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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 5/2557 

วันจันทร�ท่ี 19 พฤษภาคม 2557  
ณ ห)อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู)มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ  
2. ผศ.นพพร   รัตนช"วง รองคณบดีฝ&ายบริหาร  กรรมการ 
3. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ&ายวิชาการ    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.ปริทรรศน  นฤทุม ผู/ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
8. อ.ดร.แตงอ"อน พรหมมิ ผู/แทนคณาจารย  กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ (อาจารยประจํา) กรรมการ  
10. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 

ผู)เข)าร3วมประชุม  
1. รศ.ดร.จงรักษ แก/วประสิทธิ์ รองคณบดีฝ&ายวางแผนและพัฒนา  
2. อ.ภัทรพร จินตกานนท รองคณบดีฝ&ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. รศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  รองคณบดีฝ&ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ  
4. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ"ม หัวหน/าศูนยส"งเสริมการวิจัยและถ"ายทอดเทคโนโลยี  
5. อ.ดร.ปEติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 
6. อ.ดร.ศศิมลฑล  ม"วงศรีจันทร ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส   
7. อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
8. อ.ดร.พงศพันธ ศรีเมือง ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
9. รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร  
10. อ.เพ็ญสินี กิจค/า แทน ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 
11. อ.ดร.อนามัย  ดําเนตร ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

  ผู/ช"วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม 
เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ)งเพ่ือทราบ 

-   

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2557 

 ประธานขอเสนอให/ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร และ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันจันทรท่ี 28 เมษายน 2557 ซ่ึงนําเสนอในระบบ AMS e-Office เพ่ือรับรองเรียบร/อย
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แล/วรายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?26003ZUE หรืออ/างอิงท่ี 
26003ZUE เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2557 และได/นําเสนอในการประชุมพร/อมนี้ด/วยแล/ว     

 ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม      

วาระท่ี  3 เรื่องแจ)งเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2557   
 ตามท่ีกําหนดให/หน"วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
แจ/งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   
 งานนโยบายและแผน สรุปรายงานผลการดําเนินงานของหน"วยงานภายใน/โครงการ และฝ&ายต"างๆ 
ประจําเดือนเมษายน 2557 รายงานเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2G14S9BQ เม่ือวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2557 หรือท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2G14S9BQ  ดังนี้  
ลําดับ 

ท่ี หน3วยงาน 
การนําส3งรายงาน 

มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 

1 ฝ&ายบรหิาร 27 มี.ค.57 27 มี.ค.57 8 พ.ค.57 
2 ฝ&ายวิชาการ   10 มี.ค.57 10 เม.ย.57  8 พ.ค.57 
3 ฝ&ายวิจัยและบริการวิชาการ ไม"มรีายงาน ไม"มรีายงาน ไม"มรีายงาน 
4 ฝ&ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 12 มี.ค.57 10 เม.ย.57  8 พ.ค.57 
5 ฝ&ายกิจการนิสติ  5 มี.ค.57 8 เม.ย.57  8 พ.ค.57 
6 ฝ&ายวางแผนและพัฒนา 7 มี.ค.57 8 เม.ย.57   6 พ.ค.57 
7 ฝ&ายประกันคุณภาพ 10 มี.ค.57 8 เม.ย.57  6 พ.ค.57 
8 ฝ&ายวิเทศสัมพันธและบัณฑิตศึกษา  10 มี.ค.57 8 เม.ย.57  8 พ.ค.57 
9 สายวิชาคณติศาสตร 3 มี.ค.57 9 เม.ย.57  6 พ.ค.57 
10 สายวิชาวิทยาศาสตร 15 มี.ค.57 20 เม.ย.57 จะจัดส"งภายหลัง 

11 สายวิชาศิลปศาสตร 13 มี.ค.57 11 เม.ย.57 จะจัดส"งภายหลัง 

12 โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ 7 มี.ค.57 10 เม.ย.57 จะจัดส"งภายหลัง 

13 โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ 25 มี.ค.57 21 เม.ย.57 จะจัดส"งภายหลัง 

14 โครงการปริญญาตรเีทคโนโลยสีารสนเทศ ภ.พิเศษ 25 มี.ค.57 21 เม.ย.57 จะจัดส"งภายหลัง 

15 โครงการปริญญาตรบีริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภ.พิเศษ 7 มี.ค.57 3 เม.ย.57 28 เม.ย.57 
16 โครงการปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท"องเท่ียว) ภาคพิเศษ   25 มี.ค.57 21 เม.ย.57 จะจัดส"งภายหลัง 

17 โครงการปริญญาโท วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร)  25 มี.ค.57 21 เม.ย.57 จะจัดส"งภายหลัง 

18 โครงการปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 25 มี.ค.57 24 เม.ย.57 จะจัดส"งภายหลัง 

19 ศูนยส"งเสริมการวิจัยและถ"ายทอดเทคโนโลย ี 11 มี.ค.57 21 เม.ย.57 12 พ.ค.57 
20 สํานักงานเลขานุการ 7 มี.ค.57 8 เม.ย.57  6 พ.ค.57 
21 โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 25 มี.ค.57 21 เม.ย.57 จะจัดส"งภายหลัง 

22 โครงการจัดตั้งสายวิชาฟEสิกส 10 มี.ค.57 9 เม.ย.57  12 พ.ค.57 
23 โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 12 มี.ค.57 18 เม.ย.57  14 พ.ค.57 
24 โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 25 มี.ค.57 21 เม.ย.57 จะจัดส"งภายหลัง 

25 โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 25 มี.ค.57 24 เม.ย.57   พ.ค.57 
26 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 14 มี.ค.57 10 เม.ย.57   พ.ค.57 
27 โครงการจัดตั้งสายวิชาภาษาอังกฤษ 10 มี.ค.57 ไม"มรีายงาน ไม"มรีายงาน 
28 โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 10 มี.ค.57 8 เม.ย.57   พ.ค.57 

รวมหน3วยงานท่ีไม3ส3งรายงาน 1 2 13 
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ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  

3.2 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ)าง งบลงทุน ประจําป? 2557   

หน"วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ/างรายการครุภัณฑ ประจําปl 
2557 เงินงบประมาณ ประจําปl 2557 และผลการจัดซ้ือจัดจ/างเงินรายได/ ประจําปl 2557 ไตรมาสท่ี 2 (ต้ังแต"วันท่ี 1 
ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557) รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2I14N6ON เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 หรือสืบค/น
ท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2I14N6ON    

 เนื่องจากงานงบประมาณ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10105/ว.06242 
ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การเร"งรัดติดตามการใช/จ"ายเงินงบประมาณรายจ"ายประจําปl พ.ศ. 2557  โดยขอให/
หน"วยงานเร"งรัดดําเนินงานและการเบิกจ"ายเงินงบประมาณเพ่ือให/เปoนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช/จ"ายเงิน
งบประมาณงบลงทุน ภายในไตรมาสท่ี 2 ต/องเบิกจ"ายได/เม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 2 (31 มีนาคม 2557) ได/ไม"น/อยกว"าร/อยละ 35 
และเบิกจ"ายภาพรวมได/ไม"น/อยกว"าร/อยละ 46 นั้น รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2H0T64QH เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 หรือ
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2H0T64QH  โดยสรุปสิ้นไตรมาสท่ี 2 งบลงทุนเงิน
งบประมาณ เบิกจ"ายได/ร/อยละ 44.90  และเบิกจ"ายในภาพรวมได/ร/อยละ 86.29 ซ่ึงเปoนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  

อนึ่ง หน"วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ได/ตรวจสอบรายงานสรุปอัตราส"วนงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ข/อมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 เรียงตามหมวดรายจ"าย แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2I10B9YW หรืออ/างอิงท่ี 2I10B9YW เม่ือวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2557 โดยสรุป ดังนี้  

เงินเดือน    เบิกจ"ายแล/ว 52.45% 
ค"าจ/างประจํา   เบิกจ"ายแล/ว 49.09%  
ค"าจ/างชั่วคราว   เบิกจ"ายแล/ว 59.55%  
ค"าตอบแทนใช/สอยและวัสดุ  เบิกจ"ายแล/ว 53.91% 
เงินอุดหนุน    เบิกจ"ายแล/ว 100% 
ค"าครุภัณฑ    เบิกจ"ายแล/ว 79.83% 
ค"าสาธารณูปโภค   เบิกจ"ายแล/ว 100%  

รวม 77,568,100 บาท เบิกจ"ายแล/ว 61,824,251.97 บาท คิดเปoนร/อยละ 79.70  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการก3อสร)างอาคาร  

 หน"วยพัสดุ สํานักงานเลขานุการ รายงานความก/าวหน/าในการดําเนินงานโครงการก"อสร/างอาคาร 2 
โครงการ จากเงินกู/ สอ.มก. และ เงินกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (บัญชีกองทุนพัฒนานิสิตฯ) 
ประจําปl 2557 รายละเอียด  ดังนี้    

ลําดับท่ี โครงการ วงเงินค"าก"อสร/าง ความก/าวหน/าในการดําเนินงาน 
1 โครงการก"อสร/างอาคารศูนย

การศึกษาอุตสาหกรรมบริการ
นานาชาติ 

438,700,000 บาท  
 

ได/ตรวจรับงานก"อสร/าง งวดท่ี 5 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2557 
ป4จจุบันอยู"ในระหว"างดําเนินงาน งวดท่ี 6 ซ่ึงมีรายละเอียด
ของงานดังน้ี 
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สัญญาเริ่ม 12 มีนาคม 2556  วันสิ้นสุดสัญญา 28 สิงหาคม 
2558  งวดงาน/เงิน 15 งวด 
ระยะเวลาก"อสร/างตามสัญญา  900  วัน 
ใช/เวลาในการก"อสร/างไปแล/ว   379  วัน 
เหลือระยะเวลาก"อสร/างตามสัญญา  524  วัน 
ความก/าวหน/าตามแผนงานหลัก     37.54 % 
ความก/าวหน/าท่ีทําได/จริง             39.59 % 
ช/ากว"าแผนงานหลัก คิดเปoน%       1.67 % 
เร็วกว"าแผนงานหลัก คิดเปoนวัน       15 วัน     
เบิกจ"ายเงินประจํางวดแล/ว  65,805,000.- บาท คงเหลือ 
372,895,000 บาท  

2 โครงการก"อสร/างอาคารกิจกรรม
นิสิต 

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

ตรวจรับงานก"อสร/าง งวดท่ี 4 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 
เรียบร/อยแล/ว สัญญาเริ่ม 3 พฤษภาคม 2556  วันสิ้นสุด
สัญญา 8 มกราคม  2557 ขยายเปoนวันท่ี  20 พฤษภาคม 
2557   
ระยะเวลาก"อสร/างตามสัญญา  250  วัน + 132 วัน เปoน 
382 วัน  งวดงาน/งวดเงิน 5 งวด  และอนุมัติเพ่ิมวงเงินค"า
ก"อสร/าง 400,000 บาท  ป4จจุบันอยู"ในระหว"างดําเนินงาน 
ผลงานงวดท่ี 4  มีรายละเอียดของงาน ดังน้ี 
- ก"ออิฐผนังช้ันท่ี 1 แล/วเสร็จ   99% 
- ก"ออิฐผนังช้ันท่ี 2 แล/วเสร็จ   99% 
- ก"ออิฐผนังช้ันท่ี 3 แล/วเสร็จ   99% 
- งานฉาบผนังท้ังหมดแล/วเสร็จ 98% 
- ติดตั้งระบบท"อนํ้าเสีย ระบบท"อสุขาภิบาลแล/วเสร็จท้ังหมด  
95%  
- ติดตั้งถังบําบัดนํ้าเสียแล/วเสร็จ  50%  
- ติดตั้งระบบไฟฟzา ช้ันท่ี 1, และ 3 แล/วเสร็จ ช้ันดาดฟzา ไม"
น/อยกว"า 40%  รวม 65%   
- ติดตั้งประตู – หน/าต"างช้ันท่ี 1 แล/วเสร็จ ช้ันท่ี 2 ไม"น/อย
กว"า 50%  รวม 70%  
- ติดตั้งประตู – หน/าต"างช้ันท่ี 3 แล/วเสร็จไม"น/อยกว"า 50% 
แล/วเสร็จ  
- จัดเตรียมวัสดุสําหรับงวดงานต"อไปไม"น/อยกว"า 30% แล/ว
เสร็จ  
- จัดทํารายงานความคืบหน/าการก"อสร/างประจําเดือนส"ง
มอบแก"ผู/จัดจ/าง  แล/วเสร็จ  
รวมปริมาณงานงวดท่ี 4  100% ทําได/ 97.22%  
ผลงานงวดท่ี 5  มีรายละเอียดของงาน ดังน้ี 
- ประสานระบบบําบัดนํ้าเสียท้ังหมดแล/วเสร็จ ทําได/ 0.0%  
- ประสานระบบท"อนํ้าดี ท"อรับนํ้าฝนแล/วเสร็จ ทําได/ 0.0% 
- ติดตั้งระบบท"อทุกชนิดภายในอาคารแล/วเสร็จ ทําได/ 98% 
- ติดตั้งอุปกรณห/เองนํ้าท้ังหมดแล/วเสร็จ ทําได/ 0.0%  
- ติดตั้งประตู – หน/าต"างแล/วเสร็จท้ังหมด ทําได/ 0.0%  
- ติดตั้งสุขภัณฑในห/องนํ้ารวมท้ังอุปกรณลอยตัวท้ังหมดแล/ว
เสร็จ ทําได/ 20.0%  
- รางและท"อระบายนํ้าท้ังหมดแล/วเสร็จ ทําได/ 0.0% 
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- ติดตั้งระบบนํ้าท้ิงท้ังหมดภายในอาคาร ทําได/ 98% 
- ติดตั้งงานไฟฟzาส"วนท่ีเหลือแล/วเสร็จ ทําได/ 0.0% 
- งานสีท้ังหมดงานอุปกรณตกแต"งอาคาร งานเบ็ดเตล็ด และ
งานอ่ืนๆ ท่ีเหลือให/แล/วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการ
พร/อมท้ังทําความสะอาดสถานท่ีก"อสร/างให/เรียบร/อยแล/ว
เสร็จท้ังหมด ทําได/ 45% 
- จัดทํารายงานความคืบหน/าการก"อสร/างประจําเดือนส"ง
มอบแก"ผู/จัดจ/าง แล/วเสร็จ  
รวมปริมาณงานงวดท่ี 5  100% ทําได/ 26.10% 
ปริมาณงานสะสมรวมท้ังโครงการ 100% ทําได/ 64.55%  ณ 
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557  
ใช/เวลาในการก"อสร/างไปแล/ว   362  วัน 
เหลือระยะเวลาก"อสร/างตามสัญญา  20 วัน 
ความก/าวหน/าท่ีทําได/จริง        64.55%   
ช/ากว"ากําหนดส"งงานงวดท่ี 4 จํานวน 162 วัน  
เบิกเงินประจํางวดแล/ว 8,882,900 บาท 
คงเหลือ 5,183,100 บาท   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม    รับทราบ  

3.4 การเสวนาผลการประเมินตามตัวบ3งช้ีและวิสัยทัศน�อุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2555 – 2559 

