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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 2/2553 

วันจันทรท่ี 22  กุมภาพันธ  2553  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. ผศ.เบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ     กรรมการ   
5. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. อ.รามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย ติดราชการ 
3. รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร รองศาสตราจารย     ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
2. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
3. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  
4. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัย 

  และถายทอดเทคโนโลยี 

5. อ.ดร.ปติ ตรีสุกล ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
6. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
7. ผศ.เบญจมาศ แกวนุช ประธานโครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา 
8. อ.ดร.พจมาลย พูลมี ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
9. ผศ.นพพร  รัตนชวง ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
10. อ.ดร.จุฑาทิพย โพธ์ิอุบล ประธานโครงการจดัตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
11. อ.ประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  
12. รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
13. อ.จุรีวรรณ  จันพลา แทน ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  
14. รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ  

15. อ.ดร.จิรายุ   ทัพพุม ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ 
16. นางสุวรรณี  ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  สํานักงานเลขานุการ  
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เร่ิมประชุมเวลา  13.40 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

1.1 การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2553 

ประธานแจงวาไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2553 ระหวางทานอธิการบดี 
กับผูบริหารหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก รวม 55 หนวยงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553  เรียบรอยแลว และ
ขอความรวมมือจากผูบริหารหนวยงานภายใน/โครงการจัดตั้งดําเนินงานตามแผน เปาหมาย และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบฟอรม ก.พ.ร. ทุกวันที่ 1 ของเดือน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.2 แนะนําผูประสานงานสาขาวิชาเคมี  
ประธานขอใหที่ประชุมแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พจมาลย  พูลมี อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี          

ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูประสานงานสาขาวิชาเคมี ตออีกวาระหนึ่ง  และไดรับแตงตั้งเปนประธานโครงการจัดตั้ง
สายวิชาเคมีตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.3 แนะนําผูประสานงานสาขาวิชาจลุชีววิทยา  
ประธานขอใหที่ประชุมแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จุฑาทิพย โพธ์ิอุบล อาจารยประจําสาขาวิชา       

จุลชีววิทยา  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูประสานงานสาขาวิชาจุลชีววิทยา  และไดรับแตงตั้งเปนประธานโครงการ
จัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยาตอจาก ผศ.ดร.วีรานุช  หลาง   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.4 นิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ  
ดวยนายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร แจงวา น.ส.พชรวรรณ  ภูทะวงศ  นิสิตชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2553 งานกิจการนิสิตได
ประสานงานแจงผูปกครองนิสิตทราบเรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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1.5 ติดตามการลาราชการเพื่อปฏิบัติงานวิจัยหลังปริญญาเอก 

  ตามที่ ผศ.ดร.วีรานุช  หลาง ขออนุมัติลาราชการเพื่อปฏิบัติงานวิจัยหลังปริญญาเอก ณ ประเทศ
ญ่ีปุน เปนเวลา 2 ป ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2553 ถึง 24 มกราคม 2555  โดยยื่นบันทึกเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอน 
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 และยังไมผานการพิจารณาจากวิทยาเขตกําแพงแสน  อ.ดร.จุฑาทิพย  โพธ์ิอุบล แจงวา 
ผศ..ดร.วีรานุช  หลาง  ไดติดตามเรื่องเพื่อขอทราบความกาวหนา เร่ือง การลาราชการดังกลาว   

  ประธานแจงวา คณะฯ มอบใหหนวยงานเจาหนาที่ติดตามเรื่องดังกลาวแลว ทั้งนี้วิทยาเขต
กําแพงแสนไดแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิทยาเขตกําแพงแสน คราวประชุมเมื่อวันที่  22  มกราคม 
พ.ศ. 2553  เห็นชอบใหลาราชการเพื่อปฏิบัติงานวิจัยหลังปริญญาเอก เปนเวลา  1 ป และปตอไปใหเปนการปฏิบัติ
วิจัยภายในประเทศ หรือลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการแทน   

  อนึ่ง หนวยการเจาหนาที่ ไดประสานงานติดตามเรื่องดังกลาวอยางตอเนื่อง และประสานงานกับ
กองการเจาหนาที่ บางเขน ไวลวงหนาแลว หากมีความคืบหนาใดจะแจงใหทราบโดยเร็ว  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.6 การแตงกายของนิสิต  

ดวยรองคณบดีฝายวิชาการแจงวาปจจุบันมีนิสิตแตงกายไมถูกตองตามระเบียบฯ มีนิสิตชายแตงกาย
เปนนิสิตหญิง  ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามประกาศ สภามหาวิทยาลัย เร่ือง ขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 เห็นควรขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 
เพื่อรณรงคใหนิสิตแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ ทั้งนี้คณาจารยควรจะแจงใหนิสิตทราบ และปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน   
  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ   

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 1/2553  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 1/2552  เมื่อวันจันทรที่ 25 มกราคม 2553  เพื่อรับรอง  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2553 
 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่

แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  
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บัดนี้ หนวยงานภายใน รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม 2553 รายละเอียดนําเสนอ
บน web site คณะฯ ที่  http://www.flas.ku.ac.th/flas/reportact.htm   ดังนี้   

ที่ หนวยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได
นําเสนอ 

ว/ด/ป ที่สง 

1. ฝายบริหาร   1 ก.พ.53 
2.  ฝายวิชาการ      

3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   จะเริ่มรายงานเมื่อจางนักวิเคราะหนโยบายฯ แลว   
4. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต   28 ม.ค.53 

5.  ฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   9 ก.พ. 53 

6. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   9 ก.พ. 53 

7   สายวิชา คณิตศาสตร    9 ก.พ. 53 

8.   สายวิชา วิทยาศาสตร   9 ก.พ. 53 

9.   สายวิชา ศิลปศาสตร   ยังไมดําเนินการจัดสง ( ธ.ค . 52 - ม.ค. 53)  

10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   5 ก.พ. 53 

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร ภ.พิเศษ   12 ก.พ.53 

12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ     4 ก.พ.53 

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภ.พิเศษ   9 ก.พ.53 

14. ศูนยสงเสริมการวิจยัและถายทอดเทคโนโลย ี   3 ก.พ.53 

15. สํานักงานเลขานุการ   1 ก.พ.53 

16. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   9 ก.พ.53 

17. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา   ยังไมดําเนินการจัดสงตั้งแต ต.ค. 52 – ม.ค. 53 

18. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส   5 ก.พ.53 

19. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววทิยา   9 ก.พ.53 

20. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร   10 ก.พ.53 

21. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร   9 ก.พ.53 

22. โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการ
นานาชาติ 

  9 ก.พ.53 

23. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร   3 ก.พ.53 

รวมหนวยงานที่นําสงและไมนําสงทั้งสิ้น 20 3  

 นอกจากนี้ หนวยประกันคุณภาพ งานนโยบายและแผน รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ก.พ.ร. ประจําเดือน ธ.ค. 2552 – ม.ค. 2553 สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UK0YCD2T.xls    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553   

หนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางรายการ
ครุภัณฑเงินงบประมาณ ประจําป 2553 และแผนการจัดซื้อ/จางรายการครุภัณฑ เงินรายได ปงบประมาณ 2553 และ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการกอสราง เพื่อใชเปนขอมูล และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 2553 ดังนี้  

1. รายงานผลการซื้อจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2553  

2. ความกาวหนาในการดําเนินการกอสรางอาคาร  

 โครงการกอสรางอาคารการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ   
-  งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 5,180,000  บาท 
- งบประมาณเพิม่เติม คร้ังที่ 1  2,590,000 บาท 

• รวมมูลคาตามสัญญา 7,770,000 บาท 

- ระยะเวลากอสรางตามสัญญา 295 วัน 
- ระยะเวลากอสรางเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 45 วัน 

• รวมระยะเวลาตามสัญญา 340 วัน 

- ระยะเวลากอสรางที่ผานมา (เร่ิมสัญญา 18 พฤษภาคม 2552) 259 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา(ส้ินสุดสัญญา 22 เมษายน 2553)   81 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปนรอยละ  77.45  
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ 75.88  
- ชากวากําหนดการคิดเปนรอยละ 1.57 (6 วัน)  
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวนัในรอบเดือนทีผ่านมา 6.52 คน 
- เครื่องจักร          เครื่องดัดเหล็กเสริม 1 เครื่อง  
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 1 ไดเมื่อ 13 มิถุนายน 2552 
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 2 ไดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2552 
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 3 ไดเมื่อ 5 สิงหาคม 2552 
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 4 ไดเมื่อ 8 กันยายน 2552 
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 5 ไดเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2552 
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 6 ไดเมื่อ 5 ธันวาคม 2552  
- สามารถสงมอบงานการกอสราง งวดที่ 7 ไดเมื่อ 5 มกราคม 2553  
- คาดวาจะสามารถสงงานงวดที่ 8 ไดภายใน 22  กุมภาพนัธ 2553 
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โครงการตอเติมอาคาร 10 ชั้น 2 โครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ  

-  งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 1,240,000 บาท 
- ระยะเวลากอสรางตามสัญญา 145 วัน 
- ระยะเวลากอสรางที่ผานมา (เร่ิมสัญญา 12 ต.ค. 2552) 108 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสรางตามสัญญา(ส้ินสุดสัญญา 5 มี.ค. 2553)   37 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ที่กําหนดคิดเปนรอยละ  82.65  
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ 67.95  
- ชากวากําหนดการคิดเปนรอยละ 14.70 (15 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวนัในรอบเดือนทีผ่านมา 13.42 คน 
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 1 ไดเมื่อ 19 มกราคม 2553 
- สามารถสงมอบงานงวดที่ 2 ไดเมื่อ  5 กุมภาพนัธ 2553 
- คาดวาจะสงมอบงาน งวดที่ 3 ไดภายใน  8 มีนาคม 2553 

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.3 เสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

 ดวยกองการเจาหนาที่ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/374  ลงวันที่ 27 มกราคม 2553 เร่ือง การแตงตั้ง
กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย โดย
แจงใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย  ดังนี้  

1. อ.ดร.พิเชษฐ  อนุรักษอุดม   ตําแหนง  อาจารย     
2. อ.ปรวัฒน  วิสูตรศักดิ์  ตําแหนง  อาจารย    
3. อ.เอกชัย  วิลามาศ  ตําแหนง  อาจารย   
4. อ.ดร.สุชีวัน  กรอบทอง ตําแหนง  อาจารย     
5. อ.ดร.พรไพรินทร   รุงเจริญทอง ตําแหนง  อาจารย    

  อนึ่งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  เห็นชอบในหลักการใหคณบดีพิจารณาเสนอชื่อ 
ผูประสานงานสาขาวิชา เปนกรรมการลําดับที่ 3 หรือในกรณีที่เปนบุคลากรสังกัดโครงการจัดตั้งสายวิชาฯ และ
ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาฯ เปนกรรมการลําดับที่ 2 (ผูประสานงานสาขาวิชาเดิม) แลว ใหเสนอชื่อผูแทน
คณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนกรรมการลําดับที่ 3 แทน ดังนั้น คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ได
พิจารณาเสนอชื่อกรรมการใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแตงตั้งแลว ดังนี้   

-  รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย  เปนกรรมการลําดับ 3  สําหรับตําแหนงลําดับที่ 1 – 4    
-  อ.ดร.พจมาลย  พูลมี       เปนกรรมการลําดับ 2 สําหรับตําแหนงลําดบัที่ 1   
-  อ.ดร.ประเสริฐศักดิ์  อูอรุณ เปนกรรมการลําดับที่ 2  สําหรับตําแหนงลําดับที่ 2  
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-  ผศ.นพพร  รัตนชวง   เปนกรรมการลําดับที่ 2 สําหรับตําแหนงลําดับที่ 3 และ 4  
-  ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน  เปนกรรมการลําดับที่ 2 สําหรับตําแหนงลําดับที่ 5  
-  อ.ดร.กฤตชญา  อิสสกุล เปนกรรมการลําดับที่ 3 สําหรับตําแหนงลําดับที่ 5  

ทั้งนี้ไดแจงวันเริ่มปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 12 มกราคม  2553 (วันปฏิบัติงานจริง) ทั้ง 5 ราย รายละเอียด
อางอิง:[UQ0U1NDP] หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UQ0U5B3W.pdf    

