
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 3/2552  

วันจันทรที่ 30  มีนาคม 2552  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร   กรรมการ   
4. นางสาวลักษณา กันทะมา   แทน หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
5. นายวีรชัย พุทธวงศ หัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   กรรมการ 
6. นางสาวศิริภทัรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
7. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  

ผูไมมาประชุม 
1. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    ติดราชการ  
2. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ  

ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยจัดการศึกษานานาชาติ  
3. นายวีรชัย พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 
5. นายปต ิ  ตรีสุกล  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
6. นายวิทยา  จาทอง  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
7. นายประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
8. นางสาวนันทนา  เลิศประสบสุข   ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
9. นางสาวจุรีวรรณ  จันพลา   แทน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจ 
    และเศรษฐศาสตร 
10. นางสุวรรณี  ศรีนวล  หัวหนางานนโยบายและแผน   

เร่ิมประชมุเวลา  09.45 น. 
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เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานการประชุม ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

1.1 โครงการ OPEN HOUSE  10 มิถุนายน 2552  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดโครงการแนะนําวิทยาเขตฯ ในวันที่ 10 มิถุนายน 
2552 โดยกําหนดการชวงเชา จะเปนการแนะนําคณะฯ และชวงบาย จะมีการเยี่ยมชม (OPEN HOUSE) โดยจัดแบงกลุม
อาจารยท่ีเขาเยี่ยมชม เปน 3 กลุม ๆ ละ ประมาณ 100 คน เริ่มเยี่ยมชมคณะพรอมกันในแตละกลุม หมุนเวียนไปแตละ
หนวยงาน โดยเยี่ยมชมทุกหนวยงาน ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากสายวิชา/โครงการตาง ๆ  ท้ังนี้มอบใหรองคณบดีฝาย
วิชาการ และผูชวยคณบดีฝายวิชาการ รับผิดชอบประสานงาน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 งานกีฬาบุคลากร 1 เมษายน 2552 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดกิจกรรมกีฬาบุคลากรประจําป เนื่องในวัน
ขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2552  โดยมีการประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร การแขงขันแชรบอลระหวาง
ผูบริหารและบุคลากรหญิง การแขงขันกีฬาฮาเฮ และอื่น ๆ  โดยชวงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค ดังนั้นจึงขอเชิญชวนบุคลากรรวม
กิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 2552  โดยสวมเสื้อสีเขียว คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร เปนทีมสี
เขียว นัดพบเวลาประมาณ 7.30 น. ณ บริเวณสนามกีฬาดานอาคารยิมเนเซียม หลังท่ี 1   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 กิจกรรมสงกรานตวันที่ 9 เมษายน 2552 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดกิจกรรมวันสงกรานต ประจําป 2552  ในวันที่ 9 
เมษายน 2552  โดยมีการทําบุญตักบาตรเชา การบวงสรวงพระพิรุณ การประกวดริ้วขบวน การประกวดกอพระเจดียทราย 
การถวายภัตราหารเพล  การรดน้ําพระพุทธ และรดน้ําขอพรคณาจารยผูอาวุโส ผูบริหาร และกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เริ่ม
พิธีตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึง 15.00 น. ดังนั้นจึงขอเชิญชวนบุคลากรรวมกิจกรรมวันที่ 9 เมษายน 2552      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

1.4 กิจกรรมฝกอบรม ประชุมวิชาการ 
หัวหนาศูนย ศสวท. แจงกิจกรรมในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2552 โดยรวมมือกับสายวิชา

คณิตศาสตร และสาขาวิชาฟสิกส  ดังนี้  
วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552   -  ฝกอบรมครูคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 4 หลักสูตรท่ี 3   
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วันที่ 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2552   -  ฝกอบรมครู เรื่อง โลกดาราศาสตร  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2552                       - ประชุมวิชาการ ศสวท.          

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

1.5 โครงการสัมมนาบุคลากร ประจําป 2552    
รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ แจงเรื่องการจัดสัมมนาบุคลากร ประจําป 2552  โดยจะมี

กิจกรรมการสัมมนาบุคลากร โดยมีการบรรยายพิเศษจาก วิทยากรที่ไดประสานงานไว คือ คุณจิตรา  กอนันทเกียรติ คุณแทน
คุณ จิตตอิสระ การดูงานหนวยงานภายนอก ไดแก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยใน 
สปป.ลาว วันและเวลายังมิไดกําหนด 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
  มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่2/2552  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันจันทรท่ี 23 กุมภาพันธ 2552  เพื่อรับรอง  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้  

 หนา 5  วาระที่ 3.1  ใหเพิ่มเติมช่ือหนวยงาน สายวิชาคณิตศาสตร รายงานผลการดําเนินงานโดยรายงานผลการ
ดําเนินงานรวมกับโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  

 หนา 9  วาระที่ 3.8  แกไขชื่อวาระจากเดิม “ความคืบหนาเกี่ยวกับกายกเลิกระบบซีของขาราชการ…” แกไขเปน 
“ความคืบหนาเกี่ยวกับการยกเลิกระบบซีของขาราชการ…”   

 หนา 12 วาระที่ 4.2  บรรทัดท่ี 13 ขอ 1) จากเดิม “…ในปการศึกษา 2553…” แกไขเปน “…ในปการศึกษา 
2552…”    

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ  2552   

ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อแจง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ  
2552 รวม 4  ฝาย 3 หนวยงาน  11 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
3. ฝายกิจการนิสิต   
4. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
5. สายวิชาวิทยาศาสตร   
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6. สายวิชาคณิตศาสตร  
7. สํานักงานเลขานุการ  
8. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  
11. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  
12. โครงการปริญญาโทสาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 
13. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  
14. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาเคมี   
15. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาฟสิกส 
16. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาจุลชีวิทยา 
17. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร (รวมกับสายวิชาคณิตศาสตร)  
18. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอยแลว   
นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 2  ฝาย 1  สายวิชา และ 2 โครงการ ดังนี้  

1. ฝายบริหาร   
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
3. สายวิชาศิลปศาสตร 
4. โครงการดําเนินงานจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
5. โครงการดําเนินงานจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ (ศจศน.) 

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
  มติที่ประชุม ทราบ  

3.2 สรุปคําของบประมาณเงินรายได ประจําป 2553  

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2552  มีมติ  

1. เห็นชอบในหลักการตามคําของบประมาณสําหรับหนวยงานภายใน ซึ่งมีรายรับ – รายจาย ประจําป
งบประมาณ 2553 แบบสมดุล  ประกอบดวย สายวิชาศิลปศาสตร โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  จุลชีววิทยา  บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร และสังคมศาสตร โครงการภาคพิเศษ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ  

2. มอบ ผศ.นพพร  รัตนชวง สรุปและนําเสนองบประมาณรายรับ - รายจายจากเงินรายไดโครงการ
วิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ และนําสงงานนโยบายและแผนโดยเร็วท่ีสุด    

3. สําหรับหนวยงานที่มีรายรับ – รายจาย แบบเกินดุล ประธานจักเชิญผูบริหารของฝายหรือหนวยงาน
ดังกลาว ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2552 เพื่อพิจารณาปรับลดคําของบประมาณ หรือพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตาม
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หลักเกณฑ คือ เปนโครงการ/กิจกรรม หรือภารกิจที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร และมีผลตอบสนองตอดัชนีการประเมินของมหาวิทยาลัย  สมศ.  สกอ. และ ก.พ.ร.    