ด/วยกองแผนงาน มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/- ลงวันท่ี 24 เมษายน 2557 แจ/งรายงานการเสวนาผล
การประเมินตามตัวบ"งชี้และวิสัยทัศนอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2555 – 2559 ท่ีศูนยการประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี 
เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2E0UUS2R เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2E0UUS2R โดยสรุปสาระสําคัญท่ีประชุมได/ ดังนี้  

1. วัตถุประสงคของการจัดงาน 

1) เพ่ือให/ทราบและเข/าใจสภาพอุดมศึกษาไทยจากผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 ตามข/อมูล ณ ปl 2556 

2) ให/มีส"วนร"วมในการนําเสนอแผนอุดมศึกษาฯ ฉบับท่ี 11 ไปปฏิบัติ  

3) ให/มีส"วนร"วมในการทบทวนตัวบ"งชี้และเปzาหมายของแผนฯ 11  

4) สร/างเครือข"ายระดับประเทศเพ่ือพัฒนาองคความรู/ด/านการวางแผนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร
อุดมศึกษาไทย และเกิดวิสัยทัศนร"วมของอุดมศึกษา 

2. ผลการดําเนินงานของกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปl ณ ปl 2554 บรรลุเปzาหมาย 1 ตัวบ"งชี้ ไม"บรรลุ 
9 ตัวบ"งชี้ รอเก็บข/อมูล 8 ตัวบ"งชี้  

 ผลการดําเนินงานตามแผนอุดมศึกษา 15 ปl บรรลุเปzาหมาย 17 ตัวบ"งชี้จาก 26 ตัวบ"งชี้  

 สัดส"วนนักศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : วิทยาศาสตรสุขภาพ : สังคม เปzาหมาย 40:10:50 
ผล 32:4:64   

 สัดส"วนนักศึกษา ม/ส จํากัดรับ : ม/ส ไม"จํากัดรับ : ม/ส เอกชน เปzาหมาย 64:21:15 ผล 
62:23:15 
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3. ผลการวิเคราะหตําแหน"งยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยอยู"ท่ี WT Strategy และอีก 10 ปl ข/างหน/า
จํานวนผู/สมัครเรียนจะลดลงตามการลดอัตราการเกิด มหาวิทยาลัยต"าง ๆ จึงควรจับมือให/อยู"ใน Alignment เดียวกัน
เพ่ือแข"งขันกับประเทศอ่ืนในอาเซียน ไม"ควรแข"งขันกันเองเช"นป4จจุบัน  

4. อีกประมาณ 5 เดือน สกอ. จะส"งหนังสือขอผลการดําเนินงานในระยะแผนฯ 11 และข/อเสนอ
ทบทวนแผน รวมท้ังให/ร"วมจัดทําแผนฯ 12  

5. การเสวนา Matching แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับ สกอ. ได/เสนอตัวอย"างของ มจธ. และ 
ม.หอการค/าไทย ซ่ึงมีแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีแตกต"างจากแผนอุดมศึกษาฯ ฉบับท่ี 11 แต"สามารถนําตัวบ"งชี้
มาตอบตัวบ"งชี้ในแผนฯ 11 ได/   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ      

3.5 การตรวจสอบแผนการรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป?
การศึกษา 2557-2560(ระยะ 4 ป?)  

ด/วยกองบริการการศึกษา(กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/ว0391 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2557 แจ/งขอให/ตรวจสอบแผนการรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปlการศึกษา 2557-
2560 (ระยะ 4 ปl) ตามเอกสารแนบ ข. โดยให/ตรวจสอบความถูกต/อง จํานวนรับนิสิตของคณะฯ เทียบกับจํานวนรับนิสิต
ของกองแผนงาน กรณีมีการแก/ไข ขอให/แก/ไขด/วยปากกาสีแดงในเอกสารแนบ และส"งคืนกองบริการการศึกษา 
(กําแพงแสน)ภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ในการนี้ได/แจ/งฝ&ายวิชาการ ฝ&ายบัณฑิตศึกษา หน"วยงาน/โครงการและ
ผู/เก่ียวข/องทราบเพ่ือดําเนินการเรียบร/อยแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2E0NO9XG เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 หรือ
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2E0NO9XG  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.6 ความก)าวหน)าในการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�  

ด/วยกองกลาง มีหนังสือท่ี ศธ 0513.10102/ว 0707 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2557 แจ/งประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?210MS7FE หรืออ/างอิงท่ี 210MS7FE เม่ือวันท่ี 
29 เมษายน 2557 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด/วย  

1) ศาสตราจารยสืบศักด์ิ  สนธิรัตน   ประธานคณะกรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู/ทรงคุณวุฒิ 

2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 2 คน  
2.1) ผู/ช"วยศาสตราจารยเฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ  กรรมการ 
2.2) อาจารยอุบล  ทองป4ญญา   กรรมการ  

3) ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอกด/านวิชาการท่ีอยู"ในแวดวงการศึกษา หรือวิชาการท่ีเก่ียวข/องกับคณะ และ
ผู/ทรงคุณวุฒิด/านการบริหาร จํานวน 2 คน      
3.1) รองศาสตราจารยฐิตนนท  จารุโรจนกีรติ  กรรมการ  
3.2) รองศาสตราจารยดํารงค  อดุลยฤทธิกุล   กรรมการ 

4) ประธานสภาข/าราชการ มก.     กรรมการ 
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5) รองศาสตราจารยบรรจบ  ภิรมยคํา   กรรมการ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ผู/แทน ก.บ.ม. 

6) ผู/อํานวยการสํานักงานกฎหมาย    เลขานุการ  

ในการนี้ได/รับแจ/งประสานงานกับฝ&ายเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรทางโทรศัพท โดยแจ/งกําหนดวันคณะกรรมการสรรหาพบบุคลากรคณะฯ เพ่ือชี้แจงทําความเข/าใจเก่ียวกับ
ข/อบังคับ และวิธีการสรรหาในวันพุธท่ี 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห/องประชุม (Theater) อาคารการเรียนรู/
ทางภาษา (อาคาร 12) ชั้น 3 และกําหนดวันให/ผู/เข/ารับการสรรหาทุกท"านแสดงวิสัยทัศนฯ ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2557 
เวลา 13.00 น. ณ ห/องประชุม (Theater) อาคารการเรียนรู/ทางภาษา (อาคาร 12) ชั้น 3 สําหรับเอกสารแจ/งกําหนดการ
อย"างเปoนทางการ และหนังสือแจ/งหัวหน/าสํานักงาน/หัวหน/าสายวิชา/หัวหน/าศูนย จะจัดส"งให/หน"วยงานและผู/เก่ียวข/อง
ต"อไป   

อนึ่ง สํานักงานเลขานุการ ได/แจ/งให/บุคลากรทุกท"านทราบในระบบ AMS e-Office เรียบร/อยแล/ว
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2E16NX9A หรืออ/างอิงท่ี 2E16NX9A เม่ือวันท่ี 
12 พฤษภาคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

3.7 การตรวจสอบระบบการเงิน การคลังและพัสดุเพ่ือการมอบงานของคณบดี 

ด/วยรองคณบดีฝ&ายบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบระบบการเงิน การคลังและพัสดุ แจ/ง
รายงานผลการตรวจสอบระบบการเงิน การคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามบันทึกท่ี ศธ 
0513.20401/0141 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2557 โดยสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2557 
สรุปมติท่ีประชุม ดังนี้  

1. การตรวจสอบการเงินและพัสดุคณะฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับคณะฯ ซ่ึง
มหาวิทยาลัยแต"งต้ังอยู"แล/ว มีการดําเนินงาน และรายงานให/มหาวิทยาลัยทราบเปoนรายปl ควรให/คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดดังกล"าวดําเนินงาน  

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได/รับการตรวจสอบการเงิน การคลังและพัสดุโดยสํานักงานตรวจสอบ
เงินแผ"นดิน (สตง.) ดําเนินการ ป4จจุบันได/เข/าพ้ืนท่ีตรวจสอบข/อมูลทุกหน"วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
จะรายงานผลการตรวจสอบให/กับทุกหน"วยงานทราบ 

3. ในส"วนของสํานักงานเลขานุการ ได/มอบให/งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน และหน"วยการ
เจ/าหน/าท่ี จัดเตรียมเอกสารเพ่ือการส"งมอบงานของคณบดีในช"วงเวลาท่ีครบวาระการดํารงตําแหน"ง ในวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2557 เพ่ือส"งมอบงานให/คณบดีวาระต"อไป  

4. ท่ีประชุมมีข/อเสนอแนะเพ่ือให/ได/ข/อมูลการดําเนินงานของคณบดีท่ีจะใช/ประกอบการส"งมอบงาน
ได/สมบูรณยิ่งข้ึน ควรมอบหมายให/รองคณบดี ผู/ช"วยคณบดี หัวหน/าสายวิชา จัดทํารายงานข/อมูลภารงานท่ีคณบดี
มอบหมายท่ีดําเนินการแล/วเสร็จ อยู"ในระหว"างดําเนินการ และยังมิได/ดําเนินการ เพ่ือเปoนข/อมูลส"งมอบให/ผู/บริหารวาระ
ต"อไปใช/เปoนข/อมูลสืบสานงานได/อย"างต"อเนื่อง และส"งผลต"อประสิทธิภาระการบริหารงานต"อไป     

ท้ังนี้ได/รายงานมติท่ีประชุมให/คณบดีทราบแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี 220YZA5I เม่ือวันท่ี 30 
เมษายน 2557 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?220YZA5I  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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3.8 บันทึกช3วยจํา เรื่อง การประชุมช้ีแจงการคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณสําหรับกลุ3มวิจัย/
วิชาการ  

ด/วยรองอธิการบดีฝายวิชาการ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.13102/ว 5848 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2557 เรื่อง 
ขอส"งบันทึกช"วยจํา โดยแจ/งเรื่องการประชุมคณบดีคณะท่ีเก่ียวข/องของวิทยาเขตบางเขน และกําแพงแสน เพ่ือหารือ
เก่ียวกับการคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณสําหรับกลุ"มวิจัย/วิชาการ เม่ือวันศุกรท่ี 4 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ 
ห/องประชุมชั้น 4 อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือใช/ประโยชน นั้น  

ในการประชุมดังกล"าว คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มอบหมายให/ อ.ดร.ประภา โซ�ะสลาม รอง
คณบดีฝ&ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.นพพร รัตนช"วง รองคณบดีฝ&ายบริหาร เปoนผู/แทนคณะฯ เข/าร"วมประชุม
ดังกล"าว รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2G0UVQOF หรืออ/างอิงท่ี 
2G0UVQOF เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.9 รายงานการดําเนินกิจกรรมตามบันทึกข)อตกลงความร3วมมือระหว3าง 10 สถาบันในด)านการวิจัย
และบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด/วย อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ"ม มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20406/037 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 แจ/ง 
รายงานการดําเนินกิจกรรมตามบันทึกข/อตกลงความร"วมมือระหว"าง 10 สถาบันในด/านงานวิจัยและบริการวิชาการ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2557 โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  

1. หน/าปกรวมเล"มบทคัดเย"องานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหว"างสถาบัน (ASTC) 
ครั้งท่ี 2  

2. คําสั่งแต"งต้ังคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหว"างสถาบัน (ASTC) 
ครั้งท่ี 2 

3. คําสั่งแต"งต้ังคณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัยของการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระหว"างสถาบัน (ASTC) ครั้งท่ี 2  

4. หนังสือเชิญเปoนกรรมการประเมินการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  
5. เอกสารประกอบการบรรยาย ณ หอประชุมองคการบริหารส"วนตําบลชีน้ําร/าย จังหวัดสิงหบุรี  
6. โครงการเครือข"ายประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา (การนําเสนอผลงานเครือข"ายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา “STUDENT QA DAY” ประจําปlการศึกษา 2556  
7. ใบสมัครโครงการเครือข"ายประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาฯ พร/อมเอกสารประกอบ 

โดย น.ส.พลอยไพลิน พิมลลิขิต นิสิตสาขาวิชาการตลาด โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  

ท้ังนี้คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีคณาจารย บุคลากร และนิสิตได/เข/าร"วมกิจกรรมท่ี
ดําเนินการภายใต/บันทึกข/อตกลงดังกล"าวแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2G0PPGZG เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 หรือ
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2G0PPGZG  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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วาระท่ี 4  เรื่องติดตามและสืบเนื่อง 

4.1 รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบป? ท่ี 3 ตามข)อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2557 
เห็นชอบให/ฝ&ายเลขานุการ จัดทําหนังสือแจ/งผู/บริหารทุกท"าน (รองคณบดี ผู/ช"วยคณบดี หัวหน/าหน"วยงาน/โครงการ) 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามข/อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และรายงานแผน/ผลการ
ดําเนินงานดังกล"าวในรอบปl (21 พฤษภาคม 2556 – 20 พฤษภาคม 2557) ให/คณบดีทราบเพ่ือรายงานคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ประจําเดือนเมษายน 2557 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 
เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2557 เห็นชอบให/รองคณบดีฝ&ายวางแผนและพัฒนา ดําเนินการประสานงานกับผู/บริหารทุกระดับ
ท่ีเก่ียวข/อง เพ่ือจัดทําแผนตามคําแนะนําของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ โดยขอให/แล/วภายในวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2557 และแจ/งผลการดําเนินงานให/คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 วันจันทรท่ี 19 
พฤษภาคม 2557 เพ่ือพิจารณาต"อไป นั้น  

ท้ังนี้ ฝ&ายเลขานุการ ได/ดําเนินการจัดทําหนังสือแจ/งสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ครบรอบปlท่ี 3 เพ่ือให/ผู/บริหารทุกฝ&าย ทุกระดับดําเนินการตามข/อเสนอแนะ จํานวน 2 ข/อ ดังนี้  

1. คณะควรปรับเพ่ิมแผนเชิงรุก ตัวชี้วัด และเปzาหมายให/เปoนไปตามเกณฑการประเมินเปzาหมายการ
ดําเนินงานของโครงการกิจกรรมท่ีกําหนด  

2. ควรใช/ประโยชนของศูนยส"งเสริมการวิจัยและถ"ายทอดเทคโนโลยีในการเสริมจุดแข็งของหน"วยงาน 
รวมท้ังมีโครงการรองรับท่ีจะแก/ไขจุดอ"อนเรื่องประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเผยแพร"หลักสูตร 

และแจ/งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4 ในระบบ e-Office อ/างอิงท่ี 250VOTHQ เม่ือวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2557 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?250VOTHQ   

บัดนี้ รองคณบดีฝ&ายวางแผนและพัฒนา ได/แจ/งผลรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ข/อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ รอบปlท่ี 3 จากผู/บริหาร ดังนี้  

ด)านการส3งเสริมการวิจัย  

1. สร/าง/ปรับปรุง 
1.1 ฐานข/อมูลนักวิจัย ศวท. เพ่ือส"งเสริมการสร/างเครือข"ายวิจัย/บริการวิชาการ 
1.2 ฐานข/อมูลเครื่องมือท่ีสังกัด ศสวท. เพ่ือการบริหารการใช/เครื่องมือได/อย"างมีประสิทธิภาพ 
1.3 ฐานข/อมูลองคความรู/ท่ีพร/อมให/บริการวิชาการ เพ่ือเปoนแหล"ง shopping ให/แก"ผู/ท่ีสนใจรับ

