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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 10/2548   

วันจันทรที่ 17 ตุลาคม  2548   
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

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

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     
1.1 โครงการเรงรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2549 – 2558     

ประธานแจงมติการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย เห็นชอบใหขอขยายเวลา
โครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร ตามมาตรการในการแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร 
ซึ่งเดิมกําหนดแผนการรับนักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2539 – 2548 ในสาขาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (เคมี ชีววิทยา ฟสิกส 
และคณิตศาสตร) ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในป 2548 เพื่อขอสนับสนุนงบอุดหนุนโครงการ ระยะที่ 2 ตั้งแตปการศึกษา 
2549 – 2558 นั้น   

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มิไดขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกลาวในระยะแรก 
เนื่องจากหลักสูตรท่ีเปดสอนไมตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ แตสําหรับโครงการระยะที่ 2 คณะฯ มีการผลิต/
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แผนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ เคมี ฟสิกส และคณิตศาสตร สมควรพิจารณาเขารวมโครงการใน
ระยะที่ 2 ดังกลาว  

โครงการเรงรัดการผลิตบัณฑิตฯ ระยะที่ 2 ท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ พิจารณาขยายใน
ระดับบัณฑิตศึกษา (โท, เอก) เพิ่มข้ึน โดยเนนในหลักสูตรดานวิทยาศาสตรพื้นฐานเชนเดียวกัน  ในสวนคณะฯ ช่ือ
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา เปนหลักสูตรท่ีประยุกต จึงไมตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ  

นอกจากนี้ท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ กําหนดวาระการประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2548 ใน
เรื่องของเสนทางความกาวหนาในการทํางานของนักเรียนทุน พสวท. เพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจรับทุน พสวท.    
เพิ่มข้ึน  เนื่องจากเดิมผูรับทุน พสวท. จะตองติดตอหนวยงานเพื่อหางานทําดวยตนเอง ซึ่งอาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีมี         
ผูสนใจรับทุน พสวท. นอย    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  และขอใหฝายวิชาการ และสายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาแผนการรับ

นิสิตโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 2549 – 2558 ดวย   

1.2 ทุน ICL  
ประธานแจงวาตามที่รัฐมีนโยบายจัดสรรทุนระบบ ICL (จัดสรรงบประมาณตามจํานวนนิสิต โดย

รอยละ 50 จัดสรรใหหนวยงาน และอีกรอยละ 50 จัดสรรใหผูเรียน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะตองเขาสูระบบ    
ดังกลาว และจากที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ไดมีการพิจารณาในประเด็นนี้ เพื่อเตรียมตัวเขาสู
ระบบการจัดสรรงบประมาณระบบ ICL  ซึ่งจะแบงประเภท เปน 6 กลุม (Cluster) สาขาวิทยาศาสตรอยูในกลุมท่ี 3     
มีการพิจารณาคํานวณตนทุนตอหัวนิสิตสาขาวิทยาศาสตรท้ังหมด (Unit Cost) เฉลี่ยประมาณ 61,981 บาท/คน คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประมาณการเทากับ 80,421 บาท/คน (ไมรวมสาขาศิลปศาสตร)   

ดังนั้น จํานวนนิสิตท่ีเลือกเรียนและเขาศึกษาตอในแตละคณะ/มหาวิทยาลัย จะมีผลตองบประมาณที่
ไดรับจัดสรร และปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกเขาศึกษาตอ เชน ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย/สถาบัน, จํานวนเงิน
คาใชจาย เปนตน   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่9/2548   
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 9/2548  เมื่อวันพุธท่ี 28 กันยายน 2548  รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้   
หนา 4  ตัดบรรทัดสุดทาย ตั้งแต วาระที่ 4.7 ยอหนาท่ี 2 ... ”   