บัดนี้ งานนโยบายและแผน ไดรวบรวมขอมูลคําของบประมาณ ตามมติท่ีประชุมดังกลาว และจัดสงกอง
แผนงานเรียบรอยแลว  รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ    

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 ประกาศสภา มก. ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2552 

  ตามที่กองการเจาหนาท่ีไดแจงเวียนประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552  นั้น  

  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการแกไขหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 แลว ดังนั้น สภา
มหาวิทยาลัยฯ จึงใหยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552  รายละเอียดอางอิงท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LV0NJIMT.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 ประกาศสภา มก. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2552 

  ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประกาศ ใหกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลให
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย เพิ่มเติมในประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 
หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ดังนี้  

  “9.  ในกรณีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครบวาระแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการชุดใหมแลวเสร็จ ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป”    
รายละเอียดอางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LV0NH52J.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.5 ประกาศสภา มก. เร่ือง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการ
สอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552  ใหยกเลิกความในขอ 5.1 ของขอบังคับเดิม และใหใชความ
ตอไปนี้แทน  

1.1 คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ซึ่ง
ประกอบดวย หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสายวิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือหัวหนาหลักสูตร หรือตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาหัวหนาภาควิชา เปนประธาน และอนุกรรมการ อีก 2 ทาน โดยคัดเลือกจากบัญชีรายช่ืออนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการอนุมัติไวแลว ตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ  

และใหเพิ่มเติมความตอไปนี้ เปนวรรคสองของขอ 8 ของขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ดังนี้  

“ในกรณีท่ีผลการประเมินการสอนไมผาน ถาประสงคจะยื่นเรื่องขอใหประเมินการสอนใหม จะตอง
ทําการสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาหลังจากประเมินไมผาน จึงจะยื่นขอใหประเมินใหมได”   

ท้ังนี้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป  

รายละเอียดอางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/M50MEYZY.pdf  ดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 ประกาศสภา มก. เร่ือง ขอบังคับวาดวยเคร่ืองแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2552 

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการแตงกายของ
นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประกาศ  ณ  วันที่  4 มิถุนายน  พ .ศ .  2545  และมีประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 
2552  ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552  โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป และสืบ
เนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2552  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552  เห็นชอบให
จัดทําประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีนิสิตแตงกายไมถูกตองตามระเบียบ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย ดังนี้     

1. มอบฝายกิจการนิสิตดําเนินการปรับการใชภาษา และนําเสนอเพื่อจัดทําประกาศคณะฯ เรื่อง  แนวทาง
ปฏิบัติกรณีนิสิตแตงกายไมถูกตองตามระเบียบ  ดังนี้  

1.1 หนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะไมรับติดตอ 
หรือใหบริการแกนิสิตท่ีแตงกายไมสุภาพในเวลาราชการ   
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1.2 อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยประจําวิชา จะไมรับลงทะเบียนเรียน 
1.3 หองสมุดคณะฯ ไมอนุญาตใหเขาใชบริการหองสมุด 
1.4 อาจารยผูสอน จะไมอนุญาตใหเขาหองเรียน 
1.5 อาจารยผูควบคุมหองสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ 
1.6 หมดสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาประเภทวิชาการ ไดแกทุนขัดสนและทุนทํางาน 
1.7 อาจารยผูสอนสามารถเสนอชื่อผานฝายกิจการนิสิตไปยังกองกิจการนิสิตเพื่อตัดคะแนนความ

ประพฤติได 
2. ใหหนวยงานภายใน ดูแลและถือปฏิบัติตามพื้นที่ความรับผิดชอบ  
3.  กรณีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการขอใหโครงการภาคพิเศษ พิจารณากําหนดเกณฑการแตงกาย

สุภาพของนิสิตภาคพิเศษ  
4. ขอใหฝายกิจการนิสิต ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ภายใน 3 เดือน หลังเปดภาค

การศึกษา โดยแตงตั้งกรรมการติดตามผล/ประเมินผล โดยการสํารวจความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ รายงานใหท่ีประชุมทราบ     
5. บุคลากรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ควรปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีดวย   

  ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําประกาศคณะฯ มีความสอดคลองกับประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอใหฝาย
กิจการนิสิต ตรวจสอบขอมูลอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดอางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/M50M9SZC.pdf 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7 การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรและรายวิชาใหม  

  ดวยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/3839  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552 แจง
เรื่อง  การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรและรายวิชาใหม  โดยแจงวาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการขออนุมัติเปดหลักสูตรและรายวิชาใหมวาในอนาคตการขอเปดหลักสูตรและรายวิชาใหม จะตองมีการศึกษาและ
วิเคราะหถึงความตองการที่แทจริงของสังคม และจํานวนกลุมเปาหมายที่ตองการเรียนในหลักสูตรวามีมากนอยเพียงใด นั้น  
  ดังนั้น หากหนวยงานประสงคจะขออนุมัติเปดหลักสูตรและรายวิชาใหม ขอใหนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ

กลุมเปาหมายที่ตองการเรียน และแหลงงานที่นิสิตจบการศึกษาแลวจะสามารถเขาทํางานในสาขาใดไดบาง มาประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยดวย รายละเอียดอางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LN0VD17F.pdf   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม รับทราบ 

3.8 ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงการภาคพิเศษ 

  ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0258 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการวิเคราะหโครงการภาคพิเศษ โดยกองแผนงานแจงขอเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
วิเคราะหโครงการภาคพิเศษวาการผลิตบัณฑิตในปจจุบันควรมีการศึกษาความตองการที่แทจริงของสังคม และทุกโครงการฯ 
ท่ีนําเสนอควรมีการวิเคราะหในเรื่องกลุมเปาหมายที่จะรับเขาศึกษา และผลผลิต ซึ่งหมายถึงบัณฑิตท่ีจบการศึกษาออกไป
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แลวจะสามารถทํางานในสาขาใด นอกเหนือจากเรื่องตนทุนรายรับและรายจายเพื่อเปนขอมูลระกอบการพิจารณาอนุมัติ
โครงการ นั้น  
  เพื่อใหการดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ บรรลุผลอยางเปนรูปธรรม ใน
การนี้มหาวิทยาลัย จึงขอใหคณะที่จะเสนอขออนุมัติเปดสอนโครงการพิเศษตั้งแตเดือนมีนาคม 2552 เปนตนไป ดําเนิน

การศึกษาความตองการที่แทจริงของสังคม โดยศึกษาวิเคราะหในเรื่องกลุมเปาหมายที่จะรับเขาศึกษา และตลาดแรงงานที่จะ

รองรับบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาในสขาวิชาที่เปดสอน และจัดทําเปนเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเสนอขออนุมัติโครงการตอ

มหาวิทยาลัยดวย  รายละเอียดอางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LI0W6ISF.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ    

  มติที่ประชุม รับทราบ 

3.9 การปรับแผนการฝกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศใหมากขึ้น แทนการฝกอบรม จัด
ประชุมสัมมนา และดูงานในตางประเทศ 

   ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 0655 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552  เรื่อง การปรับแผนการฝกอบรม จัด
ประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศใหมากขึ้น แทนการฝกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในตางประเทศ โดย
มหาวิทยาลัยแจงผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
ไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ในประเด็นการกระตุนภาคการทองเที่ยวภายในประเทศ “ใหสวนราชการ

พิจารณาปรับแผนการฝกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศใหมากขึ้น แทนการฝกอบรม จัดประชุมสัมมนา และ

ดูงานในตางประเทศ โดยเฉพาะในไตรมาส 1 และ 2 ทั้งนี้ใหยกเวนกรณีที่มีขอตกลง หรือพันธกรณีกับองคการหรือหนวยงาน

ในตางประเทศหรือไดรับอนุมัติใหดําเนินการกอนหนาที่จะมีมติในครั้งนี้”  (20 มกราคม 2552) โดยใหสวนราชการเรง
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการปรับแผนดําเนินการ แลวรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบดวย และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ และดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเรงดวน นั้น  

  เพื่อเปนการสนับสนุนแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยฯ จึงแจงขอความรวมมือจากทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหปฏิบัติตามมติดังกลาวโดยเนนการ
จัดฝกอบรมจัดประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศ ยกเวน กรณีท่ีมีหนวยงานมีขอตกลง หรือพันธกรณีกับองคการหรือ
หนวยงานในตางประเทศ  หรือไดรับอนุมัติ ใหดํ า เนินการกอนวันที่  20  มกราคม  2552 รายละเอียดอ างอิง ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LH0WYSIG.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม รับทราบ 

3.10 ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในการจัดต้ังสมาคม/ชมรม นิสิตเกา  

   ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/4040 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 เรื่อง ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยใน
การจัดตั้งสมาคม/ชมรม นิสิตเกา โดยกองกลางแจงวาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 
26 มกราคม  2552 ไดพิจารณาแตงตั้ งกรรมการสง เสริมกิจการมหาวิทยาลัย  โดยองคประกอบตามขอบังคับ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 ขอ 5 กําหนดใหคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการ รวมจํานวนไมเกิน 15 คน โดยพิจารณาจากนายก
สมาคมนิสิตเกาคณะตาง ๆ และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกลาว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะมหาวิทยาลัยผลักดันใหทุกคณะจัดตั้งสมาคมนิสิตเกา เพื่อจะไดสานความสัมพันธระหวาง
นิสิตเกา และหนวยงานการใหคําปรึกษาแนะนํา ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการบริหารงาน  นั้น  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอใหคณะฯ พิจารณาขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการจัดตั้งสมาคม/ชมรมนิสิตเกาเพื่อประโยชนขององคกรตอไป  นอกจากนี้คณะฯ ไดแจงใหฝายกิจการนิสิตพิจารณา
ดวยแลว รายละเอียดอางอิงท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LP0PEEMB.pdf  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 การพิจารณาจัดสรรอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย  