บริการวิชาการ  
ยุทธศาสตร 2 กลยุทธ 2 แผนงานท่ี 2 โครงการจัดทําฐานข/อมูลเพ่ือการวิจัย ตัวบ"งชี้ จํานวน
โมดูล(ปรากฏในแผนยุทธศาสตร 2554 – 2557 แต"ไม"มีปl 2555 – 2558)   

1.4 ระบบติดตามการให/ทุนวิจัย และสถานะการวิจัย (กําลังดําเนินการวิจัย, วิจัยเสร็จสิ้น, เผยแพร"
หรือตีพิมพแล/ว)  

2 ควรมีการสรุปผลการดําเนินงานจากงบประมาณท่ีได/รับจัดสรรในการสนับสนุนการวิจัยให/ชัดเจน 
แสดงความสําเร็จการดําเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงคเปzาหมาย ป4ญหา/อุปสรรค แนวทางแก/ไข  

ด)านการบริการวิชาการ  

ควรมีแผนการให/บริการวิชาการเชิงรุก ท่ีจะก"อให/เกิดรายได/เพ่ือใช/ในการดําเนินงานของหน"วยงาน  
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ในการนี้รองคณบดีฝ&ายวางแผนและพัฒนา พิจาณาเสนอทางเลือกในการดําเนินงาน ดังนี้  

1. ด/านการส"งเสริมการวิจัย (ข/อ 1.1 – 1.3)   

 ทางเลือกท่ี 1  เพ่ิมตัวบ"งชี้เดิม จํานวนโมดูล (ยุทธศาสตร 2 กลยุทธ 2 แผนงานท่ี 2 โครงการจัดทํา
ฐานข/อมูลเพ่ือการวิจัย)  

ทางเลือกท่ี 2  ไม"นําข/อบ"งชี้ใด ๆ เพ่ิมเติม เนื่องจากวาระการดํารงตําแหน"งคณบดี (ผศ.ดร.ชานันก 
สุดสุข) สิ้นสุดในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 และครบรอบการดําเนินงานรอบปlท่ี 4 แล/ว   

2. ด/านการส"งเสริมการวิจัย (ข/อ 1.4) และ ข/อ 2 การสรุปผลการดําเนินงานจากงบประมาณท่ีได/รับ
จัดสรรในการสนับสนุนการวิจัยให/ชัดเจน แสดงความสําเร็จการดําเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงค
เปzาหมาย ป4ญหา/อุปสรรค แนวทางแก/ไข  ควรจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง สปค. 01 ในระดับคณะฯ  
และมอบ ศสวท. จัดทําแผนดําเนินงานประจําปl  

3. ด/านการบริการวิชาการ ควรจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง สปค. 01 ในระดับคณะฯ  และขอให/ทุก
ภาควิชา/โครงการ และ ศสวท. จัดทําแผนดําเนินงานประจําปl      

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  โดยพิจารณาทางเลือกท่ี 2 ตามข/อ 1 และข/อ 2 – 3  

4.2 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครบรอบป?ท่ี 4 ของคณบดีในระบบออนไลน�  
ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู/อํานวยการสถาบัน และ

ผู/อํานวยการสํานัก มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10102/5675 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2557 แจ/งการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี ผู/อํานวยการสถาบัน และผู/อํานวยการสํานัก หลังจากท่ีได/ดํารงตําแหน"งในการบริหาร ครบรอบ 4 
ปl ระหว"างวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556 – วันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ของผู/ช"วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดี
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ อ/างอิงท่ี 210NDIG8 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2557 
หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?210NDIG8  โดยขอให/ดําเนินการ ดังนี้  

1. รายงานผลการดําเนินงานตามท่ีได/นําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนต"อสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรตามแบบฟอรมดังแนบ   

2. รายงานผลการดําเนินงานตามข/อเสนอแนะจากการประเมินผู/บริหารหน"วยงาน (คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร) รอบปlก"อนหน/านี้  

3. รายงานสรุปการประเมินผลการบริหารงานของผู/บริหารแบบออนไลน ท่ีผ"านการพิจารณาจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําหน"วยงาน โดยขอให/แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหน"วยงานมาด/วย 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หรือรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ปlการศึกษาล"าสุด จํานวน 1 เล"ม   

ท้ังนี้ ขอให/จัดส"งเอกสารตามข/อ 1 – 4 ถึงฝ&ายเลขานุการฯ งานประชุม กองกลาง ภายในวันท่ี 19 
มิถุนายน 2557  

ในการนี้รองคณบดีฝ&ายวิชาการ ได/ดําเนินการประมวลผลการบริหารของผู/บริหารแบบออนไลน โดย
สรุป ดังนี้  

การประเมินโดยบุคลากร   
ส"วนท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไป  ความคิดเห็นของบุคลากร จํานวน 303 คน มีผู/ตอบแบบประเมินฯ จํานวน 

164 คน คิดเปoนร/อยละ 54.13  โดยผู/ตอบแบบประเมินฯ ส"วนใหญ" เปoนเพศหญิง จํานวน 112 คน  คิดเปoนร/อยละ 
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68.29 ประเภทบุคลากร ข/าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 101 คน คิดเปoนร/อยละ 61.59 มีระยะเวลาการ
ทํางานตํ่ากว"า 5 ปl จํานวน 71 คน คิดเปoนร/อยละ 43.29  สถานภาพ/สังกัด อาจารย จํานวน 98 คน คิดเปoนร/อยละ 
59.76   

ส"วนท่ี 2  ความคิดเห็นต"อการบริหารงานของคณบดี  ผลสรุป ดังนี้  
ด/าน ค"าเฉลี่ย  ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ก. ด/านภาวะผู/นํา 3.39 1.06 ปานกลาง 
ข. การบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 3.30 1.04 ปานกลาง 
ค. การมีส"วนร"วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 3.22 1.12 ปานกลาง 
ง. การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 3.32 1.02 ปานกลาง 

ความคิดเห็นต"อการบริหารงานในภาพรวม 3.32 1.06 ปานกลาง 

การประเมินโดยนิสิต   
ส"วนท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไป  ความคิดเห็นของนิสิต จํานวน 2,614 คน มีผู/ตอบแบบประเมินฯ จํานวน 717 

คน คิดเปoนร/อยละ 27.43 โดยผู/ตอบแบบประเมินฯ ส"วนใหญ" เปoนเพศหญิง จํานวน 523 คน  คิดเปoนร/อยละ 73.04  มี
ระยะเวลาท่ีศึกษาในคณะ 2 ปl จํานวน 256 คน คิดเปoนร/อยละ 35.70 ระดับปริญญาตรี จํานวน 716 คน คิดเปoนร/อยละ 
99.86   

ส"วนท่ี 2  ความคิดเห็นต"อการบริหารงานของคณบดี  ผลสรุป ดังนี้  
ด/าน ค"าเฉลี่ย  ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ก. ด/านการเรียนการสอน 3.81 0.87 ดี 
ข. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3.70 0.94 ดี 
ค. กายภาพของคณะ 3.66 0.97 ดี 

ความคิดเห็นต"อการบริหารงานในภาพรวม 3.74 0.92 ดี 

ท้ังนี้ผลการประเมินการบริหารของผู/บริหารแบบออนไลน และผลการประเมินส"วนท่ี 3 ซ่ึงเปoน
ข/อเสนอแนะของบุคลากร และนิสิตเพ่ือการพัฒนาหน"วยงาน รายละเอียดอ/างอิงท่ี 230WLUAM เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2557 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?230WLUAM  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม   รับทราบ และเห็นชอบ        

4.3 รายงานผลการประเมินผู)บริหารคณะฯ (รองคณบดี ผู)ช3วยคณบดี หัวหน)าสายวิชา/โครงการ/
หน3วยงานเทียบเท3า) ประจําป? 2557 

ตามท่ีมอบหมายให/ อ.ดร.แตงอ"อน พรหมมิ ผู/แทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปoน
ประธานการประเมินผลผู/บริหาร ระดับรองคณบดี ผู/ช"วยคณบดี  หัวหน/าสายวิชา ประธานโครงการจัดต้ัง หัวหน/าศูนย 
และหัวหน/าสํานักงานเลขานุการ ประจําปl 2557 นั้น  

บัดนี้ อ.ดร.แตงอ"อน พรหมมิ มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0149 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 แจ/งส"ง 
ผลการประเมินการบริหารงานของผู/บริหาร ประจําปl 2557 รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2G0XB0WN เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 
2557 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2G0XB0WN โดยสรุปผลการประเมิน
รองคณบดี ผู/ช"วยคณบดี หัวหน/าสายวิชา/โครงการ/หน"วยงานเทียบเท"า โดยขอรายงานเฉพาะการประเมินผลเฉลี่ยรวม
ทุกด/าน ดังนี้   
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ตําแหน"ง 
ร/อยละของผู/

ประเมิน 
ค"าเฉลี่ยรวม ระดับ 

รองคณบดฝี&ายบริหาร (ผศ.นพพร  รัตนช"วง) 39.64 3.82 ดี 
รองคณบดฝี&ายวิชาการ (รศ.ศิรภิัทรา เหมือนมาลัย) 39.29 3.82 ดี 
รองคณบดฝี&ายกิจการนิสติ (อ.ดร.พจมาลย  พูลมี)  38.93 4.13 ดี  
รองคณบดฝี&ายประกันคุณภาพ (รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ) 38.57 4.01 ดี 
รองคณบดฝี&ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (อ.ภัทรพร  จินตกานนท)  37.86 3.64 ดี 
รองคณบดฝี&ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ (ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน)  38.93 3.74 ดี 
รองคณบดฝี&ายวางแผนและพัฒนา (รศ.ดร.จงรักษ แก/วประสิทธ์ิ) 38.57 3.80 ดี 
รองคณบดฝี&ายวิจัยและบริการวิชาการ (อ.ดร.ประภา โซ�ะสลาม)  38.93 3.61 ดี 
ผู/ช"วยคณบดีฝ&ายวิชาการ (อ.ดร.จุฑาทิพย โพธ์ิอุบล) 38.57 3.72 ดี 
หัวหน/าสายวิชาคณิตศาสตรฯ (อ.ดร.สจิุตรา แสนหาญ)  40.74 4.22 ดีมาก 
หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร  (อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี) 67.57 4.18 ดี 
หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร  (อ.ดร.ป4ทมา จันทรเจรญิสุข)  92.86 4.29 ดีมาก 
หัวหน/าศูนยส"งเสรมิการวิจยัและถ"ายทอดเทคโนโลยี (อ.ดร.วรางคณา  จิตตชุ"ม)  38.33 3.95 ดี 
หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 100.0 3.97 ดี 
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา (อ.ดร.อนามัย ดําเนตร)  16.67 3.95 ดี 
โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ  (อ.ดร.วิสุทธ์ิ จรูญธวัชชัย)  50.00 3.54 ดี 
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร (รศ.ชุติมณฑน บุญมาก)  100.0 3.77 ดี 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี (อ.ดร.ปEติ  ตรีสุกล) 73.08 4.30 ดีมาก 
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา (อ.ดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย)  73.68 4.28 ดีมาก 
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร (อ.ดร.พงศพันธ ศรีเมือง) 100.0 4.51 ดีมาก  
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟEสิกส (อ.ดร.ศศิมลฑล ม"วงจันทร)  100.0 3.84 ดี 
โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร (รศ.นันทนา เลิศประสบสุข) 100.0 3.77 ดี  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   รับทราบ และเห็นชอบให/แจ/งผลการประเมินให/ผู/บริหารทราบ   

4.4 รายงานผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน)าท่ีคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และ
วิทยาศาสตร� ประจําป?การศึกษา 2556  

ตามท่ีมอบหมายให/เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ จัดทําแบบประเมินตนเองในการการปฏิบัติ
หน/าท่ีคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปlการศึกษา 2556 เพ่ือรายงานผลการประเมินให/
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ และใช/ประโยชนในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ประจําปl 2556 และเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน/าท่ีของคณะกรรมการฯ นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ได/ดําเนินการจัดทําแบบประเมินโดยใช/แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดย
จัดส"งให/คณะกรรมการประจําคณะฯ ตามองคประกอบ และผู/เข/าร"วมประชุม (รองคณบดี ผู/ช"วยคณบดี หัวหน/า
หน"วยงาน/โครงการเทียบเท"า) เพ่ือประเมินเรียบร/อยแล/ว  ผลการประเมินสรุปได/ดังนี้  
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รายงานการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน)าท่ีคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ประจําป?การศึกษา 2556  (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557)  

จํานวนแบบประเมิน      25  ชุด 
จํานวนผู/ตอบแบบประเมิน     12 คน 
คิดเปoนร/อยละ       48 ของจํานวนผู/ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 1  ข)อมูลผู)ตอบแบบประเมิน 

1. สถานภาพผู/ตอบแบบประเมิน 

สถานภาพ 
จํานวนจริง 

(1) 

จํานวนผู/ตอบ
แบบสอบถาม 

(2) 

คิดเปoน
ร/อยละ
ตาม (1) 

คิดเปoน
ร/อยละ 

กรรมการประจําคณะตามข/อบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรว"าด/วย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2541 

10 8 80.0 66.7 

ผู/เข/าร"วมประชุม 15 4 26.7 33.3 
รวม 25 12 48.0 100.0 

2. ช"วงเวลาการดํารงตาํแหน"งผู/บรหิาร 
รายการ มิ.ย.

