
1 

  

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 11/2548   

วันจันทร ที่ 21 พฤศจิกายน  2548   
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ 
4. นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
5. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย  หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์      กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร   
2. นางสิริภัทร  พราหมณีย รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
3. นางสาวฐิติยา  แซปง ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  
4. นางวลี สงสุวงค  รองหัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร (แทนหัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร)  
เร่ิมประชุมเวลา  13.10 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     
1.1 การขออนุมัติเปดสอนหลักสตูร วท.บ.(เคมี)        

ประธานแจงวาท่ีประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 มีมติเห็นชอบใหคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เปดสอนหลักสูตร วท.บ.(เคมี) โดยใชหลักสูตรเดิมของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร บางเขน และ
พิจารณาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตอไป  

อนึ่ง สายวิชาวิทยาศาสตร แจงสํานักทะเบียนและประมวลผล จํานวนรับนิสิต ปการศึกษา 2549 ผาน 
สกอ. จํานวน 40 คน เรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
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มติที่ประชุม รับทราบ    

1.2 การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา   
ประธานแจงผลการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาฯ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ 
ซึ่งกําหนดใหผูบริหารฝาย/สายวิชา/สํานักงาน จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามแบบฟอรมพรอมรายละเอียด ดังนี้  

กําหนดสงเอกสารแผนงาน/โครงการ   วันที่  14 ธันวาคม 2548  
ประชุมพิจารณาแผน/ติดตามงาน   วันที่  19  ธันวาคม 2548  (ชวงเชา)  
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   

1.3 โครงการวิจัยสถาบัน 
รองคณบดีฝายวิชาการแจงวามหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน ช่ือ

โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร งบประมาณ 
272,500 บาท โดยมีรองศาสตราจารย ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท เปนหัวหนาโครงการ แตเนื่องจากโครงการวิจัย
สถาบันดังกลาว กําหนดขอบเขตของขอมูลท่ีจะศึกษาโดยใชคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนั้นหัวหนาโครงการ 
จึงประสานงานกับฝายวิชาการ และจัดทําในลักษณะโครงการวิจัยรวมกัน และมอบคาสาธารณูปโภคใหคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร เปนตนสังกัดของโครงการวิจัยสถาบัน เปนเงิน 13,625 บาท แทนคณะศึกษาศาสตร ปจจุบันโครงการ
อยูในระหวางการดําเนินงาน     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่10/2548   
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2548  เมื่อวันจันทรท่ี 17 ตุลาคม 2548  รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้   
 หนา 4 วาระท่ี 1.1  ยอหนาท่ี 2 บรรทัดท่ี 2 เดิม “โดยเนนหลักสูตรดานพื้นฐานเชนเดียวกัน” แกไขเปน 
“โดยเนนหลักสูตรดานวิทยาศาสตรพื้นฐานเชนเดียวกัน”  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 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 ปรับ
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รูปแบบการรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนตุลาคม 2548 ดังนี้   

1. ฝายบริหาร  
2. ฝายวิชาการ  
3. ฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ   
4. ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
5. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
6. สายวิชาวิทยาศาสตร  
7. สายวิชาศิลปศาสตร  
8. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
9. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ   

  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 และมีมติใหใหปรับแกไขตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอ 
รายละเอียดใหนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป และในการประชุมครั้งท่ี 10/2548 เมื่อวันที่ 
17 ตุลาคม 2548 ไดนําเสนอฉบับเดิม นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอเสนอแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประจําป 2549 – 2552 ฉบับแกไข ซึ่งนําเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกําหนดในวันที่ 30 กันยายน 2548 ดังแนบ
มาพรอมนี้   

อนึ่ง ประธานแจงขอมูลเพิ่มเติมจากการประชุมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 โครงการอธิการบดีและ
คณะ พบผูบริหารระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ณ หองประชุมศูนยมหาวิทยาลัย กําแพงแสน เกี่ยวกับทุนโครงการพัฒนา
บุคลากรดังกลาววา มหาวิทยาลัยฯ ขอใหพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และความพรอมตามลําดับเพื่อมิใหเสีย
สิทธิเมื่อนําเสนอขอรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้รายชื่อผูรับทุน 2 ราย ท่ีคณะ พิจารณา
เสนอชื่อรับทุนตามแผนพัฒนาดังกลาว ยังมิไดมารายงานตัว จึงขอใหหนวยการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการ 
ประสานงานติดตอเพื่อรายงานตัวรับทุนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548  
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

