทธศาสตร� ศวท. ประจําป@ 2556 และ 2557 
และสรุปตัวบ1งช้ี ค1าเปMาหมาย และผู&รับผิดชอบของแผนปฏิบัติการ ศวท. ประจําป@ 2556 และ 
2557  

4.15 สรุปตัวบ1งช้ีแผนปฏิบัติการประจําป@ท่ีสอดคล&องกับตัวบ1งช้ีแผนยุทธศาสตร� ศวท.  

4.16 สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป@งบประมาณเงินรายได& 2556 ไตรมาสท่ี 4  

ด/วยรองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา ขอเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา รวม 3 วาระ 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด สื บ ค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XE0XKFM7 ห รื อ อ/ า ง อิ ง ท่ี 
XE0XKFM7 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556   

อนึ่ง เอกสารประกอบวาระท่ี 4.16 มีแก/ไขข/อมูลของฝ(ายรายละเอียดจะแจ/งเพ่ิมเติมในวันประชุม  
ดังนี้ 

ลําดับท่ี 5  ฝ(ายประกันคุณภาพ   % ท่ีดําเนินการแล/ว  จาก 66.7% เปSน 100%  

ลําดับท่ี 6  ฝ(ายวางแผนและพัฒนา  % ท่ีดําเนินการแล/ว  จาก 0.0% เปSน 50%    

ลําดับท่ี 27 สํานักงานเลขานุการ  % ท่ีดําเนินการแล/ว  จาก 66.7% เปSน 100% 

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    

1. เห็นชอบให/ดําเนินการตามสรุปตัวบ+งชี้ ค+าเป|าหมาย และผู/รับผิดชอบของแผนยุทธศาสตร ศวท. 
ประจําปI 2556 และ 2557 และสรุปตัวบ+งชี้ ค+าเป|าหมาย และผู/รับผิดชอบของแผนปฏิบัติการ ศวท. ประจําปI 2556 
และ 2557 (วาระท่ี 4.14)  
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2. เห็นชอบตามสรุปตัวบ+งชี้แผนปฏิบัติการประจําปIท่ีสอดคล/องกับตัวบ+งชี้แผนยุทธศาสตร ศวท. 
(วาระท่ี 4.15)  

3. ให/ผู/บริหารฝ(าย หน+วยงาน/โครงการ ท่ีมีผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปI
งบประมาณเงินรายได/ 2556 ไตรมาสท่ี 4 น/อยกว+าร/อยละ 80 พิจารณาตรวจสอบ และรายงานผลให/ฝ(ายวางแผนฯ 
ทราบ 

4. ให/ใช/เกณฑเฉลี่ยผลการประเมินตามตัวบ+งชี้แผนยุทธศาสตร (ตัวบ+งชี้ ท่ี 10) และตัวบ+งชี้
แผนปฏิบัติการฯ (ตัวบ+งชี้ท่ี 20)  

4.17 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� ระยะ 4 ป@ (พ.ศ.2557 – 
2560) ตามยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� ระยะ 10 ป@ (พ.ศ. 2556-2565)  

ด/วยกองแผนงานมีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว 1214 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 โดยแจ/งว+าสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปI (พ.ศ.2556 - 2565) 
ในการประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 แล/วมอบให/คณะกรรมการกําหนดนโยบาย เป|าหมายและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แต+งต้ัง ไปพิจารณาปรับปรุงให/เหมาะสมเพ่ือให/ฝ(ายบริหารนําไปจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงส+งแผนยุทธศาสตรฯ มาเพ่ือขอให/หน+วยงานเผยแพร+แผนยุทธศาสตรฯ ให/
หน+วยงานและบุคลากรในสังกัดเพ่ือนําไปปฏิบัติต+อไป นั้น   