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

  มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.4 แผนการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการสรร
หา และแจงแผนการสรรหาคณบดี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 – 20 พฤษภาคม 2557) 
รายละเอียดนําเสนอที่ประชุมทราบแลว   

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ  
3.5 รับทราบมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  

ดวยกองการเจาหนาที่ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 514 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง การ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
11/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552  พิจารณาผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย และศาสตราจารย ท.11 ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2550 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 และมีมติใหเสนอขอสังเกต สาเหตุและ
ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเด็นขอสังเกตการขอตําแหนงตําแหนงทางวิชาการไมผานการ
ประเมิน โดยเฉพาะตําแหนงศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 40 (ของจํานวนผูยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย) 
จึงอยูในสภาวการณที่นาเปนหวง  ทั้งนี้ ปญหาอาจมาจากสาเหตุ ดังนี้  

1. ผลงานที่เสนอขอไมไดคุณภาพตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 

2. ผลงานที่เสนอขอจะมีขอสังเกตดานจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องการมี
สวนรวมในผลงาน และการอางอิงผลงานทางวิชาการ  

3. การตีพิมพเผยแพรผลงานในระดับชาติ ระดับนานาชาติมีนอยมาก และไมสอดคลองกับลักษณะ
ของผลงานที่นําเสนอ 

4. ผูเสนอขอมีความรูทางวิชาการดี แตไมเขาใจ หรือขาดทักษะดานการเขียนผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัย รวมทั้งรูปแบบ แบบฟอรมการนําเสนอผลงานวิจัยก็แตกตางกันในแตละสาขาวิชา เปนตน  
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5. ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการในบางสาขาวิชามีไมเพียงพอ และการเสนอ ก.พ.อ.ขอ
อนุมัติแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่ขึ้นบัญชี/หรือนอกบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กําหนด ไดรับอนุมัตินอยมาก และตองปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ ก.พ.อ. กําหนด  

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยเฉพาะตําแหนงศาสตราจารย 
เปนไปอย า งมีประ สิทธิภ าพประสบผลสํ า เ ร็ จ เปน รูปธรรมยิ่ งขึ้ น  และสอดคล องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยดวยนั้น จึงมีขอเสนอแนะใหมีการจัดโครงการประชุมสัมมนา
บุคลากรสายวิชาการใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางถูกตองตามแนวทางที่ 
ก.พ.อ. กําหนด   

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันจันทรที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให ก.พ.ว.(กจน.) จัดโครงการประชุมสัมมนา และมีขอเสนอแนะวาการเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยแตละสาขาวิชานั้น ควรใหคณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณากลั่นกรองเพื่อให
คําแนะนําและขอเสนอแนะแกผูเสนอขอตําแหนงทาวิชาการกอนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ หรืออาจจัดทีมผูมีประสบการณในการชวยเหลือใหคําแนะนํา อางอิงที่  V20TTJEF สืบคนเอกสาร e-Office 
ที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/V20TVWVO.pdf 

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ  
3.6 รับทราบขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ รองทุกขและจรรยาบรรณ ทําหนาท่ี

แทน ก.พ.อ. 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีบันทึกที่ ศธ 0509.6(2.8)/ว 109 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2553 แจงเวียนขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ รองทุกขและจรรยาบรรณ ทําหนาที่แทน ก.พ.อ. 
โดยแจงวาพบปญหาวากระบวนการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงยังไมถูกตองตามขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทาง
วินัยของแตละสถาบันไมเปนไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยประเด็น
ปญหาที่พบไดแก  

1. เมื่อสถาบันอุดมศึกษา มีคําสั่งลงโทษทางวินัยฯแลว แตมิไดรายงานผลการดําเนินการใหสภา
สถาบันฯ ทราบ ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา 60 ซ่ึงกรณีดังกลาวถือวา กระบวนการสอบสวนทางวินัยไมครบขั้นตอนตามที่
กฎหมายบัญญัติไว ทําใหอนุกรรมการฯ ไมสามารถพิจารณาอุทธรณไดในทันทีตองแจงใหสถาบันอุดมศึกษาตน
สังกัดผูอุทธรณดําเนินการเพิ่มเติมใหถูกตอง ทําใหลาชาในการพิจารณาอุทธรณ และอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผู
อุทธรณและผูมีสวนไดเสียอ่ืน  

2. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย โดยมีองคประกอบและคุณสมบัติของ
กรรมการสอบสวนไมถูกตองและไมเปนไปตามขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไข การสอบสวนพิจารณา
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ทางวินัยของแตละสถาบัน ซ่ึงกรณีดังกลาวอาจมีผลทําใหกระบวนการสอบสวนทั้งหมดเสียไป  และเปนผลทําใหการ
ดําเนินการตาง ๆ ลาชา ซํ้าซอน  และอาจมีผลกระทบตอผูถูกลงโทษและผูมีสวนไดเสียอ่ืน  

  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณรองทุกขและจรรยาบรรณ ทําหนาที่แทน ก.พ.อ. ในการประชุม
คร้ังที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 และครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 จึงมีขอเสนอแนะให สกอ. 
แจงสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ กําหนดขั้นตอนการรายงานผลการสอบสวนทางวินัย และการมีคําสั่งลงโทษทางวินัย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษา ไวในขอบังคับวาดวยการสอบสวนทางวินัยหรือ
การสั่งลงโทษทางวินัยของแตละสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับขั้นตอนตามความในมาตร 60 แหง พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และขอใหสถาบันฯ แตละแหงปฏิบัติตามขอบังคับของสถาบันวา
ดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสอบสวนพิจารณาทางวินัยโดยเครงครัด รายละเอียดอางอิงที่ V10PXDMU 
สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/V10Q20G2.pdf    

  อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยอนุมัติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ
ประชุมครั้ งที่  1 / 2 5 5 3  เ มื่ อ วันที่  2 5  มกราคม  2 5 5 3  ให ว า งข อบั งคับที่ เ กี่ ย วข อง  เปนประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้  

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยอํานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคําสั่ง และการแกไข
คําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วนัที่ 3 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2553  อางอิงที่ UY0LI4YZ  สืบคนที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UY0LJCRS.pdf   

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางการวินัย
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 อางอิงที่ UY0LEXMN 
สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UY0LGHLE.pdf 