3.3 ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (คร้ังที่ 2)  
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ขอใหหนวยงานพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

ประจําป 2548 (ครั้งท่ี 2) เพื่อสงเสริมและยกยองบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ผูมีความประพฤติ และปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน รวมท้ังเพื่อนําผลการคัดเลือกเปน
ขอมูลเสนอ สํานักงาน ก.พ. ในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป โดยใหเสนอชื่อผูไดรับการคัดเลือกภายใน
วันที่ 28 ตุลาคม 2548 และที่ประชุมมีมติใหคณะฯ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ประกอบดวย รองคณบดีฝาย
บริหาร เปนประธาน และหัวหนาสายวิชา/เลขานุการคณะ เปนกรรมการ และหัวหนาหนวยการเจาหนาท่ี เปนเลขานุการ 
นั้น  

รองคณบดีฝายบริหารขอแจงผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
(ครั้งท่ี 2) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และนําเสนอคณะ และมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  ดังนี้  

ขาราชการ สาย ข  
1.  นางสุวรรณี  ศรีนวล  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 สํานักงานเลขานุการ  
ขาราชการ สาย ค  
1.  นางภัณฑิรา มงคลจุฑา  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 4  สํานักงานเลขานุการ  
2.  นางสาววิไล แจงบุญ  พนักงานธุรการ 4  สํานักงานเลขานุการ  
ลูกจางประจํา  
1.  นางศิริภรณ  ผลวิเศษชัยกุล  นักการภารโรง  สํานักงานเลขานุการ  
ลูกจางชั่วคราว  สาย ข  
1.  นางสาวจิณณพัต   ช่ืนชมนอย บรรณารักษ  สํานักงานเลขานุการ  
ลูกจางชั่วคราว สาย ค  
1.  นางสาวมณีรัตน  สีเสม  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  สายวิชาศิลปศาสตร  
ลูกจางชั่วคราว  หมวดสูงกวาแรงงาน 
1.  นายสุชาติ   พรนภาลัย   พนักงานขับรถยนต  สํานักงานเลขานุการ  
ลูกจางชั่วคราว หมวดแรงงาน 
1.  นายสุชาติ  ยอดเพชร   คนงาน สํานักงานเลขานุการ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

3.4 ผลการสัมมนาผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 
 ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จัดโครงการสัมมนาผูบริหารคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ประจําป 2549 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมสมองผูบริหารทุกระดับในการนําแผนยุทธศาสตร และ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2549 – 2551 สูการปฏิบัติในระดับฝาย/สายวิชาและสํานักงาน และเพื่อประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 ในระหวางวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรม
กระบี่         ลาพลาญา จ.กระบี่ นั้น   
 ผลการสัมมนาผูบริหารดังกลาว สามารถจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 2549 ของฝาย/สายวิชา/
โครงการ และสํานักงานเลขานุการ ฉบับรางเสร็จเรียบรอยแลว และจัดสงใหแตละฝาย/สายวิชา/สํานักงาน/โครงการ เพื่อ
จัดทําขอมูลเพิ่มเติมตอไป  รายละเอียดดังแนบ     
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ    

3.5 แจง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวา พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2549 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 122 ตอนที่ 93 ก ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2548 แลว 
รายละเอียดตามสําเนาหนังสือท่ี ศธ 0503(4)/ว. 1466 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2548 หนวยงานตาง ๆ สามารถดาวนโหลด
ขอมูลรายละเอียดไดท่ี www.ratchakitcha.soc.go.th  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป 2549 รวม 2,713,963,200 บาท  ดังนี้  

1. แผนงบประมาณสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนา
คนใหมีความรูคูคุณธรรม และจริยธรรม  

929,171,600  บาท 

 

2. แผนงบประมาณอนุรักษ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
และพัฒนาภูมิปญญา 

4,677,500  บาท 

3. แผนงบประมาณปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม 1,342,806,000  บาท 

4. แผนงบประมาณวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 437,308,100   บาท 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

3.6 แจงมติคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.) คร้ังที่ 1/2548 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอสงสําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน

