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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
ครั้งที่ 5/2554 

วันจันทรท์ี่ 30 พฤษภาคม 2554  
ณ ห้อง Sc9-110  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก์ สุดสุข คณบดี      ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
3. ผศ.วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์  หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ  
5. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ  หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ฯ     กรรมการ 
6. อ.ดร.วิสุทธ์ิ  จรูญธวัชชัย หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน์ นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กรรมการ 
8. รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ิ กรรมการประจําคณะ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธ์ุ กรรมการประจําคณะ (อาจารย์ประจํา) กรรมการ  
10. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา  10.20 น. 

เรื่องทีป่ระชุม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์  ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทําหน้าที่ประธานในช่วงเวลา 10.20 
น. – 10.30 น. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทําหน้าที่ประธาน
การประชุมในช่วงเวลา 10.30 น. โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ   

   -  

วาระที่  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ครั้งที่ 4/2554   
  ประธานขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันจันทร์ที่  25 เมษายน 2554 เพื่อรับรอง ทั้งนี้ได้นําเรียนในระบบ e-Office เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2554 อ้างอิงที่ 7E0TDHZI หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/7E0TL6LU.pdf ดัง
เสนอมาพร้อมนี้    

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา  

  มติที่ประชุม รับรองโดยไม่แก้ไข   

วาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2554 

ตามที่กําหนดให้หน่วยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อ
แจ้งคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น   

บัดนี้งานนโยบายและแผนรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายใน/โครงการ และฝ่าย
ต่างๆ  ประจํา เดือน เมษายน 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554) อ้างอิงที่ 810XAE3V หรือสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/810YMPHH.doc ดังนี้     
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ลําดับ 
ที่ 

หน่วยงาน นํา 
เสนอ 

ยังมิได้
นําเสนอ 

ว/ด/ป ที่ส่ง 

1. ฝ่ายบริหาร   ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน เม.ย..54 

2. ฝ่ายวิชาการ     ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน เม.ย..54 

3. ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา     ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน เม.ย..54 

4. ฝ่ายกิจการนิสิต    12 พ.ค. 54 

5. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   25 เม.ย. 54 

6. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   18 พ.ค. 54 

7 สายวิชาคณิตศาสตร์    ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน เม.ย..54 

8. สายวิชาวิทยาศาสตร์   19 พ.ค. 54 

9. สายวิชาศิลปศาสตร์    19 พ.ค. 54 
10. โครงการปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภ.พิเศษ   ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน เม.ย..54  

11. โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภ.พิเศษ   19 พ.ค. 54 

12. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.พิเศษ     6 พ.ค. 54 

13. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภ.พิเศษ   20 พ.ค. 54 

14. ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี    20 พ.ค. 54 

15. สํานักงานเลขานกุาร   ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน  เม.ษ..54 

16. โครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี   4 พ.ค. 54 

17. โครงการจัดต้ังสว่นงานจัดการศึกษา   19 พ.ค. 54 

18. โครงการจัดต้ังสายวิชาฟิสิกส์   ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน  เม.ษ..54  
19. โครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา   12 พ.ค. 54 

20. โครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร์   6 พ.ค. 54 

21. โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร์   20 พ.ค. 54 

22. โครงการจัดตัง้สายวิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา   ยังไม่รายงานผลการดําเนินงานเดือน ก.พ.–มี.ค. 54 

23. โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   9 พ.ค. 54 

รวมหน่วยงานที่นําส่งและไม่นําส่งทั้งสิ้น 15 8  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.2 รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2554 

หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอนําเสนอแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่า
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้  ประจําปี  2554 และรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการ
ก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูล และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี 2554  ดังนี้  

1. ผลการซื้อจ้างหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง(เงินรายได้) ประจําปี 2554 ประจําเดือนเมษายน  
2554 อ้างอิงที่ 840NNZK7  สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/840NSMAS.xls           

2. ความก้าวหน้าในการดําเนินการโครงการก่อสร้าง ประจําเดือนเมษายน 2554 สืบค้นที่ 
810MSACV  ดังนี้   

 โครงการปรับปรุ ง ระบบสาธารณูป โภค  วง เงิ น  4 ,400 ,000 บาท   สืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/810N480T.doc  รายงานสรุปโดยสังเขป ดังนี้  
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งบประมาณค่างานก่อสร้างตามรูปแบบรายการ 4,400,000 บาท 
ระยะเวลาการก่อสร้าง ฯ ตามสัญญา ฯ 185 วัน 
ระยะเวลาการก่อสร้างที่ผ่านมา (วันเริ่มสัญญาฯ 25 ก.พ.2554) 80 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 28 ส.ค.54) 105 วัน 
ความก้าวหน้าของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนดคิดเป็นร้อยละ 51.24  
ความก้าวหน้าของงานที่ทําได้จริงคิดเป็นร้อยละ 37.62  
ช้ากว่ากําหนดการคิดเป็นร้อยละ 13.62 (18 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยต่อวันในรอบเดือนที่ผ่านมา 12.75 คน 
เครื่องจักร -   

สามารถส่งมอบงานการก่อสร้าง งวดที่ 1 ได้เมื่อ 31 มีนาคม 2554 
คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานการก่อสร้าง งวดที่ 2 ได้ภายในประมาณ 30 พฤษภาคม 2554 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น 
- ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีฝนตกนอกฤดูกาล ติดต่อกันหลายวัน ส่งผลทําให้เกิดความเสียหาย

ในทรัพย์สินของทางคณะฯ ที่ได้รับแจ้งจากสายวิชาจะเป็นในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ได้มี
การแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างเหมาฯ รับทราบแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นภาระของผู้รับจ้างเหมาฯ
ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ในเดือน เมษายน 2554 จะมีการหยุดงานของคนงานหลายวันติดต่อกัน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ได้กําชับให้ คนงานเก็บสิ่งของ-วัสดุต่างๆ ให้เรียบร้อย ป้องกันความสูญหาย และเพื่อความสะอาด
เรียบร้อย 

- ความล่าช้าของงานที่เกิดขึ้น เนื่องจากงานหลักในสัญญานี้ เป็นงานรื้อถอน-เทคอนกรีต
หลังคาคลุมทางเชื่อม แม้ผู้รับจ้างเหมาฯมีการทํางานล่วงหน้า ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการฯ 

- การซ่อมแซมภายในอาคาร อาจเกิดความเสียหายของวัสดุ-อุปกรณ์ของคณะฯได้ ขอให้
คณะกรรมการฯโปรดพิจารณาแจ้งถึงสายวิชา เพื่อรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างเหมาฯ 

- ผู้รับจ้างเหมาฯ ยังไม่ได้ส่งกรมธรรม์ประกันภัย ตามรายการประกอบแบบ หมวด 1 ที่ 4.8 
ดังนั้นความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นภาระของผู้รับจ้างเหมาฯ ทั้งสิ้น 

- การทํางานของผู้รับจ้างเหมาฯ ระหว่างวันหยุดราชการ ทําให้คณะฯ ต้องจัดงบประมาณ
เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสายวิชาที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการควบคุมการเปิด-ปิดห้องต่างๆ ซึ่งสัญญาจ้างมีการ
กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 185 วัน ได้นับเวลาในการทํางานรวมวันหยุดราชการด้วย คาดว่าหลังเปิดภาคการศึกษา
หากการดําเนินงานตามแผนงานตามมติที่ประชุม คณะกรรมการฯ จะคงเหลือเพียงงานภายนอกซึ่งไม่มีความจําเป็นต้อง
ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสายวิชา ควบคุมฯ 

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีการกําหนดการพิจารณาตรวจงาน-ผลงานของผู้รับจ้าง
เหมาฯ โดยการพิจารณางานเป็นส่วน เช่นการทํางานภายในอาคาร เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จห้องใด ให้ผู้รับจ้างเหมาฯ
ดําเนินการแจ้งที่ปรึกษาฯ เพื่อพิจารณาตรวจงานส่วนนั้น เมื่อที่ปรึกษาฯ ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างฯ ให้ทําการพิจารณา
ความสมบูรณ์ของงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จร่วมกับบุคลากรสายวิชาเจ้าของพื้นที่ แล้วจึงแจ้งประธานฯ เพื่อทราบ ทั้งนี้
การพิจารณาตรวจงานประจํางวด ผู้รับจ้างเหมาฯ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดในสัญญา งานที่
ดําเนินการแล้วเสร็จในงวดงานอื่นให้ถือเป็นการทํางานล่วงหน้า การพิจาณาปริมาณงาน-ราคาจะทําการปรับลด-เพิ่ม ใน
งวดสุดท้าย 

- การจัดทําปริมาณงานลด-เพิ่ม อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบปริมาณงานที่ผู้รับจ้าง 
เหมาฯ ได้จัดทํา ส่วนนี้จะนําข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา  
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 โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1 – 5 และ 9  วงเงิน 19,900,000 บาท สืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/810N480U.doc  รายงานสรุปโดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณค่างานก่อสร้างตามรูปแบบรายการ 19,900,000 บาท 
ระยะเวลาการก่อสร้าง ฯ ตามสัญญา ฯ 270 วัน 
ระยะเวลาการก่อสร้างที่ผ่านมา (วันเริ่มสัญญาฯ 15 ก.พ.54) 90 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 11 พ.ย.54) 180 วัน 
ความก้าวหน้าของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนดคิดเป็นร้อยละ 14.59  
ความก้าวหน้าของงานที่ทําได้จริงคิดเป็นร้อยละ 11.65  
ช้ากว่ากําหนดการคิดเป็นร้อยละ 2.94 (18 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยต่อวันในรอบเดือนที่ผ่านมา 15.31 คน 
เครื่องจักร -   

คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานการก่อสร้าง งวดที่ 1-2 ได้ภายในประมาณ 30 พฤษภาคม 2554 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น 
- ความล่าช้าของผู้รับจ้างเหมา เริ่มมีค่าลดลง จากการทํางานล่วงหน้า ภายในอาคารตามมติ

ที่ประชุมวิสามัญโดยมีการแจ้งให้ผู้รับจ้างเหมาฯ ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการทาสีภายในอาคาร งานซ่อมแซมพื้นและงาน
ภายในอาคาร เพื่อให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ทันเปิดเทอม 

- ผู้รับจ้างเหมาฯยังไม่ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน เช่น หนังสือขอแจ้งรายชื่อคนงาน
เอกสารขออนุมัติการใช้วัสดุ 

- มีงานจํานวนมาก ที่สามารถดําเนินการได้ก่อน เช่น งานเทพื้นขยายที่จอดรถยนต์ หน้า-
หลังอาคาร 9, งานติดต้ังหลังคาคลุมลานแม่บ้าน, งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 ฯลฯ ซึ่งจะทําให้งานมีความ
รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งผู้รับจ้างเหมาฯ ยังไม่ดําเนินการ 

