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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 7/2548   

วันจันทรที่ 18 กรกฎาคม  2548   
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ 
4. นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
5. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย  หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์      กรรมการและเลขานุการ 
ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย ลาราชการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร  
3. นางสาวกาญจนา โรจนพานิช รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นางสาวฐิติยา  แซปง ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  
เร่ิมประชุมเวลา  13.15 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     

1.1 การพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2548 
ประธานแจงวา บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีกําหนดการรับพระราช-

ทานปริญญาบัตร ประจําป 2548 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 ซึ่งเปนวันแรก ในปนี้มหาวิทยาลัยจัดใหมีการถายรูปหมู
บัณฑิต/มหาบัณฑิตของแตละคณะ โดยเรียนเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัย/คณะ และคณาจารย กําหนดเวลาการถายภาพ
หมูของคณะฯ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตฯ มก. บางเขน จึงขอเรียนเชิญผูบริหารและ
คณาจารยรวมถายภาพตามวัน/เวลาดังกลาวดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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1.2 คณะผูบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอเยี่ยมชมวิทยาเขตกําแพงแสน    
ประธานแจงวาคณะผูบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําโดยศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณ

เวลา นายกสภามหาวิยาลัย ขอเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
โดยเนนคณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะ
สัตวแพทยศาสตร เปนตน กําหนดการเยี่ยมชมคณะในวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.30 น. – 14.30 น.  ประธานจึง
ขอหารือกับฝายบัณฑิตศึกษา และหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร เพื่อเตรียมการตอนรับ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

1.3 แตงตั้งผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ     
ประธาน แนะนํา อาจารย ดร.ฐิติยา  แซปง ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายกิจการ

พิเศษและวิเทศสัมพันธ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เปนตนไป โดยสิ้นสุดวาระพรอมคณบดี   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.4 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาขอพนจากตําแหนง  
ประธานแจงวา อาจารยกาญจนา  โรจนพานิช รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ขอพนจาก

ตําแหนงทางบริหาร เนื่องจากมีอาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย (อ.อรประพิณ  กิตติเวช) ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก ทําใหภาระงานสอนมากขึ้น กอปรกับตองรับหนาท่ีผูประสานงานสาขาวิชา ดังนั้นจึงขออนุมัติพน
จากตําแหนงรองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2548 เปนตนไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.5 การจัดกิจกรรมหารายไดเขากองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษฯ แจงวาการจัดกิจกรรมหารายไดสมทบกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร ประจําป 2548 ซึ่งจะครบรอบวันคลายวันสถาปนาคณะฯ ครบ 12 ป ในวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เดิมท่ี
ประชุมเสนอใหจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล (Walk really) หรือการแสดงโปงลางสะออน แตเนื่องจากทั้ง 2 กิจกรรม 
ฝายกิจการพิเศษประเมินวายังไมมีความพรอม และระยะเวลาจํากัด การจัดหารายไดอาจไมคุมทุน ดังนั้นจึงของดจัด
กิจกรรมหารายไดดังกลาว   

อนึ่ง  กิจกรรมเกี่ยวกับการทําบุญประจําป และพิธีพราหมณ ประธาน  จะขอหารือกับผูชวย
ศาสตราจารยอารย  นวลอินทร ซึ่งเปนผูจัดพิธีการดังกลาวในปท่ีผานมา  สําหรับกิจกรรมอื่น ๆ ขอใหประสานงานกับ
ฝายกิจการนิสิต เพื่อจัดกิจกรรมที่ใหนิสิตมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ  
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มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ ดังนี้  
1. ใหมีกิจกรรมตักบาตร และพิธีพราหมณในชวงเชาตามประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา ในวันที่ 31 

สิงหาคม 2548  
2. มอบผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ หารือกับรองคณบดีฝายกิจการนิสิต ในกรณีท่ีจะจัดกิจกรรม

เพื่อใหนิสิตไดมีสวนรวม เชน พบอาจารยท่ีปรึกษา หรืออื่น ๆ โดยอาจจัดกอนหรือหลังวันที่ 
31 สิงหาคม 2548 ก็ได    

1.6 กําหนดการจัดงานเกษียณอายรุาชการ   
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ แจงวาไดกําหนดวันจัดงานเกษียณอายุราชการ ใหแก

บุคลากรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2548 จํานวน 2 ทาน คือ รอง
ศาสตราจารยทัศนวิไล  วัฒนายน  สังกัดสาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร และ อาจารยสุวณี  คันธพนิต สังกัด
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2548  รายละเอียดจะนําเสนอตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่6/2548   
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2548  เมื่อวันจันทรท่ี 13 มิถุนายน 2548  รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้   