ท่ีสุด ท่ี นร 0504/ว(ล) 12527 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 เรื่อง มติคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (กพข.) ครั้งท่ี 1/2548 มาเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงแจงให
หนวยงานตาง ๆ ทราบ และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาดําเนินการ  
มติที่ประชุม รับทราบ    
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3.7 ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงวาสํานักงบประมาณ สรุปผลการดําเนินงานของสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 15 กรกาคม 2548 
รับทราบรายงานสรุปดังกลาว และสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสรุปผลการดําเนินงานตามขอสังเกต ในสวนที่
เกี่ยวของกับการอุดมศึกษา เพื่อใหหนวยงานใชประโยชน โดยสามารถ download หรือสืบคนขอมูลไดท่ี 
www.mua.go.th/~bpp/budget หัวขอ สรุปผลการดําเนินงานตามขอสังเกตคณะกรรมาธิการพิจารณารางพ.ร.บ.
งบประมาณพ.ศ. 2548 ของสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

3.8 การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2550  และการจัดทําประมาณงบประมาณเงินรายได 
ประจําป 2550 
ดวยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงกําหนดการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อใหหนวยงานดําเนินการ รายละเอียดตามสําเนาบันทึกที่ ศธ 0513.10107/1287 ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2548 และ ศธ 0513.10107/1289 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 รายละเอียดดังแนบ  

สํานักงานเลขานุการ แจงรายละเอียดใหฝาย/สายวิชา/โครงการ ดําเนินการเรียบรอยแลว จึงขอความ
รวมมือจากผูเกี่ยวของจัดสงขอมูลตามกําหนดดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหทีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   และขอใหทุกฝาย/สายวิชา/โครงการ  
1. จัดสงขอมูลตามกําหนดในวันที่ 2 ธันวาคม 2548   
2. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได กําหนดพิจารณาในการประชุม ประจําเดือนธันวาคม 

2548 วันที่ 19 ธันวาคม 2548   
3. งบประมาณแผนดิน ขอใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวกับพิจารณาจัดทําคําของบประมาณที่ตองการใน

สวนของโครงการจัดหาครุภัณฑทดแทน, โครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑการเรียนการสอนสําหรับอาคารการเรียนรู และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ัวไป 
รวมถึงโครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม 1 – 4  ของสายวิชาวิทยาศาสตร   
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3.9 รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ....  
ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดแจงประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝายกฎหมาย) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. .... ตามสําเนาดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

3.10 ขอใหสนับสนุนการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกตามกฎกระทรวงฯ  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548 
เพื่อใหมหาวิทยาลัย/สถาบันทราบและถือปฏิบัติในการดําเนินการ ดังนี้  

1. สํารวจ และติดตามการกอสรางอาคารของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ไดรับงบประมาณประจําป 2549  
พรอมท้ังปรับแบบกอสรางใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาว  โดยสํานักงบประมาณ ไดเสนอ
แนวทางการดําเนินงาน 3 ประการ ไดแก  1) เจียดจายงบประมาณตามที่ไดรับ  2) ขอใชงบกลาง
เพิ่มเติม และ 3) ของบประมาณเพิ่มเติม  

2. ตรวจสอบการอนุมัติสรางอาคารใหม และการปรับปรุงอาคารเกา ใหดําเนินการตามกฎกระทรวง
อยางเครงครัด 

3. จัดการเรียนการสอนเรื่อง การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกตามกฎกระทรวงฯ แกผูศึกษา เรื่อง 
สถาปตยกรรม หรือการออกแบบอาคาร การกอสรางอาคาร และวิชาการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

รายละเอียดตามสําเนาหนังสือ ศธ 0503(4)/ว 1517 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ดังแนบ  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

3.11 สรุปผลการระดมความคิด เร่ือง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทําเอกสารสรุปผลการประชุมระดมความคิด เรื่อง 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 เพื่อใชขอมูลในการจัดทํา Roadmap 
ดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506/ว 1521 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 
ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    
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3.12 สรุปรายวิชาของโครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาคปลาย ปการศึกษา 2548 
ดวยงานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ จัดทําสรุปรายวิชา และหมูเรียนที่เปดสอนใหโครงการ

วิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาคปลาย ปการศึกษา 2548 เพื่อแจงฝายวิชาการ และ
นําเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ รายละเอียดดังแนบ  

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงเพิ่มเติมวาไดประสานงานขอความรวมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
(กําแพงแสน) เพื่อขอใหแจงขอมูลลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการฝายวิชาการ มีชวงเวลาในการประชุม/พิจารณาได  
เพียงพอ และสามารถดําเนินการไดตามหลักการ คือ โครงการภาคพิเศษ ไมเรียนรวมกับภาคปกติ  สําหรับปญหา
อุปสรรคที่ผานมา คือ กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) จะเปด on line กอนที่จะไดรับแจงขอมูลจากคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม รับทราบ   และขอใหแจงขอความรวมมือจากกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