- การจัดทําปริมาณงานลด-เพิ่ม อยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบปริมาณงานที่ผู้รับจ้างเหมา
ฯได้จัดทํา ส่วนนี้จะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

- การซ่อมแซมภายในอาคาร อาจเกิดความเสียหายของวัสดุ-อุปกรณ์ของคณะฯได้ ขอให้
คณะกรรมการฯโปรดพิจารณาแจ้งถึงสายวิชา เพื่อรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างเหมาฯ 

- ผู้รับจ้างเหมาฯ ยังไม่ได้ส่งกรมธรรม์ประกันภัย ตามรายการประกอบแบบ หมวดที่ 1 ข้อ 
4.8 ดังนั้นความเสียหายใดๆทีเกิดขึ้น เป็นภาระของผู้รับจ้างเหมาฯทั้งสิ้น 

- การทํางานของผู้รับจ้างเหมาฯระหว่างวันหยุดราชการ ทําให้คณะฯต้องจัดงบประมาณใน
การให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่สายวิชา ดําเนินการควบคุมการเปิด-ปิดห้องต่างๆซึ่งสัญญาจ้างมีการกําหนดระยะเวลา 
270 วัน ได้มีการรวมให้เวลาการทํางานในวันหยุดราชการด้วย คาดว่า หลังเปิดเทอมหากงานดําเนินการตามแผนงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะคงเหลือเพียงงานภายนอกซึ่งไม่มีความจําเป็นต้องให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ
สายวิชาควบคุมฯ  

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯมีการกําหนดการพิจารณาตรวจงาน-ผลงานขอผู้รับจ้าง
เหมาฯโดยการพิจารณางานเป็นส่วน เช่นการทํางานภายในอาคาร เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จห้องใด ให้ผู้รับจ้างเหมาฯ 
ดําเนินการแจ้งที่ปรึกษาฯเพ่ือพิจารณาตรวจงานส่วนนั้น เมื่อที่ปรึกษาฯ ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างเหมาฯ ให้ทําการ
พิจารณาความสมบูรณ์ของงานที่ดําเนินการแล้วแล้วเสร็จร่วมกับบุคลากรสายวิชาเจ้าของพื้นที่ แล้วจึงแจ้งประธานฯ
เพื่อทราบ ทั้งนี้การพิจารณาตรวจงานประจํางวด ผู้รับจ้างเหมาฯ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดในสัญญา 
งานที่ดําเนินการแล้วเสร็จในงวดงานอื่นให้ถือเป็นการทํางานล่วงหน้า การพิจารณาปริมาณงาน-ราคาจะทําการปรับลด-
เพิ่ม ในงวดสุดท้าย  
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 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ทางภาษา  วงเงิน  30,900,000 บาท  สืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/810N480R.doc  รายงานสรุปโดยสังเขป ดังนี้   

งบประมาณค่างานก่อสร้างตามรูปแบบรายการ 30,900,000 บาท 
ระยะเวลาการก่อสร้าง ฯ ตามสัญญา ฯ 365 วัน 
ระยะเวลาการก่อสร้างที่ผ่านมา (วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ย. 53) 181 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 14 พ.ย.54) 184 วัน 
ความก้าวหน้าของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนดคิดเป็นร้อยละ 20.26  
ความก้าวหน้าของงานที่ทําได้จริงคิดเป็นร้อยละ 13.65  
ช้ากว่ากําหนดการคิดเป็นร้อยละ 6.61 (29 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยต่อวันในรอบเดือนที่ผ่านมา 13.12 คน 
เครื่องจักร ทาวเวอร์เครน 

เครื่องตัดเหล็ก 
เครื่องดัดงอเหล็ก 
รถแม๊คโค 

1 
1 
2 
1 

เครื่อง 
เครื่อง 
เครื่อง 
คัน 

สามารถส่งมอบงานการก่อสร้าง งวดที่ 1 ได้เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2554 
สามารถส่งมอบงานการก่อสร้าง งวดที่ 2 ได้เมื่อ 25 มีนาคม 2554 
คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานการก่อสร้าง งวดที่ 3 ได้ภายในประมาณ 6 มิถุนายน 2554 

 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น 
- เนื่องจากเดือนเมษายน พ.ศ.2554 มีวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ ติดต่อกันหลายวัน ทํา

ให้ผลงานการก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนงาน คนงานเริ่มทยอยกลับบ้านต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2554 ได้รับแจ้ง
ว่าจะกลับมาเริ่มงานราววันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2554 พบว่า มีแรงงานเฉลี่ยลดตํ่าลง โดยมีการทํางานจริงในวันที่ 19 
เมษายน 2554 จํานวน ประมาณ 12 คน และเพิ่มคนงานอีกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ทําให้งานเกิดความล่าช้า
สะสมมากขึ้นกว่าเดิม จากกําหนดเวลาราว 2 วัน เป็น ช้ากว่าแผนงาน 29 วัน ความก้าวหน้าของงานในงวดนี้ เพียง 
2.23% ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าของงานประจํางวดตํ่าที่สุดต้ังแต่เริ่มโครงการฯ ผู้รับจ้างเหมาฯ ควรเพิ่มแรงงาน และมี
การกํากับดูแลที่ใกล้ชิดมากขึ้น คาดว่าความล่าข้านี้ จะเป็นความล่าข้าสะสมอีกไม่น้อยกว่า 2 เดือน 

- ในรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่มีการอนุมัติวัสดุเพิ่มเติม 
- ความล่าช้าของงานจากแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ผู้รับจ้างเหมาฯ ต้อง

เสนอแนวทางแก้ไข เสนอแผนการทํางานมาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้งานยังคงต้องแล้วเสร็จทัน
ตามสัญญา 

- ผู้รับจ้างยังไม่ส่งรายการสําเนากรมธรรม์ประกันภัย ตามเงื่อนไขในรายการประกอบแบบ 
หมวดที่ 1 ข้อที่ 4.8  

-  มีการพิจารณาปริมาณงานลด-งานเพิ่มตามความต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
โครงการฯ ภาษาอังกฤษ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเสนอราคาจากผู้รับจ้างเหมาฯ โดยจะนํามาพิจารณาในการประชุมสามัญ 
ครั้งที่ 5/2554 

 โครงการก่อสร้าง “จ้างเหมาทําบันไดหนีไฟ วงเงิน 1,500,000 บาท สืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/810N480S.doc  รายงานสรุปโดยสังเขป ดังนี้  

งบประมาณค่างานก่อสร้างตามรูปแบบรายการ 1,500,000 บาท 
ระยะเวลาการก่อสร้าง ฯ ตามสัญญา ฯ 200 วัน 
ระยะเวลาการก่อสร้างที่ผ่านมา (วันเริ่มสัญญาฯ 4 ก.พ.54) 57 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 22 ส.ค.54) 143 วัน 
ความก้าวหน้าของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนดคิดเป็นร้อยละ 16.75  
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ความก้าวหน้าของงานที่ทําได้จริงคิดเป็นร้อยละ 10.40  
ช้ากว่ากําหนดการคิดเป็นร้อยละ 6.24 (12 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยต่อวันในรอบเดือนที่ผ่านมา 5.5 คน 
เครื่องจักร ปั้นจั่นเจาะเสาเข็ม 1 เครื่อง 

สามารถส่งมอบงานการก่อสร้าง งวดที่ 1 ได้เมื่อ 1 เมษายน 2554 
คาดว่าจะสามารถส่งมอบงานการก่อสร้าง งวดที่ 2 ได้ภายในประมาณ 29 เมษายน 2554 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น 
- ผู้รับจ้างแจ้งว่า งานในงวดที่ 1 จะมีความล่าช้า เนื่องจากเป็นงานจัดทําฐานราก และงาน

ใต้ดิน ซึ่งเมื่อทําการเจาะเสาเข็ม ต้องรอคอนกรีตแข็งตัว ก่อนทําการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ทําให้งานอื่นต้อง
รอเวลา เช่นกัน 

- จากการประเมินผลงาน พบว่า หลังจากการทดสอบเสาเข็ม งานมีความก้าวหน้ามาก ทํา
ให้คาดว่า งานก่อสร้างจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา 

- ผู้รับจ้างมีการจัดเตรียมวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างและนําเข้ามาในที่ก่อสร้างจํานวนมาก 
เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นราคาของวัสดุ ซึ่งในระหว่างนี้ เป็นช่วงที่วัสดุมีการปรับราคาสูงมากขึ้นหลายรายการ 

- มีปริมาณดินที่ขุดขึ้นจากการก่อสร้างเหลือเป็นจํานวนมาก เบ้ืองต้น คาดว่าจะให้นําไปถม
บริเวณที่ก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ทางภาษา 

- ในเดือน เมษายน 2554 จะมีการหยุดงานของคนงานหลายวันติดต่อกัน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ได้กําชับให้ คนงานเก็บสิ่งของ-วัสดุต่างๆ ให้เรียบร้อย ป้องกันความสูญหาย และเพื่อความสะอาดเรียบร้อย 

 โครงการก่อสร้าง “อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา หลังที่ 1 วงเงิน 
20,700,000 บาท สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/810N480S.doc  รายงานสรุปโดยสังเขป 
ดังนี้  

งบประมาณค่างานก่อสร้างตามรูปแบบรายการ 20,700,000 บาท 
ระยะเวลาการก่อสร้าง ฯ ตามสัญญา ฯ 240 วัน 
ระยะเวลาการก่อสร้างที่ผ่านมา (วันเริ่มสัญญาฯ 18 เม.ย.54) 30 วัน 
คงเหลือระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ฯ (วันสิ้นสุดสัญญาฯ 13 ธ.ค.54) 210 วัน 
ความก้าวหน้าของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนดคิดเป็นร้อยละ 5.57  
ความก้าวหน้าของงานที่ทําได้จริงคิดเป็นร้อยละ 1.45  
ช้ากว่ากําหนดการคิดเป็นร้อยละ 4.15 (18 วัน) 
จํานวนแรงงานเฉลี่ยต่อวันในรอบเดือนที่ผ่านมา 5.27 คน 
เครื่องจักร รถแม๊คโค 1 คัน 
สามารถส่งมอบงานการก่อสร้าง งวดที่ 1 ได้ภายใน (ประมาณ) 15 มิถุนายน 2554 

ปัญหา / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น 
- คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแก่ผู้รับจ้างในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554  
- ผู้รับจ้างฯ ทําหนังสือเลขที่ สช.279/2554/ล. 54-08 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เสนอ

ต่อประธานคณะกรรมการฯ เพื่อขอสงวนสิทธ์ิขยายอายุสัญญา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2554 – 4 พฤษภาคม 2554 
เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยยกเหตุแห่งการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ส่วนนี้จะนําเข้าในการประชุมร่วมคณะกรรมการฯ ในการ
ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2554  