 หนา 4 วาระที่ 1.2 ยอหนาท่ี 2 บรรทัดท่ี 5 เดิม “การเปนศิษยคณะเกษตร” แกไขเปน “การเปนศิษยเกา
คณะเกษตร”  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2548  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ 
เปนประจําทุกเดือน และมติท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ 
ปรับรูปแบบการรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรม
ใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนมิถุนายน 2548 ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายกิจการนิสิต 
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3. ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
4. ฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ   
5. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
7. สายวิชาวิทยาศาสตร  
8. สายวิชาศิลปศาสตร  
9. สํานักงานเลขานุการ  
10. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  

รายละเอียดดังเสนอใหท่ีประชุมทราบแลว 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  และขอใหติดตามรายงานจากฝายท่ียังมิไดจัดสง และโครงการปริญญา
โทภาคพิเศษ รัฐศาสตร เพื่อจัดทํารายงานกิจกรรมการดําเนินงานเพิ่มเติมดวย  

3.2 สรุปผลการประชุมหาแนวทางพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงหนังสือสรุปผลการประชุมหาแนวทางการพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัยท่ัวโลก ซึ่งจัดโดยยูเนสโก เมื่อ
วันที่ 6 – 8 เมษายน 2548 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  ท่ีประชุมนําเสนอความเห็น และสรุปสาระสําคัญโดยสังเขป 
ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยจะตองจัดหลักสูตรทางเลือกใหมากขึ้น โดยคํานึงถึงความพรอมและความตองการ
ของบุคคลและสังคม  

2. หลักสูตรควรเปนปจจุบันทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และของชุมชนตนเอง  
3. ผูสอนและผูเรียนจะตองกําหนดหลักสูตรรวมกัน และพัฒนาจุดประสงคของการเรียนรูให     

ชัดเจน ใหนักศึกษามีวิธีเรียนหลากหลายรูปแบบ 
4. หลักสูตรควรมีมาตรฐานสากล เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตองการ

ของตลาดแรงงานไดท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
5. ตองรวมมือกันในระดับนานาชาติ เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติและขอตกลงในการขจัด        

พฤติกรรมสมองไหล  
6. ตองมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย มหาวิทยาลัยอยางจริงจัง โดยใหมีโอกาสไดรับการอบรมใน

ตางประเทศ  
7. ยูเนสโก ควรมีบทบาทในการเชื่อมโยงความรวมมือ และความชวยเหลือระหวางประเทศ และ

พัฒนาขอตกลงรวมกันในการพัฒนามาตรฐานอุดมศึกษาผานกระบวนการรับรองวุฒิบัตร และ
การถายโอนหนวยกิต  
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8. มหาวิทยาลัย ควรมีบทบาทในการสรางความเชี่ยวชาญ การใหวุฒิบัตร และความเปนเลิศทาง
วิชาการ และตองเพิ่มบทบาทดานการวิจัยมากขึ้น  และการวิจัยจะตองสามารถแนะนําแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได  

9. ภาครัฐ ควรใหความสนใจตอการนําผลงานวิจัยมาใชเปนขอมูลพัฒนาการศึกษา และสังคมอยาง
เปนรูปธรรม และการกระจายโอกาสทางการศึกษาควรใหในรูปแบบทุนสนับสนุนเด็กยากจน   

10. การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาในรูปแบบการศึกษาขามมหาวิทยาลัยโดยระบบการโอนหนวยกิต 
ขามประเทศ เชน ในรูปแบบการเขาคาย การเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (On-line) เปนตน 
ซึ่งจะชวยใหนักศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะ และศักยภาพของแตละคน และยังเปนตัวเรงใหมี
การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของประเทศใหทัดเทียมประเทศอื่น ๆ เพราะจะมีระบบการเทียบ
มาตรฐานในวิชาที่ตองการโอนหนวยกิต   

รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0205/1705 ลงวันที่ 28 เมษายน 2548 ดังแนบ  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 เกณฑการรับนิสิตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง 
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2548 ซึ่งมีการพิจารณา

เกณฑการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาระบบกลางในปการศึกษา และแผนการดําเนินงานในป
ตอไป โดยแยกเปน 2 ระบบ ไดแก ระบบรับตรง และระบบกลาง โดยประธานที่ประชุม Admission and Assessment 
Forum ฯ (ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน) ไดสงขอสรุปเกี่ยวกับเกณฑดังกลาวเพื่อแจงใหมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 
ตาง ๆ ไดรับทราบขอมูลเบื้องตน รายละเอียดดังแนบ  

นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเชิญประชุมผูแทนของมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ระบบ Admissions และการรับนักศึกษาโควตารับตรง เพื่อใหการรับนักศึกษาโควตารับตรง 
ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย และไมเปนการสรางปญหาแกพอแม ผูปกครอง 
มหาวิทยาลัยฯ มอบใหผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนผูแทนเขารวมประชุม และสรุปผลการประชุม
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้  