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบมติท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง การปรับคาตอบแทนเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวดวยเงินรายได  

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 
2553 ไดพิจารณาเรื่องการขออนุมัติจายเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานเงินรายไดและลูกจางชั่วคราวใน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร โดยใชเงินรายไดของคณะฯ โดยอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังที่บังคับใชใน
ปงบประมาณ 2549 ที่กําหนดใหขาราชการและลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจางไมเกินเดือนละ 10,500 บาท 
ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,000 บาท และเมื่อรวมเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวกับเงินเดือนหรือคาจาง
ที่ไดรับแลวตองไมเกินเดือนละ 10,500 บาท กรณีรวมแลวไดรับไมถึงเดือนละ 7,350 บาท ใหไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพ ช่ัวคราวอีกเพื่อใหมีรายไดรวมเปนเดือนละ 7,350 บาท และที่ประชุมไดมีมติขอใหคณะ สํานัก สถาบัน นําไป
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พิจารณาในคณะกรรมการประจําหนวยงานฯ เพื่อใหขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมมายังกองกลางภายในวันที่ 21 
ธันวาคม 2552 เพื่อกองกลางจะไดรวบรวมขอคิดเห็นตาง ๆ เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นั้น  

ปจจุบันกองกลาง มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/1935 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 แจงเรื่องการปรับ
คาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวดวยเงินรายได โดยที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 1/2553 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553  พิจารณาแลว และแจงมติวาใหอยูในดุลพินิจของหนวยงานโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําหนวยงานในการพิจารณาปรับคาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวดวยเงินรายได ทั้งนี้ 
ระเบียบกระทรวงการคลังที่บังคับใชในปงบประมาณ 2549 ไดมีการปรับแกเปน “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551” 
โดยกําหนดใหขาราชการและลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจางไมเกินเดือนละ 11,700 บาท ไดรับเงินเพิ่มคา
ครองชีพช่ัวคราวเดือนละ 1,500 บาท และเมื่อรวมเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวกับเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับแลวตอง
ไมเกินเดือนละ 11,700 บาท กรณีรวมแลวไดรับไมถึงเดือนละ 8,200 บาท ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวอีก
จนถึงเดือนละ 8,200 บาท อางอิงที่  UY0WV7Q5  สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UY0WWT5V.pdf  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ    

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 รับทราบประกาศ  สภา  มก .  เ ร่ือง  ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ดวยกองกลาง แจงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ระเบียบวาดวยการบริหารสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  
โดยมีสาระสําคัญ เพื่อใหสถาบันวิชาการดานสหกรณ มีฐานะเปนสถาบันที่มีการบริหารอิสระจากระบบราชการ และ
สามารถพึ่งพาตนเองได ภายใตการกํากับดูแลของคณะเศรษฐศาสตร  รายละเอียดอางอิงที่ UY0LR3DR และสืบคน
ในระบบที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UY0LS560.pdf 

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.9 รับทราบประกาศ สภา มก. เร่ือง ขอบังคับวาดวยเคร่ืองแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 

ดวยกองกลางแจงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  ขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  โดยยกเลิก
ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 
2552  ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 รายละเอียดอางอิงที่ UY0LNEG5 หรือสืบคนในระบบ e-Office ที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UY0LO7LN.pdf     

    ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   
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 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.10 รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
สาขาพยาบาลศาสตรและสาขาโลจิสติกส 

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ .ศ .  2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เ ร่ือง  แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .  2552 กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ เพื่อเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบัณฑิตในสาขาวิชาของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีมาตรฐานผลการเรียนรูที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ดีทั้ง
ในและตางประเทศ  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ว 104 ลงวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2553 แจงประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร สาขาพยาบาล
ศาสตร และสาขาโลจิสติกส  อางอิงที่ UX0YEI0D สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UX0YH31B.pdf  

ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเผยแพรประกาศกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 3 ฉบับ 
และเอกสารที่เกี่ยวของในเว็บไซต www.mua.go.th เมนูดานซาย  เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF : 
HEd    

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.11 ซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติในการสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด
ของเจาหนาท่ีใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ 

ดวยกรมบัญชีกลาง มีหนังสือดวนมากที่ กค 0410.6/ว 46 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 เร่ือง ซักซอมความเขาใจ
แนวทางปฏิบัติในการสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบ โดยแจงวากรมบัญชีกลางไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ โดยให Scan เอกสารประกอบการพิจารณาและทําการบนัทกึ
เปน PDF ไฟล (.pdf) และบันทึกเอกสารที่จัดทําขึ้นใหมดวยโปรแกรม Microsoft Word (.doc) รวมทั้งบันทึกขอมูล
ดังกลาวลงแผน CD-ROM แลวจัดสงพรอมรายงานผลการสอบสวนที่สงใหกระทรวงการคลังตรวจสอบโดยไมตอง
สงสําเนาเอกสารใหกระทรวงการคลังอีก ทั้งนี้หากหนวยงานใดยังไมมีความพรอมในการดําเนินการดังกลาว จะ
จัดสงสํานวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเปนเอกสารไปพลางกอนได เอกสารอางอิงที่  VC0OOE1Z 
สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VC0OTMWL.pdf  

ปจจุบันแนวทางปฏิบัติดังกลาวไดใชมาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว ยังมีหนวยงานบางแหงที่ยังมิได
ปฏิบัติ โดยสงเอกสารสํานวนการสอบสวนเปนเอกสาร ซ่ึงทําใหเปนภาระดานคาใชจาย และการจัดเก็บ กอปรกับไม



12 

H:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  2_2553.doc   

ปรากฏชัดเจนวาความไมพรอมเกิดจากสาเหตุใด ดังนั้นจึงขอซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติในการสงเอกสารฯ 
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการได ขอใหแจงขอขัดของดวยวาเกิดจากสาเหตุใด    

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.12 การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0506(4)/ว 158 ลงวันที่  8 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2553 แจงเรื่อง การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยอางถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางบริหาร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน เปน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรือ
อาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนกรณี ๆ ไป โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และตอง
แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้ง นั้น 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม คร้ังที่ 12/2552  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ไดพิจารณา
รับทราบการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา และเห็นสมควรทําความเขาใจกับสถาบันอุดมศึกษาถึง
แนวปฏิบัติในการเสนอการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบเพื่อใหการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้  

1. การพิจารณาคุณสมบัติผูเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับวิทยานิพนธของนักศึกษาฯ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะพิจารณาคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 และจะพิจารณาขอมูลคุณสมบัติตาง ๆ เพิ่มเตม ประกอบดวย 

1) ตําแหนงปจจุบัน  
2) คุณวุฒิการศึกษา  
3) สาขาวิชา/เร่ืองที่เชี่ยวชาญ  
4) ผลงานทางวิชาการ/ตํารา  
5) หัวขอวิทยานิพนธที่เปนที่ปรึกษา  
6) ลักษณะการปฏิบัติหนาที่  
7) ภาระงานการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธในปจจุบัน  
8) เหตุผลและความจําเปนที่ตองแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา  

2. หลังจากสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดังกลาวแลว ขอใหแจง
คณะกรรมการการอุดศึกษารับทราบพรอมทั้งจัดสงรายละเอียดดังกลาวขางตนไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อดําเนินการตอไปดวย  

รายละเอียดอางอิงที่ V90PO3W3 สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/V90PPX46.pdf   

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   
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 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.13 การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักเกณฑวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ไว
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550-2554) 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เสนอขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (Master of Science Program in forensic Science) ไวในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยมีรายละเอียดดังแนบ  และกองแผนงานไดวิเคราะหนําเสนอที่ประชุม
คณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิจารณาในการประชุม คร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 นั้น  

ที่ประชุมคณบดีฯ ไดพิจารณาแลว มีมติใหคณะฯ นํากลับไปทบทวนโดยใหผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสนพิจารณาความเหมาะสมของชื่อหลักสูตร เนื่องจากชื่อหลักสูตรเปน
หลักสูตรทางสายวิทยาศาสตรแตไมเนนเนื้อหาหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตร และใหนําเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/2465 เร่ือง การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุ
หลักเกณฑวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร ไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 
2550-2554)  อางอิงที่ V90PGA3Z สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/V90PIO2L.pdf  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.14 อนุมัติแนวทางและหลักการในการรับนิสิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดวยกองกลาง  มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/2420 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 แจงวา
คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเสนอแนวทางและหลักเกณฑในการพิจารณาการรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาจากจํานวนนิสิตปจจุบัน แผนการรับนิสิต และจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (FTES) ของแตละคณะวิชา โดยที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุม คร้ังที่ 
3/2553 เมื่อวันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 มีมติอนุมัติกําหนดแนวทางและหลักการในการรับนิสิตปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่คณะกรรมการการศึกษา พิจารณา ดังนี้  

1. สาขาวิชาที่เปดเปนหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาขาดแคลน (กําหนดโดย สกอ.) และสาขาวิชาที่
เปนความตองการของแรงงาน สนับสนุนใหมีการเปดสอนได (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ทั้งนี้ใหพิจารณาถึง
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่ใหบริการวิชาพื้นฐาน และรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไป  

2. การกําหนดจํานวนการรับใหพิจารณาจากจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
(FTES) โดยภาคปกติและภาคพิเศษ ใหใชอัตราสวนเดียวกัน ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากหนวยงานที่ใหบริการวิชาพื้นฐาน และรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  

3. หากคณะวิชามีความประสงคจะขยายโอกาสทางการศึกษา ควรพิจารณาจํานวนการรับนิสิตภาค
ปกติใหมากขึ้นแทนการรับนิสิตภาคพิเศษ และใหอยูในกรอบแผนการรับนิสิตที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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อนุมัติ สําหรับวิทยาเขตบางเขนควรพิจารณาศักยภาพของหนวยงานที่ใหบริการวิชาพื้นฐานของวิทยาเขต สวนวิทยา
เขตอื่น ๆ สามารถขยายจํานวนการรับนิสิตไดตามแผนการรับนิสิตโดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของ สกอ.  

รายละเอียดอางอิงที่ VC0WKKYH สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VC0WMXVS.pdf  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.15 ประกาศ มก. เร่ือง เกณฑมาตรฐานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีประกาศ เร่ือง กําหนดใหนิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 27 
ตุลาคม 2548 และเพื่อเปนการรักษามาตรฐานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  จึงกําหนดเกณฑมาตรฐานกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดังนี้  

1. เกณฑมาตรฐานดานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
2. เกณฑมาตรฐานดานการเทียบคาประสบการณกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
3. เกณฑมาตรฐานดานการเทียบโอนประสบการณกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง เกณฑมาตรฐานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 15 
กุมภาพันธ 2553  อางอิงที่ VB0M7ZXR สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VB0M9V50.pdf  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.16 ขอใหเผยแพรความรูเก่ียวกับสิทธิเด็กและเยาวชน 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีบันทึกดวนที่สุดที่ ศธ 0509.6(2.8)/ว 55 ลงวันที่ 14 
มกราคม 2553 เร่ือง ขอใหเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชน โดยแจงขอใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาสงเสริม 
เผยแพรคามรูเกี่ยวกับสิทธิเด็ก การคุมครองเด็ก การไมเลือกปฏิบัติตอเด็กตามหลักการแหงพระราชบัญญัติคุมครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กใหแกบุคลากร ขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจาง นักศึกษาตอไป รายละเอียด
อางอิงที่ V50NUNDV สืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/V50NXHIJ.pdf  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ   

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 พิจารณาคําของบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554   

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงใหหนวยงานจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ตามนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได  และคณะฯ แจงใหฝาย หนวยงาน
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ภายใน โครงการตาง ๆ จัดทําคําของบประมาณเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2554 โดยมอบงานนโยบายและแผน 
สํานักงานเลขานุการ สรุปและรวบรวมขอมูลภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554  และนําเสนอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  คร้ังที่ 2/2553 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2553  นั้น  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดรวบรวมคําของบประมาณเงินรายไดของฝาย และ
หนวยงานภายในตาง ๆ โดย ขอนําเสนอรายละเอียดในวันประชุม   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

ที่ประชุมพิจารณาขอมูลคําของบประมาณที่งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ นําเสนอแลว 
โดยมีมติกําหนดเกณฑการพิจารณา ดังนี้  