 หนา 10 วาระที่ 4.2  เติมขอความในขอ 1 มาตรการระยะสั้น ลําดับที่ 2  “- จัดทําบัตรประจําตัวบุคลากร 
เพื่อประโยชนในการจําแนกบุคคลภายใน-ภายนอก”       
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เพิ่มขอความในมติท่ีประชุม จากเดิม  “...ท่ีสํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเสนอ 
โดยดําเนินการในระยะสั้น ดังนี้”  แกไขเปน  “... ท่ีสํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเสนอ 
สําหรับมาตรการระยะกลาง และระยะยาวใหชะลอการดําเนินการไวกอน  โดยใหดําเนินการเฉพาะในระยะสั้น ดังนี้”  
 เพิ่มขอความมติท่ีประชุม ขอ 2  จากเดิม “ 2. ใหกําหนดเวลาตั้งแต 20.00 น. – 07.00 น. วันถัดไป  เปน
เวลานอกเวลาราชการปกติ” แกไขเปน “2. ใหกําหนดเวลาตั้งแต 20.00 น. – 07.00 น. วันถัดไป  เปนเวลานอกเวลา
ราชการปกติ  หากบุคลากรที่ประสงคจะอยูปฏิบัติราชการในเวลาดังกลาว ใหแจงผูประสานงานสาขาวิชาเพื่ออนุมัติ 
และนําแจงรองคณบดีฝายบริหารพิจารณาตอไป”    
 หนา 11 ขอ 5 จากเดิม “...กรณีท่ีติตดังอยู...” แกไขเปน “กรณีท่ีติดตั้งอยู...”  
 หนา 12 วาระที่ 4.8 บรรทัดสุดทายจากลาง เดิม “ จํานวน 2 หลักสูตร” แกไขเปน “จํานวน 1 หลักสูตร”  
 หนา 13 วาระที่ 4.8 ตอ แกไขคําวา “สาขาวิชา... “ แกไขเปน “สาขา...”  และรวมชื่อหลักสูตรตามขอท่ี 1 
และ 2 จากเดิม เปน “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวผลิตภัณฑ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวผลิตภัณฑ 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 (รวมอยูในฉบับเดียวกัน)”  
 หนา 13 วาระที่ 4.8 ตอ แกไขมติท่ีประชุมขอ 4 จากเดิม “4. เปลี่ยนเครื่อง √ เปน  ในแบบฟอรม
รายวิชาที่ขอเปดใหม” เปน “4. เปลี่ยนเครื่องหมาย √ เปน  ในแบบฟอรมรายวิชาที่ขอเปดใหม”  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2548  

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

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนกันยายน 2548 ดังนี้   

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

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 – 2552  
ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 9/2548 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 พิจารณาปรับ

แผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ สําหรับการเสนอขอรับพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อศึกษาตอจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และทุนอื่น ๆ  ตั้งแตป 2549 – 2553 และมีมติใหปรับแกไขตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอ 
รายละเอียดใหนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ไดรวบรวมขอมูลตามที่แกไข และนําเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตาม
กําหนดในวันที่ 30 กันยายน 2548 เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเสนอมาพรอมนี้    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหสําเนาเอกสารแผนพัฒนาบุคลากรฯ ฉบับแกไขลาสุดให

กรรมการทุกทานทราบแทนฉบับเดิม   

3.3 แจงการอนุมัติเปดรายวิชาใหม รายวิชา 02729102  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัติเปดรายวิชาใหม รายวิชา 02729102 ช่ือวิชา 

การประยุกตคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน (Computer Application in Everyday Life) 3(2-2) หนวยกิต เปนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรี และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี ครั้งท่ี 16/2548 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548        
เรียบรอยแลว  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเลขานุการ จัดทํารายละเอียดสรุปขั้นตอนการพิจารณาเสนอขอ

อนุมัติเปดรายวิชาใหม และการขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยของหนวยงานสังกัดวิทยาเขตกําแพงแสน พรอม
สําเนา เพื่อขอใหปรับปรุงและลดขั้นตอนการดําเนินงาน  

3.4 ระเบียบคณะกรรมการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินทําขวัญและการพิจารณาเงินทําขวัญ             
ขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 2548  
ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดกําหนดระเบียบคณะกรรมการวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการขอรับเงินทําขวัญและการพิจารณาเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ. 2548 และแจงใหหนวยงานทราบและ
ใชเปนหลักเกณฑในการขอรับและพิจารณาเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป 
รายละเอียดตามหนังสือดวนที่สุด ท่ี กค 0409.4/ว 380 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548 ดังแนบมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 รายงานการตรวจประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548  

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ฉบับที่ 1 ประจําป 2548 ขอมูลตั้งแต 1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2548 
เพื่อรองรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขต ระหวางวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 
2548 เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดดังเสนอมาพรอมนี้ ประกอบดวย  

1. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําป 2548 

2. กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพฯ ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

เนื่องจากขอมูลหลักฐานในแตละองคประกอบยังไมครบถวนบางสวน ดังนั้นจึงขอใหรองคณบดี/
หัวหนาสายวิชา จัดสงเอกสารและสรุปใหฝายประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เพื่อ
จัดทําแฟมตรวจสอบ และแฟมประเมินในแตละรายองคประกอบ/ดัชนี  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   
 

4.2 การเสนอชื่อคณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นชอบในหลักการตามแนวนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยกําหนดใหมีการระบุ
แผนผังอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรในแตละภาควิชา รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/11011 ลงวันที่ 
5 สิงหาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2548 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 มี
มติเห็นชอบใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  นั้น  

เพื่อใหการบริหารหลักสูตรตาง ๆ ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนไปโดยเรียบรอย จึง
ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการเสนอชื่อคณะกรรมการประจําหลักสูตรเดิม และหลักสูตรใหมตาง ๆ รายละเอียดรายช่ือ
อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา สายวิชาวิทยาศาสตร ดังแนบมาพรอมนี้   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประจําหลักสูตรท่ีสายวิชาวิทยาศาสตร และฝายบัณฑิตศึกษา

นําเสนอ และแจงบัณฑิตวิทยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดแก  
- หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป)  
- หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  
- หลักสูตร วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ)  
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- หลักสูตร วท.ม.(ชีวผลิตภัณฑ) หลักสูตรใหม  
2. มอบสายวิชาวิทยาศาสตรและฝายบัณฑิตศึกษา พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

วท.บ.(เคมี) และหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากร)  
3. มอบสายวิชาศิลปศาสตร  และสายวิชาคณิตศาสตร  สถิติและคอมพิวเตอร  เสนอชื่อ

คณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ไดแก ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), 
ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ, วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) และ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ภาคพิเศษ    

4.3 การกําหนดมาตรการเพื่อคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการดานวิชาการของวิทยาเขต  
ตามที่คณะกรรมการการศึกษารวมกับกองบริการการศึกษา ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

กําหนดมาตรการเพื่อคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการดานวิชาการของวิทยาเขต รวม 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความคิดรวมกันในการกําหนดทิศทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสม
ในแตละวิทยาเขตใหมีมาตรฐานเดียวกัน กรณีการนําหลักสูตร และรายวิชาไปใชรวมกัน โดยมีขอสรุปจากการจัด
สัมมนาฯ และเสนอใหกําหนดเปนมาตรการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการดานวิชาการของวิทยา
เขต ดังนี้  

1 มาตรการและกําหนดการแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาที่ใชรวมกันระหวาง
วิทยาเขต  

1.1 มีการประชุมรวมกันในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาระหวางวิทยาเขตอยางนอย   
ปละ 1 ครั้ง  

1.2 มีการเวียนขาวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาที่ใชรวมกัน  
1.3 ในกรณีท่ีวิทยาเขตใดมีความพรอมสามารถถายโอนความรับผิดชอบหลักสูตรและ/หรือ

รายวิชานั้น ๆ ไดโดยผานความเห็นชอบรวมกันกับตนสังกัดเดิมและวิทยาเขตที่จะถายโอนไปดูแลรับผิดชอบ  
1.4 ใหแตละวิทยาเขตบริหารจัดการวิชาบูรณาการฯ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไดเอง  