ประธานแจงเพิ่มเติมวา กรณีโควตาพิเศษ (รับตรง) ท่ีไมมีการสอบ สามารถดําเนินการได ดังนั้นจึง
ขอใหฝายวิชาการ และสายวิชาพิจารณาการรับนิสิตโควตาตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ซึ่งกําหนดไวเรียบรอยแลวดวย   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  



6 

  

3.4 รายงานความคืบหนา มหาวิทยาลัยในกํากับ 
ดวยประธาน ขอแจงรายงานความกาวหนาในการดําเนินการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ขอมูล ณ 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ปจจุบันราง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. .... อยูในกลุมท่ี 3  ซึ่งอยูในระหวางการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ตั้งกรรมาธิการ วาระ 1  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป 2548 (คร้ังที่ 1)  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอชื่อผูบุคลากรเขารับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน

สานสนับสนุนและชวยวิชาการ ท่ีมีความประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน  
และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนฯ กําหนด นั้น  

 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป 
2548 (ครั้งท่ี 1) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 แลว ผลปรากฏวาบุคลากรในสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ไดรับการคัดเลือกในกลุมท่ี 2 ลูกจางประจํา หมวดสูงกวาแรงงาน ไดแก นางสมแปน  ปญจาสุธารส ตําแหนง 
พนักง านผลิ ตทดลอง  สั งกั ดสาขาวิ ช าจุ ล ชีววิ ทยา  สายวิ ช าวิ ทย าศาสตร  รายละ เอี ยดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 
1 ประจําป 2547  

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ครั้งท่ี 1 ประจําป 2547 เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2548 นั้น  
 จากการประเมิน ฯ ตนเองของวิทยาเขตกําแพงแสน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.70  อยูในเกณฑดี  
สําหรับการตรวจประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.38 อยูในเกณฑปานกลาง รายละเอียดรายงาน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในดังเอกสารแนบ  
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 ความคืบหนาการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนและพัฒนางาน ป 2548 
ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาตนและพัฒนา

งาน ป 2548 โดยการจัดประชุมบุคลากรเพื่อช้ีแจงเปาหมายและการดําเนินงาน ครั้งท่ี 2  เมื่อวันพุธท่ี 15 มิถุนายน 2548 
เวลา 12.00-13.00 น. ณ หอง SC1-103 และกําหนดใหผูท่ีสนใจลงชื่อตามกลุมประเด็นตาง ๆ จํานวน 7 กลุม จัดทําแผน
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ปฏิบัติงานของกลุม โดยมีกําหนดสงในวันจันทรท่ี 27 มิถุนายน 2548 แตชวงระยะเวลาดังกลาวไมมีกลุมใดสงแผนได
ทันตามกําหนดเวลา นั้น  

ดังนั้น คณะทํางานโครงการ ฯ จึงจัดประชุมบุคลากร ครั้งท่ี 3 เมื่อวันพุธท่ี 6 กรกฎาคม 2548 เวลา 
12.00-13.00 น. ณ หอง SC1-103 เพื่อใหสมาชิกที่สนใจของแตละกลุมไดรวมประชุมวางแผนงาน และเลื่อนกําหนด
สงแผนปฏิบัติงานของแตละกลุมในวันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2548  

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงเพิ่มเติมวา ฝายจัดใหมีการประชุม ครั้งท่ี 4 ในวันพุธท่ี 
20 กรกฎาคม 2548 เพื่อแจงบุคลากรทราบแผนการดําเนินงานของแตละกลุม หลังจากนั้นแตละกลุมงานจะดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 การตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับสายวิชาและสํานักงาน 
ประจําป 2548  
ตามที่ฝายประกันคุณภาพการศึกษาไดแจงการเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ          

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรระดับสายวิชา และสํานักงาน ประจําป 2548 ใหท่ีประชุมทราบเปนระยะตั้งแตเดือน
เมษายน 2548 และภายหลังการรับทราบแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2548 ไดมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ ครั้งท่ี 2/2548 เมื่อวันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548  
เพื่อแจงกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะฯ ระดับสายวิชา และสํานักงาน ประจําป 2548  ชวงเดือน
มิถุนายน 2548 โดยมีการกําหนดวันตรวจประเมินฯ ท่ีชัดเจนตามแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ในระหวาง
วันที่ 29  – 30  มิถุนายน  ถึง 2 กรกฎาคม 2548  กําหนดสงรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา/สํานักงานในวันพุธ
ท่ี 22 มิถุนายน 2548 พรอมท้ังแจงผลการตรวจประเมินฯ ในวันจันทรท่ี 3 กรกฎาคม 2548 เวลา 12.00-13.00 น. ณ  
หอง SC1-103 นั้น  