ใหดําเนินการเมื่อไดรับแจงจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

3.13 แจงอนุมัติโครงการรับนิสิตโควตาพิเศษ และโครงการคัดเลือกผูมีความสามารถทางกีฬาดีเดนของ
วิทยาเขตกําแพงแสน  
ต า มที่ วิ ท ย า เ ข ต กํ า แ พ ง แ สน  มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค จ ะ เ ป ด รั บ นั ก เ รี ย น เ ข า ศึ ก ษ า ต อ ใ น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2549 เพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ใหกับชุมชนในพื้นที่ จึงเสนอขออนุมัติโครงการทางการศึกษา 2 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการรับนิสิตโควตาพิเศษรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

2. โครงการคัดเลือกผูมีความสามารถทางกีฬาดีเดน เพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาพรอม
ท้ังยกระดับการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติท่ีมีความสามารถดีเดนทางดานการกีฬา  

โดยทั้ง 2 โครงการจะรับนักเรียนเขาศึกษาใน 3 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0513.10102/15696        
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2548 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

3.14 สายดวนการศึกษา 1579  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงสงสําเนาหนังสือท่ี ศธ 0201.3/10844 ลงวันที่ 14 

ตุลาคม 2548 แจงเรื่องรองเรียนผานศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่รับ 709/2548 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2548 แสดงความคิดเห็นเรื่องการขึ้นคาเทอมลอยตัว และการเปดสอนภาษาอังกฤษชวงปดเทอม 
รายละเอียด ดังแนบ  
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 มติที่ประชุม รับทราบ    

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 แผนการดําเนินงานคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 

สืบเนื่องจากการสัมมนาผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 เมื่อวันที่ 27- 28 
ตุลาคม 2548 และท่ีประชุมไดจัดทําแผนการดําเนินงาน  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 ของฝาย/สาย
วิชา/สํานักงาน/โครงการ เสร็จเรียบรอย เพื่อใหเปนแผนการดําเนินงาน การติดตาม/ตรวจสอบผลการดําเนินงานประจําป 
2549 ไดอยางตอเนื่องท้ังในสวนของผูบริหารปจจุบัน และผูบริหารชุดใหม นั้น  

บัดนี้ ฝายเลขานุการ ไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมของแตละฝาย/สายวิชา/สํานักงาน และโครงการ 
เรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหแจงหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงขอมูล ดําเนินการจัดสงเพิ่มเติม

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548  

4.2 รายชื่อคณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม คร้ังที่ 1 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นชอบในหลักการตามแนวนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรให  

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยกําหนดใหมีการระบุ
แผนผังอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรในแตละภาควิชา รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/11011 ลงวันที่ 5 
สิงหาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 มีมติ
เห็นชอบใหสายวิชาศิลปศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร พิจารณาเสนอชื่ออาจารยประจํา      
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และสายวิชาวิทยาศาสตร สําหรับหลักสูตร วท.บ.(เคมี) นั้น  

 บัดนี้ สายวิชาวิทยาศาสตร สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร และสายวิชาศิลปศาสตร 
พิจารณาเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.(เคมี)  หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) และ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 
มาพรอมนี้   

อาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.(เคมี)   
1. อ.ดร.วันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย  
2. อ.ดร.ปติ ตรีสุกล  
3. อ.นวลจันทร  มัจฉริยกุล  
4. อ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล   
5. อ.ดร.พจมาลย  พูลมี  
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อาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)  
1. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย 
2. ผศ.ชุติมณฑน  บุญมาก 
3. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข 
4. อ.ดรรชนีย เกษสังข 
5. รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย 

อาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
1. รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ 
2. รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน 
3. ผศ.สกาวรัตน  จงพัฒนากร 
4. อ.แสงแข  ยินดีถิ่น  
5. อ.ทนุวงษ จักษุพา 

อาจารยประจําหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  
1. ผศ.ประไพศรี วิเศษสุข   
2. ผศ.ชูศรี บัณฑิตวิไล  
3. อ. ณิชา กลิ่นขจร  
4. อ.จิรายุ ทัพพุม    
5. อ.นิดา จําปาทิพย  

อาจารยประจําหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ * 
1. อ.ดร.จารุพร พงษศิริเวทย 
2. ผศ.นันทนา เลิศประสบสุข  
3. อ. จุรีวรรณ จันพลา 
4. อ.ภัทรพร จินตกานนท   
5. .... 