- ตามข้อกําหนดในรูปแบบ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยในบริเวณก่อสร้าง มีการ
กําหนดให้ผู้รับจ้างฯ ล้อมรั้วช่ัวคราวด้วยสังกะสีสูง 2.00 เมตร ผู้รับจ้างนําตาข่ายไนล่อนมาปิดล้อม จึงแจ้งให้ทําการรื้อ
ถอนออกและทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด  



7 

F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  5_2554 n.doc  

- ผู้รับจ้างมีการจัดส่งวัสดุ-เสาเข็ม คอร. เข้ามาในบริเวณก่อสร้างผิดจากรูปแบบ และบันทึก
ข้อความอนุมัติรายการวัสดุ คือ มีการจัดส่งเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.35x0.35 เมตร ปลายตัด ซึ่งแบบรูปกําหนดให้
ใช้เสาเข็มคอนกรีตขนาด 0.35x0.35 เมตร ปลายแหลมปูน ซึ่งสอดคล้องและมีความเหมาะสมตามรายงานผลการ
เจาะสํารวจดิน จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างฯ นําวัสดุดังกล่าวออกไปจากบริเวณก่อสร้าง พร้อมทําการเปลี่ยนวัสดุให้เป็นไปตาม
รายการที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงเครื่องจักรที่จะนํามาใช้ในการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างฯ ขอนําป้ันจั่นชนิดเคลื่อนย้ายได้มา
ตอกเสาเข็ม ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาแล้ว พบว่า ไม่มีความเหมาะสม หากจะใช้ป้ันจั่นชนิดเคลื่อนย้ายได้-รถยนต์ติด
ป้ันจั่นมาตอกเสาเข็มต้องเป็นชนิดเครื่องยนต์ตอกเสาเข็ม – Diesel Hammer มิฉะนั้น ต้องใช้ป้ันจั่นโครงเหล็ก
ประกอบเท่านั้น ทั้งนี้ระหว่างการขออนุมัติรายการวัสดุ-เสาเข็ม ผู้รับจ้างเหมาฯ ไม่ได้ส่งรายการคํานวณการตอกเสาเข็ม
มาพิจารณาร่วมด้วย ตามปกติควรส่งรายการดังกล่าวมาพิจารณาก่อนทําการตอกเสาเข็ม  

- ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีการอนุมัติวัสดุ 2 รายการ ได้แก่ เหล็กเสริมคอนกรีต และเสาเข็ม
คอนกรีต  

- ผู้รับจ้างส่งรายการสําเนากรรมธรรม์ประกันภัย ตามเงื่อนไขในรายการประกอบแบบ 
หมวดที่ 1 ข้อที่ 4.8 ล่าช้า โดยแจ้งในหนังสือเลขที่ สช. 280/2554/ล.54-08 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งเหตุความล่าช้าของการออกกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจาก บ.วิริยะประกันภัย จํากัด รอ
สัญญาจ้างที่ผ่านการลงนามครบถ้วนทั้ง 2 ฝ่าย โดย สอ.มก. แจ้งให้รับสัญญาจ้างได้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554  

- ผู้รับจ้างแจ้งว่า การขุดล้อมต้นไม้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมสามัญ 
ครั้งที่ 1/2554 ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากต้นไม้ที่เป็นอุปสรรคในบริเวณก่อสร้างมีรากลึก หากขุดล้อมมีโอกาสที่
ต้นไม้จะตาย จึงได้มีคําสั่งให้ตัดต้นไม้ที่เป็นอุปสรรค จํานวน 8 ต้น และให้ผู้รับจ้างฯ จัดหาต้นไม้อ่ืนตามความต้องการ
ของโครงการ สอบน. ซึ่งจะแจ้งชนิดและขนาดของต้นไม้ให้ทราบภายหลัง  

- สาเหตุที่ผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมาปรากฏค่าความก้าวหน้าของงานก่อสร้างน้อยมาก 
เนื่องจากผู้รับจ้างเหมาฯ อยู่ระหว่างเตรียมการ และเกิดจากการส่งเสาเข็มคอนกรีตผิดไปจากรูปแบบและรายการ
รายละเอียดที่กําหนด ทําให้เสียเวลาในการสั่งผลิตเสาเข็มใหม่ทดแทน ซึ่งหากใช้คอนกรีตพิเศษ-ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ชนิดที่ 3 (High-early Strength Portland Cement) ต้องใช้เวลาในการดําเนินการผลิตและรออายุคอนกรีตจน
สามารถตอกเสาเข็มได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม   รับทราบ  

3.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ด้วยกองบริการการศึกษา มีบันทึกที่ ศธ 0513.10106/ว 6571 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้คณะฯ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยกําหนดให้มีการปรับปรุง
พัฒนาทุก 5 ปี กอปรกับที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญใน
ประเด็นดังกล่าว จึงได้มีข้อกําหนดให้ทุกคณะและวิทยาเขตในมหาวิทยาลัยฯ เร่งดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้
แล้วเสร็จ โดยอาจให้ยุติการรับนิสิตเข้าศึกษาหากคณะและ/หรือวิทยาเขตยังมิได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงฯ ว่าด้วย มาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทําเอกสารหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและหลักสูตร ซึ่งมีหัวข้ออย่างน้อยตามที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยให้พัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก ต้ังแต่ปี



8 

F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  5_2554 n.doc  

การศึกษา 2553 เป็นต้นไป และหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้ดําเนินการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ประกาศข้างต้นภายในปีการศึกษา 2555  (ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 เรื่อง 
อนุมัติการจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (มคอ.) และขั้นตอนการ
ดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2552 เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2552 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี และกระบวนการตรวจสอบหลักสูตร
อนุมัติ)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้คณะฯ ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรในสังกัด
หน่วยงานของท่านตามประกาศข้างต้น เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติตามกระบวนการพิจารณาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2554 ทั้งนี้ หลักสูตรที่อยู่ในข่ายดังกล่าวสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลรวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่สามารถประกาศเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2555 ได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดอ้างอิงในระบบ e-Office ที่ 7L0WWHS5 หรือสืบค้นได้ที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/7L0X0O3M.pdf    

นอกจากนี้กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึก ศธ 0513.20103(3)/ว 0243 เรื่อง การจัดทํา 
มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) แจ้งว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดให้หลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนต้องจัดทํา มคอ. 2 (รายละเอียดของหลักสูตร) ภายในปีการศึกษา 2554 รวมทั้งหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลา
ของการปรับปรุง (5 ปี) ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จึงแจ้งให้คณะจัดเตรียมการปรับปรุง
หลักสูตร และจัดทํา มคอ.2 ภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย รายละเอียดอ้างอิงที่ 7L0TDOHG หรือสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/7L0TJFEO.PDF      

ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติ
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบอายุของหลักสูตร และเตรียมการตามที่มหาวิทยาลัยฯ และ  
วิทยาเขตฯ แจ้งให้ดําเนินการ มีดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
วันที่สภาฯ 
อนุมัติ 

วันที่ สกอ.
รับทราบ 

อายุของ
หลักสูตร หมายเหตุ 

หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 18 ส.ค. 2546 13 ก.พ. 2547 7 ปี 9 เดือน ปรับปรุงหลักสูตร 
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
แต่ยังไม่ได้บันทึก
ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยฯ 

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 29 มี.ค.2553  1 ปี 1 เดือน  
หลักสูตร วท.ม.(พฤกษ์เศรษฐกิจ) 18 ก.ย. 2549 23 ธ.ค. 2549 4 ปี 8 เดือน   
หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) 19 มี.ค. 2550 24 พ.ค. 2550 4 ปี 2 เดือน  
หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) 19 มี.ค.2550 24 พ.ค.2550 4 ปี 2 เดือน  
หลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 27 พ.ย. 2549 8 ก.ค.2551 4 ปี 5 เดือน ขออนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรแล้วอยู่ใน
ระหว่างกระบวนการ
เสนอขออนุมัติ 
ดําเนินการแล้ว 42%  

หลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) นานาชาติ 29 มี.ค.2553  1 ปี 1 เดือน อยู่ในระหว่างจัดส่ง
เอกสารให้ สกอ. 

หลักสูตร ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) นานาชาติ 29 มี.ค.2553  1 ปี 1 เดือน อยู่ในระหว่างจัดส่ง
เอกสารให้ สกอ. 
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สําหรับหลักสูตรใหม่ ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสนอขออนุมัติบรรจุแผนฯ และนําเสนอตาม
กระบวนการแล้ว มีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ดังนี้   

1) หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) ของสายวิชาคณิตศาสตร์ฯ มีผลการดําเนินงาน 28% 
รายละเอียดอ้างอิงที่ https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=curr_info&no=00144   

2) หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) ของฝ่ายบัณฑิตศึกษา มีความก้าวหน้า 25% รายละเอียดอ้างอิง
ที่ https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=curr_info&no=00151  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาตรวจสอบและประสานงานกับ
สายวิชา/ประธานบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
และกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2554  

3.4 การรายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดย
นิสิต 

ด้วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/ว 0242 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 
2554 เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
รายละเอียดอ้างอิงที่ 7L0T7L6H หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/7L0TDG9W.PDF โดยแจ้ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน คราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ได้
พิจารณาแนวทางการดําเนินงาน เพื่อลดความซ้ําซ้อน และเห็นชอบให้กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

1. ในกรณีรายวิชาใดได้จัดทําแบบ มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา) และรายงานให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องจัดทํารายงานการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  

2. ในกรณีรายวิชาใดมิได้จัดทําแบบ มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา) ให้จัดทํา
รายงานการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต รายงานให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนทราบ   

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ   

  มติที่ประชุม  รับทราบ     

3.5 ประกาศ มก. เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม ดังนั้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ยึดถือกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นแนวทางในการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยฯ จึงออกประกาศฯ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ 9 ประการ รายละเอียด
อ้างอิงที่ 7E0OQ1IC หรือสืบค้นที่http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/7E0OTS1N.PDF  ดังนี ้ 

1. มีความรู้ หลักคิด ทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ที่ตนศึกษา สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้กับสรรพวิทยาการอื่น ตลอดจนสามารถนําหลักคิดและประสบการณ์ทางวิชาการมาปรับและประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงภายใต้บริบทของสังคมไทย  

2. มีความรู้เท่าทันต่อกระแสการเคลื่อนไหวและกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและระดับ
โลก 

3. มีทักษะภาษาต่างประเทศที่เพียงพอต่อการใช้งานและการเรียนรู้ทางวิชาการในระดับสูง  
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4. มีประสบการณ์ทางวิชาชีพทีเพียงพอต่อการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานและมีแนวคิดในการสร้างงาน
ด้วยตนเอง  

5. มีศักยภาพในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ตลอดจนมีความคิดในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6. มีค่านิยมที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิต ได้แก่ การยึดมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การยึดมั่นใน
วิถีทางประชาธิปไตย การเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และการรู้จักพ่ึงพาตนเอง  

7. มีบุคลิกภาพและการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม ได้แก่ การแสดงออกด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้าน
ภาวะอารมณ์ ด้านการมีสัมมาคารวะ ด้านการสื่อข้อความ และด้านกาลเทศะ  

8. มีจิตสํานึกด้านคุณธรรมที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต และแสดงออกในการประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ 
การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต การหลีกเลี่ยงอบายมุข และการมีจิตสํานึก
เพื่อส่วนรวมและสังคม  

9. มีความสามารถในการรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของตนเอง   

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.6 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2555 

ด้วยสมาคมนิสติเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิต
เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีคณุสมบัติตามกําหนดพร้อมประวัติ และ
ผลงานของบุคคล เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 และ
ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 นั้น  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภายใน/โครงการต่าง ๆ 
ทราบ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีม่ีคณุสมบัติตามประกาศฯ พร้อมประวัติและผลงาน 
เพื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 รายละเอียดอ้างอิงที่ 7D0VEWAR หรือ
สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/7D0VHONM.pdf  

ประธานจึงขอเสนอที่ประชุมทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 การประเมินผลการสอน 

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 2027 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554  เรื่อง การ
ประเมินผลการสอน โดยแจ้งว่าประกาศสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ได้กําหนด
ไว้ว่า “ผู้ที่จะยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการสามารถยื่นเรื่องขอประเมินผลการสอนเป็นการล่วงหน้าได้ และให้ผลการ
ประเมินการสอนมีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลา 2 ปี ต้ังแต่วันที่ประเมินผลการสอนแล้วเสร็จ” และเพื่อให้เกิดความ
ราบรื่น และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ในการประชุมครั้งที่ 
4/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 มีมติเห็นชอบให้ผลการประเมินการสอน มีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลา 2 ปี ต้ังแต่
วันที่ประเมินผลการสอนแล้วเสร็จมีผลบังคับใช้สําหรับผู้ย่ืนเรื่องเสนอขอกําหนดตําแหน่งใหม่ กรณีผลงานทางวิชาการ
ไม่ผ่ าน เกณฑ์การประ เมินตามที่  ก .พ .อ .  กํ าหนดด้ วย  รายละ เอี ยด อ้างอิ งที่  800PLN62 หรือสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/800PNPGJ.pdf   
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ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.8 ขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน 

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีบันทึกที่ ศธ 0513.20101/ว 1031 ลงวันที่ 
20 พฤษภาคม 2554  โดยแจ้งขอความร่วมมือจากบุคลากรในการประหยัดพลังงานในสถานที่ทํางาน เพื่อลดภาระด้าน
งบประมาณ และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน นั้น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดแนวทางการดําเนินการประหยัดพลังงาน 
ดังนี้  

1. การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ  
  ช่วงเช้า   เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 09.00 น.  ปิดเวลา 12.00 น.  
  ช่วงบ่าย  เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 13.00 น.  ปิดเวลา 16.00 น.  
2. ปิดไฟฟ้าส่องสว่างจุดที่ไม่ใช้งานช่วงพักเที่ยง  
3. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อยังไม่ใช้งาน (พักหน้าจอ)  
4. ใช้กระดาษสองหน้า  
5. ปิดก๊อกน้ําทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน  
6. เวลาเลิกงานให้ปิดไฟฟ้าส่องสว่างทุกดวงที่ไม่ใช้งาน และเพื่อความปลอดภัยให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทุกชนิด และปิดเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอพิวเตอร์ด้วย    

ทั้งนี้สํานักงานเลขานุการ ได้แจ้งเวียนระบบให้หน่วยงานภายใน และบุคลากรทราบและถือปฏิบัติด้วย
แล้ว รายละเอียดอ้างอิงที่ 810W7EAZ  หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/810W9IVX.pdf    

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม  รับทราบ   

3.9 กําหนดการโครงการพบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2554  

   ด้วยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แจ้งกําหนดการ ดังนี้  

   1.  โครงการพบผู้ปกครอง ประจําปีการศึกษา 2554  ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 
12.00-14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ปกครองมีความเข้าใจ ถึงหลักสูตร, ค่าใช้จ่าย, การดํารงชีวิต และกิจกรรมต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กําหนดการ ดังนี้  

กลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร ์
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ห้อง ศร.2-304 
12.00 - 12.15 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง 
12.15 – 12.30 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โดย หัวหน้าสายวิทยาศาสตร์ 
12.30 –13.30 น. แนะนําโครงสร้างงานบริหาร การจัดการเรียนการสอน บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิตยุคใหม่ 

ทุนการศึกษา การแต่งกายนิสิต คะแนนความประพฤติ กิจกรรมรับน้องใหม่ 
โดย ประธานกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรฯ 

13.30 – 14.00 น. ตอบข้อซักถาม 
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หลักสูตร วท.บ. (เคมี) ห้อง ศร.2-202 
12.00 - 12.15 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง 
12.15 – 12.30 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
12.30 –13.30 น. แนะนําโครงสร้างงานบริหาร การจัดการเรียนการสอน บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิตยุคใหม่ 

ทุนการศึกษา การแต่งกายนิสิต คะแนนความประพฤติ กิจกรรมรับน้องใหม่ 
โดย ประธานกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรฯ 

13.30 – 14.00 น. ตอบข้อซักถาม 

หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) ห้อง ศร.2-203 
12.00 - 12.15 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง 
12.15 – 12.30 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  
12.30 –13.30 น. แนะนําโครงสร้างงานบริหาร การจัดการเรียนการสอน บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิตยุคใหม่ 

ทุนการศึกษา การแต่งกายนิสิต คะแนนความประพฤติ กิจกรรมรับน้องใหม่ 
โดย ประธานกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรฯ 

13.30 – 14.00 น. ตอบข้อซักถาม 

หลักสูตร วท.บ. (จุลชีววิทยา) ห้อง ศร.2-201 
12.00 - 12.15 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง 
12.15 – 12.30 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการนิสิต  
12.30 –13.30 น. แนะนําโครงสร้างงานบริหาร การจัดการเรียนการสอน บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิตยุคใหม่ 

ทุนการศึกษา การแต่งกายนิสิต คะแนนความประพฤติ กิจกรรมรับน้องใหม่ 
โดย ประธานกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรฯ 

13.30 – 14.00 น. ตอบข้อซักถาม 

กลุ่มหลักสูตรศิลปศาสตร์   
หลักสูตร ศศ.บ. (อังกฤษ) และหลักสูตร ศศ.บ. (อังกฤษ) ภาคพิเศษ  

ห้อง ศร.2-303 

12.00 - 12.15 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง 
12.15 – 12.30 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โดย  รองคณบดฝี่ายกิจการนิสิต  
12.30 –13.30 น. แนะนําโครงสร้างงานบริหาร การจัดการเรียนการสอน บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิต ยุคใหม่ 

ทุนการศึกษา การแต่งกายนิสิต คะแนนความประพฤติ กิจกรรมรับน้องใหม่ 
โดย   หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์ และ 
        ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ 

13.30 – 14.00 น. ตอบข้อซักถาม 

หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ) ภาคพเิศษ  
หลักสูตร บธ.บ. (การตลาด)  ห้อง ศร.2-301 

ห้อง ศร.2-301 

12.00 - 12.15 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง 
12.15 – 12.30 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
12.30 –13.30 น. แนะนําโครงสร้างงานบริหาร การจัดการเรียนการสอน บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิต ยุคใหม่ 

ทุนการศึกษา การแต่งกายนิสิต คะแนนความประพฤติ กิจกรรมรับน้องใหม่ 
โดย   ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการ บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ และ 
        ประธานกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรฯ  

13.30 – 14.00 น. ตอบข้อซักถาม 
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กลุ่มหลักสูตร คอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพเิศษ 
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคปกต ิ  
หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  ภาคพิเศษ  
หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ภาคพิเศษ  

ห้อง ศร.2-302 

12.00 - 12.15 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่าง 
12.15 – 12.30 น. กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

โดย  รองคณบดฝี่ายวิชาการ   
12.30 –13.30 น. แนะนําโครงสร้างงานบริหาร การจัดการเรียนการสอน บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา โครงการบัณฑิต ยุคใหม่ 

ทุนการศึกษา การแต่งกายนิสิต คะแนนความประพฤติ กิจกรรมรับน้องใหม่ 
โดย   ประธานโครงการโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร์  
        ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคพิเศษ  
        ประธานกรรมการดําเนนิงานโครงการ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ 

13.30 – 14.00 น. ตอบข้อซักถาม 

หมายเหตุ :  ต้ังแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ อาคาร
ศูนย์เรียนรวม 2 โดยกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ(กําแพงแสน) เป็นผู้จัดเตรียมต้นไม้ อุปกรณ์ในการปลูก พร้อม
กําหนดจุดปลูกให้แต่ละคณะฯ 

   2.  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจําปีการศึกษา 2554 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 
08.00-13.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตเข้าใจในระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเรียนในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 
สวัสดิการที่นิสิตได้รับตลอดจนนิสิตได้รู้จักระหว่างนิสิตด้วยกันเอง และระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา กําหนดการ
ดังนี้  
08.00 - 08.30 น. นิสิตชั้นปีท่ี 1 ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง  
08.30 - 08.40 น. กล่าวรายงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  

โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (อ.ดร.พจมาลย์  พูลมี)  
08.40 - 08.50 น. พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่   

โดย คณบดี (ผศ.ดร.ชานันก์  สุดสุข) 
08.50 – 09.20 น. บรรยายเรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย)  
09.20 – 09.50 น. แนะนําผู้บริหาร โครงสร้างงานบรหิาร โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ทุนการศึกษา การแต่งกายนิสิต  คะแนน

ความประพฤติ   โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (อ.ดร.พจมาลย์  พูลมี) 
09.50 – 11.00 น. บรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  โดย ศิษย์เก่า 
11.00 –12.00 น. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ตามหลักสูตร (นิสิตชั้นปีที่ 1 แยกห้องตามหลักสูตร)  
 กลุ่มหลักสูตรศิลปศาสตร์  
 - หลักสูตร ศศ.บ. (อังกฤษ) และ หลักสูตร ศศ.บ. (อังกฤษ ภาค

พิเศษ)   
โดย   ประธานกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรฯ  

             ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  

ห้อง ศร.2-303 

 - หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ)  หลักสูตร บธ.บ. (การจัดการ ภาค
พิเศษ) และ หลักสูตร บธ.บ. (การตลาด)  
โดย  ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  
       ประธานคณะกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรฯ 

ห้อง ศร.2-301 
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 กลุ่มหลักสูตรวิทยาศาสตร์  
 - หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

     โดย ประธานกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรฯ 
ห้อง ศร.2- 304 

 - หลักสูตร วท.บ. (เคมี)  
     โดย ประธานกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรฯ 