  เนื่องจากมีบางหนวยงานไมสามารถจัดสงเอกสารรายงานการประเมินตนเองไดตามกําหนดเดิม 
และจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ฯ ระดับสายวิชาและสํานักงาน ประจําป 2548 เมื่อ
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2548 จึงมีมติใหเลื่อนการตรวจประเมินฯ เปนวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2548  และใหเลื่อนการสง
รายงานผลการประเมินตนเองภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2548     

อนึ่ง การจัดสงรายงานการประเมินตนเองของหนวยงานภายใน มีดังนี้ 
1. สายวิชาศิลปศาสตร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 
2. สํานักงานเลขานุการ  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 
3. สายวิชาวิทยาศาสตร เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2548 
4. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2548 
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จากการเปลี่ยนแปลงกําหนดการตรวจประเมินฯ ทําใหกรรมการตรวจประเมิน ฯ ติดภาระงานอื่น 2 
ทาน ไดแก รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย  และ ผศ.ชุติมณฑน  บุญมาก  และขอแตงตั้งกรรมการฯ เพิ่มใหม 3 ทาน ไดแก  
ผศ.สิริภัทร  พราหมณีย  กลุม 1  ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน  และ ดร.ฐิติยา  แซปง กลุม 2 

  การรายงานผลการตรวจประเมินฯ ของคณะกรรมการ ฯ ท้ัง 4 หนวยงาน มีการรายงานดวยวาจา เมื่อ
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 248 เวลา 11.30-13.30 น.  ณ หอง SC1-103 สําหรับรายงานผลการประเมินฯ ฉบับสมบูรณ 
ขณะนี้อยูในระหวางการตรวจสอบความถูกตอง เมื่อแลวฝายประกันคุณภาพการศึกษา จะนําเสนอทางเครือขาย 
http://www.flas.kps.ku.ac.th/QA_Flas/ และนําเสนอใหท่ีประชุมทราบตอไป  
   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.9 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ระดับวิทยาเขต ประจําป 2548  
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ของคณะ

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยแจงตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ขอรับการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ประจําป 2548 ในระหวางวันที่ 18-20 ตุลาคม 2548 
รายละเอียดปฏิทินกิจกรรมดังเอกสารแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.10 นโยบาย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการนําครูชาวตางประเทศมาชวยสอนเสริมในสถานศึกษา
ของไทย  
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับแจงนโยบายของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี(พ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร) ซึ่งไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสงเสริมความรวมมือทางการศึกษากับประเทศที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจไมสูงนัก แตมีศักยภาพทางวิชาการดีเดน โดยเฉพาะในสาขาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ โดยสงเสริมใหนําครูชาวตางประเทศมาชวยสอนเสริมในสถานศึกษาของไทยในระดับตาง ๆ รวมท้ัง
ระดับอุดมศึกษา  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไมตองเสียคาใชจายสูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับผูทรงคุณวุฒิจากประเทศพัฒนา
แลว โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดยกตัวอยางประเทศตาง ๆ ไดแก อารมาเนีย อินเดีย ศรีลังกา และภูฐาน เปนตน ท้ังนี้ 
นโยบายดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากการประชุมเตรียมการตอนรับนายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐอารมาเนีย เมื่อ   
วันที่ 6 มิถุนายน 2548   

อนึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาแลวเห็นวานโยบายดังกลาวจะเปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย/สถาบัน จึงแจงใหทราบเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.11 ผลการสอบคัดเลือกนิสิตฝกงาน โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝกงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรแหงโตเกียว 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 เรื่อง 

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝกงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรแหงโตเกียว และมีนิสิตจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
และคณะอื่น ๆ สมัครเขารวมโครงการ นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือก ฯ ไดประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตฝกงาน โครงการแลกเปลี่ยน
นิสิตฝกงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรแหงโตเกียว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เรียบรอยแลว มีผูสอบผานรวม 15 คน 
และมีนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ผานการคัดเลือก 1 คน ไดแก น.ส.นิคริน  ปุยนุเคราะห  นิสิตช้ันปท่ี 3 
สาขาวิทยาศาสตรท่ัวไป สายวิชาวิทยาศาสตร  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.12 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แกไขประกาศใหปริญญา 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัติปริญญา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ใหแก นาย  

ทศพล ชีวดุษฎี  และไดรับอนุมัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เรื่อง ใหปริญญาแก
นิสิต โดยไดอนุมัติใหปริญญา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ใหแก นาย  ทศพล ชีวดุษฎี ลําดับท่ี 56 ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2548 
นั้น  

เนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตรวจสอบพบวาช่ือสกุลของนายทศพล ชีวะดุษฎี มี
ขอผิดพลาด จึงขอแกไขชื่อสกุลใหถูกตอง จากเดิม ชีวดุษฎี เปน ชีวะดุษฎี รายละเอียดตามประกาศดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 นิสิตขอยายคณะ  