1. เห็นชอบอนุมัติสําหรับหนวยงานที่นําเสนอคําของบประมาณ ภายในกรอบวงเงินรอยละ 85 
ของประมาณการรายรับ ประจําป 2553  

2. สําหรับฝาย และหนวยงานกลางที่เสนอของบประมาณเกินวงเงิน หรือสัดสวนรายรับที่ไดรับ
อนุมัติหลักการไว ประธานจะเชิญผูบริหารฝาย/หนวยงานที่เกี่ยวของมารวมพิจารณาปรับลดเปนราย ๆ เพื่อใหอยูใน
กรอบวงเงินรอยละ 85 ของประมาณการรายรับ ประจําป 2553  

3. คําของบประมาณที่ขอใชเงินรายไดจากเงินรายไดโครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ ซ่ึง
นําเสนอคําของบประมาณ โดยไมมีคาตอบแทนการสอน ขอใหนํากลับไปพิจารณาจัดทําคําของบประมาณให
สอดคลองกับรายรับประจําป 2553  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

4.2 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ 2553 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 
พิจารณาเรื่อง การจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพิ่มเติมจากการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอใหหนวยงานจัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานจากแผนงาน
ปจจุบันที่มีการดําเนินงานอยูแลว หรือแผนงานที่จะเริ่มดําเนินการใหมในปงบประมาณ 2553 ตามแบบฟอรมดังแนบ 
เพื่อบรรจุ เขาไวในแผนการเพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย  โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.planing.ku.ac.ku.th/planning/index.php อางอิงที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UI0WBH13.pdf   
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติ เห็นชอบ และขอความรวมมือจากทุกฝาย และหนวยงาน/โครงการ 
เสนอโครงการภายในวันที่  26 กุมภาพันธ 2553นั้น   

จากการรวบรวมขอมูล มีหนวยงานนําเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังนี้  
1. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

- โครงการรณรงคการใชทรัพยากรและการประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง  
- โครงการ “กระดาษ 2 หนา”  
- โครงการปดเครื่องปรับอากาศและไฟในชวงเวลา 12.00 – 13.00 น.  
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2. สํานักงานเลขานุการ   
- โครงการรณรงคประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   

• ใชพลังงานและงบประมาณอยางคุมคา  
o ไฟฟา (อาคาร 5 และ อาคาร 9)  
o การใชรถยนต     

- โครงการวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการเอกสารระบบ AMS e-Office   

• ประหยัดการใชทรัพยากร (กระดาษ)  
- โครงการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานคลังและพัสดุ  

• ลดระยะเวลา กําหนดและรักษามาตรฐาน  
- โครงการจัดเก็บขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพโดยใชระบบ FIS  

• เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ 
- โครงการพัฒนางานโดยใชงานวิจัย R2R   

• เพื่อการพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงการปฏิบัติงานประจําตอบสนองนโยบาย
คณะฯ และมหาวิทยาลัย  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  สําหรับการใชรถยนต TOYOTA ALTIS ใชระบบเชื้อเพลิงแกส NGV 

บุคลากรที่ประสงคจะใชรถยนตในงานราชการ สามารถขอเปนพนักงานขับรถยนตไดเอง โดยมีเงื่อนไขวาตองมี
ใบอนุญาตขับขี่รถยนตมาแลวไมนอยกวา 5 ป และไดรับอนุมัติแตงตั้งเปนพนักงานขับรถยนต   

4.3 การถายทอดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2553  

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.พ.ร. มก.) จัด
ประชุมชี้แจง เร่ือง การถายทอดตัวช้ีวัดสูคณะ สถาบัน สํานัก ของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
และแจงใหทุกหนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ พรอมกําหนดตัวช้ีวัดและ
เปาหมายตามแผนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553  พรอมจัดใหมีพิธีการลงนามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูบริหารคณะ สํานัก และสถาบัน รวม 55 หนวยงาน 
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 เวลา 10.00 – 11.45 น. ณ  หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.   
นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดจัดประชุมชี้แจงเพื่อถายทอดตัวช้ีวัด และกําหนดเปาหมาย
รวมกับฝาย และหนวยงานภายในสังกัดทราบ เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 และขอใหจัดสงแผนคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 ปจจุบันมีหลายหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
2553  แตคณะฯ ไดดําเนินการกําหนดตัวช้ีวัด และเปาหมายในภาพรวมเพื่อจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดแลว 
รายละเอียดที่  VD0GUCJI  แผนปฏิบัติราชการฯ สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VD0H1Z42.doc 
และเอกสารตัวช้ีวัดและเปาหมาย สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VD0H1Z43.doc  
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ดังนั้น จึงขอใหทุกฝาย และหนวยงานภายในจัดสงรายงานผลการดําเนินการตามแผนตัวช้ีวัดและ
เปาหมาย ตามแบบฟอรมที่ สํานักงาน ก.พ.ร. มก. กําหนด โดยจัดสงรายงานใหงานนโยบายและแผนทุกวันที่ 1 ของ
เดือน  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมรายงานผลไดที่ http://opd.psd.ku.ac.th/form/form.html หรือ  ภาคผนวก 4 
ตารางจัดเก็บขอมูลรอบ 2 เดือน และตารางจัดเก็บขอมูลจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบฝาย/หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา ประชาสัมพันธ และให

คณาจารยในสังกัดทราบ และสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตํารา ขอมูลยอนหลัง 3 
ป และรายงานขอมูลใหฝายประกันคุณภาพเพื่อรายงานมหาวิทยาลัยฯ ตามกําหนดดวย  

4.4 โครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุนป 2553 เงินกูสหกรณออมทรัพย มก.  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เสนอโครงการพิเศษเพื่อขอรับการสนับสนุนการลงทุนป 
2553 เงินกูสหกรณออมทรัพย มก. รวม 3 โครงการ วงเงิน 330 ลานบาท  ดังนี้  

1. กอสรางอาคารศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ   170   ลานบาท  
2. ครุภัณฑประกอบอาคารศูนยการศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ 70     ลานบาท  
3. งบดําเนินการ  30    ลานบาท   