56 
ก.ค.
56 

ส.ค.
56 

ก.ย.
56 

ต.ค.56 พ.ย.
56 

ธ.ค.
56 

ม.ค.57 ก.พ.
57 

มี.ค.57 เม.ย.
57 

พ.ค.
57 

รวม 

จํานวน (คน) 11 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 
ร/อยละ 91.7 91.7 91.7 100.0 100.0 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3. ความถ่ีในการเข/าร"วมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระปกติ (มิ.ย. 2556 - พ.ค. 2557)  

 

 

 

 

 

 
วาระพิเศษ (มิ.ย. 2556 - พ.ค. 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ การประเมิน  
 0.00 – 1.50 หมายถึงมีระดับ การดําเนินงานต/องปรับปรุงอย"างเร"งด"วน 
 1.51 – 2.50 หมายถึงมีระดับ การดําเนินงานระดับต/องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50 หมายถึงมีระดับ การดําเนินงานระดับพอใช/  
                  3.51 – 4.50 หมายถึงมีระดับ การดําเนินงานระดับด ี
 4.51 – 5.00 หมายถึงมีระดับ การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

จํานวนคร้ังท่ีเข)าร3วมประชุม (คร้ัง) จํานวน (คน) คิดเปJนร)อยละ 

12 4 33.3 
11 3 25.0 
10 2 16.7 
9 2 16.7 
4 1 8.3 

รวม 12 100.0 

จํานวนคร้ังท่ีเข)าร3วมประชุม (คร้ัง) จํานวน (คน) คิดเปJนร)อยละ 

3 1 8.3 
2 3 25.0 
1 4 33.3 
0 4 33.3 

รวม 12 100.0 
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ตอนท่ี 2  การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหน/าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ และการ ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
2.1   การปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหน/าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ : พิจารณาภาพรวมผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการประจําคณะฯ ในช"วงปlการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

X  ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น)อย ควรปรับปรุง 
ไม3มีความ
คิดเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. คณะกรรมการประจําคณะ เข)าใจ
บทบาท อํานาจหน)าที่ของคณะกรรมการ
ป ร ะ จํ า ค ณ ะ  ต า ม  พ . ร . บ .
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� พ.ศ. 2541 
มาตรา 33  

4 33.3 7 58.3 - - 1 8.3 - - - - 4.17 ดี 

2. คณะกรรมการประจําคณะ ได)มีส3วน
ร3วมในการดําเนินการตามอํานาจ หน)าที่ 
ตามมาตรา 33 พ.ร.บ.มก. พ.ศ. 2541 
ดังน้ี 

              

2.1 วางนโยบายและแผนงานของคณะให/
สอดคล/องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

3 25.0 8 66.7 1 8.3 - - - - - - 4.17 ดี 

2.2 พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดที่
เก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะ เพ่ือเสนอต"อ
สภามหาวิทยาลัย 

2 16.7 6 50.0 3 25.0 - - 1 8.3 - - 3.67 ดี  

2.3 พิจา รณาวา งระ เบี ยบ  และออก
ข/อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทายา
ลัยมอบหมาย ห รือ เ พ่ือ เสนอต"อสภา
มหาวิทยาลัย 

3 25.0 7 58.3 - - 1 8.3 1 8.3 - - 3.83 ดี 

2.4 พิจารณาเสนอเ ก่ียวกับการดํารง
ตําแหน"งทางวิชาการของคณาจารยในคณะ
ต"อ มหาวิทยาลัย 

3 25.0 5 41.7 3 25.0 - - 1 8.3 - - 3.75 ดี 

2.5 จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุม
มาตรฐานการศึกษาของคณะ 

3 25.0 3 25.0 4 33.3 1 8.3 1 8.3 - - 3.50 ดี 

2.6 ส"งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการ
แก"สังคมและงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒน 
ธรรม 

2 16.7 5 41.7 2 16.7 3 25.0 - - - - 3.50 ดี  

2.7 ให/คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก"
คณบดี 

3 25.0 5 41.7 1 8.3 2 16.7 1 8.3 - - 3.58 ดี  

2.8 ป ฏิ บั ติ ห น/ า ที่ อ่ื น ต า ม ที่ ค ณ บ ดี
มอบหมาย 

5 41.7 5 41.7 2 16.7 - - - - - - 4.25 ดีมาก 

3. คณะกรรมการประจําคณะ ได)ทํา
หน) า ที่ ใ นกา ร กํ า กับติ ด ต าม ผลกา ร
ดํ า เ นิ น ง า นต า ม แผน ยุ ท ธ ศ า สต ร� /
แผนปฏิบัติราชการประจําป?  และให)
ข)อ เสนอแนะแก3คณะวิชา/ภาควิชา/
หน3วยงานเพ่ือให)การดําเนินงานของคณะ
วิชาเปJนไปตาม ทิศทาง เปLาหมายที่
คณะกรรมการประจําคณะกําหนด ในด)าน
ต3าง ๆ ต3อไปน้ี               
3.1 ด/านหลักสูตรการเรียนการสอน 4 33.3 5 41.7 2 16.7 1 8.3 - - - - 4.00 ดี 

3.2 ด/านการวิจัยและสร/างสรรค 4 33.3 6 50.0 1 8.3 1 8.3 - - - - 4.08 ดี  
3.3 ด/านการบริการทางวิชาการ 4 33.3 5 41.7 2 16.7 1 8.3 - - - - 4.00 ดี  
3.4 ด/านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3 25.0 5 41.7 3 25.0 1 8.3 - - - - 3.83 ดี  
3.5 ด/านการพัฒนากิจการนิสิต 5 41.7 4 33.3 2 16.7 1 8.3 - - - - 4.08 ดี  
3.6 ด/านการเงนิ งบประมาณ 3 25.0 5 41.7 2 16.7 1 8.3 1 8.3 - - 3.67 ดี  
3.7 ด/านการบริหารความเสีย่ง 3 25.0 4 33.3 2 16.7 2 16.7 1 8.3 - - 3.50 ดี  
3.8 ด/านการจัดการความรู/ 2 16.7 4 33.3 4 33.3 1 8.3 1 8.3 - - 3.42 ดี  
3.9 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และภายนอก 

5 41.7 3 25.0 1 8.3 2 16.7 1 8.3 - - 3.75 ดี  

3.10 ด/านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

2 16.7 6 50.0 3 25.0 1 8.3 - - - - 3.75 ดี  
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รายการประเมนิ 

ระดับความพึงพอใจ 

X  ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น)อย ควรปรับปรุง 

ไม3มีความ
คิดเห็น 

จํานว
น 

% จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

3.11 ด/านกายภาพ 1 8.3 4 33.3 4 33.3 2 16.7 1 8.3 - - 3.17 พอใช/ 
3.12 การบรรลุตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการ 

2 16.7 6 50.0 3 25.0 1 8.3 - - - - 3.75 ดี  

3.13 ด/านวิเทศสัมพันธ  2 16.7 5 41.7 3 25.0 2 16.7 - - - - 3.58 ดี  
3.14 ด/านประชาสัมพันธ  1 8.3 5 41.7 4 33.3 2 16.7 - - - - 3.42 ดี  
4. คณะกรรมการประจําคณะ ได)กํากับ
ติดตามการดําเนินงานของ คณะวิชา/
ภาควิชา/หน3วยงาน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายและ
ให)ข)อเสนอแนะ 

2 16.7 6 50.0 2 16.7 2 16.7 - - - - 3.67 ดี  

5. ผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
คณะ มีผลสัมฤทธิ์และมีความสอดคล)อง
กั บ ทิ ศ ท า ง  เ ปL า ห ม า ย  แ ล ะ แ ผ น
ยุทธศาสตร�/แผนปฏิบัติราชการประจําป? 
ที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด 

2 16.7 5 41.7 3 25.0 2 16.7 - - - - 3.58 ดี  

6. คณะกรรมการประจําคณะ ได)ทํา
หน)าที่ในการวางระเบียบและข)อบังคับ
ภายในคณะตามที่ สภามหา วิทยา ลัย
ม อ บห ม า ย  ห รื อ เ พ่ื อ เ สนอ ต3 อ สภ า
มหาวิทยาลัย 

2 16.7 4 33.3 4 33.3 1 8.3 1 8.3 - - 3.42 ดี  

7. คณะกรรมการประจําคณะ ได)ทํา
หน) าที่ ใ นกา รส นับส นุน /ส3 ง เส ริม ให)
คําปรึกษา ข)อเสนอแนะในการแก) ไข
ปOญหา อุปสรรคการดําเนินงานของคณะ
วิชา/ภาควิชา/หน3วยงาน 

2 16.7 5 41.7 3 25.0 1 8.3 1 8.3 - - 3.50 ดี  

8. คณะกรรมการประจําคณะ ได)ติดตาม
ให)คณะและภาควิชาพัฒนาคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ข) อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

2 16.7 5 41.7 2 16.7 2 16.7 1 8.3 - - 3.42 ดี  

9. คณะกรรมการประจําคณะได)
ดําเนินการบริหารจัดการคณะวิชา
สอดคล)องกับหลักธรรมาภิบาล 10 ข)อ 
ดังต3อไปน้ี              

  

9.1 หลกัประสทิธิผล 2 16.7 7 58.3 2 16.7 1 8.3 - - - - 3.83 ดี  
9.2 หลกัประสทิธิภาพ 2 16.7 7 58.3 2 16.7 1 8.3 - - - - 3.83 ดี  
9.3 หลักการตอบสนอง 2 16.7 5 41.7 4 33.3 1 8.3 - - - - 3.67 ดี  
9.4 หลักภาระรับผิดชอบ 3 25.0 6 50.0 2 16.7 1 8.3 - - - - 3.92 ดี  
9.5 หลักความโปร"งใส 3 25.0 6 50.0 1 8.3 1 8.3 1 8.3 - - 3.75 ดี  
9.6 หลักการมีส"วนร"วม 3 25.0 6 50.0 2 16.7 1 8.3 - - - - 3.92 ดี  
9.7 หลักการกระจายอํานาจ 2 16.7 7 58.3 1 8.3 2 16.7 - - - - 3.75 ดี  
9.8 หลักนิติธรรม 3 25.0 6 50.0 2 16.7 1 8.3 - - - - 3.92 ดี  
9.9 หลักความเสมอภาค 2 16.7 6 50.0 3 25.0 1 8.3 - - - - 3.75 ดี  
9.10 หลักมุ"งเน/นฉันทามติ 3 25.0 5 41.7 3 25.0 1 8.3 - - - - 3.83 ดี  

เฉล่ียรวม 3.74 ดี  
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ข)อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหน)าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ 
- คณะกรรมการประจําคณะควรพิจารณาปฏิบัติหน/าท่ีตามอํานาจหน/าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะให/มากข้ึน 

2.2  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ : พิจารณาภาพรวมการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในช"วงปlการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) โปรดให/คําแนะนําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดประชุม 

รายการประเมนิ 

ระดับความพึงพอใจ 

X  ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น)อย ควรปรับปรุง 
ไม3มีความ
คิดเห็น 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. ความเหมาะสมของความถ่ีในการจัด
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

11 91.7 1 8.3 - - - - - - - - 4.83 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของการประชุม 
กําหนดให/มีการส"งวาระล"วงหน/าอย"างน/อย 
7 วัน ก"อนการประชุม 

3 25.0 3 25.0 2 16.7 - - 3 
25.
0 

1 8.3 3.27 พอใช/ 

3. ความเหมาะสมของจํานวนวาระการ
ประชุมแต"ละคร้ัง 

3 25.0 4 33.3 5 41.7 - - - - - - 3.83 ดี 

4. ความเหมาะสมของเอกสารข/อมูล
ประกอบวาระการพิจารณาเพียงพอต"อ
การตัดสินใจของคณะกรรมการประจํา
คณะ 

3 25.0 7 58.3 - - 1 8.3 1 8.3 - - 3.83 ดี 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช/ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะแต"
ละคร้ัง 

3 25.0 6 50.0 1 8.3 1 8.3 1 8.3 - - 3.75 ดี  

6. ในภาพรวมคณะกรรมการประจํา
คณะ มีการเตรียมตัวล"วงหน/าก"อนการ
ประชุม 

2 16.7 4 33.3 1 8.3 4 33.3 - - 1 8.3 3.36 พอใช/  

7. กา ร จั ดทํ า ร า ย ง านกา รป ระ ชุม
คณะกรรมการประจําคณะ มีความชัดเจน 
ครบถ/วน ถูกต/อง ครอบคลุม 

4 33.3 6 50.0 1 8.3 - - 1 8.3 - - 4.00 ดี 

8. ความเหมาะสมของการเผยแพร"
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ  

4 33.3 6 50.0 2 16.7 - - - - - - 4.17 ดี 

เฉล่ียรวม 3.88 ดี  

ข)อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   
- คณะกรรมการประจําคณะควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนด เช"น การเสนอข/อมูลเข/าวาระ

การประชุม    

- ควรมีการจัดทําบันทึกผู/เก่ียวข/อง กรณีท่ีต/องมีการดําเนินการตามมติท่ีประชุม   

- ควรมีการติดตามสิ่งท่ีได/มอบหมาย                                                                             

- การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ควรมีคณะกรรมการประจําคณะเท"านั้น บุคคลอ่ืนท่ีไม"เก่ียวข/อง
น"าจะประชุมกรรมการบริหารคณะฯ มาก"อนหน/านั้น แล/วนําเสนอเพ่ือให/คณะกรรมการประจําคณะจริงๆ พิจารณา 
เพราะบางคนพูดมากทําให/เสียเวลาในการพิจารณาวาระอ่ืนๆ                                                         

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นชอบโดยดําเนินการปรับปรุงตามข/อเสนอแนะจากผลการประเมิน     

4.5 ติดตามเรื่องหลักเกณฑ� และวิธีการปฏิบัติในการขอแก)ไขคะแนนโดยใช)แบบ KU 7  

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2557 
พิจารณาในประเด็นการขอแก/ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ซ่ึงมีอาจารยผู/สอน ผู/จัดการรายวิชาเสนอขอปรับแก/ไขคะแนน
ตามแบบ KU 7 จํานวนมาก ดังนั้น คณะฯ ควรมีการกําหนดมาตรการ แนวทางในการพิจารณาเหตุผลใดยอมรับได/ และ
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การขอแก/ไขคะแนนควรมีน/อยท่ีสุด กอปรกับการแก/ไขคะแนนผู/รับผิดชอบโดยตรง คือ อาจารยผู/สอน ดังนั้นเม่ือเพ่ือให/
การขอแก/ไขคะแนนมีเหตุผลประกอบการพิจารณาเชิงประจักษแนบมาประกอบการพิจารณาด/วยทุกครั้ง ท่ีประชุมฯ จึง
มีมติเห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ&ายวิชาการ พิจารณาประสานงานกับหน"วยงาน/ผู/เก่ียวข/องเพ่ือเสนอแนวทาง 
มาตรการหรือเหตุผลท่ีสามารถยอมรับได/ในการเสนอขอแก/ไขคะแนนตามแบบ KU 7 ต"อไป นั้น  

 รองคณบดีฝ&ายวิชาการ ได/นําเสนอคณะกรรมการฝ&ายการศึกษา คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
ในการประชุมครั้งท่ี /2557 เม่ือวันท่ี   พฤษภาคม 2557 และพิจารณาเสนอร"างข้ันตอนกระบวนการขอแก/ไขผลการสอบ 
และร"างหลักเกณฑการแก/ไขผลการสอบมาเพ่ือพิจารณา รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2H11J5GG เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2557 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2H11J5GG  รายละเอียดนําเสนอให/ท่ี
ประชุมทราบแล/ว  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาร"างหลักเกณฑการแก/ไขผลการสอบ ร"างแนวปฏิบัติวิธีดําเนินการพิจารณาการแก/ไข
ผลการสอบ และข้ันตอนกระบวนการขอแก/ไขผลการสอบแล/ว มีข/อเสนอแนะให/ปรับแก/ไข ดังนี้  

ร"าง หลักเกณฑการแก/ไขผลการสอบ  

ข/อ 1. การยื่นเรื่องเข/าสู"การพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรจะต/องดําเนินการภายใน 45 วัน หลังเปEดภาคการศึกษาถัดไป โดยพิจารณาจากวันท่ีสายวิชา/                              
โครงการจัดต้ังสายวิชารับเรื่อง ในกรณีท่ีมีการขอหลังจากกําหนด 45 วัน หัวหน/าหน"วยงานต/องนําเรื่องเข/าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําหน"วยงานนั้น ๆ เพ่ือพิจารณาให/ความเห็นชอบก"อนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ท้ังนี้
กระบวนการขอแก/ไขผลการสอบต/องดําเนินการให/แล/วเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไปเท"านั้น โดยผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ถือเปoนท่ีสุด  

 ข/อ 2.1 บันทึกข/อความจากอาจารยผู/ประสงคแก/ไขผลการสอบ หรือผู/จัดการรายวิชากรณีท่ีวิชานั้นมี
ผู/สอนหลายคน  

 เพ่ิมเติม ข/อ 3 กรณีอ่ืนใดท่ีไม"เปoนไปตามข/อ 1 ให/อยู"ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  

ร"าง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาแก/ไขผลการสอบ  

ข/อ 2  หลักเกณฑการใช/ดุลพินิจของคณะกรรมการทวนสอบ  

2.1 พิจารณาการขอแก/ไขระดับคะแนน F อันเนื่องมาจากการขาดสอบ 

2.2 พิจารณาการขอแก/ไขผลการสอบ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียน การ
เพ่ิมลดรายวิชา 