ตามที่นายสิทธิเดช  ฐานบัญชา นิสิตช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเกษตร (กําแพงแสน) แจง
ความจํานงขอยายมาศึกษาตอท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) สายวิชา
วิทยาศาสตร ตรวจสอบแลว ประธานหลักสูตรฯ ยินดีรับยายมาศึกษาตอในสาขาวิทยาศาสตรท่ัวไปได แตจะตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟสิกส  ไดแก 733111, 733112, 733113 และ 733114 ใหม และรายวิชาคณิตศาสตร ไดแก 
731111 และ 731112   

อนึ่ง ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ขอ 16.1.2 
กําหนดวา การยายคณะจะตองไดรับอนุมัติจากผูปกครอง อาจารยท่ีปรึกษา คณบดีเจาสังกัดเดิม และคณะกรรมการ
ประจําคณะที่นิสิตขอยายเขา   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหแจงนิสิตทราบตามเงื่อนไขที่สายวิชาวิทยาศาสตรกําหนด 
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4.2 ขอปรับเปลี่ยนคาบัตรประจําตัวนิสิตแรกเขา โครงการ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  
ดวยประธานคณะทํางานโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ขออนุมัติ

ปรับเปลี่ยนคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการฯ จากเดิมตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 ขอ 1.6 คาบัตรประจําตัวนิสิตแรกเขา 
จากเดิม 50 บาท เปน 200 บาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดทําสัญญาการจัดทําบัตร
บริการเงินดวน และบัตรประจําตัวนิสิต ซึ่งกําหนดคาใชจายไวในอัตราเหมาจาย บัตรละ 200 บาท ตลอด 4 ป ท่ีนิสิต
ยังคงสถานภาพการเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย   

ดังนั้น โครงการฯ จึงขออนุมัติปรับอัตราคาธรรมเนียม ตามขอ 1.6 คาบัตรประจําตัวนิสิตแรกเขาจาก
เดิม 50 บาท เปน 200 บาท เพื่อใหสอดคลองกับอัตราที่มหาวิทยาลัยและธนาคารไทยพาณิชยกําหนดไว 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการเสนอขออนุมัติตอไป  

4.3 ขอใหดําเนินการเรื่องหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
ดวยท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 5/2548 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548  ไดมีมติใหทุกคณะ

พิจารณาดําเนินการเรื่องหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้  
1. ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หลักสูตรแบบ ก(2) ผลงาน

วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)  

2. กรณีของหลักสูตรท่ีไดดําเนินการขออนุมัติเปดสอนไปแลว จะตองดําเนินการปรับปรุงภายใน 5 
ป เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  

3. ใหภาควิชาดํา เนินการจัดอาจารยประจําหลักสูตรให เปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรณีหลักสูตรใดที่จําแนกออกเปนหลายสาขาวิชา ใหยุบรวมเปนหลักสูตรเดียว  
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/8212 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ดังแนบ  
  อนึ่ง ท่ีประชุมคณบดีฯ มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ (ศ.ดร.ศุภมาศ  พณิชศักดิ์พัฒนา) 
รวบรวม Journal ท้ังหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทําการประเมินมาตรฐานวาอยูในระดับใด เพื่อดําเนินการ
พัฒนาใหอยูในมาตรฐานเดียวกับ KU Journal ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการนําเสนอผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 
หรือตีพิมพผลงานวิทยานิพนธของนิสิต  
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบฝายวิชาการ(หลักสูตรระดับปริญญาตรี) และฝายบัณฑิตศึกษา
และวิจัย (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) พิจารณาดําเนินการรวมกับสายวิชาตาง ๆ ดําเนินการตามขอ 3  และนําเสนอ
คณบดีภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2548    
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4.4 ขอความอนุเคราะหดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลและสถาบันดีเดนทางวัฒนธรรม 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดกําหนดใหมีกิจกรรมการยกยองเชิดชูเกียรติ

บุคคลและสถาบันดีเดนทางวัฒนธรรม ตามโครงการอนุรักษและสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประจําป 
2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรรหาและคัดเลือกผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม องคกรดีเดนทางวัฒนธรรม จังหวัด
ดีเดนทางวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมดีเดน เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนแบบอยางแกสังคม นั้น  

ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม (นายประสาท  พงษศิวาภัย) ไดแจงขอความอนุเคราะหดําเนินการ   
สรรหาและคัดเลือกบุคคลและสถาบันดีเดนทางวัฒนธรรม โดยขอใหพิจารณาเสนอภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2548   
รายละเอียดตามหนังสือท่ี วธ 0225/12422 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  ไมพิจารณาเสนอชื่อท้ังในกรณีบุคคล และสถาบัน   

4.5 การเตรียมขอมูลตามดัชนีประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 41 ดัชนี  
สืบเนื่องจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับสายวิชาและ

สํานักงาน ประจําป 2548  พบวาการรายงานขอมูลตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน 41 ดัชนีของสายวิชา มีการรายงาน
ไมครบทุกสายวิชา โดยมีดัชนีประเมินที่จัดอยูในการดําเนินงานระดับคณะ จํานวน 9 ดัชนี ซึ่งสายวิชาไมสามารถ
รายงานขอมูลได  ไดแก  ดัชนีท่ี 7,  9,  12,  16,  35,  36,  37,  38  และ 40   นั้น 

เพื่อใหการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
สามารถดําเนินงานไดอยางครบถวนตามดัชนีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้นจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาวิธีการ
ดําเนินงาน เพื่อรวบรวมขอมูลตามดัชนีประเมิน 41 ดัชนี และสงสํานักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2548  เอกสารการรวบรวมขอมูลตามดัชนีประเมิน 41 ดัชนี จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสายวิชา  รายละเอียดดังแนบ 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอประเด็นการพิจารณารปูแบบการรายงานขอมูล
ตามดัชนีประเมิน 41 ดัชนี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 2  ดังนี้  

1) การรายงานขอมูลตามดัชนีประเมินฯ 41 ดัชนี รายงานตามขอมูลท่ีไดรับจริงตามรายงานการ
ประเมินตนเองของสายวิชา และแสดงขอมูลจําแนกตามสายวิชา สวนขอมูลท่ีรวบรวมเพิ่มเติมใหรายงานไวในสวน
ของคณะ  

2) การรายงานขอมูลตามดัชนีประเมินฯ 41 ดัชนี รายงานตามขอมูลท่ีรวบรวมใหมและแสดง
ขอมูลใหม จําแนกตามสายวิชา โดยวิธีรวบรวมขอมูลบางดัชนีท่ียังไมมีขอมูลจากอาจารยโดยตรงหรือจากงานบุคคล 
เชน ผลงานวิจยั จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จํานวนงานวจิัยท่ีนําไปใชประโยชน เปนตน  
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายผูรับผิดชอบในการประสานงานจัดหาขอมูลตามดัชนี 
และองคประกอบ ดังนี้   
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1. ผูรับผิดชอบประสานงานจัดหาขอมูลตามดัชนี  ดังนี้  
1.1 ดัชนีท่ี 7  ผูรับผิดชอบ  รองคณบดีฝายวิชาการ   
1.2 ดัชนีท่ี 9   สํานักงานเลขานุการ (งานบริการการศึกษา)   
1.3 ดัชนีท่ี 12  สํานักงานเลขานุการ (งานคลังและพัสดุ)  
1.4 ดัชนีท่ี 16-18, 19 –20  สํานักงานเลขานุการ (หนวยการเจาหนาท่ี) ตรวจสอบขอมูลเฉพาะ

งานวิจัย จากภาระงานของคณาจารย และนําสงใหรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
1.5 ดัชนีท่ี 20 – 22  สายวิชาตาง ๆ ตรวจสอบขอมูลจาก กม. 03 และนําสงใหรองคณบดีฝาย

บัณฑิตศึกษาและวิจัย 
1.6 ดัชนีท่ี 35 – 38  สํานักงานเลขานุการ (งานคลังและพัสดุ)  
1.7 ดัชนีท่ี 40 – 41 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

2. บทที่ 1  ขอมูลพื้นฐาน  มอบสํานักงานเลขานุการดําเนินการในสวนของการจัดทําขอมูล
รายละเอียด แผนกลยุทธฯ ปรับใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สถิติขอมูลปรับตามขอมูลปจจุบัน 
นโยบายคณะฯ ประธานรับผิดชอบ    

3. บทที่ 2  ผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบ และบทที่ 3 การPeer review สรุปผลการ
ตรวจสอบในภาพรวม และแยกตามสายวิชา/สํานักงานเลขานุการ, Best practice มอบหมาย
ผูรับผิดชอบประมวลผลและสรุปขอมูลในแตละรายองคประกอบในสวนของผลการดําเนินงาน 
การวิเคราะหประเมินตนเอง จุดออน จุดแข็ง ขอเสนอแนะ และอื่น ๆ  ดังนี้  
องคประกอบที่ 1  ผูไดรับมอบหมาย คณบดี 
องคประกอบที่ 2 ผูไดรับมอบหมาย รองคณบดีฝายวิชาการ  
องคประกอบที่ 3 ผูไดรับมอบหมาย รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
องคประกอบที่ 4 ผูไดรับมอบหมาย รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
องคประกอบที่ 5, 6 ผูไดรับมอบหมาย ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  
องคประกอบที่ 7, 8 ผูไดรับมอบหมาย รองคณบดีฝายบริหาร  
องคประกอบที่ 9  ผูไดรับมอบหมาย รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