   รวมเปนเงิน 270 ลานบาท  
4. กอสรางอาคารการเรียนรูทางภาษา 28 ลานบาท 
5. ครุภัณฑประกอบอาคารการเรียนรูทางภาษา 12 ลานบาท 

   รวมเปนเงิน 40 ลานบาท 
6. การปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 1 – 5)  20 ลานบาท 

   โครงการดังกลาวผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2553  และคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด ไดนําเสนอที่
ประชุมใหญสามัญประจําป 2552 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 พิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  และแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ
เพื่อดําเนินการตามที่เคยปฏิบัติ เพื่อสหกรณจะไดดําเนินการจัดหาอาคาร พรอมเตรียมแผนการใชจายเงินในสวนของ
สหกรณใหสอดคลองกับแผนและงบประมาณของสหกรณฯ ในแตละป  รายละเอียดอางอิงที่ UV0PAZKM หรือ
สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/UV0PCRS9.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามแผนโครงการเงินกูสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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4.5 คูมือรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดวยกองกลางมีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/2417 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เร่ือง คูมือรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 โดยแจงวากองบริการการศึกษา รวมกับคณะกรรมการ
การศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดําเนินการปรับปรุงและจัดทําคูมือรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 โดยใหเร่ิมมีผลบังคับใชกับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป โดยใหเร่ิม
ทุกหลักสูตรที่บรรจุรายวิชาที่กําหนดใหถอนออกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือมิไดปรากฏในคูมือดังกลาวให
ดําเนินการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีหลักสูตรที่ปรับแลวกระทบตอโครงสราง
หลักสูตรหมวดอื่น ๆ ใหดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่ไดสําเนาแนบมาพรอมนี้  

ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2553 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ  จึงแจงใหคณะทราบ และพิจารณาดําเนินการ รายละเอียดอางอิงที่ 
VC0WSM6T หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VC0WUI8G.pdf  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝายวิชาการ และหนวยงาน/โครงการเกี่ยวของ 
พิจารณาดําเนินการตามคูมือรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553   

4.6 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

ดวยกองกลาง มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/2418 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เร่ือง การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  โดยแจงวาคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ไดนําเสนอนโยบาย 3 ดี ประกอบดวย แผนงาน กิจกรรม/โครงการ และผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนงาน
นโยบาย 3 ดี และ เร่ือง “ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี” เพื่อใหหนวยงานคณะวิชา
ตาง ๆ  ถือปฏิบัติและดําเนินการใหไดผลตามนโยบายดวยการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่เนนการสราง
องคความรูและคุณลักษณะ 3 ดี (3D) แกผูเรียน และขอความรวมมือในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามนโยบายดังกลาว โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ตั้งแตภาคการศึกษา
ที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป    

   ทั้งนี้ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2553 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ  จึงแจงใหคณะทราบ และพิจารณาดําเนินการ รายละเอียดอางอิงที่ 
VC0WNV5P สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VC0WPY4W.pdf   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบดําเนินการตามนโยบาย  3 ดี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดย
มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบ  และผูบริหารที่เกี่ยวของกํากับดูแลประสานงานจัดทําแผน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนโยบาย 3D ดังนี้   
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แผนงาน กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ  ผูดําเนินการ 

1. กําหนดแนวนโยบายในการสง เสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และกําหนดหนาที่รับผิดชอบ 
โดย  

1) ใหมีการสอดแทรกกิจกรรม 3 ดี ไวในแผนการสอนของ
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและวิชาบูรณาการ  

2) ใหมีการสอดแทรกกิจกรรมสวนใดสวนหนึ่งของ 3 ดี ไวใน
แผนการสอนของรายวิชาที่เปดสอน อันไดแก ความซื่อสัตย  
ไดแก ความรับผิดชอบ ไมทุจริตในการสอบ การตรงตอเวลา 
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย และหางไกลยาเสพติด 

ผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา/
คณะกรรมการการศึกษา/คณะวิชา/ศูนย
วิชาบูรณาการฯ 
ผูกํากับ: รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ศวท. : 
ผูรับผิดชอบ: สวนงานจัดการศึกษาฯ 
ผูกํากับ: รองคณบดีฝายวิชาการ 

3) กําหนดแผนพัฒนานิสิตที่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง
กับ 3 ดี เชน กิจกรรมบัณฑิตยุคใหม กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
เปนตน  

ผูรับผิดชอบ: กองกิจการนิสิต/
คณะกรรมการกิจการนิสิต  
ผูกํากับ: รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต  
ศวท. : 
ผูรับผิดชอบ: สวนงานจัดการศึกษาฯ 
ผูกํากับ: รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

4) ใหมีคณะกรรมการกํากับนโยบาย แผนงาน สนับสนุนการ
ดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา  

ผูกํากับ: รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมดานประชาธิปไตยคุณธรรม 
และภูมิคุมกันจากยาเสพติด  

ผูรับผิดชอบ: กองกิจการนิสิต/
คณะกรรมการกิจการนิสิต  
ผูกํากับ: รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
และพัฒนากายภาพ  
ศวท. : 
ผูรับผิดชอบ: สวนงานจัดการศึกษาฯ 
ผูกํากับ: รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

นโยบาย 3 ดี ( 3D: 
Democracy, 
Decency, 

Drug-free)  

ของมหาวิทยาลัย 

3. เผยแพรขอมูลแกบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยใหมีความรู 
ความเขาใจนโยบาย 3ดี (เว็บเพจมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต 
กองการเจาหนาที่ และกองบริการการศึกษา)  

ผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา/กอง
กิจการนิสิต/ กองการเจาหนาที่ 
ผูกํากับ: รองอธิการบดีฝายวิชาการ/รอง
อธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนา
กายภาพ/ รองอธกิารบดีฝายอํานวยการ 
ศวท. : 
ผูรับผิดชอบ: สวนงานจัดการศึกษาฯ/
หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ  
ผูกํากับ: รองคณบดีฝายวิชาการ/รอง
คณบดีกิจการนิสิต/รองคณบดีฝายบริหาร  
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แผนงาน กิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ  ผูดําเนินการ 

 4. ติดตามผลการดําเนินงานโดยใหมีการรายงานผลการดําเนินการ
ประจําป และรายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตทุกคณะ
และวิทยาเขต 