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู/บริหารระดับหน+วยงาน และมีการจัดกลุ+มภารกิจเชิง
บูรณาการ ในการนี้จึงขอให/หน+วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตรของหน+วยงานให/สอดคล/องกับแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปI (พ.ศ. 2556 - 2565) และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ระยะ 4 ปI (พ.ศ. 2557 - 2560) โดยโปรดกรอกข/อมูลตามแบบฟอรม (เอกสารแนบ 2) ส+งมายังกองแผนงาน ภายใน
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ในรูปของเอกสารและซีดี โดยผ+านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
หน+วยงาน ท้ังนี้กองแผนงาน ได/แนบต/นฉบับเดิมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ระยะ 10 ปI (พ.ศ.2556 – 
2565) ของหน+วยงานท่ีเคยจัดส+งให/กองแผนงานมาด/วย (เอกสารแนบ 1) เพ่ือเปSนข/อมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปIมาด/วย ท้ังนี้หน+วยงานสามารถดาวนโหลดเอกสารแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 10 ปI 
(พ.ศ. 2556 - 2565) และแบบฟอรมแผนปฏิบัติการประจําปI พ.ศ. 2557 - 2560 (เอกสารแนบ 2) ได/ท่ีเว็บไซตกอง
แผนงาน www.planning.ku.ac.th  รายละเอียดอ/างอิงท่ี WW0WA89J เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WW0WA89J  

สํานักงานเลขานุการ ได/นําเสนอผู/บริหาร หัวหน/าหน+วยงานภายใน/โครงการ เพ่ือทราบและ
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปI และนําเสนอฝ(ายวางแผน โดยมอบคุณสินาพร รวบรวม
ภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ท้ังนี้กองแผนงานได/มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/1346 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2556 เพ่ือรายงานความคืบหน/าการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปI (พ.ศ. 2557-2560) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และได/กําหนดปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในระยะ 4 ปI (พ.ศ. 2557-
2560) รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XK0OLRF2 หรืออ/างอิงท่ี 
XK0OLRF2 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556    

อนึ่ง หัวหน/างานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ได/รับทราบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปI 
2557 ตามโครงการ KM ซ่ึงกําหนดให/ทุกหน+วยงานจัดส+งวันท่ี 27 พ.ย. 2556 โดยชี้แจงให/ฝ(ายวางแผน ทราบเพ่ิมเติม 
ดังนี้  
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1. กองแผนงานแจ/งให/หน+วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ในระยะ 10 ปI ซ่ึงได/แนบ
ต/นฉบับเดิมท่ีคณะฯ ส+งไปแล/วกลับมาให/ทบทวนใหม+เพ่ือให/สอดคล/องกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ในระยะ 
10 ปI   

2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในระยะ 4 ปI หน+วยงานต/องทําตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ซ่ึงควรพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปI (พ.ศ.2555 - 2558) ท่ีทุกหน+วยงานจัดทําแผนฯ ไว/แล/ว และปรับ
ทบทวนเข/าแบบฟอรม โดยนําโครงการต+างๆ เข/ามาไว/ในแผนยุทธศาสตรฯ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือปรับโครงการใหม+ให/
สอดคล/องกับมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีตัวชี้วัด เป|าหมายผลผลิต และงบประมาณ 

ท้ังนี้งานนโยบายและแผน ได/ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) ระยะ 4 ปI (พ.ศ.2557 
- 2560) ตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และนําแผนยุทธศาสตร 10 ปI ของคณะฯ ท่ีเคยส+งมหาวิทยาลัย มา
ดําเนินการใส+ข/อมูลให/เรียบร/อยแล/ว แต+ข/อมูลดังกล+าวยังไม+ครอบคลุมตามแนวทางฯของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด ในการนี้
ได/แจ/งหัวหน/าหน+วยงานภายใน/โครงการ เพ่ือพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก/ไข เพ่ิมเติมข/อมูล ดังนี้    

1. ขอให/ใส+โครงการย+อย ตามแนวทางการดําเนินการ และภายใต/โครงการใหญ+ของมหาวิทยาลัย 
และพร/อมระบุตัวชี้วัด เป|าหมายผลผลิต และงบประมาณ  

2. ปรับแผนการใช/เงินรายได/ ปIงบประมาณ 2557 ตามความประสงคของหน+วยงาน โดยบรรจุแผน
กิจกรรม/โครงการไว/ในแผนปฏิบัติการ ประจําปI  2557- 2560 เพ่ือใช/เปSนแผนเงินรายได/ ประจําปI 2558  

ร ายละ เ อียดสืบค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XL013U73 
หรืออ/างอิงท่ี XL013U73 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 ไฟล *.xlsx หรือท่ี ไฟล *.pdf อ/างอิงท่ี XL0SF0A5 เม่ือวันท่ี 
22 พฤศจิกายน 2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XL0SF0A5  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให/ยกเลิกการพิจารณาวาระท่ี 4.17 ตามร+างท่ีงานนโยบายและแผนเสนอ
พิจารณา โดยมอบรองคณบดีฝ(ายวางแผนและพัฒนา ดําเนินการต+อไป  