อนึ่ง ประธานแจงวาจากการประชุมคณบดี และผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ท่ีประชุมมีการตั้ง
ขอสังเกตวา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) เปนของตนเอง โดยมีวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติสกลนคร และวิทยาเขตศรีราชา ขอใชหลักสูตรไปเปดสอน แตในสวนของคณะศิลปศาสตรฯ ไมมีการ
รับนิสิตในภาคปกติ มีเฉพาะโครงการภาคพิเศษ กอปรกับมหาวิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางการบริหารหลักสูตร/
รายวิชาท่ีมีการใชรวมกันไว ซึ่งในสวนนี้อาจมีผลกระทบถึงคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งเปนเจาของหลักสูตร
ในการดําเนินงานตามเกณฑดังกลาวได    

                                                                 
* หลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) สายวิชาศิลปศาสตร มีอาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอตามเกณฑ และอาจารยของสายวิชาฯ ยังมีคณุสมบัติไมเปนไป
ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย  
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบในการเสนอชื่อคณะกรรมการประจําหลักสูตร  วท .บ .( เคมี),  วท .บ .(วิทยาการ

คอมพิวเตอร) , วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  
2. ขอใหสายวิชาศิลปศาสตร และโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ พิจารณาจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร ใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเตรียมการรองรับเมื่อภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ไม
สามารถใหความอนุเคราะหได   

3. มอบสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร นําขอสังเกตของมหาวิทยาลัยไปพิจารณา และ
นําเสนอคณะกรรมการฝายวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป  

4.3 แผนการรับนิสิตโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน ปการศึกษา 2549 – 2558 
   ตามมติท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ขอขยายระยะเวลาการอุดหนุนงบประมาณ
ในโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร ตามมาตรการในการแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
วิทยาศาสตร โดยกําหนดแผนการรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2539 – 2548 ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ 
รวม 19 แหง นั้น  

   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มิไดดําเน ินการเขารวมโครงการในชวงปการศึกษา 2539 เนื่องจาก
ในปท่ีเริ่มโครงการ คณะฯ มีเพียงการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป ดังนั้นจึงไมอยูในขายตามมาตรการฯ 
ปจจุบันเมื่อท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย มีมติขอขยายระยะเวลาการอุดหนุนงบประมาณใน
โครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร  ในปการศึกษา 2549 ดังนั้นคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งมี
แผนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ เคมี และอื่น ๆ จึงประสงคจะขอเขารวมโครงการ และเสนอแผนการ
รับนิสิตในโครงการเรงรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป รายละเอียดดังแนบ   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ   

4.4 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป 
2549 

   ตามที่สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แหง กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมูลนิธิ
สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภจัดโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
คอมพิวเตอร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนประจําทุกปตั้งแตป 2542  จนถึงปจจุบัน นั้น  

   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานระดับคณะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีภาระหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอนเชนเดียวกับคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  โดยดําเนินการผลิตบัณฑิต และการบริการการสอนในสาขาวิชา
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วิทยาศาสตร ไดแก คณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรท่ัวไป และสาขาศิลปศาสตร ไดแก สาขา
ภาษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ และอื่น ๆ มาตั้งแตป 2536  ดังนั้นจึงมีความพรอม และได
แจงความประสงคจะขอเขารวมเปนศูนยฝกอบรมในโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําป 2549  สําหรับเขตภาคกลาง   

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ   

4.5 การเขารวมโครงการ E-Assurance ของคณะวิชา ระยะที่ 2 
ดวยสํานักประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําโครงการพัฒนา E-Assurance เพื่อศึกษาความเปนไปไดของ

ระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาระบบที่คณะตาง ๆ ไดพัฒนาขึ้นมาและนํามาตอยอดและ
เผยแพรใหหนวยงานอื่น ๆ ไดใชรวมกัน นั้น  