2.3 พิจารณาการขอแก/ไขผลการสอบกรณีนิสิตเปoนต/นเรื่องนั้น นิสิตมีภาระในการพิสูจนโดย
ต/องแสดงหลักฐานในรูปแบบพยานเอกสารเท"านั้น  

2.4 การแก/ไขผลการสอบกรณีมีความจําเปoนต/องแสดงหลักฐานเอกสารตามท่ีคณะกรรมการ
ทวนสอบร/องขอ ให/เปoนภาระของอาจารยผู/ประสงคแก/ไขคะแนน หรือผู/จัดการรายวิชา
กรณีท่ีวิชานั้นมีผู/สอนหลายคน ต/องแสดงหลักฐานในรูปแบบพยานเอกสารเท"านั้น  

ข้ันตอนกระบวนการขอแก/ไขผลการสอบ ท่ีประชุมมอบฝ&ายวิชาการ พิจารณาปรับแก/ไขให/สอดคล/อง
กับหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติข/างต/น ท้ังนี้การแก/ไขตามแบบ KU 7 จะดําเนินการได/เม่ือได/รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ แล/ว   
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มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ และให/จัดทําเปoนประกาศคณะฯ เพ่ือแจ/งให/หน"วยงานภายใน/
โครงการ หน"วยงานระดับคณะฯ สังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือแจ/งประชาสัมพันธให/อาจารยผู/สอน อาจารยท่ีปรึกษา 
และนิสิตทราบ ท้ังนี้อาจารยผู/สอนควรแจ/งให/นิสิตทราบ เช"น ระบุไว/ใน Course Syllabus เปoนต/น      

4.6 ขออนุมัติกําหนดอัตราค3าธรรมเนียมการใช)ห)องประชุม ห)องบรรยาย ห)องปฏิบัติการ และอุปกรณ�
ของโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  

ด/วยประธานโครงการจัดต้ังภาควิชา อบน. มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0391 ลงวันท่ี 22 เมษายน 
2557 แจ/งขออนุมัติจัดทําประกาศกําหนดอัตราค"าธร รมเนียมการใช/ห/องประชุม ห/องบรรยาย ห/องปฏิบัติการ และ
อุปกรณต"างๆ ของโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา เพ่ือให/บริการหน"วยงานต"าง ๆ ท่ีมา
ขอใช/บริการ และเพ่ือให/การบริหารจัดการโครงการดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย และมีการอัตราค"าธรรมเนียมการ
ให/ บ ริ ก าร เ พ่ื อ บํ ารุ ง รั กษาครุ ภัณฑ และสิ่ ง ก" อสร/ า งต" า ง  ๆ  ต ามคว าม เหมาะสม  ร ายละ เ อี ยดสืบค/ น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?1V0SNBG4 หรืออ/างอิงท่ี 1V0SNBG4 เม่ือวันท่ี 23 
เมษายน 2557 รายละเอียดดังเสนอให/ท่ีประชุมทราบแล/ว  

รองคณบดีฝ&ายบริหาร แจ/งผลมติท่ีประชุมของคณะกรรมการกายภาพฯ เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2557 ซ่ึงพิจารณาแล/วเห็นว"ามีเวลาจํากัด และหน"วยงานท่ีเก่ียวข/องยังมิได/นําเสนอข/อมูล ดังนั้นจึงขอให/ชะลอการ
พิจารณาไปก"อน โดยให/หน"วยงานท่ีมีห/องเรียน ห/องปฏิบัติการ นํากลับไปพิจารณากําหนดอัตราค"าธรรมเนียมการใช/ห/อง
ให/ครบถ/วน รวมท้ังทบทวนอัตราค"าธรรมเนียมเครื่องมือ/อุปกรณต"าง ๆ เพ่ือสามารถจัดเก็บค"าธรรมเนียมการใช/บริการ
ในอัตราท่ีเหมาะสม  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยให/ชะลอการพิจารณาวาระดังกล"าวไปก"อน  
วาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

5.1 ขออนุมัติเสนอช่ือผู)สําเร็จการศึกษาภาคปลาย ป?การศึกษา 2556-2557 ครั้งท่ี 1 ภาคพิเศษ   

ด/วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/0333 ลงวันท่ี 18 เมษายน
2557เรื่อง รายชื่อผู/มีสถานภาพทางการศึกษาอยู"ในข"ายสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปlการศึกษา 2556-2557 คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร (ภาคพิเศษ) ครั้งท่ี 1 จํานวน 115 คน ในการนี้กองบริการการศึกษาฯ ขอยืนยันเฉพาะเรื่อง
การศึกษาครบถ/วนตามความต/องการของหลักสูตร และมีแต/มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตเท"านั้น ส"วนคุณสมบัติอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข/องกับการอนุมัติปริญญา ขอให/คณะฯเปoนผู/ดําเนินการตรวจสอบ รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2A0PT0I6 เม่ือวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2557 หรือสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2A0PT0I6 ดังนี้    

หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ  จํานวน  30  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  จํานวน  31  คน 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  26  คน 
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน  28  คน 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได/ตรวจสอบคะแนนความประพฤติแล/ว อยู"
ในข"ายท่ีสามารถจบการศึกษาได/ และได/ประสานงานแจ/งหน"วยงาน คณาจารย เพ่ือตรวจสอบภาระหนี้สินท่ีนิสิตท่ียังติด
ค/างกับสายวิชาต/นสังกัด,อาจารยท่ีปรึกษา,ห/องสมุดคณะ เรียบร/อยแล/วโดยนิสิตตามรายชื่อดังกล"าวไม"มีหนี้สินค/างชําระ   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  
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5.2 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงเอกสารประกอบการสอน ฉบับใหม3 (อ.ดร.พริมา  พิริยางกูร) 

ด/วย อ.ดร.พริมา  พิริยางกูร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0344 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอ
อนุมัติเปลี่ยนเล"มเอกสารประกอบการเรียนการสอน ชีวเคมี 1 (01402311) โดยแจ/งว"าเอกสารฉบับเดิม ซ่ึงเสนอขอ
ประเมินการสอนเพ่ือขอตําแหน"งทางวิชาการ ฉบับเดิมมีความผิดพลาดเล็กน/อย เช"น มีคําผิดต"าง ๆ มิได/เปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญ จึงขอส"งเอกสารเล"มใหม"ท่ีแก/ไขแล/ว เพ่ือประกอบการพิจารณาการขอตําแหน"งทางวิชาการในการประเมิน
การสอน ดังแนบจํานวน 3 เล"ม สํานักงานเลขานุการรับเรื่องเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2A0Z9TYP หรืออ/างอิงท่ี 2A0Z9TYP เ ม่ือวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2557   

อนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ได/อนุมัติแต"งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินการสอน 
แล/ว และคณะฯ ได/จัดส"งเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาให/คณะอนุกรรมการท้ัง 4 ท"านเรียบร/อยแล/ว กรณีนี้หาก
เห็นชอบ จักมอบหน"วยการเจ/าหน/าท่ีประสานงานจัดส"งเอกสารเล"มใหม"ให/ต"อไป   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

5.3 สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ(เงินรายได)) 2557 ไตรมาสท่ี 
2 (ม.ค.–มี.ค.57)   

ด/วยรองคณบดีฝ&ายวางแผนและพัฒนา มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0148 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2557  โดยขอเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปl
ง บ ป ร ะ ม า ณ ( เ งิ น ร า ย ไ ด/ )  2 5 5 7  ไ ต ร ม า ส ท่ี  2  ( ม . ค . –มี . ค . 5 7 )  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?2A0P6MO7 หรืออ/างอิงท่ี 2A0P6MO7 เม่ือวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2557 และแจ/งขอเปลี่ยนเอกสารแนบรายละเอียดอ/างอิงท่ี 2G14S9BQ เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 หรือ
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2G14S9BQ   

สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป?งบประมาณ (เงินรายได)) 2557 ไตรมาส 2 ศวท. 

ลําดับ
ท่ี 

หน3วยงาน 
จํานวน
โครงการ 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 

2557) 
หมายเหตุ 

1 ฝ&ายกิจการนิสติ 4 2 50.00% 
3 ฝ&ายบรหิาร 2   0.00% 
4 ฝ&ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ 2   0.00% 
5 ฝ&ายประกันคุณภาพ 5 1 20.00% 
6 ฝ&ายวางแผนและพัฒนา  3 2 66.67% 
7 ฝ&ายวิจัยและบริการวิชาการ 2   0.00% 
8 ฝ&ายวิชาการ 8   0.00% 
10 สายวิชาคณติศาสตร 12 1 8.33% 
11 สายวิชาวิทยาศาสตร 29 11 37.93% 
12 สายวิชาศิลปศาสตร 19 1 5.26% 
13 โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร 12 4 33.33% 
14 โครงการปริญญาตรสีาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ 21 1 4.76% 
15 โครงการปริญญาตรสีาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคพิเศษ 27 7 25.93% 
16 โครงการจัดตั้งภาควิชาเคม ี 12   0.00% 
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ลําดับ
ท่ี 

หน3วยงาน 
จํานวน
โครงการ 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 

2557) 
หมายเหตุ 

17 โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา 7 1 14.29% 
18 โครงการจัดตั้งภาควิชาฟEสิกส 9 2 22.22% 
19 โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 24 8 33.33% 
20 โครงการหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ภาคพิเศษ 23 10 43.48% 
21 โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร 4  0 0.00% 
22 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 9 2 22.22% 
23 โครงการปริญญาตรสีาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 26 7 26.92% 
24 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 8 4 50.00% 

25 
โครงการหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ท"องเท่ียว ภาคพิเศษ 

29 0 0.00% 

26 โครงการหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร 7 0  0.00% 
27 สํานักงานเลขานุการ 5 3 60.00% 
28 ส"วนงานจัดการศึกษา 5 0  0.00% 
29 ศูนยส"งเสริมการวิจัยและถ"ายทอดเทคโนโลย ี 7  0 0.00% 

รวม 321 67 20.87% 
ข/อมูล ณ  วันท่ี 30 เมษายน 2557  

รายงานคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 5/2557 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    รับทราบ และเห็นชอบให/ผู/รับผิดชอบแจ/งรายงานผลการดําเนินงานโครงการในส"วน
ของหน"วยงานอยู"ในสถานภาพดําเนินการเสร็จเรียบร/อยแล/ว อยู"ในระหว"างดําเนินการ ยังมิได/ดําเนินการ หรือยกเลิก
โครงการ และจัดส"งข/อมูลให/คุณสินาพร เจริญศักด์ิ งานนโยบายและแผนเพ่ือใช/ในการส"งมอบงาน และการประกัน
คุณภาพ       

5.4 ขอปรับเปล่ียนอาจารย�ประจําหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา)  

    ด/วย อ.ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.(จุล
ชีววิทยา) มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20414/131 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2557 เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) รายละเอียดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ฝ&ายบัณฑิตศึกษาฯ ได/พิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) ชุดใหม"แล/ว พบว"ามีคุณสมบัติตามเกณฑ แต"ควร
เพ่ิมงานด/านการตีพิมพผลงานวิจัยระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ได/แจ/งคณะกรรมการประจําคณะฯ โดยการเวียนใน
ระบบเพ่ือขอความเห็นชอบ และนําเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนเพ่ือพิจารณาต"อไปแล/ว รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?210X2PLV หรืออ/างอิงท่ี 210X2PLV เม่ือ
วันท่ี 29 เมษายน 2557 ในการนี้จึงนําขอนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือบรรจุในวาระพิจารณาให/ชัดเจน โดยสรุป ดังนี้  

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ชุดใหม" รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ชุดเดิม 
1. รศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์  1.  ผศ.ดร.มาลี  ศรีสดสุข  
2. ผศ.ดร.มาลี  ศรีสดสุข  2.  อ.ดร.พุทธพร  ส"องศรี  
3. อ.ดร.พุทธพร  ส"องศรี 3.  อ.ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค 
4. อ.ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค 4.  อ.ดร.อารีย  อินทรนวล (ขอลาออกจากการเปoนอาจารยประจําหลักสูตร)  
5. อ.ดร.มลธิรา ศรีถาวร 5.  อ.ดร.มลธิรา ศรีถาวร 
6. อ.ดร.อานนท ธรรมสิทธิรงค   
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ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

5.5 ขอปรับเปล่ียนอาจารย�ประจําหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร�ชีวผลิตภัณฑ�)  

    ด/วย รศ.ดร.ศิริลักษณ เอ่ียมธรรม ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ มี
บันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0362 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 แจ/งขอแก/ไข/เพ่ิมเติมข/อมูลการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารยผู/รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ โดยอ/างถึงบันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0305 ลงวันท่ี 23 
เมษายน 2557 และบันทึกท่ี ศธ 0513.11501/1115 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงหลักสูตรเสนอขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผู/รับผิดชอบหลักสูตร โดยบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการการศึกษา ได/ตรวจสอบและ
แจ/งมติท่ีประชุมให/แก/ไขข/อมูลให/ถูกต/อง และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ และคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
กําแพงแสนพิจารณาให/ความเห็นชอบก"อนนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต"อไป นั้น  

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได/ดําเนินการแก/ไขตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา
และความเห็นของบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร/อยแล/ว รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2A0Z5ADT เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 หรือสืบ 
ค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2A0Z5ADT และฉบับแก/ไขรายละเอียดสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2H0X87IW หรือ อ/างอิงท่ี 2H0X87IW เม่ือวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2557  โดยสรุป ดังนี้  

   
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ชุดใหม" รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ชุดเดิม 

1. อ.ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ   1. อ.ดร.กฤตชญา  อิสกุล (ลาออกจากราชการ)  
2.  อ.ดร.จรีรัตน มงคลศิริวัฒนา 2. อ.ดร.จรีรัตน มงคลศิริวัฒนา 
3. อ.ดร.คฑาวุธ  โสภาลุน 3. รศ.ดร.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์ (ย/ายไปเปoนอาจารยประจําหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา)  
4.  อ.ดร.รัชพล พะวงรัตน   4. อ.ดร.รัชพล พะวงรัตน   
5.  รศ.ดร.ศิริลักษณ  เอ่ียมธรรม 5. รศ.ดร.ศิริลักษณ  เอ่ียมธรรม 
6.  รศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย  6. รศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  

5.6 ข้ันตอนการส3งเอกสารโครงการพัฒนาวิชาการ (แบบ มก.พว.) 