ห้อง ศร.2-203 
 
11.00 –12.00 น. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ตามหลักสูตร (นิสิตชั้นปีที่ 1 แยกห้องตามหลักสูตร)  
 - หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)  

     โดย ประธานกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรฯ 
ห้อง ศร.2-202 

 - หลักสูตร วท.บ. (จุลชีววิทยา)  
     โดย ประธานกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตรฯ 

ห้อง ศร.2-201 

 กลุ่มหลักสูตร คอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

- หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ) 
- หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ) 
     โดย  1. ประธานโครงการจดัต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร์   
            2. ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร          

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ)  
            3. ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการฯหลักสูตร วท.บ. 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ) 

ห้อง ศร.2-302 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

   ดังนั้น ฝ่ายกิจการนิสิต จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมโครงการพบผู้ปกครอง และโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจําปีการศึกษา 2554 ตามวัน เวลา  

   ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

   มติที่ประชุม รับทราบ  

3.10 เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้กําหนดเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้   

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(ฉบบัแก้ไข) 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) : หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเดน่ขององค์กร 
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ 
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for 

the well-being of nation) 
คําอธิบาย :  
Kasetsart University หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันเป็นแหล่งรวมของบุคลากร 

(Knowledgeable man) และองค์ความรู้ (Knownledge body)  
Knownledges of the Land หมายถึง ความหลากหลาย (Multi-disciplines) ของสาขาวิชา 
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อันเป็นบูรณาการ (Integration) เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธรรมชาติ และมนุษย์บนผืนแผ่นดิน  
The Well-being of Nation หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ความเข้มแข็ง

ของสังคม (Strength) ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Equilibrium) และความมั่นคงด้านอาหาร (Security) 
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คอื ความกินดีอยู่ดีของทุกคนในชาติ  

อัตลักษณ์ (Identity) : หมายถึง คณุสมบัติท่ีเปน็ตัวตนของบุคคล 
อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

  สํานึกดี        มุ่งมั่น     สร้างสรรค ์    สามัคคี 
(Integrity) (Determination) (Knowledge creation) (Unity) 
(IDKU : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Identity of Kasetsart University) 

  คําอธิบาย :  
สํานึกดี (Integrity) หมายถึง จิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
มุ่งมั่น (Determination) หมายถึง ต้ังใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
สร้างสรรค ์(Knowledge creation) หมายถึง ใฝ่รู ้ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณคา่ มีนวัตกรรม 
สามัคค ี(Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ทํางานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง 

 
(ผ่านความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการประชุมคร้ังที่ 
5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554)   

สํานักงานเลขานุการ ได้ดําเนินการแจ้งหน่วยงานภายใน เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนิสิต
ทราบแล้ว อ้างอิงที่ 880UCQZJ หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/880UDHIE.pdf   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.11 ประกาศ สภา มก. เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือน
ขั้นสูง พ.ศ. 2554 

ด้วยกองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เพื่อให้หน่วยงาน
ทราบ และใช้ประโยชน์  

สํานักงานเลขานุการ ได้ดําเนินการแจ้งหน่วยงานภายใน เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบ
แล้ว อ้างอิงที่ 880U78L6 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/880U8ODR.pdf  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ    

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที ่4  เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ติดตามการดําเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี พ.ศ. 

2554-2558   

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการ
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ความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้มีการดําเนินงานเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดทําแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 – 
2558 และได้นําเสนอแผนต่อที่ประชุม กบม. ที่ประชุมคณบดี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2554 แล้ว อีกทั้งได้จัดประชุมช้ีแจงแผนการจัดการความรู้ฯ ให้หน่วยงานได้รับทราบเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2554 และมีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 1137 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554 แจ้งขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้
ดําเนินการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 – 2558 ซึ่งคณะฯ ได้แจ้ง
ผู้บริหาร และหน่วยงานภายในทราบ และดําเนินการตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย รายละเอียดอ้างอิงที่ 
6D0RU1TK หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/6D0RX2BA.pdf  ดังนั้น เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู้ของฝ่าย หน่วยงานภายในและโครงการต่าง ๆ ให้สามารถรายงานผลการดําเนินงานได้ตาม
กําหนดภายในเดือน กรกฎาคม 2554    

อนึ่ง คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับคณะฯ มีรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา หัวหน้าสายวิชา/ศูนย์/ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชา เป็น
กรรมการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ตามคําสั่งคณะฯ ที่ 50/2554 ลงวันที่ 11 เมษายน 
2554 โดยมีหน้าที่จัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู้ฯ และรายงานให้คณบดีทราบ รายละเอียดอ้างอิงที่ 6Y0T5F09 หรือสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/6Y0T71J0.PDF   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลความคืบหน้าของการดําเนินการ เพื่อ
จัดส่งมหาวิทยาลัยฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2554  โดยติดตามจากผู้บริหารทุกฝ่าย หน.สายวิชา/ศูนย์/โครงการจัดต้ังฯ 
เพื่อนําเสนอในการประชุมผู้บริหาร ประจําเดือนมิถุนายน 2554 และดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ของคณะฯ 
ปี 2554 – 2558 ตามกรอบแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 - 2558 นําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งต่อไป   

4.2 ติดตามผลการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดของคณะกรรมการประจําคณะฯ  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2554 และการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เห็นชอบและมอบหมายคณะทํางาน และ   
ผู้ประสานงาน  ดังนี้ 

1. กําหนดผู้รับการประเมิน 2 ระดับ คือ ระดับกรรมการรายบุคคล คือกรรมการประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล และระดับภาพรวมของคณะกรรมการฯ และผู้ประเมิน คือ คณะกรรมการประจําคณะฯ  

2. มอบหมายคณะผู้ทํางาน ประกอบด้วย  
1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
2) ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจําคณะฯ  
3) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในกรณีที่คณะทํางาน ประสงค์จะให้มีผู้ทํางานเพิ่มเติม ให้พิจารณาเสนอชื่อแต่งต้ังได้  
3. มอบรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ประสานงานโดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เรียบร้อยแล้ว  

 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และได้ติดตามผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว 
ผลการดําเนินงาน อ้างอิงที่860Z9ANS หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/860ZFN83.PDF  
และ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/860ZFN84.docx  รายละเอียด ดังนี้  
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สรุปแบบประเมินคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจําปี 2554 
( ผลการดําเนินงาน ต้ังแต่ มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554 ) 

จํานวนคณะกรรมการประจําคณะ  10 คน 
จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน  10   คน 
คิดเป็นร้อยละ  100 ของจํานวนคณะกรรมการประจําคณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถงึ  ต้องปรับปรงุเรง่ด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถงึ  ต้องปรับปรงุ 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถงึ  พอใช ้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถงึ  ดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถงึ  ดีมาก 

ตอนที่ 1 ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น 
โดยพิจารณาว่าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีการดําเนินการตามรายการที่ประเมินมากน้อยเพียงใด (5 = มากที่สุด , 4 
= มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด)  

ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
ควร

ปรับปรุง 
ไม่ระบุ 

รายการประเมิน 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

X  ระดับ 

1. มีการประชุมคณะกรรมการอย่าง
สมํ่าเสมอเป็นประจําทุกเดือน 

10 100 - - - - - - - - - - 5.00 ดีมาก 

2. กรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

7 70 2 20 - - - - - - 1 10 4.78 ดีมาก 

3. จัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อม
เอกสารให้คณะกรรมการฯ ก่อนถึงวัน
ประชุมอย่างน้อย 3 วันทําการ 

3 30 3 30 3 30 - - 1 10 - - 3.70 ดี 

4. แจ้งมติที่ประชุมแก่ผู้เก่ียวข้องทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยคณบดี ติดตามให้มี
การดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย และ
นําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุม
ครั้งต่อไป 

5 50 2 20 2 20 2 20 - - - - 4.10 ดี 

5. ดําเนินการประกาศคณะฯ เพ่ือแจ้งให้
บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติในกรณีที่เป็น
หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ 

5 50 4 40 1 10 - - - - - - 4.30 ดี 

6. ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะให้
เป็นไปตามที่ สกอ. กําหนด 

6 60 2 20 2 20 - - - - - - 4.40 ดี 

7. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 

 
4 

 
40 

 
2 

 
20 

 
4 

 
40 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4.00 

 
ดี 

8. ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับคณะ และระดับภาควิชา/เทียบเท่า 

3 30 6 60 - - - - - - 1 10 4.33 ดี 

9. ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ และ
ติดตามให้มีการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้
ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

5 50 2 20 2 20 1 10 - - - - 4.10 ดี 

10. คณะกรรมการประจําคณะประเมิน
ตนเองภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

5 50 2 20 2 20 - - - - 1 10 4.33 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.30 ดี 
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ตอนที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะที่กําหนดใน พ.ร.บ. โปรดใส่
เครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเหน็ โดยพิจารณาว่าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีการดาํเนินการตามรายการ
ที่ประเมินมากน้อยเพียงใด (5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด) 

ระดับความคิดเหน็ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรงุ รายการประเมิน 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
X  ระดับ 

1. การวางนโยบายและแผนงานของ
คณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย 

5 50 3 30 2 20 - - - - 4.30 ดี 

2 .  ก า ร พิ จ า ร ณ า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
รายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับ
คณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

5 50 4 40 - - 1 10 - - 4.30 ดี 

3. การพิจารณาวางระเบียบ และออก
ข้ อ บั ง คั บ ภ า ย ใ น คณ ะ ต า ม ที่ ส ภ า
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

6 60 2 20 2 20 - - - - 4.40 ดี 

4. การพิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ใน
คณะต่อมหาวิทยาลัย 

4 40 5 50 1 10 - - - - 4.30 ดี 

5. การจัดการวัดผล ประเมินผล และ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 4 40 3 30 2 20 1 10   4.00 ดี 

6.การส่ง เสริมงานวิจัย  งานบริการ
วิชาการแก่สังคม และงานทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4 40 3 30 2 20 - - - - 4.22 ดี 

7. การให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น
ต่อคณบดี 

4 40 3 30 1 10 2 20 - - 3.90 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.20 ดี 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการคณะฯ ควรพิจารณาหน้าที่ตาม พ.ร.บ. และมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวให้มากขึน้  โดย

อาจเสนอวาระที่เกี่ยวข้องและกําหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ออกระเบียบตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. ในการประชุมแต่ละครั้งควรเป็นการวางนโยบายเพื่อการพัฒนาบ้าง ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นงานประจําอย่างเดียว 
3. เท่าที่เคยประชุม กรรมการประจําคณะฯ ทําหน้าที่เหมือนตรายาง เพื่อให้การดําเนินงานผ่านได้ด้วยดีตาม

ประธานฯ ต้องการ โดยความนอบน้อมของตัวประธานฯ   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา  