2 ข้ันตอนและการปฏิบัติ 
2.1 หลักสูตรและรายวิชาท่ีใชรวมกันระหวางวิทยาเขตควรใช  Course Syllabus เดียวกันและ

หนังสือหลักเหมือนกัน  
2.2 ผูสอนควรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
2.3 ใหนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาใชในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา

อยางตอเนื่อง  

3 การติดตามและประเมินผลเพื่อคงไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
3.1 ใหออกขอสอบรวมกันกรณีเปนผูสอนชุดเดียวกัน กรณีผูสอนตางชุดกันใหมีการประเมิน

ขอสอบ  
3.2 มีการประชุมรวมกันในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาระหวางวิทยาเขตโดยอาจ

เชิญภาคเอกชนใหขอคิดเห็น และ/หรือมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
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4 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแกไข  
4.1 มหาวิทยาลัยฯ ควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณ บุคลากร และปจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆ 

กับทุกวิทยาเขต  
4.2 ควรมีความรับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบชั่วโมงสอน และคุณภาพการสอนของอาจารย  
4.3 ควรคิดภาระงานใหกับอาจารยท่ีมาจากตางวิทยาเขต  
4.4 รายวิชาท่ีนําไปเปดสอนในวิทยาเขตใดใหมีการแตงตั้งผูประสานงานและใหอยูในความ

ดูแลรวมกันระหวางผูประสานงานของสาขาวิชานั้น ๆ  
4.5 วิทยาเขตอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการของวิทยาเขตเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

บริหารจัดการที่สอดคลองกับวิทยาเขตนั้น ๆ ไดตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้ ประธานใหขอมูลเพิ่มเติมวามหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีเนน ใน 3 ประเด็น  คือ ขอ 2.1 
เนนเรื่องของ Course Outline เนื้อหาจะตองเหมือนกัน, 2.3 การนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และรายวิชาอยางตอเนื่อง และ 3.1 ใหมีการออกขอสอบรวมกันกรณีเปนผูสอนชุดเดียวกัน 
หรือกรณีผูสอนตางชุดกันใหมีการประเมินขอสอบ จากมาตรการดังกลาวจะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการดานการ
เรียนการสอนของคณะ ฯ เนื่องจากหลักสูตร/รายวิชาตาง ๆ เปนหลักสูตร/รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และเศรษฐศาสตร ณ วิทยาเขตบางเขน    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบใหรองคณบดีฝายวิชาการ จัดประชุมคณาจารย (สัมมาทิฐิ)แจงการ

กําหนดมาตรการเพื่อคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการดานวิชาการของวิทยาเขตใหคณาจารยทราบ ในวันที่      
1 พฤศจิกายน 2548  และรวมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการ ผลกระทบ ขอเสนอ และแนวทางการ
แกไข      

4.4 การเปดรายวิชาเฉพาะเลือก/วิชาเลือกเสรีของหลักสูตร/สาขาวิชา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
ดวยคณะกรรมการฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2548 เมื่อ

วันที่ 11 ตุลาคม 2548 พิจารณา เรื่อง การเปดรายวิชาเฉพาะเลือก/วิชาเลือกเสรีของหลักสูตร/สาขาวิชา คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  และมีมติเห็นชอบใหแตละหลักสูตร พิจารณาเปดรายวิชาเฉพาะเลือก และวิชาเลือกเสรีจาก
กลุมวิชาในสาขานั้น ๆ เพื่อใหเหมาะสมและเปนประโยชนตอนิสิตในการที่จะไดรับความรูจากวิชาในสาขาของตนได
อยางกวางขวาง และลุมลึกมากกวาการใหนิสิตไปเลือกรายวิชาเฉพาะเลือก/เลือกเสรีจากกลุมวิชาในสาขาวิชาอื่น  

ดังนั้น ฝายวิชาการจึงขอเสนอพิจารณา เพื่อใชเปนหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติของ
คณะกรรมการหลักสูตร/สายวิชา/โครงการ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของนิสิต คุณภาพของ
บัณฑิต ความพรอม และศักยภาพของคณาจารย เปนตน    
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มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบในหลักการใหสายวิชาตาง ๆ สามารถเปดสอนรายวิชาเลือกบังคับ/เลือกเสรีไดตาม