  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีอัตราวางตําแหนง พนักงานเงินงบประมาณ ตําแหนง อาจารย 
จํานวน 2 อัตรา (อัตราเดิมของ อ.รักชนก และ อ.ดรรชนีย สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร และสาขาคณิตศาสตร ตามลําดับ) 
โดยมีหนวยงานตนสังกัดตําแหนงเดิมและหนวยงานใหม แจงความจํานงขอรับการจัดสรร รวม 6 หนวยงาน และจากมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบให
หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร สายวิชาฟสิกส สายวิชาบริหารธุรกิจฯ สายวิชา
สังคมศาสตร และผูประสานงานสาขาวิชาพฤกษศาสตร รวมประชุมพิจารณาเพื่อหาขอสรุป โดยมอบคณบดีเปนประธาน 
เชิญประชุมวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 เวลา 11.30 น. ณ หองคณบดี   สรุปมติท่ีประชุมดังกลาวใหจัดสรรอัตราคืนสาขาวิชา
เจาของอัตราเดิม คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาพฤกษศาสตร    

  และสืบเนื่องจากประชุมพิจารณาจัดสรรอัตรา แตละสาขาวิชานําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งไม
สามารถเปรียบเทียบ หรือใชสรุปวิเคราะหไดชัดเจน ดังนั้น ประธานจึงขอใหมีการพิจารณาหลักเกณฑ และวิธีการวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการพิจารณาจัดสรรอัตราใหมในโอกาสตอไป  โดยพิจารณาจาก เกณฑตาง ๆ 
โดยอาจมีการกําหนดคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หรืออื่น ๆ ได  ดังนี้  

1. สัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนิสิตเวลา  
2. ภาระงานสอนของอาจารยประจําสาขาวิชาทุกคน  
3. ภาระงานวิจัยของอาจารยประจําสาขาวิชาทุกคน  
4. จํานวนหลักสูตรของคณะฯ ท่ีเปดสอนของสายวิชา/สาขาวิชา  
5. จํานวนนิสิตท้ังหมดในหลักสูตร 
6. จํานวนรายวิชาที่เปดสอนตอจํานวนอาจารย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
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ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรอัตราใหมท่ีจะไดรับในอนาคต 
โดยการพิจารณาใชสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนิสิตเต ็มเวลา จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนตอจํานวนนิสิต ภาระงานสอน
ของอาจารยประจํา  และเพิ่มเติมประเด็นการพิจารณา ลําดับที่ 7 คือ จํานวนวิชาท่ีเปดสอนตอจํานวนอาจารย วิธีการคํานวณ
โดยมีการกําหนดคาความสําคัญ คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในแตละประเด็น และอื่น ๆ อยางหลากหลาย ดังนั้น ประธานจึงขอสรุป
มติท่ีประชุม ดังนี้  

  มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบใหจัดสรรอัตราวาง 2 อัตรา คืนใหแกสายวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชา
วิทยาศาสตร   

2. ใหแตงตั้งคณะทํางานพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในกรณีท่ีไดรับจัดสรรอัตราใหม เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งตอไป ประกอบดวย  

2.1 รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  ประธานคณะทํางาน 
2.2 ผศ.วลี   สงสุวงค    คณะทํางาน 
2.3 อ.ดร.ปติ ตรีสุกล    คณะทํางาน 
2.4 รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย    คณะทํางาน 
2.5 เลขานุการคณะฯ      คณะทํางาน  
2.6 นายวิทยา  จาทอง    คณะทํางานและเลขานุการ 

4.2 ตนไมมงคลประจําคณะฯ 
  ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 เปนตนมา ปจจุบัน
ดําเนินงานตาม 4 พันธกิจ ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาครบ 15 ป           
โดยมีสีประจําคณะ คือ สีเทาเงิน  ดังนั้นเพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะฯ  จึงควรมีการพิจารณากําหนดตนไมประจําคณะฯ 
และเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในดําเนินงาน โดยพิจารณาเสนอชื่อ และนําเสนอขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตนไม 
ท่ีควรกําหนดเปนตนไมประจําคณะ  รวม 10 ชนิด  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2552 มีมติเห็นชอบใหกําหนดคุณลักษณะวาตองเปนตนไมท่ีมีขอมูลอางอิงวาเปนไมมงคล และเปนสัญลักษณท่ี
สรางความโดดเดนใหแกคณะฯ ได และมอบใหรองคณบดีฝายบริหารดําเนินการสํารวจประชามติจากบุคลากรเพื่อเลือก
ตนไมมงคลประจําคณะฯ  นั้น  
  ฝายเลขานุการ ไดสรุปผลการสํารวจ ซึ่งฝายบริหารนําเสนอในระบบ e-Office แลว รายละเอียดผลสรุป  
ดังนี้   

ผลสํารวจ 
ลําดับ ช่ือไมมงคล อื่น ๆ  

จํานวน รอยละ 
1.  ตนชัยพฤกษ  34 17.7 
2.  ตนชมพูพันธุทิพย  29 15.1 
3.  ตนสนฉัตร  8 4.2 
4.  ตนลีลาวด ี  9 4.7 
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5.  ตนไผ  2 1.0 
6.  ตนแค  4 2.1 
7.  ตนกัลปพฤกษ  15 7.8 
8.  ตนราชพฤกษ  2 1.0 
9.  ตนแตว  1 0.5 
10.  ตนพญาสัตบรรณ  9 4.7 

  เลือกตามเสียงสวนใหญ 1 0.5 
  เขาระบบ ไมใชสิทธิ 46 24.0 
  ไมเขาระบบ และไมใชสิทธิ  32 16.7 
 รวม 192 100 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบใหกําหนดตนชัยพฤกษ เปนตนไมประจําคณะฯ 

2. มอบรองคณบดีฝายบริหาร จัดทําโครงการรณรงค เชิญชวนบุคลากรคณะฯ ปลูกตนชัยพฤกษ เนื่องใน
วันคลายวันสถาปนาคณะฯ 31 สิงหาคม 2552 เปาหมายบุคลากร 1 คนตอ 1 ตน  

3. มอบผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต จัดทําโครงการรณรงค เชิญชวนนิสิตใหม ปลูกตนชัยพฤกษ เนื่องใน
วันเปดภาคการศึกษา  ภาคตน ปการศึกษา 2552  เปาหมายนิสิต 1 คนตอ 1 ตน 

4.3 การเสนอชื่อผูเหมาะสมและประชาสัมพันธรางวัล นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุนใหม ประจําป พ.ศ. 
2552 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบใหสาย
วิชาวิทยาศาสตร พิจารณาเสนอชื่อผูเหมาะสมรับรางวัล นักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลรุนใหม ประจําป พ.ศ. 2552 และ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมประจําเดือนมีนาคม 2552 นั้น  

 เนื่องจากสายวิชาวิทยาศาสตร ยังมิไดนําเสนอชื่อผูเหมาะสมดังกลาว จึงขอแจงท่ีประชุม เพื่อพิจารณา
ติดตามผลเพื่อเสนอชื่อพรอมรายละเอียดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบโดยไมพิจารณาเสนอชื่อ  

4.4 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการโครงการปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการโครงการปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ ครบ
กําหนดวาระ 2 ป โดยสิ้นสุดวาระการดําเนินงานในวันที่ 1 เมษายน 2552 และจากการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหา
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คณะกรรมการดําเนินงานชุดใหม โดยมีคณบดีเปนประธาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบให รศ.พิศมัย  หาญมงคล
พิพัฒน เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ และเสนอแตงตั้งกรรมการชุดใหม ประกอบดวย  

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
1. นางพิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน  เปน ประธานคณะกรรมการ  
2. น.ส.สกาวรัตน จงพัฒนากร  เปน กรรมการ 
3. นายทนุวงศ  จักษุพา   เปน กรรมการ 
4. น.ส.นิลุบล  คุรุบรรเจิดจิต  เปน กรรมการ 
5. น.ส.ปญญาพร ปรางจโรจน  เปน กรรมการและเลขานุการ  

  การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ ภาคพิเศษ  ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการบริหารงาน
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2547 มีคณะกรรมการฯ จํานวน 2 ชุด  คือ คณะกรรมการบริหารโครงการ 
และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ซึ่งท้ัง 2 ชุด สิ้นสุดวาระพรอมกัน  ดังนั้นจึงไดแจงใหโครงการจัดตั้งสายวิชา
คอมพิวเตอร พิจารณาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด แลว แตไดรับเอกสารเสนอแตงตั้งเฉพาะคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการเทานั้น  

  ประธานจงึขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ สําหรับคณะกรรมการ
บริหารโครงการใหใชชุดเดิม โดยปรับเปลี่ยนกรรมการจากเดิมหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร เปน 
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอรแทน สําหรับการเสนอชื่อท่ีปรึกษา ขอใหแจงภายในวันที่ 30 มีนาคม 2552 เพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งท้ังนี้ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2552 เปนตนไป   

4.5 ราง ประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง แผนการพัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
สืบ เนื่ อ งจากมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร  มีนโยบายในการพัฒนาระบบอาจารย ท่ีปรึ กษา 

ให เ หม า ะสมสอดคล อ ง กั บ แนวท า งปฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า แล ะก า รพัฒน าขอ งมห า วิ ท ย า ลั ย เ กษต รศ าสต ร   
โดยมุงเนนใหทุกคณะและวิทยาเขตมีการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาอยางตอเนื่อง  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการพัฒนา
ระบบอาจารยท่ีปรึกษาของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย และมี
การพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง  และใชเปนแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนระบบอาจารยท่ีปรึกษาไดตามวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการสรางความเชื่อมโยง ประสานงาน ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย รับรูบทบาท หนาท่ี ความ
รับผิดชอบซึ่งกันและกัน พรอมกับการติดตามประเมินผลงานการใหคําปรึกษานิสิต ท่ีมุงใหนิสิตเรียนรูการดํารงชีวิตใน
สังคมและสามารถศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและเปนตนแบบทรัพยากรมนุษยของสังคมประเทศชาต ิ นั้น   

  ฝายกิจการนิสิตจึงขอเสนอรางประกาศ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 
แผนการพัฒนาระบบอาจารย ท่ีปรึกษา  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มาเพื่อพิจารณา  รายละเอียดอางอิงท่ี 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/M50K9PTJ.doc 
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  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ ดังนี้  
1. ใหแกไขรางประกาศ จากคําวา ประกอบดวย เปน โดยมุงเนนกิจกรรม   
2. ตัดคําวา download   
3. ใหปรับคําวา อาจารยท่ีปรึกษาทุกคน เปน อาจารยท่ีปรึกษา  
4. ใหรวมสรุปขอ 8 และขอ 9  ตามสาระที่ตองการ  

4.6 ราง ประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เร่ือง การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสําหรับการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกของโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 

  สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
ครั้งท่ี 2/2552  วันที่  10  มีนาคม พ.ศ. 2552   เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรทุนสําหรับบุคลากรเพื่อการศึกษาตอระดับปริญญา
เอกทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

คุณสมบัติของผูรับทุน 
 อาจารยประจําโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 

เงื่อนไขการใหทุน 
 การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใชหลักเกณฑตาม กฎ ก.พ. 

ภายใตกรอบวงเงินดังนี ้
1. ทุนการศึกษาตอตางประเทศ ปละไมเกิน 250,000 บาท จํานวน 1 ทุน โดยจัดสรรแบบตอเนื่อง 

ระยะเวลาไมเกิน 3 ป  
2. ทุนการศึกษาตอในประเทศ ปละไมเกิน 120,000 บาท จํานวน 1 ทุน โดยจัดสรรแบบตอเนื่อง 

ระยะเวลาไมเกิน 3 ป  
3. ทุนสนับสนุนคาตํารา และอุปกรณสําหรับการศึกษาตอระดับปริญญาเอก แบบเหมาจายปละไมเกิน 

10,000 บาท เปนเวลาไมเกิน 3 ป ในกรณีท่ีไดรับทุนการศึกษาจากหนวยงานอื่นและไมไดขอทุนจากโครงการปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 

4. ผูขอรับทุนจะตองทําสัญญา ตามระเบียบของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5. สําหรับกรณีท่ีผูรับทุนไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อันเนื่องมาจาก ปวย  เรียนตอไมได  หรือ อื่นๆ  

ตามที่ผูใหทุนไดพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุอันสมควรที่จะตองไมรับผิดตามสัญญา  ผูรับทุนไมตองชดใชเงินทุนที่รับไป
ระหวางศึกษา  แตผูรับทุนจะตองปฏิบัติราชการเปนเวลา 2 เทาของระยะเวลาการศึกษา  

6. กรณีอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดตาม ขอ 1 -5 ใหอยูในดุลพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 

งบประมาณสําหรับการจัดสรรทุน 
 ใชเงินงบประมาณรายไดของโครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร  
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  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ จึงขอเสนอโครงการสนับสนุนการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรสําหรับ
การศึกษาตอระดับปริญญาเอกของ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  รายละเอียดตามรางประกาศ
เกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ เกี่ยวกับการจัดสรรทุน เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 3/2552  วันที่ 
30 มีนาคม พ.ศ. 2552  เอกสารอางอิงท่ี  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/M40TZUXV.doc     

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  และขอใหประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการภาคพิเศษอื่น ๆ 
พิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกบุคลากรตามความพรอมของโครงการในโอกาสตอไปดวย   

4.7 ขอใหตรวจสอบขอมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุง และหลักสูตรที่ไมมีการเปดสอน
นับต้ังแตไดรับอนุมัติหลักสูตร 

  สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ 2552 ขอใหตรวจสอบขอมูลหลักสูตรท่ีครบรอบระยะเวลาการปรับปรุง และหลักสูตรท่ีไมมีการเปดสอน
นับตั้งแตไดรับอนุมัติหลักสูตร  เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ท่ี
กําหนดใหมีการปรับปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป และเพื่อมิใหมีผลกระทบตอการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา นั้น  

 จากการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยฯ แจงวาหลักสูตรระดับปริญญา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
จํานวน 2 หลักสูตร คือ วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) และ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ลาสุดเมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2547 และวันที่ 18 สิงหาคม 2546  ตามลําดับ ดังนั้น จึงขอใหคณะฯ ตรวจสอบและรายงานขอมูล
จัดสงงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา บางเขน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 รายละเอียดดังไฟล
ประกอบที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/LU0ZB4CU.pdf  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบรองคณบดีฝายวิชาการ ซึ่งมีหนาท่ีกํากับดูแลพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองตามแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร  การแจงเปด หรือปดหลักสูตร/รายวิชาตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ไดแก การแจงปดหลักสตูร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป), การตรวจสอบและแจงปดรายวิชาที่มิไดเปดสอนเกิน 3 ป  

4.8  การขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการ   
  ดวย อ.ดร.จรีรัตน  มงคลศิริวัฒนา  สาขาวิชาพันธุศาสตร ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 
738458  พันธุวิศวกรรมปฏิบัติการ  และ รายวิชา 738451 เทคนิคการถายโอนยีนในพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน  รายละเอียดท่ี http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/M30Y0QK0.pdf   
 อนึ่ง คณะกรรมการฝายวิชาการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการแลว แตเนื่องจากการเสนอขอ
ผลิตผลงานทางวิชาการ จะตองนําเสนอเคาโครงเอกสารตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  อ.ดร.จรีรัตน มงคลศิริวัฒนา ยังมิไดแนบ
มาดวย  
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
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  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมอบรองคณบดีฝายวิชาการ ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

4.9 ขออนุมัติปรับแผนการเรียนหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)  

  ดวยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร  เสนอขอปรับแผนการเรียนหลักสูตร
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ซึ่งไดขออนุมัติใชหลักสูตรของภาควิชา ตั้งแตปการศึกษา 2544 และปจจุบันภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ไดรับอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2550  โดยเปดรับนิสิตเขาศึกษาตามหลักสูตร ฉบับปรับปรุงใหม 
ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2551 นั้น  

  ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดพิจารณาแผนการเรียน หลักสูตรดังกลาวแลว เห็นวาเพื่อความ
เหมาะสมกับงานสอนของอาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอร จึงขอปรับแผนการเรียน โดยคณะกรรมการฝายวิชาการ พิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/M30Y0QJK.pdf    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

4.10 ขออนุมัติขึ้นทะเบียนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย   

 สืบเนื่องจากประธานโครงการหลักสูตรตาง ๆ พิจารณาเสนอชื่ออาจารยประจํา ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน 
และมีนิสิตในปรึกษา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2551 เพื่อเสนอชื่อขออนุมัติเปนอาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้  

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ  
1. อ.ดร.จุฑาทิพย  โพธิ์อุบล 
2. อ.ดร.รัชพล  พะวงศรัตน 
3. อ.ดร.อารม  อันอารตงาม  
4. รศ.ดร.วีรชัย   พุทธวงศ  
5. อ.ดร.จรีรัตน  มงคลศิริวัฒนา  

  ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติ ไดนําเรียนคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบทางระบบ e-Office และนําเสนอขออนุมัติตอบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.11 รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากร และผลการสํารวจสรุปแบบสอบถามความรู ความเขาใจ และความ