4. บทที่ 4  -  6   มอบฝายประกันคุณภาพการศึกษา และสําหรับแหลงตรวจสอบ ขอใหพิจารณาจัด
เอกสารการตรวจสอบ/ตรวจประเมินใหชัดเจน เพื่อความสะดวก ของคณะกรรมการฯ   

5. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ฉบับที่ 1 ซึ่งกําหนดสงวันที่ 1 สิงหาคม 2548 มีระยะเวลา
จํากัด จึงขอใหรายงานขอมูลตามเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสายวิชา/สํานักงาน 
และปรับตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาเสนอ  

6. รายงานการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง เพื่อรับการตรวจสอบในเดือนตุลาคม 2548 ขอให
ปรับปรุงขอมูลใหสมบูรณ  

7. ขอใหฝายประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขขอมูลดัชนีประเมินระดับ
คณะ  41 ดัชนี  พรอมจุดออน จุดแข็งของรายงานการประเมินตนเอง ฉบับเดิม ป 2547 โดย
จัดสงใหรองคณบดี/ผูชวยคณบดีใหมอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2548    

8. ใหใชดัชนีการตรวจสอบตนเองระดับคณะ 58 ดัชนี  
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9. ขอใหคณบดี/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี จัดสงรางบทที่ 2 – 3 ในแตละรายองคประกอบใหรอง
คณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2548  

4.6 ขอความรวมมือเสนอชื่อศิษยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดีเดน 
ดวยสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ แจงขอความรวมมือเสนอชื่อ

นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีอยูในหนวยงานของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และมีคุณสมบัติตาม
กําหนด พรอมประวัติ และผลงานบุคคลเพื่อเขารับโลประกาศเกียรติคุณนิสิตเกาดีเดน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2549 
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2548 นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดแจงฝายและสายวิชาตาง ๆ พิจารณาเสนอชื่อแลว มีสายวิชา
วิทยาศาสตร และสายวิชาศิลปศาสตร แจงผลวาไมขอเสนอช่ือ สําหรับฝายตาง ๆ และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร ยังมิไดเสนอพิจารณา  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม มอบเลขานุการคณะประสานงานกับ ศาสตราจารย ดร.สุนทรี  ยิ่งชัชวาลย เพื่อ
เสนอชื่อในประเภทที่ 6.3 หรือ 6.4  

4.7 การดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
สืบเนื่องจากการดําเนินการจัดตั้งศูนยปฎิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน(กําแพงแสน) ซึ่งไดรับ

อนุมัติจัดตั้งเปนศูนยภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ปจจุบันยังไมมีการดําเนินงาน 
เนื่องจากขาดความพรอมดานงบประมาณ และบุคลากร นั้น และเพื่อใหการดําเนินงานของคณะ และตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประเมินตนเองเพื่อปรับโครงสรางการบริหารจัดการภายในหนวยงาน 
และเพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นั้น  

เนื่องจากศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน (กําแพงแสน) ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ไมมี
บุคลากรรับผิดชอบโดยตรง ตลอดจนไมมีผลการดําเนินงาน  ดังนั้น จึงสมควรพิจารณาทบทวน และชะลอการ
ดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน (กําแพงแสน) ตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป จนกวาจะมี
ความพรอมในดานตาง ๆ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบใหชะลอการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

(กําแพงแสน) ตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป จนกวาจะมีความพรอมและศักยภาพในการดําเนินงาน  

4.8 การขยายเวลาการคัดเลือกผูรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย ประจําป 2548 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงขยายเวลาการคัดเลือกผูรับทุนโครงการพัฒนา

อาจารย ศึกษาวิชาในประเทศ ประจําป 2548 ตามโครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน และโครงการผลิตและพัฒนา
อาจารยในภาคการศึกษาที่ 1/2548 ออกไปถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 และใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตรวจสอบ
จํานวนทุนที่ไดรับจัดสรรในป 2548 หากมีทุนเหลือและไมมีผูขอรับทุนใหสงคืนทุนใหแก สกอ. สําหรับทุนที่มีผู
ขอรับทุนใหแจงยืนยันการขอขยายเวลาการคัดเลือกผูรับทุนในภาคการศึกษาที่ 2/2548 ไปยัง สกอ. ดวยนั้น  
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงแจงขอขยายเวลาไปยัง สกอ. แลวจํานวน 29 ทุน และขอใหหนวยงาน
พิจารณาหากประสงคจะขอรับการจัดสรรทุน ดําเนินการตามขอ 1 – 3 รายละเอียดตามบันทึกดวนที่สุด ท่ี ศธ 
0513.10103/ว 2336 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ดังแนบ   

ดังนั้น คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขอใหสายวิชาตาง ๆ พิจารณาในสวนที่เกี่ยวของ และ
เปนประโยชน ดังนี้  