4.18 การเสนอช่ือผู&ท่ีสมควรได&รับทุนส1งเสริมกลุ1มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)  

ด/วยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มีหนังสือท่ี นร 6208/2128/2556 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 
2556 ขอความร+วมมือในการเสนอชื่อผู/ท่ีสมควรได/รับทุนส+งเสริมกลุ+มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจําปI 2557 
จํานวนไม+เกิน 3 ท+าน โดยโปรดใช/แบบฟอรมตามสิ่งท่ีส+งมาด/วย และเสนอชื่อพร/อมข/อมูลถึงฝ(ายวิชาการ สํานักกองทุน
สนับสนุนการวิจัย หรือส+งทางโทรสาร หมายเลข 0-2278-8248 ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 นั้น  

สํานักงานเลขานุการคณะฯ ได/แจ/งผู/บริหาร หน+วยงานภายใน/โครงการ ทราบ เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อ
ผู/ท่ีสมควรได/รับทุนส+งเสริมกลุ+มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจําปI 2557 นําเสนอคณบดีพิจารณา และรวบรวม
นําเสนอคณะกรรมกาประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2556 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 กําหนดให/เสนอชื่อ
พร/อมแบบฟอรม ภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 รายละเอียดอ/างอิงท่ี WW0XED7C เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2556 
หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?WW0XED7C   

บัดนี้ครบกําหนดเวลา และตรวจสอบแล/วไม+มีหน+วยงานใดพิจารณาเสนอชื่อ ดังนั้นจึงขอนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ โดยไม+พิจารณาเสนอชื่อ  
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4.19 การจัดทําแผนวิเคราะห�อัตรากําลังระยะ 4 ป@ ในการพิจารณาต1อเวลาราชการ ป@ 2557  

ด/วยกองการเจ/าหน/าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/ว 5730 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 แจ/งให/
คณะจัดทําแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ 4 ปI ในการพิจารณาต+อเวลาราชการ ในปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ร า ยล ะ เ อี ย ดสื บ ค/ น ท่ี  http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XD0NUK9H ห รื อ อ/ า ง อิ ง ท่ี 
XD0NUK9H เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ได/แจ/งหน+วยงาน/โครงการทราบ เพ่ือจัดทําแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ 4 ปI 
ในการพิจารณาต+อเวลาราชการ ในปIงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังนี้  

1. จัดทําแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ 4 ปI ในการพิจารณาต+อเวลาราชการ เปSนกรอบการ
พิจารณาโดยวิเคราะหจากโครงสร/างอายุของคณาจารยในป4จจุบัน ข/อมูลสาขาวิชาท่ีขาดแคลน และเปSนความต/องการ
ของมหาวิทยาลัยท่ีจําเปSนต/องรักษาให/ปฏิบัติต+อภายหลังเกษียณอายุราชการ  

2. กําหนดจํานวนและคุณสมบัติของคณาจารยท่ีต/องการให/ต+อเวลาราชการท่ีชัดเจนเปSนราย
สาขาวิชา เปSนรายปI โดยกรอกข/อมูลตามแบบฟอรมท่ี 1 และจัดส+งกองการเจ/าหน/าท่ีภายในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 
เพ่ือรวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัย หากพ/นจากกําหนดดังกล+าวแล/ว มหาวิทยาลัยจักถือว+าคณะฯ ไม+มีสาขาวิชาท่ีขาด
แคลน และจําเปSนต/องรักษาคณาจารยให/ปฏิบัติงานต+อภายหลังเกษียณอายุราชการ  

พร/อมนี้มหาวิทยาลัยได/แนบประกาศ ระเบียบท่ีเก่ียวข/องมาด/วยแล/ว โดยหน+วยการเจ/าหน/าท่ี
ตรวจสอบ และประสานงานให/หน+วยงานจัดทําแผนตามข/อ 1 และดําเนินการตามข/อ 2 เพ่ือรวบรวมและดําเนินการตาม
ระเบียบฯ   

อนึ่ง คณะฯ มีข/าราชการผู/ดํารงตําแหน+ง รองศาสตราจารยข้ึนไป เกษียณอายุราชการในปI 2557 
จํานวน 1 ราย คือ รศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
เนื่องจากสายวิชาวิทยาศาสตร ยังมิได/มีการประชุมคณะกรรมการประจําสายวิชาวิทยาศาสตร ดังนั้น 

