
ปที่     ๒๗       ฉบับที่       ๔๘      วันที่   ๑๙     เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน 
สนับสนุนโครงการหลวง 

 ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสนับสนุนงานโครงการหลวง 
(กปส.) ครั้งที่ 1/2552 โดยมีหมอมเจาภีศเดช รัชน ีประธานมูลนิธิโครงการหลวง และ รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เขารวมประชุมในนามผูแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ ผูอํานวยการสถาบันคนควาและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร ในนามผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ยังมี นายวิสิฐ กิจสมพร หัวหนาสถานีวิจัยดอยปุย และผูแทน   
สวนราชการเขารวมการประชุมดวย ณ หองประชุมสถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันที ่5 เมษายน 2552 
ท่ีมา : สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร               ขอมูล ณ วันท่ี 22 เมษายน 2552 

ขอแสดงความยินดกีับ  
“5 ศ. 3 เมโส 1 ศาสตรเมธาจารย” คณะวิทยาศาสตร 

 เม่ือวันที ่21 เมษายน 2552 ศาสตราจารย ดร. กําพล อดุลวิทย นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวย                     
รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี ผูบริหารและคณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดไปรวมแสดงความยินดีกับ            
5 ศ.   3 เมโส 1 ศาสตรเมธาจารย ของคณะวิทยาศาสตร ณ หองวิภาวดีบอลรูมบ ีโรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด บางกอก ซ่ึงคณะ
วิทยาศาสตรไดจัดงานประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ประสบความสําเร็จสูงสุดทางดานวิชาการ เพื่อใหเปนตัวอยาง
ที่ดีในการสรางแรงบนัดาลใจใหกับอาจารยในการสรางสรรคผลงานใหประสบความสําเร็จ สําหรับผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยมี 5 ทาน ไดแก ศาสตราจารย ดร.วิเชียร เลาหโกศล ศาสตราจารย ดร.จํารัส ลิ้มตระกูล ศาสตราจารย ดร.บุษบา ยงสมิทธ 
ศาสตราจารย ดร.สาวิตรี ล่ิมทอง และศาสตราจารยประดิษฐ พงศทองคํา ผูไดรับตําแหนงเมธีวิจัยอาวุโส 3 ทาน คือ ศาสตราจารย        
ดร.วิเชียร เลาหโกศล  ศาสตราจารย ดร.จํารัส ล้ิมตระกูล รองศาสตราจารย ดร.สุภา หารหนองบัว และผูไดรับการคัดเลือกเปนศาสตร-
เมธาจารย 1 ทาน คือ ศาสตราจารย ดร.จํารัส  ลิ้มตระกูล  ซ่ึงเปนศาสตรเมธาจารยคนแรกของประเทศไทย นับเปนความภาคภูมิใจของ      
คณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางย่ิง 
ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตร                    ขอมูล ณ วันท่ี 23 เมษายน 2552 

มก. ติด 1 ใน 8 สถานศึกษา 
ท่ีมีระบบประกันคุณภาพไดมาตรฐาน ประจําป 2550 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน) ไดจัดใหมีโครงการประกวดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550  
โดยมีสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาแสดงความจํานงเขารวมการประกวดทั้งหมด 25 แหง ประกอบดวยสถานศึกษาในสังกังกระทรวง 
ศึกษาธิการ 20 แหง  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4 แหง และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แหง ใชเกณฑ      
การตัดสินแบงเปน 2 รอบ คือ รอบแรก พิจารณาเรื่องการปฏิบัติถูกตองตามกติกาการสมัครเขารวมโครงการ และรอบตัดสิน พิจารณา
เร่ืองมาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 3 ขอ คือ 1.การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ     
การประเมินคุณภาพ 2.กระบวนการดําเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี  3.จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน   

ผลการตัดสินสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550 ไดมาตรฐาน ประกอบ 
ดวยสถานศึกษา 8 สถาบัน เรียงลําดับตามตัวอักษร ดังนี้ 1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3. มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  6. มหาวิทยาลัยแมโจ 7. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 



 
8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยจะจัดใหมีพิธีประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป
การศึกษา 2550 ไดมาตรฐาน  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “2552 ปแหงคุณภาพการอุดมศึกษาไทย” ในวันที ่2 – 3 กรกฎาคม 
2552 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี  นับเปนความสําเร็จที่นาช่ืนชมในการม ี  สวนรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุก
หนวยงาน ที่ทุมเทปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและมีคุณภาพ ทําใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน 1 ใน 8 สถานศึกษาที่มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550 ไดมาตรฐาน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ             ขอมูล ณ วันท่ี 23 เมษายน 2552 