ผูรับผิดชอบ: กองบริการการศึกษา/กอง
กิจการนิสิต/ สํานักประกันคุณภาพ/คณะ
วิชา 
ผูกํากับ: รองอธิการบดีฝายวิชาการ/รอง
อธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนา
กายภาพ/ รองอธกิารบดีฝายประกัน
คุณภาพ 
ศวท. : 
ผูรับผิดชอบ: สวนงานจัดการศึกษาฯ/
หนวยประกันคุณภาพ สํานักงาน
เลขานุการ  
ผูกํากับ: รองคณบดีฝายวิชาการ/รอง
คณบดีกิจการนิสิต/รองคณบดีฝาย
วางแผนและประกันคุณภาพ 

4.7 ขอเชิญเขารวมนําเสนอวิธีการดําเนินงานที่ดี (Good Practice) ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการ 
ดวยสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมกับสมาคมศิษยเกาพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข รวมจัดทําโครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ” ระหวางวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการนี้
สถาบันฯ ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาเขารวมสงผลงานเพื่อนําเสนอวิธีการดําเนินงานที่ดี (Good Practice) ใน 14 
ประเด็น  ดังนี้  

1. แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้ และเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล  

2. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  
3. การเรียนการสอน  
4. การพัฒนาอาจารย  
5. การพัฒนาสายสนับสนุน  
6. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและผลงานนักศึกษา  
7. การวิจัยและผลงานวิชาการ  
8. การบริการวิชาการ  
9. การเปนแหลง/ศูนยบริการวิชาการระดับชาติ นานาชาติ 
10. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ และการวิจัย 
11. การบริหารจัดการเพื่อการนําองคกร  
12. การจัดการความรู  
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13. ระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ 
14. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
สถาบันการศึกษาที่ประสงคจะนําเสนอผลงานเขารวมสัมมนา ตองดําเนินการสงหัวขอที่จะนําเสนอ

ตามแบบบันทึกวิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 ที่ patdeaw@gmail.com หรือ 
tum04ster@gmail.com คณะกรรมการตัดสินผลการดําเนินงานที่ดี จะดําเนินการคัดเลือกรอบแรกสําหรับใหนําเสนอ
บนเวทีวิชาการ และแจงผลใหทราบภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553  รายละเอียดอางอิงที่ VB0WSAIO หรือสืบคน
ในระบบAMS e-Office ไดที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VB0WURUT.pdf   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหนวยสารบรรณ สํานักงานเลขานุการ ประสานงานขอเขารวม
สัมมนา โดยไมนําเสนอผลงานไดหรือไม  และในกรณีที่หนวยงานใดพรอมและประสงคจะนําเสนอผลงานขอให
นําเสนอผานคณะฯ เพื่อเสนอชื่อภายใน 30 เมษายน 2553  

4.8 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดย สมศ.  

ดวยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ แจงขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ รอบ 3 จาก 
สมศ. โดยแจงวาเกณฑการรับรองของ สมศ ใชเกณฑมาตรฐานที่ 1 – 4  ตองอยูในระดับดี  ไมมีมาตรฐานใดที่อยูใน
ระดับควรปรับปรุง ดังนั้นคณะฯ จะตองผานการประเมินทุกมาตรฐานอยูในระดับดี   

มาตรฐาน และตัวบงชี้ เปนจุดออนของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอใหผูบริหารที่เกี่ยวของ
พิจารณา และจัดทําแผนงาน กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุง ในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553  

- วิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษาตองตีพิมพในวารสาร โดยวารสารที่อยูในฐานขอมูลที่มี Impact 
factor  จะคิดคาน้ําหนักได 1 เชน ฐานขอมูล ISI  

- การใชประโยชนจากงานวิจยัสรางสรรค  

- เอกสาร หนังสือ ตํารา ที่ไดจดลิขสิทธิ์   

- การประเมินโครงการ/กิจกรรมดานบริการวิชาการ  

- กรณีตัวบงชี้ที่นําเสนอตามเอกสาร  หากเห็นวาไมเหมาะสม  ไมชัดเจน สามารถนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแกไขได  กําหนดสงภายในวันที่ 2 มีนาคม 2553   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา หัวหนาศูนยสงเสริมการ
วิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และขอความรวมมือจากหัวหนาหนวยงาน
ภายในพิจารณาสํารวจและรายงานขอมูลใหฝายวางแผนและประกันคุณภาพรวบรวมดวย   
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4.9 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจําป 2553 – 2556  

รองคณบดีฝายบริหาร แจง เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบริหาร
เปนแผนพัฒนารายบุคคล โดยกองการเจาหนาที่ บางเขน แจงใหหนวยงานทราบ และขอความรวมมือใหขาราชการ 
และพนักงานกรอกขอมูลระบบ on line โดยผานการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาตามลําดับ และนําสงวิทยาเขต
กําแพงแสน ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2553  

ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากหัวหนาหนวยงานภายใน พิจารณาดําเนินการตรวจสอบและใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบริหารในสังกัด เพื่อจัดสงคณะฯ ตามกําหนด
ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2553  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

วาระท่ี   5  เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนมกราคม 2553  
 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมกราคม 2553  ประกอบดวย    

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประกอบดวย  
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 

1.9 รายงานการใชเงินงบประมาณ ประจําป 2553 งบดําเนินการ  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  
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 มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหผูบริหาร/หัวหนาหนวยงานภายในตรวจสอบขอมูลในสวนที่
เกี่ยวของ กรณีพบขอผิดพลาดขอใหแจงสํานักงานเลขานุการ เพื่อตรวจสอบเพื่อแกไข/ยืนยันความถูกตองดวย  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนมกราคม 2553 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช
พลังงานของชาติ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูลการใชสาธารณูปโภค ประจําเดือนมกราคม 2553  ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนมกราคม 2553 
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมกราคม 2553 จําแนกตาม

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม 2553 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายงานการใชสาธารณูปโภคอางอิงที่ VC0SVIOE สืบคนที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/VC0T39M2.xls  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 3/2553   

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ คร้ังที่ 3/2553 ประจําเดือนมีนาคม 2553  ในวันจันทรที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 9.30 น. 
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  15  มีนาคม 2553    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  
  