ตองการอบรมประกันคุณภาพของบุคลากร 
  ดวยฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  แจงรายงานผลการดําเนินงาน  2  เรื่อง  ดังนี้   
  1)  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร   โดยสรุปผลจากผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 104 คน  
จําแนกขอมูล ดังนี้ 
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ขอมูลท่ัวไป 

สรุป 
o หนวยงานที่ไมตอบแบบประเมินมี 2 หนวยงานคือ โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส และ โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
o หนวยงานที่ตอบแบบประเมินมากที่สุด คือ  

1. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
2. สายวิชาศิลปศาสตร 
3. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี และสายวิชาคณิตศาสตร  

o หนวยงานที่ตอบแบบประเมินนอยที่สุด คือ โครงการจัดตั้งสวนงานจดัการศึกษา และโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 

4 ประสบการณทํางาน  
ระยะเวลาการทาํงานในหนวยงาน จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 5 ป 47 45.2 
5 – 10 ป 16 15.4 
มากกวา 10 ปขึ้นไป 39 37.5 
ไมระบุ 2 1.9 

รวม 104 100.0 

3.    ประเภทของบุคลากร  
ประเภทของบคุลากร จํานวน (คน) รอยละ 

ขาราชการสายวิชาการ 23 22.1 
พนักงานสายวิชาการ 27 26.0 
ลูกจางประจํา 7 6.7 
ขาราชการสายสนับสนุน 3 2.9 
พนักงานสายสนับสนุน 31 29.8 

หนวยงาน 
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละของผูตอบตอ
ผูตอบทั้งหมด 

จํานวน
บุคลากร 

รอยละของผูตอบตอ
บุคลากรในหนวยงาน 

ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 1 1.0 1 100 
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 3 2.9 4 75 
สายวิชาศิลปศาสตร 20 19.2 27 74.07 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 15 14.4 21 71.43 
สายวิชาคณิตศาสตร 5 4.8 7 71.43 
สํานักงานเลขานุการ 22 21.2 31 70.97 
สายวิชาวิทยาศาสตร 22 21.2 35 62.86 
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 6 5.8 11 54.55 
โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา 4 3.8 10 40 
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 6 5.8 15 40 
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส 0 0 10 0 
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 0 0 7 0 
โครงการจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ - - - - 
ไมระบุ - - - - 

รวม 104 100.0 179 58.1 
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ประเภทของบคุลากร จํานวน (คน) รอยละ 
ลูกจางชั่วคราว 10 9.6 
ไมระบุ 3 2.9 

รวม 104 100.0 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
 การประเมินผลโดยแบงความพึงพอใจออกเปน  5  ระดับ  คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, นอย,     นอยที่สุด  และมีระดับ
คะแนนตั้งแต 5 – 1  สามารถคํานวณแบงชวงระดับความพึงพอใจในแตละตัวแปรดังนี้  

   อันตรภาคชั้น  = 
ดะแนนทั้งหมจํานวนชวงค

ดคะแนนต่ําสุดคะแนนสูงสุ −
     

   อันตรภาคชั้น  = 
5
15−

       =   0.80 

 ดังนั้น  ชวงคะแนนเฉลี่ยเทากับ  0.80  จึงกําหนดเกณฑพิจารณาระดับความคิดเห็นไดดังนี้  
 ระดับคะแนน 4.21 – 5.00 แสดงวามีระดับ มากที่สุด 
    3.41 – 4.20 แสดงวามีระดับ มาก 
    2.61 – 3.40 แสดงวามีระดับ ปานกลาง 
    1.81 – 2.60 แสดงวามีระดับ นอย 
    1.00 – 1.80 แสดงวามีระดับ นอยที่สุด 

ผลการประเมินความพงึพอใจของบุคลากร  
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

รายการประเมิน จํา 
นวน 

% 
จํา 
นวน 

% 
จํา 
นวน 

% 
จํา 
นวน 

% 
จํา 
นวน 

% X  SD 

1.สวัสดิการที่ไดรับ 
       1.1  ของขวัญประจําป(เงินรางวัลของ
หนวยงานที่ไดจาก ก.พ.ร. รวมกับเงินทุน
สวัสดิการ เชน เสื้อ รม เปนตน 

13 12.5 28 26.9 35 33.7 15 14.4 8 7.7 3.23 1.114 

       1.2  เงินกู 6 5.8 19 18.3 38 36.5 21 20.2 10 9.6 2.89 1.052 
       1.3  ซื้อสินคาเงินผอน 5 4.8 16 15.4 40 38.5 22 21.2 11 10.6 2.81 1.029 
       1.4  เงินชวยเหลือเมื่อประสบภัย,
ประสบอุบัติเหตุ 

9 8.7 19 18.3 39 37.5 16 15.4 13 12.5 2.95 1.137 

2.สภาพภูมิทัศนภายในคณะ เชน รมไม 
สนามหญา 

8 7.7 30 28.8 45 43.3 10 9.6 10 9.6 3.16 1.036 

3.ระบบความปลอดภัย 5 4.8 31 29.8 41 39.4 17 16.3 10 9.6 3.04 1.023 
4.ระบบสาธารณูปโภค 
       4.1. ไฟฟา 

9 8.7 38 36.5 36 34.6 11 10.6 9 8.7 3.26 1.057 

       4.2  น้ําประปา 8 7.7 40 38.5 39 37.5 8 7.7 7 6.7 3.33 .978 
       4.3. โทรศัพท 9 8.7 29 27.9 38 36.5 12 11.5 14 13.5 3.07 1.145 
5.สถานที่จอดรถ 5 4.8 11 10.6 39 37.5 30 28.8 19 18.3 2.55 1.060 
6.สภาพและความสะอาดของหองน้ํา 8 7.7 35 33.7 45 43.3 11 10.6 5 4.8 3.29 .931 
7.สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 10 9.6 36 34.6 40 38.5 15 14.4 3 2.9 3.34 .941 
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มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
รายการประเมิน จํา 

นวน 
% 

จํา 
นวน 

% 
จํา 
นวน 

% 
จํา 
นวน 

% 
จํา 
นวน 

% X  SD 

8.วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆในการ
ปฏิบัติงาน 

9 8.7 33 31.7 36 34.6 16 15.4 8 7.7 3.19 1.060 

9.สื่อในการรับรูขอมูลขาวสารตางๆของ
คณะ 
       9.1  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  e-
office 21 20.2 43 41.3 25 24.0 8 7.7 7 6.7 3.61 1.101 
       9.2  เว็บไซดคณะ 8 7.7 29 27.9 47 45.2 15 14.4 5 4.8 3.19 .946 
       9.3  บอรดประชาสัมพันธ 4 3.8 24 23.1 49 47.1 15 14.4 12 11.5 2.93 .998 
10.การประเมินความดีความชอบ 2 1.9 18 17.3 55 52.9 14 13.5 10 9.6 2.88 .895 
11.การพัฒนาบุคลากร(ฝกอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาตอ) 

8 7.7 24 23.1 47 45.2 16 15.4 8 7.7 3.08 1.007 

12.ความพึงพอใจใจตําแหนงหนาที่ที่
รับผิดชอบ 

13 12.5 45 43.3 37 35.6 3 2.9 4 3.8 3.59 .894 

13.กิจกรรมตางๆที่คณะจัดให เชน งานป
ใหม งานวันสถาปนาคณะ เปนตน 

7 6.7 30 28.8 52 50.0 5 4.8 9 8.7 3.20 .964 

14.ความพึงพอใจในภาพรวม 12 11.5 29 27.9 51 49.0 9 8.7 3 2.9 3.37 .904 

เฉลี่ยรวม 3.21 .692 

ผลการประเมิน 
ประเด็นที่ประเมิน ระดับ คาเฉลี่ย 

1. สวัสดิการที่ไดรับ 
      1.1 ของขวัญประจําป(เงินรางวัลของหนวยงานที่ไดจาก ก.พ.ร. รวมกับ  เงินทุนสวัสดิการ เชน เสื้อ รม เปนตน 

 
ปานกลาง 

 
3.23 

       1.2  เงินกู ปานกลาง 2.89 
       1.3  ซื้อสินคาเงินผอน ปานกลาง 2.81 
      1.4  เงินชวยเหลือเมื่อประสบภัย,ประสบอุบัติเหตุ ปานกลาง 2.95 
2. สภาพภูมิทัศนภายในคณะ เชน รมไม สนามหญา ปานกลาง 3.16 
3. ระบบความปลอดภัย ปานกลาง 3.04 
4. ระบบสาธารณูปโภค 
       4.1. ไฟฟา 