ความตองการของนิสิต  
2. กรณีรายวิชาเลือกบังคับ/เลือกเสรี ท่ีมีการเปดสอนเปนประจํา และมีนิสิตลงทะเบียนเรียน 

เห็นชอบใหสามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาวได โดยอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน และไดรับความ
เห็นชอบของหัวหนาสายวิชาตนสังกัด   

4.5 การกําหนดภาระงานของรองหัวหนาสายวิชา/รองหัวหนาศูนย  
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 4/2548 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2548 เห็นชอบใหกําหนดกรอบอัตราคาตอบแทนตําแหนงของรองหัวหนาสายวิชา และรองหัวหนาศูนย ได 1 อัตรา 
โดยเบิกจายคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 2,000 บาท จากเงินรายไดคณะฯ (สวนกลาง) ตั้งแตปงบประมาณ 2549 เปน
ตนไป โดยใหกําหนดภาระงานใหชัดเจน และนําเสนอคณบดีเพื่อมอบหมายงาน นั้น  

บัดนี้ เริ่มตนปงบประมาณ 2549 แลว แตการกําหนดภาระหนาท่ีของรองหัวหนาสายวิชาตาง ๆ ยังไม
มีขอสรุปที่ชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร จึงขอใหพิจารณา
กําหนดภาระงานของรองหัวหนาสายวิชาวาควรมีบทบาท และภาระหนาท่ีใดบาง เชน ภาระงานหนาท่ีหลัก ควร
เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจการนิสิตของสายวิชา เปนตน   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  จากการดําเนินงานเดิมของสายวิชา รองหัวหนาสายวิชา ไดรับมอบหมายงานที่มีความแตกตางกัน 
เชน สายวิชาศิลปศาสตร รองหัวสายวิชาไดรับมอบหมายชวยงานดานบริหาร รับผิดชอบดานงบประมาณ/การเงิน/
พัสดุ สายวิชาวิทยาศาสตร รับผิดชอบงานดานกิจการนิสิต การฝกงาน และสายวิชาคณิตศาสตรฯ ภาระงานที่มอบยัง
ไมชัดเจน แตเปนการรักษาราชการแทนกรณีท่ีหัวหนาสายไมอยู  ดังนั้นที่ประชุมจึงพิจารณาในประเด็นตาง ๆ และมี
ขอสรุป ดังนี้         

มติที่ประชุม เห็นชอบใหหัวหนาสายวิชา มอบหมายงาน ประกอบดวย  งานดานบริหาร, งาน
วิชาการ,  งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานกิจการนิสิต และงานอื่น ๆ (การรักษาราชการแทนหัวหนาสาย) โดยเฉลี่ย
ภาระงานตามความเหมาะสม และธรรมชาติของสายวิชา โดยการมอบหมายงานดังกลาวใหจัดทําเปนประกาศ หรือ   
คําสั่งคณะ หรือสายวิชา  

4.6 การเบิกคาตอบแทนสอนเกิน 10 หนวยชั่วโมง สําหรับอาจารยประจําในกรณีใหบริการการเรียนการ
สอนตางสายวิชา  
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2548 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2548   

เห็นชอบใหกําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกคาตอบแทนสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห สําหรับอาจารยประจํา
ในกรณีใหบริการการเรียนการสอนตางสายวิชา คือ คิดภาระงานสอน โดยไมสามารถนํามาเบิกจายคาตอบแทนสอน
ได ท้ังนี้ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2548 เปนตนไป นั้น  
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เนื่องจากคณะกรรมการประจําสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ในการประชุม ครั้งท่ี 
10/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 มีมติเห็นชอบขอใหคณะฯ พิจารณาทบทวนดังกลาวขางตน เพราะอาจมี
ผลกระทบที่ทําใหไมสามารถเชิญอาจารยผูสอนได และการเชิญอาจารยพิเศษจากหนวยงานภายนอกในสวนของสาย
วิชาอาจมีผลทําใหคาใชจายเพิ่มข้ึนได  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ พอสมควร และเพื่อประโยชน และความเหมาะสม
ในการบริหารจัดการเรียนการสอนของสายวิชาตาง ๆ จึงมีมติ ดังนี้  