ด/วยหัวหน/าศูนยส"งเสริมการวิจัยและถ"ายทอดเทคโนโลยี แจ/งขอเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2557 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ข้ันตอนการส"งเอกสาร
โครงการพัฒนาวิชาการ แบบ มก.พว. จากหน"วยงานภายในคณะฯ เพ่ือนําเสนอวิทยาเขตฯ และมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจาก
วิทยาเขตกําแพงแสน มีหน"วยงานท่ีรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการพัฒนาวิชาการโดยเฉพาะ ได/แก" หน"วยบริหารงานวิจัย
และบริการวิชาการ ซ่ึงเริ่มดําเนินงานต้ังแต"เดือนเมษายน 2557 เปoนต/นมา และศูนยส"งเสริมการวิจัยและถ"ายทอด
เทคโนโลยี (ศสวท.) เปoนหน"วยประสานงานในการดําเนินงานเก่ียวกับการบริการวิชาการด/วย รายละเอียดสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2I0HS3JP หรืออ/างอิง ท่ี  2I0HS3JP เ ม่ือวัน ท่ี  16 
พฤษภาคม 2557    

ดังนั้น เพ่ือให/การบริหารจัดการด/านเอกสารโครงการบริการวิชาการเปoนไปด/วยความเรียบร/อย  
ศสวท. จึงกําหนดข้ันตอนการดําเนินการด/านเอกสารโครงการพัฒนาวิชาการ โดยขอให/หน"วยสารบรรณ งานบริหารและ
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ธุรการ สํานักงานเลขานุการ จัดส"ง แบบ มก.พว. ตามตัวอย"างเอกสารดังแนบ จัดส"งเอกสารมายัง ศสวท. เพ่ือทาง ศสวท. 
จักได/ตรวจทานเอกสาร และเก็บข/อมูลก"อนจักส"งให/หน"วยสารบรรณ  ดําเนินการจัดส"งเอกสารไปยังวิทยาเขตฯ  

ในการนี้ สํานักงานเลขานุการ พิจารณาแล/วมีความเห็นว"า ศสวท. ควรกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน
โดยเริ่มต/นจากหน"วยงานภายในท่ีจะเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาวิชาการ และจัดทําแบบ มก.พว. แล/วจัดส"งให/หน"วย
สารบรรณ ศสวท. เพ่ือพิจารณาตรวจสอบข/อมูล หากแบบฟอรมและข/อมูลถูกต/อง จัดเก็บข/อมูลเบ้ืองต/นเรียบร/อยแล/ว 
จึงนําส"งให/หน"วยสารบรรณ สํานักงานเลขานุการคณะฯ เพ่ือดําเนินการเสนอผู/บริหารพิจารณาอนุมัติ(กรณีวงเงินไม"เกิน 
2,000,000 บาท) หรือเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน กรณีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท และดําเนินการส"ง
หน"วยงานท่ีรับผิดชอบของวิทยาเขตฯ ตามข้ันตอนการดําเนินงานท่ีวิทยาเขตประชาสัมพันธแนวทางในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาวิชาการ รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?180XNZJO 
หรืออ/างอิงท่ี 180XNZJO เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2557  ข้ันตอนดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม     เห็นชอบ   

5.7 ขออนุมัติกําหนดตําแหน3งผู)ช3วยศาสตราจารย� (อ.ภัทรพงศ�  รักน)อย)  

ด/วย อ.ภัทรพงศ รักน/อย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน"ง อาจารย สาขาวิชาฟEสิกส สายวิชา
วิทยาศาสตร (โครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เริ่มบรรจุเข/ารับราชการ ณ วิทยาเขต
กําแพงแสน ต้ังแต"วันท่ี 4 สิงหาคม 2543 โดยมีอายุราชการ 13 ปl 9 เดือน 13 วัน (นับถึงวันท่ีสํานักงานเลขานุการรับ
เรื่องเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557) เสนอขอตําแหน"งทางวิชาการในตําแหน"งผู/ช"วยศาสตราจารย สาขาวิชาฟEสิกส ท้ังนี้
ได/ ผ"านการประเมินผลการสอนในรายวิชา 01420119 ฟEสิกสอย"างสังเขป (Abridged Physics) และตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับว"าด/วยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน"งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2550 ในการนี้ได/เสนอขอกําหนดตําแหน"งผู/ช"วยศาสตราจารย โดยนําเสนอเอกสารประกอบ ด/วย    

1. แบบประวัติส"วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.03)  5 ชุด 
2. หนังสือรับรองการมีส"วนร"วมในผลงาน และผลงานทางวิชาการ จํานวน 5 ชุด  
3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01420119 ฟEสิกสอย"างสังเขป (Abridged Physics) 5 ชุด      

10 เล"ม 
4. สําเนาแจ/งผลการประเมินการสอน  
5. หนังสือรับรองจริยธรรมและรับรองจรรยาบรรณทางวิชาการ  
6. หนังสือขอทราบชื่อผู/ทรงคุณวุฒิ  
7. CD แบบฟอรม ก.พ.ว.03 1 แผ"น  
8. ผลงานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง พร/อมหลักฐานการมีส"วนร"วมในผลงานวิชาการ  

5.1 ภัทรพงศ  รักน/อย, 2556, “แรงบีบอัดของพัลสแม"เหล็กฟzาบนท"ออะลูมิเนียมบาง”, ประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 7 วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2556 จ.จันทบุรี หน/า 767-774   

5.2 ภัทรพงศ  รักน/อย และนพพร รัตนช"วง, 2556,”การศึกษาสมบัติแกนขดลวดเหนี่ยวนําด/วย
วงจรพัลสเด่ียว”, ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งท่ี 8 ประจําปl 2556 วันท่ี 24 ธันวาคม 2556 
กรุงเทพมหานคร, หน/า 1509 – 1519 

5.3 ภัทรพงศ  รักน/อย, 2557, “การจําลองผลเชิงตัวเลขด/วย Action Script ในโปรแกรม Flash 
Player”, การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งท่ี 3 วันท่ี 23-24 มกราคม 2557 จ.พะเยา หน/า 624-632 

5.4 ภัทรพงศ  รักน/อย และ วัชระ ทองเสมอ, 2557,”การออกแบบวงจรบีบอัดพัลสด/วยวิธีการหา
ปริพันธเชิงเลข”, ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งท่ี 6 วันท่ี 20-21 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัย
บูรพา จ.ชลบุรี, หน/า 19 – 25 
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9. ประมวลการสอนรายวิชา ฟEสิกสอย"างสังเขป (Abridged Physics) ภาคต/น ปlการศึกษา 2557  

ท้ังนี้ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส ได/ตรวจสอบคุณสมบัติชั่วโมงสอน และเอกสารผลงาน
เรียบร/อยแล/ว และสํานักงานเลขานุการคณะ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 และจากการตรวจสอบมีเอกสาร
ครบถ/วน รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2I0UIAF9 หรืออ/างอิงท่ี 
2I0UIAF9 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับว"าด/วยหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน"งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 และมีประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับว"าด/วยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน"งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2557 และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแต"งต้ังบุคคลให/
ดํารงตําแหน"งทางวิชาการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2557  โดยจะต/องประเมินผลการสอนใหม"ตามข/อ 2.9   

 ดั ง นั้ น  เ พ่ื อ ใ ห/ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ย ใ น ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ส ภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับว"าด/วยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน"งทาง
วิชาการ พ.ศ. 2550 ดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย และเปoนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 
ข/อบังคับว"าด/วยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนขอตําแหน"งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีผลใช/บังคับต้ังแต"วันท่ี 
1 กุมภาพันธ 2557 เปoนต/นไป โดยให/คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน"งทาง
วิชาการ เพ่ือแต"งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน โดยมีองคประกอบ ดังนี้  

1. คณบดี หรือ หัวหน/าภาควิชา หรือผู/บังคับบัญชาชั้นต/น  เปoนประธานอนุกรรมการ  
2. อาจารยท่ีมีตําแหน"งทางวิชาการไม"ต่ํากว"าตําแหน"งท่ีขอในสาขาท่ีเก่ียวข/องภายใน หรือภายนอกคณะ 

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันจํานวนไม"น/อยกว"า 3 ราย เปoนอนุกรรมการ    
โดยมอบคณบดีพิจารณาเสนอชื่อแต"งต้ังผู/ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนดต"อไป  

อนึ่ง เอกสารการเสนอขอได/มอบให/รองคณบดีฝ&ายวิชาการ พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรอง เนื่องจาก
ได/นําส"งเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดนําเสนอในวันประชุมเรียบร/อยแล/ว    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยพิจารณาเสนอแต"งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ดังนี้  
1.  หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร   เปoน ประธานอนุกรรมการ  
2.  ผศ.เบญจมาศ  แก/วนุช   เปoน อนุกรรมการ  
3.  ผศ.นพพร   รัตนช"วง   เปoน อนุกรรมการ  
4.  รศ.ทัศนวิไล  วัฒนายน   เปoน อนุกรรมการ   

5.8 ขอส3งรายงานคะแนนนิสิตตามแบบ KU5 ภาคปลาย ป?การศึกษา 2556 ล3าช)า  

ด/วย อ.ดร.ป4ทมา จันทรเจริญสุข  หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.20405/0248 
ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 แจ/งขออนุมัติส"งเกรดล"าช/าเนื่องจากรายวิชา 01395102 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร II หมู" 
700 ภาคปลาย ปlการศึกษา 2556 เนื่องจากไม"ปรากฏแบบ KU 5 หมู" 700 ในระบบเกรดออนไลน ดังนั้นสายวิชาศิลป
ศาสตร ได/ประสานงานกับกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) เพ่ิมข/อมูลรายวิชา 01395102 หมู" 700 ในระบบ ทําให/ไม"
สามารถรายงานคะแนนรายวิชา 01395102 หมู" 700 ได/ตามกําหนด  สายวิชาศิลปศาสตร จึงขอส"งรายงานคะแนน 
(KU5) รายวิชา 01395102 หมู" 700 ภาคปลาย ปlการศึกษา 2556 จํานวนนิสิต 5 คน ล"าช/า รายละเอียดสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2G0YCONI หรืออ/างอิงท่ี 2G0YCONI เม่ือวันท่ี 14 
พฤษภาคม 2557   
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ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

5.9 การแต3งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
ด/วยกองการเจ/าหน/าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/2281 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 แจ/งเรื่อง 

การแต"งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2H0UA0RZ หรืออ/างอิงท่ี 2H0UA0RZ เม่ือวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2557 จํานวน 2 ราย สังกัดโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ดังนี้   

1. นายกฤษฎา   ยาศรี   ตําแหน"ง  นักวิชาการศึกษา     
2. นายสุวัฒน  พริ้งพงษ ตําแหน"ง  เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป    
ท้ังนี้ องคประกอบการประเมินพนักงานสายสนับสนุนฯ ประกอบด/วย  
1. คณบดี          เปoนประธานกรรมการ  
2. หัวหน/าฝ&าย/ศูนย/สถานี หรือเลขานุการคณะ/สถาบัน/สํานัก  เปoน กรรมการ  
3. กรรมการท่ีคณะกรรมการประจําคณะฯ คัดเลือก    เปoน กรรมการ  
ดังนั้น คณะฯ จึงขอให/คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการ

ทดลองปฏิบัติงานตาม ข/อ 3 และเสนอแต"งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานฯ พร/อมยืนยันวันมา
ปฏิบัติราชการของบุคคลดังกล"าว (ไม"ก"อนวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557) นําส"งกองการเจ/าหน/าท่ี ภายในวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2557 เพ่ือดําเนินการออกคําสั่งจ/างต"อไป  

อนึ่ง นายสุวัฒน  พริ้งพงษ ได/แจ/งขอสละสิทธิ์การบรรจุเข/ารับราชการในตําแหน"งดังกล"าว เนื่องจาก
ได/รับการบรรจุเข/ารับราชการในตําแหน"งพนักงานราชการ สังกัดโครงการชลประทาน อ.ท"าม"วง จ.กาญจนบุรี โดยยื่นขอ
ลาออกจากราชการต้ังแต"วันท่ี 26 พฤษภาคม 2557  ดังนั้น จึงขอเสนอแต"งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานเฉพาะนายกฤษฎา ยาศรี ตําแหน"ง นักวิชาการศึกษา ตามองคประกอบการประเมิน ดังนี้   

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร           ประธานกรรมการ  
2. หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ      กรรมการ  
3. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร   กรรมการ  
4. บุคลากร (นายจีระศักด์ิ ทองดอนเกือง)              เลขานุการ   
อนึ่ง นายกฤษฎา ยาศรี เดิมมีสถานภาพเปoนพนักงานเงินรายได/ ตําแหน"ง นักวิชาการศึกษา สังกัด

โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษามาก"อน และได/รับการจ/างเปoนพนักงานมหาวิทยาลัยใหม"
ในตําแหน"งและสังกัดเดิม โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานต"อเนื่องกัน ดังนั้นจึงขอให/หน"วยการเจ/าหน/าท่ีตรวจสอบด/วยว"า
นายกฤษฎา ยาศรี ผ"านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน"งและสังกัดเดิมแล/วหรือไม" หากผ"านการทดลอง
แล/ว ขอให/จัดส"งหลักฐานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคคลดังกล"าวเพ่ือยกเว/นการทดลองปฏิบัติงานแนบ
ไปด/วย ในการนี้ให/แจ/งวันเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต"วันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 และมอบหน"วยการเจ/าหน/าท่ีดําเนินการภายใน
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2557   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติประชุม เห็นชอบ  

5.10 รายช่ือผู)ท่ีประเมินความสามารถในการสอนแล)ว และท่ียังไม3ได)ย่ืนขอตําแหน3งทางวิชาการ  

ด/วยกองการเจ/าหน/าท่ี มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10103/ว 3035 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2557 เรื่อง ขอ
แจ/งรายชื่อผู/ท่ีประเมินความสามารถในการสอนแล/ว และท่ียังไม"ได/ยื่นขอตําแหน"งทางวิชาการ โดยคณะกรรมการ
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พิจารณาตําแหน"งทางวิชาการฯ ขอให/คณะฯ พิจารณาตรวจสอบข/อมูล และพิจารณาเสนอแต"งต้ังคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนใหม" หรือเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน เฉพาะกรณีกลุ"ม 1  
ประเมินความสามารถในการสอนแล/ว แต"ยังไม"ยื่นผลงาน และกลุ"ม 2 ประเมินความสามารถการสอนแล/ว ยื่นผลงานแล/ว 
แต"ผลงานยังอยู"ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให/เปoนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ข/อบังคับว"าด/วย
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน"งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 ณ วันท่ี 31 มกราคม 2557 
ซ่ึงกําหนดให/คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ประกอบด/วย  

1. คณบดี หรือ หัวหน/าภาควิชา หรือผู/บังคับบัญชาชั้นต/น  เปoนประธานอนุกรรมการ  
2. อาจารยท่ีมีตําแหน"งทางวิชาการไม"ตํ่ากว"าตําแหน"งท่ีขอในสาขาท่ีเก่ียวข/องภายใน หรือภายนอก

คณะ หรือภายนอกมหาวิทยาลัย รวมกันจํานวนไม"น/อยกว"า 3 ราย เปoนอนุกรรมการ และข/อ 6 กําหนดให/
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนมีหน/าท่ี ดังนี้  

1.  ประเมินความสามารถในการสอน  
2.  ประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอนแล/วแต"กรณี   
ร า ย ล ะ เ อี ย ด อ/ า ง อิ ง ท่ี  220SFFQK เ ม่ื อ วั น ท่ี  3 0  เ ม ษ า ย น  2 5 5 7  ห รื อ สื บ ค/ น ท่ี 

http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?220SFFQK โดยมอบหน"วยการเจ/าหน/าท่ี ตรวจสอบข/อมูล 
และแจ/งหน"วยงาน/โครงการ เพ่ือแจ/งผู/เก่ียวข/องทราบเบ้ืองต/นแล/ว ท้ังนี้ได/ตรวจสอบรายงานความก/าวหน/าในระบบ
ออนไลนอ/างอิงท่ี http://www.person.ku.ac.th/person_nap/nap_status.php?  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติประชุม เห็นชอบ โดยมอบหน"วยการเจ/าหน/าท่ี สํานักงานเลขานุการ ประสานงานกับกองการ

เจ/าหน/าท่ีบางเขน เพ่ือตรวจสอบข/อมูล และนําเสนอผลการตรวจสอบ เพ่ือเสนอแต"งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอนตามองคประกอบใหม"ต"อไป   

5.11 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (นักเรียนทุน พสวท.)    
ตามท่ีโครงการจัดต้ังสายวิชาฟEสิกส มีอัตราว"าง จํานวน 2 อัตรา ซ่ึงเปoนอัตราทดแทนอัตรา

เกษียณอายุราชการ (ผศ.เบญจมาศ  แก/วนุช) และอัตรานักเรียนทุน พสวท. (อัตราเดิม อ.ดร.พงษพิชิต จันทรนุ/ย) โดย
คณะฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเข/ารับราชการ โดยมีนายสันทัด พิทักษวงศาภรณ เปoนผู/สมัคร และได/รับการคัดเลือก นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุนายสันทัด พิทักษวงศาภรณ คุณวุฒิการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟEสิกส คะแนนเฉลี่ย 3.19 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟEสิกส คะแนนเฉลี่ย 3.63 
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟEสิกส คะแนน 3.61 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลทดสอบภาษาอังกฤษ 
(TOEIC) คะแนนรวม 735 เข/ารับราชการเปoนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน"ง อาจารย ข้ัน 32,300 บาท เง่ือนไขการ
บรรจุปริญญาเอกทางฟEสิกส   

ท้ังนี้นายสันทัด พิทักษวงศาภรณ เปoนนักเรียนทุนพัฒนาและส"งเสริมผู/มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (พสวท.)         