 
ปานกลาง 

 
3.26 

       4.2  น้ําประปา ปานกลาง 3.33 
       4.3. โทรศัพท ปานกลาง 3.07 
5. สถานที่จอดรถ นอย 2.55 
6. สภาพและความสะอาดของหองน้ํา ปานกลาง 3.29 
7. สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ปานกลาง 3.34 
8. วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆในการปฏิบัติงาน ปานกลาง 3.19 
9. สื่อในการรับรูขอมูลขาวสารตางๆของคณะ 
       9.1  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ e-office 

 
มาก 

 
3.61 

       9.2  เว็บไซดคณะ ปานกลาง 3.19 
       9.3  บอรดประชาสัมพันธ ปานกลาง 2.93 
10. การประเมินความดีความชอบ ปานกลาง 2.88 
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ประเด็นที่ประเมิน ระดับ คาเฉลี่ย 
11. การพัฒนาบุคลากร(ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาตอ) ปานกลาง 3.08 
12. ความพึงพอใจใจตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ มาก 3.59 
13. กิจกรรมตางๆ ที่คณะจัดให เชน งานปใหม งานวันสถาปนาคณะ เปนตน ปานกลาง 3.20 
14. ความพึงพอใจในภาพรวม ปานกลาง 3.37 

สรุปคาเฉลี่ยรวมการประเมนิในขอที่ 1 – 14  อยูในระดบั    ปานกลาง     คิดเปนคาเฉลี่ย   3.21    

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
3.1  คําแนะนําจากประเด็นท่ีมีความพึงพอใจนอย  

ลําดับ ขอเสนอแนะ ความถี่ 
1 ควรปรับปรุงเร่ืองการใหบริการหองสมุดคณะ 1 
2 อาคารตึกวิทยาศาสตรหลังเกาควรมีการปรับปรุงในสภาพที่ดี 5 
3 สภาพความสะอาดของหองน้ํา 3 
4. อุปกรณสํานักงาน ครุภัณฑควรมีการปรับปรุงเนื่องจากเกาและมีไมเพียงพอ 3 
5. ระบบความปลอดภัยอยากใหใชระบบคียการด 2 
6. สถานที่จอดรถควรมีการปรับปรุงเนื่องจากพื้นที่ไมพอสําหรับจอดรถและไมมีหลังคากันแดด 6 
7. ควรมีรานอาหารอยูใกลๆ กับอาคาร 2 
8. ดานการซอมบํารุงอยากใหมีการดูแลใหมากขึ้นเพราะเวลามีการแจงซอมมีการดําเนินการลาชา 3 
9. อยากใหมีการปลูกตนไมใหญเพิ่มมากขึ้น 4 
10. มีการเพิ่มโตะมานั่งสําหรับพักผอน 1 

3.2  ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่น ๆ 
ลําดับ ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1 หลังจากมีการสํารวจแบบประเมินอยากใหมีการชวยเหลือดูแลใหเปนรูปแบบมากขึ้น 1 
2 การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของหนวยงานยอยมีนอยมาก 4 
3 ในสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการตาง ๆสวนใหญ ไมคอยเปนที่พอใจ 2 
4. การประเมินความดีความชอบควรประเมินเชิงคุณภาพมากขึ้นและมีความยุติธรรมเสมอภาค 4 
5. Web site ของคณะลาสมัยเกินไป 3 

2) สรุปแบบสอบถามความรู ความเขาใจ และความตองการอบรมประกันคุณภาพของบุคลากร   
 ผลการสํารวจสรุปแบบสอบถามความรู ความเขาใจ และความตองการอบรมประกันคุณภาพของ

บุคลากร มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 100 คน สรุปผล ดังนี้   
ตอนที่ 1 
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ขอมูลท่ัวไป 

สรุป 
o หนวยงานที่ไมตอบแบบสอบถามมี 2 หนวยงานคือ โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส และ โครงการจัดตั้งสายวิชา

สังคมศาสตร 
o หนวยงานที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ  

1. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววทิยา 
2. สํานักงานเลขานุการ 
3. สายวิชาศิลปศาสตร  

o หนวยงานที่ตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุด คือ โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา และโครงการจัดตั้งสายวิชา
คอมพิวเตอร 

2. ประสบการณทํางาน 
ระยะเวลาการทาํงานในหนวยงาน จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 2 ป 29 29.0 
2 - 5 ป 24 24.0 
6 - 10 ป 9 9.0 
มากกวา 10 ปขึ้นไป 37 37.0 
ไมระบุ 1 1.0 

รวม 100 100.0 

 

หนวยงาน 
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละของผูตอบ
ตอผูตอบทั้งหมด 

จํานวน
บุคลากร 

รอยละของผูตอบตอ
บุคลากรใน
หนวยงาน 

ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 1 1.0 1 100 
โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 9 9.0 11 81.82 
สํานักงานเลขานุการ 24 24.0 31 77.42 
สายวิชาศิลปศาสตร 20 20.0 27 74.07 
สายวิชาคณิตศาสตร 5 5.0 7 71.43 
โครงการจัดตั้งสายวิชาเคม ี 14 14.0 21 66.67 
โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 2 2.0 4 50 
สายวิชาวิทยาศาสตร 15 15.0 35 42.86 
โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา 4 4.0 10 40 
โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร 6 6.0 15 40 
โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส 0 0 10 0 
โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 0 0 7 0 
โครงการจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ - - - - 

รวม 100 100.0 179 55.87 
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3. ประเภทของบคุลากร 
ประเภทของบคุลากร จํานวน (คน) รอยละ 

ขาราชการสายวิชาการ 23 23.0 
พนักงานสายวิชาการ 24 24.0 
ลูกจางประจํา 8 8.0 
ขาราชการสายสนับสนุน 5 5.0 
พนักงานสายสนับสนุน 31 31.0 
ลูกจางชั่วคราว 9 9.0 

รวม 100 100.0 

4.  การมีสวนรวม  

การมีสวนรวมในการประกนัคุณภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
เปนกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ 15 15.0 
เปนกรรมการประกันคุณภาพระดับหนวยงานยอย 27 27.0 
อื่นๆ 33 33.0 
ไมระบุ 25 25.0 

รวม 100 100.0 

5. ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร  
ชองทางในการรบัรูขอมูลขาวสาร จํานวน (คน) รอยละ 

จดหมายขาว 18 18.0 
เว็บไซต 22 22.0 
บอรดประชาสัมพันธ 12 12.0 
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 38 38.0 
อื่นๆ 9 9.0 
ไมระบุ 1 1.0 

รวม 100 100.0 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
 การประเมินผลโดยแบงความพึงพอใจออกเปน  5  ระดับ  คือ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, นอย, นอยที่สุด  และมีระดับ
คะแนนตั้งแต 5 – 1  สามารถคํานวณแบงชวงระดับความพึงพอใจในแตละตัวแปรดังนี้  

   อันตรภาคชั้น  = 
ดะแนนทั้งหมจํานวนชวงค

ดคะแนนต่ําสุดคะแนนสูงสุ −
     

   อันตรภาคชั้น  = 
5
15−

       =   0.80 

 ดังนั้น  ชวงคะแนนเฉลี่ยเทากับ  0.80  จึงกําหนดเกณฑพิจารณาระดับความคิดเห็นไดดังนี้  
 ระดับคะแนน 4.21 – 5.00 แสดงวามีระดับ มากที่สุด 
    3.41 – 4.20 แสดงวามีระดับ มาก 
    2.61 – 3.40 แสดงวามีระดับ ปานกลาง 
    1.81 – 2.60 แสดงวามีระดับ นอย 
    1.00 – 1.80 แสดงวามีระดับ นอยที่สุด 
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การประเมินความรู ความเขาใจ และความตองการอบรมความรูดานประกันคุณภาพของบุคลากร 
รายการประเมิน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด SD 

 จํา 
นวน 

% 
จํา 
นวน 

% 
จํา 
นวน 

% 
จํา 
นวน 

% 
จํา 
นวน 

% X   
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประกันคุณภาพ 

1.  ประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร 9 9.0 39 39.0 36 36.0 10 10.0 3 3.0 3.42 0.991 
2.  ความจําเปนที่มหาวทิยาลัย/คณะตองมีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

26 26.0 36 36.0 30 30.0 7 7.0 1 1.0 3.79 0.946 

3.  ประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา 18 18.0 45 45.0 28 28.0 8 8.0 1 1.0 3.71 0.891 
4.  ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและคณะ 6 6.0 37 37.0 42 42.0 12 12.0 2 2.0 3.33 0.845 
5.  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง( SAR)  4 4.0 35 35.0 46 46.0 11 11.0 3 3.0 3.26 0.828 
6.  ดัชนี/ตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานของมก. /สกอ./สมศ./
กพร. 