มติที่ประชุม    

1. เห็นชอบใหเบิกจายคาตอบแทนการสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห สําหรับอาจารยประจํา 
ในกรณีท่ีใหบริการการเรียนการสอนตางสายวิชา ซึ่งเปนการสอนประจําอยางตอเนื่องตลอดภาคการศึกษา   

2. ใหเบิกจายคาตอบแทนการสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห (ตามขอ 1) จากเงินรายไดของ
สายวิชาเจาของรายวิชา   

4.7 โครงการสัมมนาผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548  
 ดวยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดโครงการสัมมนาผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประจําป 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมสมองผูบริหารทุกระดับในการนําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2549 – 2551 สูการปฏิบัติในระดับฝาย/สายวิชาและสํานักงาน เพื่อใหผูบริหารชุดตอไป มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง เมื่อหมดวาระผูบริหารชุดปจจุบันในเดือน พฤษภาคม 2549 และ
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 ในระหวางวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 
2548 ณ โรงแรมกระบี่ ลาพลาญา จ.กระบี่ รายละเอียดดังแนบ  
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยขอใหนําเอกสารประกอบการสัมมนา เชน SAR คณะ, แผนพัฒนา
ปรับปรุง, แผนปฏิบัติราชการ ฯลฯ โดยมอบฝายเลขานุการจัดเตรียมเอกสารดังกลาวดวย   

4.8 การคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (คร้ังที่ 2)  
ดวยมหาวิทยาลัยฯ ขอใหหนวยงานพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

ประจําป 2548 (ครั้งท่ี 2) เพื่อสงเสริมและยกยองบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ผูมีความประพฤติ และปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน รวมท้ังเพื่อนําผลการคัดเลือก
เปนขอมูลเสนอ สํานักงาน ก.พ. ในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป โดยใหเสนอชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2548 รายละเอียดดังแนบ นั้น    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ประกอบดวย รองคณบดี

ฝายบริหาร เปนประธาน หัวหนาสายวิชา/เลขานุการคณะ เปนกรรมการ และหัวหนาหนวยการเจาหนาท่ีเปน
เลขานุการ กําหนดนัดประชุมพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 26 ตุลาคม 2548 เวลา 10.00 น.  
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4.9 ขอรับการสนับสนุนหนึ่งคณะ/สํานัก/สถาบัน หนึ่งกีฬา  
ตามที่สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมชมรมเรือพาย ตาม

แผนยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สงเสริมและพัฒนากีฬา มก. และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี นั้น   

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับแจงขอใหสนับสนุนกิจกรรมชมรมกีฬาเรือพาย รายละเอียด
ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.13001/042 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยขอใหชมรมเรือพายจัดทําแผนที่จะขอรับการสนับสนุน ประจําป 

2549 มาประกอบการพิจารณาสนับสนุน    

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนกันยายน 2548  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนกันยายน 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนกันยายน 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กันยายน 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนกันยายน 2548 

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

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน กันยายน 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนกันยายน 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

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

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  
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5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนกันยายน 2548  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต

เดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช
พลังงานของชาติ นั้น  

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

มิเตอร และคาใชจาย 
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกันยายน 2548 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ  และขอใหแจงพนักงานขับรถยนต ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ํามัน

เชื้อเพลิง เชน ใชความเร็วไมเกิน 90 กม./ช่ัวโมง, ไมติดเครื่องยนต หรือเรงเครื่องยนตโดยไมจําเปน เปนตน   

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 11/2548  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 11/2548 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2548  คือวันจันทรท่ี 21 พฤศจิกายน 2548 เวลา 
13.00 น.   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

ปดประชุมเวลา  17.00 น.  
 

 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ  
 

 