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน"ง อาจารย ได/ผ"านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกอาจารย เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรียบร/อยแล/ว ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาให/ความเห็นชอบต"อไป   

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  
มติประชุม เห็นชอบ   

5.12 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ3งช้ีของแผนยุทธศาสตร� ประจําป? 2556  

ด/วยรองคณบดีฝ&ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ"งชี้แผน
ยุทธศาสตร ประจําปl 2556 ข/อมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 รายละเอียด ดังนี้  
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ข)อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 57    วาระ 5.13 

สรุปผลการดําเนินงานของตัวบ3งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป? 2556  

ลําดับ
ที่ 

ตัวบ3งชี้ 
เปLาหมาย 
ป? 2555 

ผลการ 
ดําเนินงาน  
ป? 2555 

การบรรลุ 
เปLาหมาย 

มี
พัฒนาการ 

เปLาหมาย 
ป? 2556 

ผลการ 
ดําเนินงาน  
ป? 2556 

การบรรลุ 
เปLาหมาย 

มี
พัฒนาการ 

เปLาหมาย 
ป? 2557 

ผู)รับผิดชอบ 

แผนงานผลิตบัณฑิต 
1 จํานวนหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีการบูรณาการ  -  -  -  - 2 2 บรรลุ   2 

รองคณบดีฝ&าย
วิชาการ 

2 ร/อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได/งานทําใน 1 ปl  82 86.62 บรรลุ � 85 86.67 บรรลุ � 90 
3 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานของคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห"งชาติ 
3.70 4.06 บรรลุ � 3.80 4.09 บรรลุ � 3.90 

4 ความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิต 3.70 4.06 บรรลุ � 3.80 4.09 บรรลุ � 3.90 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่   2    พัฒนาระบบสนับสนนุการสร)างผลงานวิจัย สู3ระดับสากล 

5 จํานวนบทความจากผลงานวิจัยได/รับการตีพิมพในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข/อมูลสากล ISI 

15 20 บรรลุ � 18 39 บรรลุ � 20 
รองคณบดีฝ&าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
6 จํานวนผลงานวิจัยที่ได/รับการอ/างอิงในระดับนานาชาติ 35 99 บรรลุ � 40 99 บรรลุ � 40 
7 ร/อยละของงานวิจัยที่นําไปใช/ประโยชนโดยองคกรภายนอก

ต"ออาจารยประจํา  
4 1.73 ไม"บรรลุ    ร/อยละ 10 ร/อยละ 55.92 บรรลุ � ร/อยละ 10 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่  3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง 
8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบ"งชี้ในแผนกล

ยุทธ 
ร/อยละ 82 ร/อยละ 81.82 ไม"บรรลุ   ร/อยละ 82 ร/อยละ 90.00 บรรลุ �  ร/อยละ 85 รองคณบดีฝ&าย

วางแผนฯ 
9 ระดับความพึงพอใจของผู/รับบริการต"อหน"วยงานสนับสนุน

ของคณะฯ * ให/รายงานผลการดําเนินงานต"อ กก.คณะฯ 
3.51 3.87 บรรลุ � 3.60 3.93 บรรลุ � 3.70 รองคณบดีฝ&าย

บริหาร 
10 ระดับความพึงพอใจต"อการบริหารงานของคณบดี       ไม"บรรลุ    

10.1 ความพึงพอใจของบุคลากร 3.51 3.44 ไม"บรรลุ  3.60 3.32 ไม"บรรลุ  3.70 จากคณะ สภา
มหาวิทยาลัย 10.2 ความพึงพอใจของนิสิต 3.51 3.54 บรรลุ  3.60 3.74 บรรลุ  3.70 

11 ร/อยละของตําแหน"งที่มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากร
ตามที่คาดหวัง 

- - - - ร/อยละ 30 ร/อยละ 100 บรรลุ ร/อยละ 35  รองคณบดีฝ&าย
วิชาการ 

สรุปตัวบ"งชี้ทั้งหมด 11  11  ตัวบ"งชี้ที่ 1, 11 ไม"มี
พัฒนาการเนื่องจากเปoนตัว
บ"งชี้ที่กําหนดใหม" 

ร/อยละตัวบ"งชี้ทั้งหมดที่บรรลุเปzาหมาย 54.55 ( 6 ตัวบ"งชี้) 90.91 (10 ตัวบ"งชี้) 
ร/อยละตัวบ"งชี้ทั้งหมดที่มีพัฒนาการ 36.36 (6 ตัวบ"งชี้  72.73 (8 ตัวบ"งชี้) 
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ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานของตัวบ"งชี้ตามแผนยุทธศาสตร ประจําปl 2556 แล/วมี
ความเห็นว"า มีตัวบ"งชี้ท่ียังไม"บรรลุผลตามเปzาหมาย และตัวบ"งชี้ท่ียังไม"มีพัฒนาการ เนื่องจากเปoนตัวบ"งชี้ท่ีกําหนดใหม" 
ดังนั้น จึงมีข/อแนะนําว"าผู/รับผิดชอบควรนําไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงให/สามารถดําเนินงานได/บรรลุตาม
เปzาหมายและมีพัฒนาการในปlต"อไป ท้ังนี้ท่ีประชุมพิจารณากําหนดค"าเปzาหมายตามตัวบ"งชี้ ประจําปl 2557 ตามเสนอ    

มติประชุม เห็นชอบ      

5.13 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ3งช้ีของแผนปฏิบัติการ ประจําป? 2556  

ด/วยรองคณบดีฝ&ายวางแผนและพัฒนา เสนอพิจารณา เรื่อง  สรุปผลการดําเนินงานตามของตัวบ"งชี้
ของแผนปฏิบัติการ ประจําปl 2556 ข/อมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557  รายละเอียด ดังแนบ     

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา   

ท่ีประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานของตัวบ"งชี้ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปl 2556 แล/วมีความเห็น
ว"า มีตัวบ"งชี้ท่ียังไม"บรรลุผลตามเปzาหมาย และยังไม"มีพัฒนาการ จึงมีข/อแนะนําว"าผู/รับผิดชอบควรนําไปพิจารณาจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงให/สามารถดําเนินงานได/บรรลุตามเปzาหมายและมีพัฒนาการในปlต"อไป ท้ังนี้ท่ีประชุมพิจารณา
กําหนดค"าเปzาหมายตัวบ"งชี้ ประจําปl 2557 ตามเสนอ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

ข)อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 57 วาระ 5.13 
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ3งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป? 2556 

ลําดับ 
ที่ 

ตัวบ3งชี้ 
เปLาหมาย 
ป? 2555 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน  

ป? 2555 

การ
บรรลุ 
เปLา 

หมาย 

มีพัฒนา 
การ 

เปLา 
หมาย 

ป? 
2556 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน  

ป? 2556 

การ
บรรลุ 
เปLา 

หมาย 

มี
พัฒนา 
การ 

เปLา 
หมาย 

ป? 
2557 

ผู)รับผิดชอบ 

แผนงานผลิตบัณฑิต 
1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต"อคุณภาพการให/บริการ (สกอ. 2.5) 3.51 3.92 บรรลุ � 3.60 3.86 บรรลุ � 3.70 

รองฯ วิชาการ 2 ความพึงพอใจของผู/เรียนต"อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู/  (สกอ. 2.6 เกณฑ ข/อ 6) 

3.80 4.05 บรรลุ � 3.90 4.41 บรรลุ � 4.00 

3 ร/อยละของผลงานของผู/สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได/รับการตีพิมพ
เผยแพร" (สมศ. 3) 

18 12.28 ไม"
บรรลุ 

  
18 

42.06 บรรลุ � 
20 

รองฯ บัณฑิต 

4 ร/อยละของผลงานของผู/สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได/รับการตีพิมพ
เผยแพร" (สมศ. 4)  

 -   - 
    20 

 -   
  25 

รองฯ บัณฑิต 

5 จํานวนนิสิตที่รับเข/าใหม"  (ตัวบ"งชี้ มก.) 
5.1 ด/านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5.2 ด/านมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 
355 คน 

1,250 คน 

 
439 คน 
817 คน 

 
บรรลุ 
ไม"

บรรลุ 

  
235 คน 
930 คน 

 
454 คน 
1,157 
คน 

บรรลุ 
บรรลุ 

 
� 
� 

 
240 คน 
930 คน 

 
รองฯ บริหาร 

6 ร/อยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (สกอ. 2.2) 51 45.82 ไม"
บรรลุ 

  
50 

44.33 ไม"
บรรลุ 

  
52 

รองฯ บริหาร 
7 ร/อยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหน"งทางวิชาการ (สกอ. 2.3) 10.5 8.04 ไม"

บรรลุ 
  

11 
7.56 ไม"

บรรลุ 
  

12 

8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร/างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให/กับนิสิต (สกอ. 
2.8)   

5 ข/อ 5 ข/อ บรรลุ   5 ข/อ 5 ข/อ บรรลุ � 
5 ข/อ 

รองฯ กิจการนิสิต 

9 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2)   3.90 4.08 บรรลุ � 4.00 4.14 บรรลุ � 4.10 รองฯ วิชาการ 
ร)อยละของตัวบ3งชี้ที่บรรลุเปLาหมาย 44.44                 
ร)อยละของตัวบ3งชี้ที่มีพัฒนาการ 22.22                 
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ลําดับ 
ที่ 

ตัวบ3งชี้ 
เปLาหมาย 
ป? 2555 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน  

ป? 2555 

การ
บรรลุ 
เปLา 

หมาย 

มี 
พัฒนา 
การ 

เปLา 
หมาย 

ป? 2556 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน  

ป? 2556 

การ
บรรลุ 
เปLา 

หมาย 

มี
พัฒนา 
การ 

เปLา หมาย 
ป? 2557 

ผู)รับผิดชอบ 

แผนงานวิจัย 
10 เงินสนับสนุนงานวิจัยต"อจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 4.3)  

10.1 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
10.2 สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

  
180,000/ 

คน 
75,000/คน 

  
95,935/

คน 
31,019/

คน  

 
ไม"

บรรลุ 
 

   
100,000

/คน 
75,000/

คน 

 
88,370/

คน 
85,173/

คน 

 
ไม"

บรรลุ 
บรรลุ 

   
120,000/

คน 
75,000/

คน หน.ศสวท. 

11 จํานวนผลงานวิจัยที่ได/รับการตีพิมพและเผยแพร" (สมศ. 5.1) 
11.1 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
11.2 สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

90 118 บรรลุ �  
15 
8 

 
101 
24 

 
บรรลุ 
บรรลุ 

 
� 
� 

 
17 
9 

ร)อยละของตัวบ3งชี้ที่บรรลุเปLาหมาย 50                 
ร)อยละของตัวบ3งชี้ที่มีพัฒนาการ 0                 

แผนงานบริการวิชาการ 
12 ระดับความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการแก"สังคม (สกอ. 5.1) 15 22 บรรลุ � 4 ข/อ 5 ข/อ บรรลุ � 4 ข/อ รองคณบดีฝ&ายวิจัยฯ 

13 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช/พัฒนาการเรียนการสอน (สกอ. 
5.1, สมศ. 8) 

2 14 บรรลุ � 15 15 บรรลุ � 20 รองคณบดีฝ&ายวิจัยฯ รอง
ฯ วิชาการ 

14 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช/พัฒนาการวิจัย (สกอ. 5.1,    
สมศ. 8) 

1 7 บรรลุ � 2 7 บรรลุ � 3 รองคณบดีฝ&ายวิจัยฯ 

15 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่เสริมสร/างความเข/มแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ. 9) 

1 2 บรรลุ � 2 3 บรรลุ � 3 รองคณบดีฝ&ายวิจัยฯ 

ร)อยละของตัวบ3งชี้ที่บรรลุเปLาหมาย 100                 
ร)อยละของตัวบ3งชี้ที่มีพัฒนาการ 0                 

แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
16 ระดับความสําเร็จของจํานวนโครงการ/กิจกรรมด/านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 
10 10 บรรลุ   

4 ข/อ 
5 ข/อ บรรลุ � 

5 ข/อ 
รองฯ ทํานุฯ 

17 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด/านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูร
ณาการกับการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 6.1) 

1 1 บรรลุ   2 1 ไม"
บรรลุ 

  3 
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ลําดับ 
ที่ 

ตัวบ3งชี้ 
เปLาหมาย 
ป? 2555 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน  

ป? 2555 

การ
บรรลุ 
เปLา 

หมาย 

มีพัฒนา 
การ 

เปLา 
หมาย 

ป? 2556 

ผลการ 
ดําเนิน 
งาน  

ป? 2556 

การ
บรรลุ 
เปLา 

หมาย 

มี
พัฒนา 
การ 

เปLา หมาย 
ป? 2557 

ผู)รับผิดชอบ 

แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
18 จํานวนโครงการ/กิจกรรมด/านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูร

ณาการกับกิจกรรมนิสิต  
2 10 บรรลุ � 3 3 บรรลุ � 4 

 19 บรรลุเปzาหมายตามแผน (ทํานุบํารุงฯ) ประจําปlไม"น/อยกว"าร/อยละ 80 
(สมศ. 10 เกณฑ ข/อ 2) 

80 70 ไม"
บรรลุ 

  80 100 บรรลุ � 82 

ร)อยละของตัวบ3งชี้ที่บรรลุเปLาหมาย 75                 
ร)อยละของตัวบ3งชี้ที่มีพัฒนาการ 25                 

แผนงานบริหารจัดการ 
20 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต"อการบริหารงานของผู/บริหาร (รอง