2 2.0 27 27.0 51 51.0 12 12.0 7 7.0 3.05 0.873 

7.  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของทานในการ
ประกันคุณภาพ 

7 7.0 27 27.0 40 40.0 16 16.0 7 7.0 3.11 1.009 

8.  ผลการประเมนิคุณภาพของหนวยงานของทาน 5 5.0 28 28.0 50 50.0 10 10.0 3 3.0 3.23 0.827 
9.  ผลการประเมนิคุณภาพของคณะ 5 5.0 27 27.0 52 52.0 9 9.0 4 4.0 3.21 0.841 
10.  แผนการพัฒนาปรบัปรุงของหนวยงานจากขอเสนอแนะ
ของคณะ กรรมการประเมิน 

4 4.0 22 22.0 55 55.0 12 12.0 5 5.0 3.08 0.846 

11.  แผนการพัฒนาปรบัปรุงของคณะจากขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน 

6 6.0 23 23.0 53 53.0 11 11.0 5 5.0 3.14 0.885 

เฉลี่ยความรูความเขาใจเกี่ยวกับประกันคุณภาพ 3.30  

ความตองการใหคณะดาํเนินการเกี่ยวกับประกนัคุณภาพ 

12.  การสรางแรงจงูใจในการทํางานดานประกันคุณภาพ 13 13.0 41 41.0 31 31.0 8 8.0 6 6.0 3.47 1.024 
13.  การนาํระบบประกนัคุณภาพมาใชในการปฏิบัติงาน
ประจํา 

14 14.0 33 33.0 40 40.0 8 8.0 5 5.0 3.43 0.998 

14.  การใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวของโดยตรง (รายละเอียดดังขอ 1-7) 9 9.0 37 37.0 36 36.0 12 12.0 4 4.0 3.36 0.955 

15. การใหความรูในระบบ/เครื่องมือตาง ๆ ทีน่ํามาใชในการ
พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาได เชน 
SWOT Analysis, Balance Score Card, Strategy Plan, 
Strategy Map เปนตน 

11 11.0 29 29.0 41 41.0 15 15.0 3 3.0 3.30 0.963 

16.  ความตองการอื่นๆ (โปรดระบุ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เฉลี่ยความตองการใหคณะดําเนินการเกี่ยวกบัประกันคุณภาพ 3.39  

เฉลี่ยรวม 3.32 0.666 

ผลการประเมิน 
ประเด็นที่ประเมิน ระดับ คาเฉลี่ย 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประกันคณุภาพ 

1.  ประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร มาก 3.42 
2.  ความจําเปนที่มหาวิทยาลัย/คณะตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา มาก 3.79 
3.  ประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา มาก 3.71 
4.  ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและคณะ ปานกลาง 3.33 
5.  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง( SAR)  ปานกลาง 3.26 
6.  ดัชนี/ตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานของมก. /สกอ./สมศ./กพร. ปานกลาง 3.05 
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ประเด็นที่ประเมิน ระดับ คาเฉลี่ย 
7.  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของทานในการประกันคุณภาพ ปานกลาง 3.11 
8.  ผลการประเมินคุณภาพของหนวยงานของทาน ปานกลาง 3.23 
9.  ผลการประเมินคุณภาพของคณะ ปานกลาง 3.21 
10.  แผนการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานจากขอเสนอแนะของคณะ กรรมการประเมิน ปานกลาง 3.08 
11.  แผนการพัฒนาปรับปรุงของคณะจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ปานกลาง 3.14 

ความตองการใหคณะดําเนินการเกี่ยวกับประกันคุณภาพ 
12.  การสรางแรงจูงใจในการทํางานดานประกันคุณภาพ มาก 3.47 
13.  การนําระบบประกันคุณภาพมาใชในการปฏิบัติงานประจํา มาก 3.43 
14.  การใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวของโดยตรง (รายละเอยีดดังขอ 1-7) ปานกลาง 3.36 
15. การใหความรูในระบบ/เคร่ืองมือตาง ๆ ที่นํามาใชในการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาได 
เชน SWOT Analysis, Balance Score Card, Strategy Plan, Strategy Map เปนตน 

ปานกลาง 3.30 

16.  ความตองการอื่นๆ (โปรดระบุ) 0 0 

สรุปคาเฉลี่ยรวมการประเมินในขอท่ี 1 – 16  อยูในระดับ    ปานกลาง     คิดเปนคาเฉลี่ย   3.32    

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
ลําดับ ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1 จัดการอบรมที่ตรงกับระบบประกันที่ตองทําปจจุบันมีระบบประกันหลายหนวยงาน 2 
2 ตองการใหบุคลากรทุกทานรับรูและเขาใจงานประกันคุณภาพและใหความรวมมือ 2 
3 การสรางแรงแรงจูงใจในการทํางานดานประกันคุณภาพควรเปนความรูความเขาใจที่สามารถเขาใจงายและปฏิบัติตาม

ไดมายาก 
3 

4. บุคลากรทั่วๆไปยังไมเห็นความจําเปนตอการประกันคุณภาพรวมถึงการใหขอมูลทําใหทํางานยาก 1 
5. ควรมีการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสูคณะ/ภาควิชา/ศูนย/สาขา ถึงระดับบุคคล 4 
6. มีการจัดสงขอมูลใหผูรับผิดชอบรวบรวมโดยไมตองติดตาม 3 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ดําเนินการจัดทําโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร เรื่อง การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการดัชนีการอางอิงผลงานวิจยัระดับชาติ และนานาชาติ ในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2552  รวมกับผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และทีมวิทยากรจากโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี และสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดัชนีท่ี 26   

4.12 การรายงานผลการดําเนินงานประจําป  2551  

เนื่องจากวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  จะครบรอบวาระการบริหารงาน 3 ปของคณบดี  ดังนั้นเพื่อใหการ
บริหารงานในชวงปท่ี 4 เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ยืดหยุน ยุติธรรม และตรวจสอบได ตามหลักการบริหารแบบ   
ธรรมมาภิบาล  และกอปรกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 มีกิจกรรมการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสายวิชา
อยูดวยแลว ดังนั้น ประธานจึงจัดใหมีกิจกรรมการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551 โดยกําหนดกรอบ
กิจกรรมและรายละเอียด ในวันที่  22  พฤษภาคม พ.ศ. 2552  เวลา 9.00-13.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น. หองสัมมนาวิชาการ 
ศูนยมหาวิทยาลัย  ดังนี้   
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1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ แจงผลผลการประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ประจําป 2552 

2. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนฯ2552 

• ดานการเรียนการสอน 

• ดานการทําวิจัย 

• ดานการบริหารงานโดยภาพรวมตามผลการประเมินผูบริหารทุกระดับ 
3. อภิปรายและเสนอแนะเกี่ยวกบักิจกรรมหรือโครงการตามแผนฯ 2553 
4. หัวขออื่นฯที่ควรอภิปราย  โดยมอบหมายผูประสานงาน และดําเนินการจัดประชุม ประกอบดวย   

1) รองคณบดีฝายบริหาร 
2) รองคณบดีฝายวชิาการ 
3) รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
4) รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
5) เลขานุการคณะฯ 

ดังนั้น เพื่อใหการสัมมนาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหผูบริหารทุกระดับ พิจารณานําเสนอขอมูลเพือ่
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2552   

ปจจุบันมีขอมูลจากรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ดังนี้  

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  

ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ ไดนําเสนอขอมูลการดําเนินงานของฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
ประจําป 2551 ดังนี้  

o จัดทําแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพใหชัดเจนเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

o กระตุนใหหนวยงาน/ฝายนําแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพเขาไปเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติงาน
ของตนเอง 

o ติดตามใหหนวยงาน/ฝายมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว โดยฝายวางแผน ฯ 
จัดโครงการประชุมสัมมนาประเมินแผน-ผลการดําเนินงาน (มี.ค., ก.ย.) 

o หนวยงาน/ฝายนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป 
o ประสานงานจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
• โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2551 เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตรในอนาคต ณ อาคาร 9 (9 สิงหาคม 2551) 

• โครงการประชุมสัมมนาประเมินแผน-ผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 2 ณ โรงแรมโกลเดนบีช ชะอํา (20-21 
ก.ย. 2551) 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 
1. ประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะ 5 หนวยงาน  
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2. เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะ  
3. กําหนดวันเวลาประเมินคุณภาพหนวยงานภายในคณะใหเร็วข้ึนเปนชวงเดือนพฤษภาคม (18-21 พ.ค. 