 มติที่ประชุม รับทราบผลการประเมินรายบุคคล และสรุปภาพรวมของการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดของคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปีการศึกษา 2553 และพิจารณาข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปีต่อไป และจากข้อเสนอแนะ ประธานจึงขอให้กรรมการทุกท่านเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของตนเองทั้งหน้าที่ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถนําเสนอวาระเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
คณะฯ ในเชิงรุกนอกเหนือจากการพิจารณาตามภาระงานประจํา โดยการประชุมประจําเดือนให้แจ้งผู้บริหารทุกฝ่าย
และหัวหน้าหน่วยงานภายในเสนอเรื่องพิจารณา เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารตามพันธกิจ นโยบายของมหาวิทยาลัย 
และแผนพัฒนาคณะฯ ตามแผนเชิงรุก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปีการศึกษา 2554 ซึ่งกําหนดเป็นปีแห่งคุณภาพ
การศึกษา  
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4.3 ติดตามการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารระดับคณะ และระดับภาควิชา/เทียบเท่า  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2554 และครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 เห็นชอบ ดังนี้   

1. มอบรองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ิ  ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของผู้บริหารระดับคณะ และระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า โดย
ให้พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังต่อไป  

2. ให้คณะกรรมการประเมินผลฯ มีหน้าที่เสนอแผนการดําเนินงาน และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2554  

 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และติดตามผลการดําเนินงานแล้ว ยังไม่ได้รับ
การรายงานผลการดําเนินงาน  

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

 เนื่องจากผู้แทนคณาจารย์ฯ มิได้เข้าประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 
และครั้งที่ 4/2554 เพราะติดภารกิจอ่ืน ๆ กอปรกับมิได้รับทราบการมอบหมายจากระบบ e-Office และได้รับเอกสาร
การมอบหมายเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 จึงยังมิได้ดําเนินการ   

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลผู้บริหารเป็นไปตามแผน และมีผลการประเมินการดําเนินงานของ
ผู้บริหารในรอบปีการศึกษา 2553 ( 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) จึงเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน โดยมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสายวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2554  ดังนี้  

1. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธ์ิ  กรรมการ 
3. รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธ์ุ กรรมการ  
4. อ.ดร.วิสุทธ์ิ จรูญธวัชชัย กรรมการและเลขานุการ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.4 ติดตามการประเมินผลการบริหารงานแบบออนไลน์ 

 สืบเนื่องจากนายศิริ ชมชาญ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก  มีบันทึกด่วนที่สุดที่  ศธ 0513.10102/5163 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เรื่อง 
การประเมินผลการบริหารงานแบบออนไลน์ โดยแจ้งให้หน่วยงานดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
ผู้บริหารในรอบปี 2554 (22 พ.ค. 2553 - 21 พ.ค. 2554) รายงานผลการประเมินผู้บริหารโดยบุคลากร และนิสิต และ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และ/หรือรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ ฉบับล่าสุด และขอให้พิจารณา ดังนี้   

1. พิจารณากําหนดและเสนอชื่อผู้แทนในการกํากับควบคุมดูแลระบบการประเมินผลการบริหารงาน
แบบออนไลน์ จํานวน 3 คน โดยแจ้งชื่อภายในวันที่ 4 เมษายน 2554  โดยคณะฯ ได้แจ้งรายชื่อผู้แทน ดังนี้ 

1.1 รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
1.2 รศ.จงรักษ์   แก้วประสิทธ์ิ     ผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจําคณะฯ  
1.3 อ.ปรวัฒน์   วิสูตรศักด์ิ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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2. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนิสิตเข้าระบบประเมินผลออนไลน์ ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของ
เดือนที่ครบรอบการบริหารในแต่ละรอบปี (พฤษภาคม 2554) ต้ังแต่เดือนเมษายน 2554 เป็นต้นไป จากเว็บไซต์ 
https://ex-assess.ku.ac.th   

 จากข้อมูลในระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยฯ กําหนดหน้าที่ของผู้แทนคณะฯ ซึ่งเป็นผู้กํากับควบคุมดูแล
ระบบการประเมินออนไลน์ของหน่วยงาน โดยสรุป ดังนี้   

1) ประชาสัมพันธ์แจ้งระยะเวลาการประเมินให้บุคลากร และนิสิต รับทราบ โดยเป้าหมาย มีผู้ตอบ
แบบประเมินจากบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และนิสิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

2) บันทึกแบบประเมินที่เป็นกระดาษจากผู้ที่ไม่สามารถเข้าใช้ระบบประเมินออนไลน์ได้  

3) รันคําสั่งสรุปประมวลผลการประเมินออนไลน์ของหน่วยงาน 

4) มีสิทธิดูรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

5) มีสิทธิดูรายงานรายชื่อผู้ประเมินของหน่วยงาน   

รายละเอียดอ้างอิงที่ 6R0NEXJ7 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/6R0NK9MK.PDF    

 อนึ่ง กองกลาง ได้แจ้งทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ให้ทราบกําหนดการประเมินผู้บริหาร 
(คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 20 – 30 เมษายน 2554 เพื่อให้คณะฯ ดําเนินการ
ประชาสัม พัน ธ์ ให้นิ สิ ต  และบุคลากรทุกท่ านทราบ  และเข้ าระบบประเมินผลออนไลน์ที่  https://ex-
assess.ku.ac.th/index.php หรือจากหน้าเว็บไซต์ www.ku.ac.th การล๊อกอินเข้าสู่ระบบประเมินออนไลน์ให้ใช้รหัส 
account nontri และกรอกเลขประจําตัวบัตรประชาชน ระบบจะตรวจสอบหน่วยงานของผู้ใช้จากฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย หากผู้ใช้ล๊อกอินไม่สําเร็จหรือหน่วยงานไม่ถูกต้อง ให้กรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ด้วยเอกสาร แล้วส่งกลับให้สํานักงานเลขานุการของหน่วยงาน  

 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2554 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

1. มอบผู้แทนคณะฯ จํานวน 3 ท่านดังกล่าว เพื่อเป็นผู้กํากับควบคุมดูแลระบบการประเมินออนไลน์
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  และมีหน้าที่ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

2. มอบรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ บุคลากรเข้าระบบประเมินฯ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50   

3. มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ  นิสิตเข้าระบบประเมินฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และติดตามผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้   

1) จํานวนบุคลากรเข้าประเมินผลออนไลน์ ต่ํากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น ผู้แทนคณะฯ ได้หารือร่วมกันแล้ว เห็น
ควรแจ้งบุคลากรท่ียังมิได้เข้าประเมินระบบออนไลน์ ประเมินผลเป็นเอกสาร โดยมอบให้สายวิชา/โครงการ ประสานงานแจก
แบบประเมิน และจัดกล่องให้บุคลากรจัดส่งเอกสารได้ที่สายวิชาฯ เพื่อให้ได้จํานวนบุคลากรเข้าประเมินตามเป้าหมาย คือ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยผู้แทนคณะฯ จะเป็นผู้กรอกแบบประเมินดังกล่าวแทน  

2) จํานวนนิสิตเข้าประเมินผลออนไลน์น้อยมาก เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา การประชาสัมพันธ์ไม่
สามารถดําเนินการได้ ดังนั้นจึงมีหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการติดตามผลฯ (คุณศิริ  ชมชาญ) เพื่อขออนุมัติขยายเวลาการ
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ประเมินผลออนไลน์ ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอ
ผลการพิจารณา  

การดําเนินการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถดําเนินการประมวลผลแจ้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ได้
ทันก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2554    

อนึ่ง การขอความร่วมมือทางระบบ e-Office และไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรตามนโยบายฯ ที่ประชุม
พิจารณาให้ข้อแนะนําว่าบุคลากรอาจไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านพัก และมิได้เข้ามาปฏิบัติราชการที่คณะฯ เนื่องจากมีภารกิจ
อื่น ๆ หรือการลาไปราชการ ดังนั้น จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า หรือกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนควรมีการแจ้งทางสื่ออื่น ๆ 
เพิ่มด้วย สําหรับการติดตามงานควรให้คณบดีเป็นผู้ติดตาม เช่น มีบันทึกติดตามลงนามโดยคณบดี หรือติดตามในระบบ        
e-Office จากคณบดี เป็นต้น และกรณีที่บุคลากรให้ความร่วมมือน้อย หรือไม่ให้ความร่วมมือ ควรมีผลต่อการประเมินพิจารณา
บําเหน็จความชอบประจําปี ซึ่งประธานได้กระจายอํานาจการพิจารณาประเมินผลให้ระดับรองคณบดีมีคะแนนให้บุคลากรท่าน
ละ 5 คะแนนด้วยแล้ว โดยแต่ละฝ่ายมีเกณฑ์การให้คะแนน ประกาศให้บุคลากรทราบบนหน้าเว็บไซต์คณะฯ ดังนั้นควรใช้เป็น
รางวัล และบทลงโทษกรณีการให้ความร่วมมือ และไม่ให้ความร่วมมือด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนควรมีการ
ประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร และนําเสนอพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะฯ กําหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติก่อน    

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ประจําปีการศึกษา 2553 และการรายงาน
ผลการดําเนินการ 

ตามท่ีกองแผนงาน ได้จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการจากมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต การให้บริการจากคณะ/ภาควิชา และ
การบริการทั่วไป ซึ่งผลการประเมินนี้บางส่วนสามารถใช้อ้างอิงการดําเนินการในข้อ 6 ของตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ในการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ และการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการประเมินประจําปีการศึกษา 2553 
เสร็จสิ้น และสรุปผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดอ้างอิงที่ 7J0W9HEZ หรือสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/7J0WI8BS.pdf ทั้งนี้ผลการประเมินเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถดาวน์
โหลดได้ที่ http://www.regis.ku.ac.th/AssessKU/ นั้น  

มหาวิทยาลัยฯ แจ้งผลการประเมินให้ทราบ และเพื่อมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องนําข้อเสนอแนะมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ (ข้อ 7 ของตัวบ่งชี้ที่ 2.5) และใน
กรณีที่เห็นสมควรให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมประเด็นการประเมิน ขอให้แจ้งผลไปยังกองแผนงาน ภายในเดือนกันยายน 
2554 เพื่อดําเนินการต่อไป ทั้งนี้สํานักงานเลขานุการ ได้แจ้งให้ทุกฝ่าย หน่วยงานภายใน/โครงการต่าง ๆ ทราบ และ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเพื่อรายงานมหาวิทยาลัยฯ ทราบตามกําหนด  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ดังนี้  

1. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนิสิต     

2. แจ้งผู้บริหารทุกฝ่าย/หน่วยงานภายในที่ดําเนินการจัดทําโครงการสัมมนาประจําปีของฝ่าย/
หน่วยงานภายในทั้งในและนอกสถานที่ จัดทํารายงานผลการสัมมนา การประเมินผลโครงการ ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 
และจัดทําแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานฯ แจ้งคณะฯ โดยถือปฏิบัติต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นไป   