คณบดี ผู/ช"วยคณบดี) 
3.60 3.87 บรรลุ � 3.70 4.35 บรรลุ � 

3.80 ผู/แทนคณาจารย (เฉลี่ย) 

21 ร/อยละของคณาจารยที่ได/รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต"างประเทศ 23,000 6,783.72 ไม"
บรรลุ 

  80 61.46 ไม"
บรรลุ 

  
90 

รองฯ บริหาร 

22 ร/อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได/รับการพัฒนาทั้งในประเทศและ
ต"างประเทศ 

80 86.32 ไม"
บรรลุ 

� 80 60.33 ไม"
บรรลุ 

� 
90 

รองฯ บริหาร 

23 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
(สกอ. 2.4) 

7 ข/อ 7/4 ข/อ ไม"
บรรลุ 

  
7 ข/อ 

7 ข/อ 
บรรลุ � 

7 ข/อ 
รองฯ วิชาการ 

24 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 

5 ข/อ  4 ข/อ ไม"
บรรลุ 

  5 ข/อ 3 ข/อ ไม"
บรรลุ 

  
5 ข/อ 

รองฯ บริหาร 

25 ร/อยละของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) ที่มี
การดําเนินงาน 

80 26.09 ไม"
บรรลุ 

  81 84.62 บรรลุ � 
82 

รองฯ ประกัน 

ร)อยละของตัวบ3งชี้ที่บรรลุเปLาหมาย 33.33                 
ร)อยละของตัวบ3งชี้ที่มีพัฒนาการ 40                 

  ตัวบ"งชี้    ตัวบ"งชี้  
 

 
   

สรุปตัวบ3งชี้ทั้งหมด  25   25    
ร)อยละตัวบ3งชี้ทั้งหมดที่บรรลุเปLาหมาย 17 56.00 14 ตัวบ3งชี้   68.00 17 ตัวบ3งชี้  
ร)อยละตัวบ3งชี้ทั้งหมดที่มีพัฒนาการ 20.00 5 ตัวบ3งชี้ 60.00 16 ตัวบ3งชี้ 
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5.14 ขออนุมัติใช)หลักสูตรต3างคณะมาจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน  

ด/ วยโครงการจัด ต้ั งภาควิ ช า อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  มี บัน ทึก ท่ี  ศธ 
0513.20417/0527 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขออนุมัตินําหลักสูตรไปเปEดสอนต"างวิทยาเขต โดยแจ/งว"าท่ี
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 22/2556 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2556 
ได/พิจารณามีมติให/คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาการจัดการ วิทยา
เขตศรีราชา และคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ประชุมหารือร"วมกันเก่ียวกับ
แนวทางการจัดทําหลักสูตรท่ีเก่ียวข/องกับการท"องเท่ียวเพ่ือมิให/เกิดหลักสูตรท่ีซํ้าซ/อนกัน และการใช/หลักสูตรท่ีมีอยู"ของ
คณะมนุษยศาสตร หรืออ่ืน ๆ มาเปEดสอนต"างคณะต"างวิทยาเขต และเปoนไปตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 ซ่ึงเห็นชอบให/มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทาง
วิชาการโดยเฉพาะด/านการบริหารหลักสูตร การยืมหลักสูตรมาเปEดสอนต"างคณะต"างวิทยาเขต ตลอดจนการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือมิให/การเสนอหลักสูตรใหม"ท่ีซํ้าซ/อน และการทบทวนหลักสูตรเพ่ือนําไปสู"การลดจํานวนหลักสูตรท่ีมีจํานวน
มากนั้น   

ดังนั้น โครงการ อบน. จึงขออนุมัติใช/หลักสูตร ศศ.บ. (การท"องเท่ียว) จากภาควิชาศิลปาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มาเปEดสอน ณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แทนการ
ขออนุมัติบรรจุแผนหลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการการเดินทางและท"องเท่ียว)  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

5.15 การขออนุมัติปรับแผนการขอหลักสูตรใหม3ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2555-
2559) 

ด/ วยโครงการจัด ต้ั งภาควิ ช า อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา  มี บัน ทึก ท่ี  ศธ 
0513.20417/0528 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 และ บันทึกท่ี ศธ 0513.20417/0529 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 
เพ่ือเสนอขออนุมัติปรับแผนการหลักสูตรใหม"ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2559) จํานวน 3 
หลักสูตร เพ่ือให/เปoนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเข/าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน
การประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2557 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2557 เห็นชอบเรื่องคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรแล/ว ดังนี้  

1. หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการธุรกิจการบิน) พ.ศ. 2558 ปรับลดจํานวนนิสิตรับใหม"จากเดิม 100 
คน/ปl เปoนจํานวนรับนิสิต 50 คน/ปl  

2. หลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) พ.ศ. 2558  
ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   

5.16 ขออนุมัติจัดสรรทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ�โครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร�) ภาคพิเศษ 

ด/วยประธานคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ โครงการจัดต้ังสายวิชา
สังคมศาสตร เสนอขออนุมัติจัดทําประกาศจัดสรรทุนอุดหนุนการจัดทําวิทยานิพนธให/แก"นิสิตโครงการ จํานวน 10 ทุน ๆ 
ละ 300,000 บาท โดยใช/เงินรายได/โครงการฯ เพ่ือสนับสนุนให/นิสิตเลือกแผนการเรียนตามสัดส"วนท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   
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5.17 ขออนุมัติสมัครเข)าศึกษาต3อ 

ด/วยนายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน"ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด
สํานักงานเลขานุการ บรรจุเข/ารับราชการเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2552 รวม 4 ปl 11 เดือน ขออนุมัติสมัครเข/าศึกษาต"อ
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
หลักสูตร 2 ปl โดยใช/เวลานอกเวลาราชการ    

นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ มีหน/าท่ีรับผิดชอบงานด/านบัญชีเงินรายได/คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ และเปoนกรรมการและเหรัญญิกกองทุนพัฒนาคณะฯ และกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการคณะฯ    

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดแนวทางการพิจารณาให/พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนและช"วยวิชาการลาศึกษาและศึกษานอกเวลาราชการ ประกาศ ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2557 โดยมอบอํานาจให/
คณบดีเปoนผู/พิจารณาอนุมัติ โดยผ"านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ  ดังนั้นสํานักงานเลขานุการ 
พิจารณาแล/วเห็นสมควรอนุมัติให/สมัครสอบเข/าศึกษาต"อในสาขาวิชาดังกล"าวได/    

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
วาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1. รายงานการเงินงบประมาณ 2557 ประจําเดือนเมษายน 2557 

ด/วยหน"วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานการเงิน ข/อมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 ไตร
มาสท่ี 3  เดือนท่ี 2 โดยสามารถเบิกจ"ายงบดําเนินการแล/ว สัดส"วนร/อยละ 69.47 (แผนฯ กําหนดร/อยละ 75 เม่ือสิ้นสุด
ไตรมาสท่ี 3 ในเดือน มิถุนายน 2557) รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2E0Y2OT2 วันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 หรือสืบค/นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2E0Y2OT2   

สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล/ว ร/อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ"ายแล/ว ร/อยละ 
คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 1,513,290.00 1,325,546.40 87.59 187,743.60 837,517.40 55.34 
สํานักงานเลขานกุาร 50,540.00 29,250.00 57.87 21,290.00 29,250.00 57.87 
สายวิชาคณิตศาสตร� 87,710.00 58,562.50 66.77 29,147.50 44,762.50 51.03 
โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมฯ 128,640.00 75,048.00 58.34 53,592.00 73,548.00 57.17 
สายวิชาศิลปศาสตร� 70,546.00 70,723.00 100.25 -177.00 53,122.00 75.30 
ภาษาอังกฤษ 99,594.00 99,560.70 99.97 33.30 81,520.00 81.85 
สายวิชาวิทยาศาสตร� 886,020.00 667,734.12 75.36 218,285.88 661,334.12 74.64 
- สายวิชาวิทยาศาสตร 100,000.00 53,852.00 53.85 46,148.00 49,352.00 49.35 
- รายวิชาวิทยสิ่งแวดล/อม 43,668.00 40,110.29 91.85 3,557.71 40,110.29 91.85 
- รายวิชาชีวผลิตภัณฑ 60,832.00 37,001.00 60.82 23,831.00 37,001.00 60.82 
สาขาชีววิทยา 186,360.00 182,082.00 97.70 4,278.00 182,082.00 97.70 
สาขาพฤกษศาสตร 169,080.00 137,304.85 81.21 31,775.15 137,304.85 81.21 
สาขาชีวเคม ี 111,800.00 90,615.35 81.05 21,184.65 90,615.35 81.05 
สาขาพันธุศาสตร 139,750.00 97,463.83 69.74 42,286.17 97,463.83 69.74 
สาขาสตัววิทยา 74,530.00 29,304.80 39.32 45,225.20 27,404.80 36.77 
โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี 470,000.00 469,219.32 99.83 780.68 467,709.32 99.51 
โครงการจัดต้ังสายวิชาฟWสิกส� 182,790.00 124,107.00 67.90 58,683.00 124,107.00 67.90 
โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคม 17,810.00 17,801.30 99.95 8.70 17,801.30 99.95 
โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารฯ 74,310.00 64,633.00 86.98 9,677.00 64,633.00 86.98 
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สาขา วงเงิน 100% กันเงินแล/ว ร/อยละ คงเหลือกันเงิน เบิกจ"ายแล/ว ร/อยละ 
โครงการจัดต้ังภาควิชา อบน.  10,660.00 0.00 0.00 10,660.00 0.00 0.00 
ศสวท. 12,670.00 6,350.00 50.12 6,320.00 0.00 0.00 
โครงการจัดต้ังสายวิชาจุล
ชีววิทยา 191,420.00 190,535.88 99.54 884.12 181,835.88 94.99 

รวมท้ังสิ้น 3,796,000.00 3,199,071.22 84.27 596,928.78 2,637,140.52 69.47 

เนื่องจากงานงบประมาณ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกท่ี ศธ 0513.10105/ว.06242 ลง
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การเร"งรัดติดตามการใช/จ"ายเงินงบประมาณรายจ"ายประจําปl พ.ศ. 2557  โดยขอให/
หน"วยงานเร"งรัดดําเนินงานและการเบิกจ"ายเงินงบประมาณเพ่ือให/เปoนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช/จ"ายเงิน
งบประมาณงบลงทุน ภายในไตรมาสท่ี 2 ต/องเบิกจ"ายได/เม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 2 (31 มีนาคม 2557) ได/ไม"น/อยกว"าร/อยละ 35 
และเบิกจ"ายภาพรวมได/ไม"น/อยกว"าร/อยละ 46 นั้น รายละเอียดอ/างอิงท่ี 2H0T64QH เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 หรือ
สืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2H0T64QH  โดยสรุปสิ้นไตรมาสท่ี 2 งบลงทุนเงิน
งบประมาณ เบิกจ"ายได/ร/อยละ 44.90  และเบิกจ"ายในภาพรวมได/ร/อยละ 86.29 ซ่ึงเปoนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  

นอกจากนี้ หน"วยการเงิน สํานักงานเลขานุการ ได/ตรวจสอบรายงานสรุปอัตราส"วนงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ข/อมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 เรียงตามหมวดรายจ"าย แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2I10B9YW หรืออ/างอิงท่ี 2I10B9YW 

เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2557 โดยสรุป ดังนี้  
เงินเดือน    เบิกจ"ายแล/ว 52.45% 
ค"าจ/างประจํา   เบิกจ"ายแล/ว 49.09%  
ค"าจ/างชั่วคราว   เบิกจ"ายแล/ว 59.55%  
ค"าตอบแทนใช/สอยและวัสดุ  เบิกจ"ายแล/ว 53.91% 
เงินอุดหนุน    เบิกจ"ายแล/ว 100% 
ค"าครุภัณฑ    เบิกจ"ายแล/ว 79.83% 
ค"าสาธารณูปโภค   เบิกจ"ายแล/ว 100%  
รวม 77,568,100 บาท เบิกจ"ายแล/ว 61,824,251.97 บาท คิดเปoนร/อยละ 79.70  
อนึ่ง รายงานข/อมูลเงินรายได/ ประจําปl 2557 ตามระบบ KU-ERP งานคลังและพัสดุ ดําเนินการกรอก

ข/อมูลในระบบย/อนหลังของ ปl 2555, 2556 แล/ว และได/มอบให/นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ ดําเนินการสรุปและรายงาน
ข/อมูลเงินรายได/ รายละเอียดสืบค/นท่ี http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?2207QYB0 หรือ
อ/างอิงท่ี 2207QYB0 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2557  

ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ     

6.2. รายงานการใช)สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนเมษายน 2557  
ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟzาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ต้ังแต"

เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และต/องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดค"าใช/จ"ายสาธารณูปโภค ร/อยละ 5 ต"อปl และป4จจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช/
พลังงานของชาติ กอปรกับสํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตามแผนดําเนินการปฏิบัติราชการ ประจําปl 
2555 เพ่ือลดค"าไฟฟzาและประหยัดพลังงาน ซ่ึงอยู"ในระหว"างกําหนดแนวทางปฏิบัติ นั้น    

หน"วยอาคารสถานท่ี สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานสถิติข/อมูลการใช/สาธารณูปโภค (ค"าไฟฟzา ค"า
โทรศัพท ค"าน้ํามันเชื้อเพลิง) ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2557 โดยสรุปตารางเปรียบเทียบค"ากระแสไฟฟzา ดังนี้  
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        หน3วย : บาท 
เดือน ป?งบประมาณ 

ผลต3าง ร)อยละ 
  2557 2556 

ตุลาคม 632,585.99  478,076.58  154,509.41 32.32 
พฤศจิกายน 549,039.03  600,905.71  -51,866.68 -8.63 
ธันวาคม 380,219.43 512733.35 -132,513.92 -25.84 
มกราคม 431,932.43  560,783.81  -128,851.38 -22.98 
กุมภาพันธ 617,410.11    577,946.38  39,463.73 6.83 
มีนาคม  565,781.34 501,074.97 64,706.37 12.91 
เมษายน  

รวม   3,176,968.33   3,231,520.80  -54,552.47 -1.69 
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     ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

6.3. การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 6/2557  

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกวันจันทรท่ี 4 หรือวันจันทรสุดท/ายของทุกเดือน โดยกําหนดการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2557 ประจําเดือนมิถุนายน 2557 ในวันจันทรท่ี 30 มิถุนายน 2557 
เวลา 9.30 น. นั้น   

เนื่องจากวาระการดํารงตําแหน"งของคณบดี สิ้นสุดเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 โดยมีผลให/
คณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงแต"งต้ังโดยคณบดี สิ้นสุดวาระพร/อมคณบดี ดังนั้นคณะกรรมการประจําคณะฯ จึงไม"ครบ
ตามองคประกอบ การประชุมครั้งท่ี 6/2557 จึงขอเลื่อนไปจนกว"าจะมีการแต"งต้ังคณบดี และแต"งต้ังกรรมการประจํา
คณะฯ ชุดใหม"  
  

-

500,000.00 

1,000,000.00 

1,500,000.00 

2,000,000.00 

2,500,000.00 

3,000,000.00 

3,500,000.00 
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ประธานจึงขอเสนอให/ท่ีประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ     
 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.  

 
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู/บันทึกรายงานการประชุม   

 

 