2552) ใชเวลานอยลงกวาเดิม คือ หนวยงานละ 1 วัน 
4. จัดทําคําอธิบายเพิ่มเติมบางดัชนีเพื่อความเหมาะสมในการประเมินสายวิชา 
5. จัดทํารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง/รายงาน ใหหนวยงาน/โครงการพิเศษใชในการ

เขียน SAR/รายงาน 
6. ติดตามใหหนวยงาน/ฝายมีการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  
7. เผยแพรขอมูล/ขาวสาร บนเครือขาย และบอรดประชาสัมพันธ 
8. ปรับปรุงแบบฟอรมโครงการเพื่อของบประมาณรายได 
9. ปรับปรุงแบบประเมินผูบริหาร ประจําป 2552 
10. ประชุมช้ีแจงแบบเก็บขอมูล(ใหม)ของวิทยาเขต 
11. ดําเนินการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
12. สอบถามความรูความเขาใจและความตองการอบรมเกี่ยวกับประกันคุณภาพ 
13. จัดโครงการใหความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากรและนิสิต  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. บุคลากรยังไมเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเทาท่ีควร 
2. หนวยงานภายในและฝายยังไมมีแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่อยูในความรับผิดชอบ

อยางชัดเจน 
3. ยังไมมีระบบที่ดีในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการสรางแรงจงูใจการพัฒนาคุณภาพ 

 แนวทางที่จะชวยสนับสนุนระบบประกันคุณภาพของคณะ 
1. สรางแรงจงูใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยใหรางวัลแกหนวยงาน/บุคลากรที่มีผลงาน

ดีเดน  
2. ถายทอดตัวช้ีวดัจากระดับมหาวิทยาลัยสูหนวยงานและบุคลากร 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามการมอบหมายภาระงานและตามตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ 
4. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจ และ โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะทําใหตัวช้ีวัด พันธกิจ และวิสัยทัศน

บรรลุเปาหมาย 
 งานที่จะดําเนินการตอไป 

1. ปรับปรุงคูมือประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
o แนวปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 3 ระดับ 

1. คณบดี/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี 
2. หัวหนาสายวิชา/เลขานุการคณะ/หัวหนาศูนย 
3. อาจารย 

2. ปรับปรุงหลักเกณฑการคิดภาระงานเพิ่มเติมในสวนของคณะใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
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3. สรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูบริหารและบุคลากร มีความรู ความเขาใจ
และใหความรวมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

o จัดทําคูมือประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
o จัดอบรม /เสนอชื่อเขารับการอบรม 

4. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ สอดคลองกับดัชนี 
5. กระตุนใหนิสิตมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของคณะ 

o การประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต 
o การตอบแบบสอบถามในการใหบริการดานตาง ๆ 
o การตอบแบบสอบถามในการเขารวมกิจกรรม/โครงการ 
o การเปนผูรับการสัมภาษณในการประเมินคุณภาพสายวิชา/คณะ 

6. ใหความรูในการนําวงจรคุณภาพ (PDCA) ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม/โครงการพฒันานิสิต 
o มีแผนการดําเนินงานที่มีตัวช้ีวัด 
o มีแผนการปฏิบัติงาน 
o มีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

อนึ่ง  ฝายอื่น ๆ ยังมิไดนําเสนอขอมูล  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหเลื่อนกําหนดการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2552  จากเดิมวันที่ 22 
พฤษภาคม 2552 เปนวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552  ณ หองประชุมสัมมนาวิชาการ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย โดยมีกําหนดการ/
กิจกรรม ดังนี้   

เวลา   9.00 – 10.00  น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพแจงผลผลการประเมินคุณภาพหนวยงาน 
ภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2552  

 (เจาภาพ: ฝายประกันคุณภาพ)   
เวลา  10.00 – 12.00 น.    รายงานผลการดําเนินงานรอบปท่ี 3 ของคณบดีและทีมงาน   
 โดย คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี  
เวลา 12.00 -  13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 -  14.00 น.   ฝกอบรม เรื่อง การสืบคนการอางอิงผลงานวจิัยระดับชาติและระดับ

นานาชาติ โดย หัวหนาศูนย ศสวท. และคณะวิทยากรจากโครงการจัดตั้งสาย
วิชาเคมี และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร  (เจาภาพ: ฝายประกันคุณภาพ)  

เวลา 14.00 -  15.00 น.    การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกีย่วกับดัชนีท่ี 26  7 ประเด็น  (ฝายประกันคุณภาพ และ
ฝายวิชาการ)    

เวลา 15.00 -  16.30 น.    สัมมนาอาจารยท่ีปรึกษา  (เจาภาพ :  ฝายกิจการนิสิต)    
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2. มอบรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธฯ และเลขานุการคณะฯ จัดทําโครงการ และประสานงานเรื่องสถานที่
การประชุม และอาหารกลางวนั อาหารวาง และเครื่องดื่ม  

4.13 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 ของสํานักประกันคุณภาพ มก. 
สืบเนื่องจากสํานักประกันคุณภาพ ไดจัดการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 

2552  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 โดยมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้  
1. วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 

1.1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคลอง
กับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

1.2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน การ
ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

1.3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผานมา 

1.4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่ เกี่ยวของและ
สาธารณชน 

2. รูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารหนวยงาน เสนอตอคณะกรรมการประเมินฯ 
2.1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและดัชนีประเมินคุณภาพภายใน

ของหนวยงานทั้ง 3 ดาน ไดแกดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
และมุมมองดานบริหารจัดการ 

2.2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปท่ีผานมา 
2.3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 
2.4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
3. ดัชนีประเมินทีม่ีการเปลีย่นแปลง  

3.1. ดัชนีที่ตัดออก 

• ดัชนีที่ 5.5 (คณะวิชา), ดัชนีท่ี 2.14 (หนวยงานสนับสนุน) “จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยท่ีอาจารย
ประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา” 

3.2. ดัชนีที่รายงานขอมูลแตไมตองประเมิน 
3.2.1. ดัชนีท่ี 1.3 (คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน)  “แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน” 
3.2.2. ดัชนีท่ี 2.15 (คณะวิชา)  “คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนิสิต” 
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3.2.3. ดัชนีท่ี 5.4 (คณะวิชา) และดัชนีท่ี 2.13 (หนวยงานสนับสนุน)  “คาใชจายและมูลคาของ
หนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา” 

3.2.4. ดัชนีท่ี 8.2 (คณะวิชา) และดัชนีท่ี 4.2 (หนวยงานสนับสนุน)  “รอยละของเงนิรายไดจรงิ
จากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงท้ังหมด” 

3.2.5. ดัชนีท่ี 1.4 (หนวยงานสนับสนุน)  “ระดับความสําเร็จของการสรางความรู ความเขาใจใน
ปรัชญาแหงการจัดตั้งองคกรใหกับบุคลากรของตนเอง” 

3.3. ดัชนีที่แกไขคําผิด 
3.3.1. ดัชนีท่ี 2.1 (คณะวิชา)  “มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร” 

• เกณฑมาตรฐาน ขอ 6 หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

• เกณฑมาตรฐาน ขอ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน (ก) และปริญญาเอก) ท่ีเปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 

3.3.2. ดัชนีท่ี 2.9 (คณะวิชา)  “รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผาน
มาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับ
นานาชาติ” 

• สูตรในการคํานวณ 
      เกณฑคะแนน 1 คะแนน 2 และคะแนน 3 ขอ 1  

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมด 
ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน    × 100 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

• สูตรในการคํานวณ  
      เกณฑคะแนน 3 ขอ 2 

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา 
ท่ีไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน  × 100 

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมด 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามที่มหาวิทยาลัยฯ แจงแนวปฏิบัติดังกลาวขางตน และการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในระดับคณะฯ ใหคณบดี นําเสนอในภาพรวม โดยหนวยงานภายใน (สายวิชา/สํานักงาน/ศูนย) ไม
ตองนําเสนอรายงาน    

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกุมภาพันธ 2552  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552  ประกอบดวย  
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1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.2 รายงานการรับ - จายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนยตนทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.5 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.6 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ไดรับการโอนเขาบัญชี แตยังไมไดจัดทําเช็คแจงจาย 
1.7.2 รายงานเช็คคางจายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7.4 งบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 

2. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2552  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552  
3. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ  
4. รายงานผลการดําเนินงานจัดซื้อพัสดุ ประจําป 2552 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนกุมภาพันธ 2552 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน 
และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใชพลังงานของชาติ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552 จําแนกตามมิเตอร  

และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายละเอียดอางอิงท่ี        

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่4/2552  

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรท่ี 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 4/2552 ประจําเดือนเมษายน 2552  ในวันจันทรท่ี 27 เมษายน 2552 เวลา 9.30 น. กําหนด
เสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  20 เมษายน 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 

 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  
 