22 

F:\การประชุม\รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  5_2554 n.doc  

3. กรณีที่ขออนุมัติโครงการสัมมนา ประจําปี โดยเฉพาะจัดนอกสถานที่ต้ัง หากไม่มีการรายงานผล
การดําเนินการสัมมนาในปีที่ผ่านมาตามข้อ 2 คณบดีจะขอสงวนสิทธิไม่อนุมัติโครงการฯ   

4.6 การจัดสร้างหลักสูตรนานาชาติ 

  ด้วยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีบันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/ว 0850 ลงวันที่ 25 เมษายน 
2554 เรื่อง การจัดสร้างหลักสูตรนานาชาติ โดยแจ้งว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้หน่วยงานที่จัด
การศึกษา จัดสร้างหลักสูตรนานาชาติเพิ่มจํานวนมากขึ้น เพื่อรองรับมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการ
เปิดเสรีการค้าและการศึกษา  รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/7G0VS034.pdf หรือ
อ้างอิงที่ 7G0VOEJX ทั้งนี้วิทยาเขตฯ ได้แจ้งให้สายวิชา/โครงการจัดต้ัง/ประธานหลักสูตร/โครงการภาคพิเศษ ทราบ
แล้ว นั้น  

  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 22 
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 33 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรนานาชาติเพียง 4 หลักสูตร อยู่ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จํานวน 2 หลักสูตร และในสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 หลักสูตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการเปิดรับ
นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2554 ได้แก่   

  1.  ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) นานาชาติ  หลักสูตรใหม่ ปี 2553  

  2.  ปร.ด.(ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล) นานาชาติ  หลักสูตรใหม่ ปี 2553  

  ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จึงขอ
สนับสนุนให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดสร้างหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น    

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่มีความพร้อมจัดทําแผนการเปิดหลักสูตร
นานาชาติ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน   

4.7 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก หลังจากที่ได้
ดํารงตําแหน่งในการบริหารงาน ครบรอบ 1 ปี  

ด้วยกองกลาง มีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/6046 เรื่อง การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก หลังจากที่ได้ดํารงตําแหน่งในการบริหารงาน ครบรอบ 1 ปี ลงวันที่ 21 เมษายน 
2554 โดยแจ้งว่าประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
ผู้อํานวยการสํานัก (นายศิริ  ชมชาญ) ขอให้คณบดี ซึ่งดํารงตําแหน่งในการบริหารครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 21 พฤษภาคม 
2554 ดําเนินการ ดังนี้  

1. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ที่ ไ ด้ นํ า เ ส น อ น โ ย บ า ย แ ล ะ วิ สั ย ทั ศ น์ ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ตามแบบฟอร์มดังแนบ 
(เอกสารนโยบายและวิสัยทัศน์คณบดี วาระที่ 2 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 
27 ธันวาคม 2553 รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/670V3P40.pdf)  

2. รายงานสรุปการประเมินผลการบริหารของคณบดีที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยขอให้แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มาด้วย 

3. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หรือรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาล่าสุด จํานวน 1 เล่ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  
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   ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการฯ งานการประชุม กองกลาง ภายใน 45 วัน หลังจาก
ครบรอบปีของการบริหาร ได้แก่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 รายละเอียดอ้างอิงที่ 7F0S8YXW หรือสืบค้นที่  
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/7F0SBXC6.pdf   

  อนึ่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานดังกล่าว สํานักงานเลขานุการ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทุกฝ่าย 
และหน่วยงานภายใน/โครงการ ทราบ และแจ้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นําเสนอ
วาระการประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารจัดการฯ เพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ตามกระบวนการต่อไป     

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จัดทําบันทึกเพื่อ
ติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ จากผู้บริหารทุกฝ่าย/หน่วยงานภายในโดยให้ประธานลงนาม   

4.8 ขออนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 2) ภาคปกติ  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ที่ ศธ 0513.20103(3)/0313 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2554 แจ้งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอบไล่ได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามความต้องการของ
หลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในข่ายที่ควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 ภาคปกติ 
(ครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รวม 41 คน  ดังนี้  

1. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ภาคปกติ จํานวน   4   คน 
2. หลักสูตร วท.บ.(เคมี) ภาคปกติ   จํานวน  23   คน 
3. หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคปกติ  จํานวน  14  คน 

ส่วนงานจัดการศึกษา ได้ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติปริญญา
เรียบร้อยแล้ว ผู้มีรายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีหนี้สินกับ
คณะ และเพื่อให้สามารถดําเนินการได้รวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาขอความเห็นชอบใน
ระบบ AMS e-Office เพื่อให้ทันตามระยะเวลา ขั้นตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดอ้างอิงที่  
800Q4N7I หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/800Q70UU.pdf    

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

4.9 ขออนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาประจําภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2554  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ที่ ศธ 0513.20103(3)/0333 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 
2554 แจ้งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอบไล่ได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามความต้องการของ
หลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในข่ายที่ควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2554  
ตรวจสอบรายชื่อที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รวม 13 คน  ดังนี้  

1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติ  จํานวน   9   คน 
2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคปกติ  จํานวน   2   คน 
3. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  จํานวน  1 คน 
4. หลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์)   จํานวน   1  คน 

ส่วนงานจัดการศึกษา ได้ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้มี
รายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีหนี้สินกับคณะ และเพื่อให้
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สามารถดําเนินการได้รวดเร็วจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาขอความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office 
เพื่อให้ทันตามระยะเวลา ขั้นตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดอ้างอิงที่ 840VNZP8 หรือสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/840VPR47.pdf  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.10 ขออนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 3) ภาคพิเศษ  

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ด่วนที่สุดที่ ศธ 0513.20103(3)/0347 ลงวันที่ 23 
พฤษภาคม 2554 แจ้งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอบไล่ได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามความต้องการ
ของหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในข่ายที่ควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 
3) ภาคพิเศษ ตรวจสอบรายชื่อที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ จํานวน 2 คน 

ส่วนงานจัดการศึกษา ได้ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติปริญญา
เรียบร้อยแล้ว ผู้มีรายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีหนี้สินกับ
คณะ และเพื่อให้สามารถดําเนินการได้รวดเร็วจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาขอความเห็นชอบใน
ระบบ AMS e-Office เพื่อให้ทันตามระยะเวลา ขั้นตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดอ้างอิงที่  
860NHOGE  หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/860NMKFX.pdf     

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

4.11 ขออนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาประจําภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2554 ภาคพิเศษ    

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ด่วนที่สุดที่ ศธ 0513.20103(3)/0351 ลงวันที่ 23 
พฤษภาคม 2554 แจ้งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอบไล่ได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามความต้องการ
ของหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในข่ายที่ควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2554 ภาค
พิเศษ  ตรวจสอบรายชื่อที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รวม 12 คน  ดังนี้  

1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ จํานวน    1   คน 
2. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  จํานวน   11   คน 

ส่วนงานจัดการศึกษา ได้ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้มี
รายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีหนี้สินกับคณะ และเพื่อให้
สามารถดําเนินการได้รวดเร็วจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาขอความเห็นชอบในระบบ AMS e-Office 
เพื่อให้ทันตามระยะเวลา ขั้นตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดอ้างอิงที่ 860NDBQH หรือสืบค้นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/860NF9AT.pdf   

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

4.12 ขออนุมัติผู้สําเร็จการศึกษาประจําภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2 

ตามบันทึกกองบริการการศึกษา กําแพงแสน ด่วนที่สุดที่ ศธ 0513.20103(3)/0348 ลงวันที่ 23 
พฤษภาคม 2554 แจ้งรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอบไล่ได้ครบถ้วนทุกรายวิชาตามความต้องการ
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ของหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในข่ายที่ควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2554 ภาค
พิเศษ  ตรวจสอบรายชื่อที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รวม 1 คน หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  จํานวน   1  คน  

ส่วนงานจัดการศึกษา ได้ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติปริญญา
เรียบร้อยแล้ว ผู้มีรายชื่อตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีหนี้สินกับ
คณะ และเพื่อให้สามารถดําเนินการได้รวดเร็ว  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาขอความเห็นชอบใน
ระบบ AMS e-Office เพื่อให้ทันตามระยะเวลา ขั้นตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดอ้างอิงที่ 
860NFQXT หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/860NH0SU.pdf    

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

4.13 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดย สมศ. และการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองของ ก.พ.ร. ปี 2554 

ด้วยกองบริการการศึกษา มีบันทึกที่ ศธ 0513.10106/ว 6168 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 แจ้งเรื่อง
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดย สมศ. และการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของ 
ก.พ.ร. ปี 2554 อ้างอิงที่ 7Q0X2JUF หรือสืบค้นที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/7Q0X8PA7.pdf   

ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้คณะฯ ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดระดับภาควิชา คณะ 
และวิทยาเขตทราบเพื่อถือปฏิบัติ ตลอดจนกระตุ้นและติดตามให้มีการดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สําหรับตัวบ่งชี้ ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 2 และ ข้อ 6 ได้กําหนดให้พิจารณา
การดําเนินงานในทุกรายวิชา (สกอ.)  

2. ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จในการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  (ก.พ.ร.)    

3. ตัวช้ีวัดที่ 13 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของ ก.พ.ร. ได้กําหนดให้พิจารณา
ความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตัวบ่งชี้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดในตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยประธานรับประสานงานกระตุ้นและติดตามให้แต่ละฝ่าย/หน่วยงาน
ภายในดําเนินการรวบรวมและรายงานข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สําหรับ
ตัวบ่งชี้ ข้อ 1 – 3 ข้างต้น  

4.14 หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯ   

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาเขตกําแพงแสน มีแผนการดําเนินงานด้านการส่งเสริมและ
ยกย่องบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อรับรางวัลบุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี นั้น  

    เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯ ของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไก หรือกระบวนการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประธานเห็นสมควรให้มีการ
กําหนดแผน และหลักเกณฑ์ แนวทาง/วิธีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้สืบค้นข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  
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1. ข้อมูลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตามบันทึกที่ ศธ 
0513.20103(3)/ว 0676 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ อ้างอิงที่ 
0Y0W73EM  หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/0Y0WAIA8.pdf ประกอบด้วย การจําแนกกลุ่ม
พิจารณา เป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต พร้อมหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก
เบื้องต้น แบบเสนอชื่อ แบบประเมิน ประจําปีการศึกษา 2553 ซึ่งวิทยาเขตฯ กําหนดให้หน่วยงานพิจารณาเสนอข้อมูล
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม และรับรางวัลในวันสถาปนาวิทยาเขตฯ 12 พฤศจิกายนของทุกปี  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จํ า ปี  2 5 5 2  อ้ า ง อิ ง ที่  SX0YR7PF ห รื อ สื บ ค้ น ที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/SX0YSB0S.pdf  พร้อมต้นเรื่องเดิมของมหาวิทยาลัยที่แจ้งให้หน่วยงาน
ดําเนินการ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/T20YSG02.PDF   

3. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อ้างอิงที่ 1B0UGPP5 หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/1B0UIY8V.pdf   

  ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอให้กรรมการทุกท่านพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อกําหนด
เกณฑ์ และแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในแต่ละประเภท/ด้าน/เงื่อนไข/รางวัล โดยมอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร
สรุปรวบรวมและรายงานผลเพื่อนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป   

4.15 ผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ
สมศ  

ด้วยสํานักประกันคุณภาพ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10118/402 เรื่อง ผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานผล
การดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. โดยนําส่งรายละเอียดผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อให้ถ่ายทอดให้คณะฯ 
ทราบ และพิจารณาเตรียมความพร้อมสําหรับประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รายละเอียดอ้างอิงที่ 810SWYCS 
หรือสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/810T1FX7.pdf  นั้น  

เพื่อให้การดําเนินงานในส่วนของการรายงานผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ จึงขอเสนอให้กําหนดผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2553 ตามตัวบ่งชี้
ดังกล่าว รายละเอียดสืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/8610ZBMI.xls  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ กําหนดเพิ่มเติม ดังนี้  

1. ให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบกํากับ ดูแล และผู้รับผิดชอบ
รายงานผลตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย       

2. ให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบกํากับ ดูแล และ
ผู้รับผิดชอบรายงานผลตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
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4.16 การกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 
พิจารณาเรื่อง การกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต คณะศิลปศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.8 เรื่อง 
ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้แก่นิสิตของการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบ ดังนี้   

1. เห็นชอบในหลักการให้กําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 3 ด้านตามเสนอ ดังนี้  

1) มีค่านิยมต่อการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ด้านบุคลิกภาพและการแสดงออก โดยมนุษยสัมพันธ์และกาลเทศะตามวิถีไทย 

3) จิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม  
- ความซื่อสัตย์  
- หลีกเลี่ยงอบายมุข 
- มีวินัยในตนเองและผู้อ่ืน 
- จิตอาสา 
- จิตสาธารณะ  

2. ให้ขยายคํานิยามในแต่ละด้านให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจ สามารถติดตาม ตรวจสอบ มีตัวช้ีวัดที่
สามารถแปรผลเป็นพฤติกรรมที่สามารถประเมินผลได้ โดยนําเสนอเฉพาะปีการศึกษา 2554 ก่อน   

3. มอบฝ่ายกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการตามข้อ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 
2554 และนําเสนอคณบดีเพื่อแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป   

4. ให้จัดทําเป็นประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง กําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ฯ ตามข้อ 3  รวม 5 ข้อ คือ 1) ความซื่อสัตย์ 2) หลีกเลี่ยงอบายมุข 3) มีวินัยใน
ตนเองและผู้อ่ืน 4) มีจิตอาสา และ 5) มีจิตสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ให้คณาจารย์ และนิสิตทราบทั่วกันภายในเดือน
พฤษภาคม 2554   

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มีบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0237 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง 
ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สืบค้นที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/810XT6I4.PDF  โดยนําเสนอรายละเอียดตามมติที่
ประชุม ข้อ 2 ประจําปี มาเพื่อประกอบการพิจารณา และจัดทําประกาศคณะฯ ต่อไป  

 ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้จัดทําเป็นประกาศคณะฯ โดยขอให้กรรมการทุกท่านนําไป
พิจารณาให้ความคิดเห็นในส่วนของตัวช้ีวัด เป้าหมายเพิ่มเติมสําหรับปีการศึกษาต่อไป    

4.17 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  

ที่ประชุมเสนอประเด็นเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สืบเนื่องจากวาระที่ 3.4 เรื่อง 
การรายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ที่ประชุมมี
ข้อคิดเห็นเรื่องความซ้ําซ้อน และไม่ชัดเจนของการดําเนินงาน การจัดทํา มคอ. ในส่วนของหลักสูตรของวิทยาเขต
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บางเขนที่นํามาเปิดสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ต้องเหมือนหรือแตกต่างกันได้ สอบถามจากมหาวิทยาลัยฯ คําตอบไม่
ชัดเจน คณะฯ ควรกําหนดแผน/นโยบาย กรณีการจัดทํา มคอ. 3 – 5  เพื่อให้สายวิชา/คณาจารย์ปฏิบัติได้ถูกต้อง   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบ มคอ. 1 – 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ประกอบด้วย   

มคอ.1 การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
มคอ.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร 5 ด้าน    
มคอ.3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา (แผนการสอน สําหรับรายวิชาบรรยาย)  
มคอ.4 การพัฒนารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (แผนการสอน สําหรับรายวิชา

ปฏิบัติการ/ภาคสนาม เช่น การฝึกงาน)  
มคอ.5 การรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (รายงานผลการสอนรายวิชาบรรยาย ตาม มคอ.3)  
มคอ.6 การรายงานผลการดําเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (รายงานผลการสอนรายวิชา

ภาคสนาม ตาม มคอ.4)  
มคอ.7 การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร  (ประธานหลักสูตรรายงานเมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษา)  

ทั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กําหนดแนวปฏิบัติการจัดส่ง
แบบ มคอ. โดยมอบให้สายวิชาต้นสังกัดรวบรวม และจัดเก็บไว้ ดังนี้  

มคอ.3 จัดส่งก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ (เฉพาะภาคต้น ปีการศึกษา 2554 อนุโลมให้จัดส่งภายใน
2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา) และ 

มคอ.5 จัดส่งภายใน 1 เดือนหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ผู้แทนคณาจารย์ แจ้งว่าการจัดทํา มคอ.3 สําหรับหลักสูตร/รายวิชาที่เป็นของวิทยาเขตบางเขน ตาม
หลักการถ้ากําหนดให้ มคอ.3 มีหลักสูตรละ 1 ชุด ในส่วนของคณะฯ ที่ใช้หลักสูตรเดียวกัน แต่ไม่มี มคอ.3 จะจัดทํา
รายงาน มคอ. 5 ได้อย่างไร  

ประธานแจ้งว่าจากการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีวาระพิจารณาร่วมกันเพื่อ
จัดทํา มคอ.1 และ มคอ. 2 ของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกรอบมาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน มาตรฐาน
เดียวกัน สําหรับ มคอ. 3 – 7 ไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน ดังนั้นในส่วนของคณะฯ ควรจัดทํา มคอ.3 – 4 และรายงาน 
มคอ. 4 – 5 และ 7 แตกต่างจากของวิทยาเขตบางเขนได้  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ดังนี้  

1. กรณีเป็นหลักสูตร/รายวิชาของวิทยาเขตบางเขน ที่นํามาเปิดสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ให้
จัดทํา มคอ.3 – 4  โดยใช้กรอบมาตรฐานตามแบบ มคอ.1 และ 2 ของหลักสูตรเดิม และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
จัดทําแนวปฏิบัติเบื้องต้นนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  

2. สําหรับภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ขอให้จัดทํารายงาน มคอ .3 – 4 ตามกําหนดการที่
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคณะฯ กําหนด คือ ภายใน2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา โดยขอให้หัวหน้าสายวิชาแจ้ง
ข้อมูลให้คณาจารย์/ประธานหลักสูตรในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติ  

3. การจัดส่งรายงานตามแบบ มคอ.3 – 6  ให้ผู้จัดทําจัดเก็บไว้ 1 ชุด จัดส่งให้ประธานหลักสูตร
รวบรวม และนําส่งสายวิชา/โครงการต้นสังกัด 1 ชุด พร้อมไฟล์  
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4. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานขอข้อมูล มคอ. 1 – 7 จากหน่วยงาน ณ วิทยาเขต
บางเขนที่คณะฯ ใช้หลักสูตร/รายวิชามาเปิดสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน กรณีที่มีไม่ครบทั้ง 7 แบบ ให้เน้นเฉพาะ  
มคอ. 3 – 4   

5. ในกรณีที่ขอความอนุเคราะห์แบบ มคอ 1 – 7 แล้วไม่ได้รับความอนุเคราะห์ให้สายวิชา/ประธาน
หลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน จัดทําแบบ มคอ. 1 – 7 ตามแนวทางและนโยบายของคณะฯ  

6. ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรเดิมอยู่ในระหว่างดําเนินการจัดทําแบบ มคอ. 1 – 7 ขอให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนคณะฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย  

7. กรณีที่ขอความอนุเคราะห์ตามข้อ 4 และ 5 แล้วไม่ได้รับความอนุเคราะห์ หรือให้ผู้แทนคณะฯ มี
ส่วนในการดําเนินการ ขอให้รายงานให้ประธานทราบ เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณบดีต่อไป  

วาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  
5.1 รายงานการเงนิประจาํเดือนมีนาคม – เมษายน 2554  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจํ า เ ดื อนมี น าคม  และ เดื อน เมษายน  พ .ศ . 2 554  ร ายละ เอี ยด อ้ า งอิ งที่  840UTVHJ หรื อสื บค้ นที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/840UTVHJ.xls และ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/840UWEJB.xls  

1. เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย  
1.1 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.2 รายงานการรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนย์ต้นทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.5 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.6 งบรายรับ - รายจ่าย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ได้รับการโอนเข้าบัญชี แต่ยังไม่ได้จัดทําเช็คแจ้งจ่าย 
1.7.2 รายงานเช็คค้างจ่ายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.7.4 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  

2. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554) อ้างอิง
ที่ 860XRAAT  สืบค้นที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/860XSTDW.xls   

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใช้สาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจาํเดือนเมษายน 2554  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 ต่อปี และปัจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
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การใช้พลังงานของชาติ สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค ประจําเดือนเมษายน 2554 
อ้างอิงที่ 850D40TA  หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/850W3ZBW.xls  รายละเอียด ดังนี้  

1. สรุปรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจําเดือนเมษายน 2554  
2. การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ประจําเดือนเมษายน 2554 จําแนกตาม

มิเตอร์ และค่าใช้จ่าย   
3. รายงานสถิติการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนเมษายน 2554 จําแนกตามปริมาณและค่าใช้จ่าย  

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชมุทราบ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 6/2554   

ตามท่ีคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ้นจากการเป็นผู้แทนผู้บริหารระดับคณะ กลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์ ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามนโยบายคณบดี ให้กําหนดประชุมทุกวันจันทร์ที่ 4 หรือวันจันทร์สุดท้ายของทุกเดือน    

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดได้ล่วงหน้า จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2554 ประจําเดือนมิถุนายน 2554 วันจันทร์ที่ 27 
มิถุนายน 2554 เวลา 9.30 น.  กําหนดเสนอวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดภายในพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 และ
จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการฯ ภายในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554         

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา  12.15 น.  

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสรฐิศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

 
 