1. ขอใหตรวจสอบขอมูลคณาจารยท่ีมีความพรอมศึกษาตอระดับปริญญาเอกในสาขาขาดแคลน 
ระดับปริญญาเอกอยางชาท่ีสุดในภาคการศึกษาที่ 3/2548 หรือมีบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถวน พรอมท่ีศึกษาตอ 
หรืออยูในระหวางศึกษาตอระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาขาดแคลน   

2. แจงความจํานงขอรับทุนโครงการตามขอ 1 พรอมใบสมัครรับทุนและหลักฐานประกอบการ
สมัครครบถวนตามใบสมัคร (Download ไดท่ี www.mua.go.th/~basd/) สงถึงคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2548 เพื่อจัดสงกองการเจาหนาท่ี บางเขน ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2548   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบใหสายวิชาตาง ๆ พิจารณาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ภายใน

วันที่ 1 สิงหาคม 2548   

4.9 การจัดทํา Mind Map 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2548 (KU-HRD Performance Management Project) เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันในการทดลอง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และไดแจงใหหนวยงานจัดทําแผนงานในรูปแบบของ Mind Map 1 แผน ซึ่งแสดง
รายละเอียด ดังนี้  

1. ใหแผนงานสอดคลองกับแผนของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  
2. ใหทําแผนงานระยะสั้น มิถุนายน – กันยายน 2548  
3. ใหแผนงานระบุงานสําคัญ เพียง 3 – 5 งาน  
4. แตละงานใหระบุวัตถุประสงค และตัวช้ีวัดใหชัดเจน  
5. ใหจัดทําปฏิทินในการติดตามใหชัดเจน  
6. ตัวช้ีวัดแตละตัวใหเสนอแนะมาตรฐานในการวัดในรายละเอียดมาดวย  

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 8172 ลงวันที ่ 16 มิถุนายน 2548 และเอกสาร Mind Map ของคณะ        
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังแนบมาพรอมนี้  
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบรองคณบดี/ผูชวยคณบดี/หัวหนาสายวิชา/เลขานุการคณะ     
จัดทํา Mind Map ของแตละฝาย/สายวิชา/สํานักงาน ใหสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของคณะ และนําเสนอ
คณบดีภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2548 เพื่อนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป  
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4.10 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย  
 ตามที่ น.ส.พิมพชนก  สตภูมินทร  ผูรับทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย ประจําป 2544 ตาม

ความตองการของสายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 และรายงานตัวเขารับราชการเมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2548 เรียบรอยแลว นั้น  

สายวิชาวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ  น.ส.พิมพชนก สตภูมินทร วุฒิ วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) 
เกียรตินิยมอันดับ  1  คะแนนเฉลี่ ย  3 .5  และ  วท .ม . ( เทคโนโลยี ชีวภาพเกษตร )  คะแนนเฉลี่ ย  3 .81 จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย  ข้ัน 11,670 บาท เงื่อนไขการ
บรรจุปริญญาโททางเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  

อนึ่ง  การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง  อาจารย  จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ และผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป   

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมิถุนายน 2548  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมิถุนายน 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนมิถุนายน 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มิถุนายน 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนมิถุนายน 2548 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือน มิถุนายน 2548 
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน มิถุนายน 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนมิถุนายน 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
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7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2548 ประจําเดือน มิถุนายน 2548 
8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2548 ประจําเดือน มิถุนายน 2548    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนมิถุนายน 2548  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต

เดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีมาตรการ และลดการใช และ
ประหยัดพลังงานในภาวะราคาน้ํามันวิกฤต นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมิถุนายน 2548 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย  
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมิถุนายน 2548 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ และขอความรวมมือใหบุคลากรที่เดินทางไปราชการในลักษณะของหมู
คณะ นัดหมายที่คณะฯ แทนการไปรับที่หมูบานและอาคารชุดพักอาศัย  และขอใหสํานักงานเลขานุการ ประสานงาน
กับเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เพื่อขอความรวมมือปด – เปดไฟฟาแสงสวางตามทางเดินภายในอาคารโดยเปดเทาท่ี
จําเปน และขอความรวมมือปดในตอนเชาก อนออกเวรทุกครั้ง เพื่อการประหยัดพลังงานของชาติ  

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 8/2548  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 8/2548 ประจําเดือนสิงหาคม 2548 จึงเปนวันจันทรท่ี 15 สิงหาคม 2548 เวลา 
13.00 น.     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหกรรมการจดัสงตารางสอน เพื่อตรวจสอบวัน/เวลาที่สะดวก

ในการประชุม เนื่องจากวันจันทร มีกรรมการหลายทานติดภาระงานสอน ดังนั้นอาจปรับเปลี่ยนวันประชุมใหม จาก
เดิมเปน ศุกรท่ี 4 ของเดือน เปนตน  

ปดประชุมเวลา  18.25 น.  
 
 

(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 
กรรมการและเลขานุการ  
ผูจดรายงานการประชุม  

 