มก. อนุมตัิเงินรายได  2.5 ลาน พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติโครงการและคาใชจายในวงเงินที่จัดจางโดยวิธีพิเศษ โดยใชเงินรายได
สวนกลาง ป 2551 จํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) เพื่อพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศบุคลากร มก. สําหรับประเมิน
ภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย  ตามกรอบภาระงานทั้ง 4 ประเภท ไดแก งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนานิสิต รวมถึงการจัดเก็บประวัติบุคลากรและออกหนังสือคําสั่งจากกองการเจาหนาที ่โดยเมื่อ
ออกคําสั่งจากระบบสารสนเทศบุคลากรแลวขอมูลจากหนังสือคําสั่งจะสงตอไปปรับปรุงขอมูลในประวัติบุคลากรโดยอัตโนมัติ  ซ่ึงกองการ
เจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดจาง โดยบริษัท เวิลด บิสซิเนส ซิสเต็ม จํากัด ไดรับการจัดจางเหมาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ และไดรายงานผลการดําเนินการดังนี้ 
 1. ระบบภาระงานในฐานะผูสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (http://ku-work.ku.ac.th/)  คือ ระบบที่ใหบุคลากร
รายงานผลภาระงานขั้นตํ่าในฐานะอาจารย ระบบนี้จะเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลงานวิจัย และระบบฐานขอมูล
ตารางสอน ทั้ง 3 ฐานเขาดวยกัน ซ่ึงจะชวยใหสามารถกรอกขอมูลไดรวดเร็ว ถูกตอง การทํางานแบงเปนสวนงานยอย 2 สวนไดแก 
  1.1 สวนงานบันทึก แกไขภาระงานของแตละภาคการศึกษา  (ภาคตนและภาคปลาย) 
  1.2 สวนงานคํานวณ  สรุปรายงานบุคคลและสรุปภาระงานของบุคคลากรในหนวยงานรายงานเพื่อสงไปประเมิน   
สําหรับหนวยงานระดับภาควิชา และหนวยงานระดับคณะ  ทํารายงานสรุป รับรองผลและพิมพรายงานเพื่อสงไปประเมิน 
  1.3 สรุปรายงาน  ใชประกอบการประเมินภาระงานขั้นตํ่าของอาจารยและใชประกอบการพิจาณาเล่ือนขั้นเงินเดือน   
ในเดือน มีนาคม และเดือนกันยายน 
    2. ระบบรายงานผลจากระบบรายงานภาระขั้นต่ํา  แบงเปน 3 สวน  ไดแก 
  2.1 ขอมูลอาจารย ประกอบดวยขอมูลอาจารยรายบุคคลพรอมรายละเอียด แยกตามวิทยาเขต คณะ / สํานัก / สถาบัน  
ภาควิชา / สาขาวิชา 
  2.2 ตัวบงช้ีประกันคุณภาพของ สกอ. รวม 6 ตัวช้ีวัด เชน ตัวบงช้ี ที ่2.13  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตร
บัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ตัวบงช้ีที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา เปนตน   
  2.3  ตัวบงช้ีของ กพร.  รวม 10 ตัวช้ีวัด เชน ตัวช้ีวัดที่ 10 จํานวนโครงการวิจัยใหม  ตัวช้ีวัดที ่11 จํานวนโครงวิจัย        
ที่กําลังดําเนินการ ตัวช้ีวัดที่ 12 จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ  ตัวช้ีวัดที ่22 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร          
หรืออนสุิทธิบัตร เปนตน  
 3. ระบบออกหนังสือคําสั่ง คือ ระบบสําหรับกองการเจาหนาทีใ่นการออกหนังสือคําส่ังบุคลากรในมหาวิทยาลัย แบงเปน        
3 กลุมไดแก 
  3.1  หนังสือคําส่ังจางบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  3.2  หนังสือคําส่ังแตงต้ังบุคลากรดํารงตําแหนงบริหาร 
  3.3  หนงัสือคําส่ังใหแตงต้ังบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีมา : งานทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาท่ี                                                                ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2552
  

http://ku-work.ku.ac.th/