ประธานจึงขอให/สายวิชาวิทยาศาสตรดําเนินการ และแจ/งผลการพิจารณาให/คณะฯ ทราบเพ่ือแจ/งมหาวิทยาลัยภายใน
วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 และท่ีประชุมได/พิจารณาให/แต+งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การต+อเวลาราชการของข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศเม่ือวันท่ี 1 
กุมภาพันธ 2556 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ ให/สายวิชาท่ีเก่ียวข/อง จัดส+งแผนวิเคราะหอัตรากําลังระยะ 4 ปI ในการ
พิจารณาต+อเวลาราชการ ปI 2557 และ ปI 2558 – 2560 และเห็นชอบให/แต+งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองของสายวิชา
วิทยาศาสตร ตามองคประกอบ และให/มีหน/าท่ีตามประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้  

1.  รองคณบดีฝ(ายวิชาการ   ประธานกรรมการ  
2.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร (ผู/แทน ก.บ.ม. 1 คน) กรรมการ  
3.  คณาจารยในสายวิชาวิทยาศาสตร (1 คน) กรรมการ  
4.  คณาจารยในสายวิชาคณิตศาสตรฯ (1 คน) กรรมการและเลขานุการ  

วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 รายงานการใช&สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนตุลาคม 2556 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟ|าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต+เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต/องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
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ประหยัดพลังงาน และลดค+าใช/จ+ายสาธารณูปโภค ร/อยละ 5 ต+อปI และป4จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใช/พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ 
ประจําปI 2555 เพ่ือลดค+าไฟฟ|าและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู+ในระหว+างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น    

 หน+วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานสถิติข/อมูลการใช/สาธารณูปโภค(ค+าไฟฟ|า ค+า
โทรศัพท ค+าน้ํามันเชื้อเพลิง) ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 รายละเอียดอ/างอิงท่ี XI1BFZKY วันท่ี 22 พฤศจิกายน 
2556 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?XI1BFZKY     

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

6.2 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/2556 

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท/ายของทุกเดือน นั้น  

เพ่ือให/การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได/ล+วงหน/า จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 12/2556 ประจําเดือนธันวาคม 2556 ในวันจันทรท่ี 23 
ธันวาคม 2556 เวลา 9.30 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพร/อมรายละเอียดภายในวันพุธท่ี 18 ธันวาคม 2556 และ
จัดส+งระเบียบวาระการประชุมให/คณะกรรมการฯ ภายในวันศุกรท่ี 20 ธันวาคม 2556  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

6.3 การประเมินความพึงพอใจของผู&ใช&บัณฑิต  

ด/วยกองแผนงาน ติดตามผลการกรอกข/อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิต ประจําปI 
2555 ซ่ึงขาดข/อมูลอยู+ จํานวน 43 ชุด ฝ(ายกิจการนิสิตอยู+ในระหว+างดําเนินการติดตามเพ่ือกรอกข/อมูลในระบบภายใน
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 ดังนั้นฝ(ายกิจการนิสิตขอความร+วมมือช+วยประสานงานกับศิษยเก+าเพ่ือจัดส+งแบบประเมิน
ส+งกลับให/คณะฯ ด/วย  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

6.4 การขอใช&พ้ืนท่ีในช1วงงานเกษตรกําแพงแสน 

รองคณบดีฝ(ายบริหารแจ/งว+า คณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ จัดพ้ืนท่ีเพ่ือให/ผู/ประกอบการเช+าพ้ืนท่ี
จําหน+ายสินค/าและบริการ ช+วงงานเกษตรกําแพงแสน ระหว+างวันท่ี 1-10 ธันวาคม 2556 โดยช+วงบ+ายวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2556 นี้จะเปCดให/จองพ้ืนท่ี ดังนั้นหน+วยงาน/โครงการ ชมรม ชุมนุม และสโมสรนิสิตท่ีประสงคจะขอใช/
พ้ืนท่ีเพ่ือจัดกิจกรรม หรือหารายได/ หากยังมิได/แจ/งข/อมูลให/คณะกรรมการทราบ ขอให/แจ/งข/อมูลด+วน  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 12.25 น.  

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู/บันทึกรายงานการประชุม   

 

 