ปจจุบันคณะกรรมการไดประชุมสรุป และขอความอนุเคราะหหนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงแกไข
เบื้องตนไดเสร็จเรียบรอยแลว จึงไดขยายผลการดําเนินงานโครงการ และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร คณะวิชาท่ีประสงค
จะรวมโครงการ E-Assurance ตอ จะตองจัดสงเจาหนาท่ีรับผิดชอบบันทึก และจัดการฐานขอมูลเพื่อใหมีขอมูลพรอมใน
การใชงาน  ดังนั้นจึงแจงใหคณะวิชาท่ีประสงคจะเขารวมโครงการ ซึ่งควรมีการประเมินโครงการเปนระยะ เพื่อนํา
ปญหาและอุปสรรคมาแกไขเพื่อพัฒนาโปรแกรมใหมีความสมบูรณและสามารถใชงานไดจริง แจงตอบรับและเสนอชื่อ
บุคลากรเขารับการอบรมภายในวันที่ 28  ตุลาคม 2548   

อนึ่ง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  แจงความประสงคขอเขารวมโครงการ และแจงช่ือบุคลากรเขา
รับการอบรมเรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณา  

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ 

4.6 การเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบไล ภาคตน ปการศึกษา 2548 
ดวยกองบริการการศึกษา กําแพงแสน แจงการเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบของคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร ประจําภาคตน ปการศึกษา 2548 ใหคณะฯ ทราบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต
กําแพงแสน ครั้งท่ี 9/2548 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2548 รายละเอียดตามสําเนาบันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/3559 ลง
วันที่ 20 ตุลาคม 2548 ดังแนบ 

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงเพิ่มเติมจากการดําเนินงานที่ผานมีขอสังเกต ดังนี้  
1. การขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคมสอบดังกลาว มีบางสวนไมใชแบบฟอรมท่ีคณะฯ กําหนด  
2. เปลี่ยนจากตําแหนงอาจารย  เปนเจาหนาท่ีของสํานักงานเลขานุการ  ซึ่งอาจกระทบกับการ

ปฏิบัติงานประจําในเวลาราชการ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณา  
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มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  

1. มอบเลขานุการคณะฯ แจงวิทยาเขตกําแพงแสน ขอความรวมมือในการแตงตั้งกรรมการคุมสอบที่
เปนเจาหนาท่ีของสํานักงานเลขานุการ เฉพาะนอกเวลาราชการ ในกรณีท่ีกองบริการการศึกษาฯ ติดตอโดยตรงกับ
เจาหนาท่ี  และขอใหเสนอขอผานตนสังกัดพิจารณาในกรณีคุมสอบในเวลาราชการ    

2. มอบงานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ รวบรวมสรุปขอมูลการจัดตารางสอบ, รายช่ือ
กรรมการคุมสอบท้ังการสอบกลางภาค และการสอบไล  โดยนําเสนอรองคณบดีฝายวิชาการ พิจารณากอนแจง
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ    

4.7 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
ตามที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
ประจําปงบประมาณ 2549 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหวางประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําแมโขง รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20111(4)/ว 0078 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2548 ดังแนบ  

เนื่องจากปงบประมาณ 2549 หนวยงานตาง ๆ ภายในคณะ ไดรับทราบขอมูล และไมสามารถ
ดําเนินงานได ดังนั้น สายวิชาวิทยาศาสตร จึงพิจารณาใหความเห็นวาโครงการดังกลาวยังมิไดมีขอตกลงในระดับคณะ 
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศใน  GMS และยังมิไดมีการรวมกิจกรรมวิชาการ หรือการติดตอสื่อสารกับ
สถาบันอุดมศึกษาใน GMS อยางตอเนื่อง และโครงการดังกลาวมีกิจกรรมที่นาสนใจและสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
รัฐบาล ดังนั้น คณะฯ ควรสรางเครือขายความรวมมือกับประเทศในกลุม GMS ดานการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการ
สอน การวิจัย ฯลฯ และเพื่อเตรียมการในการขอทุนตามโครงการดังกลาวในปงบประมาณ 2550  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ ประสานงานกับ
วิทยาเขตกําแพงแสน และสายวิชาตาง ๆ  เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการความรวมมือดังกลาว  

4.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือก และรายวิชาในกลุมสังคมศาสตรในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร
ชีวภาพ)  
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)  สายวิชาวิทยาศาสตร แจงขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกในหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 รายวิชาเลือก    
รายวิชาเดิม รายวิชาใหม ช่ือรายวิชา 
02736421 02738421 เทคนิคในการเตรียมและเก็บรักษาตัวอยางพืช   
02736423 02738422 การเจริญและการเติบโตของพืช 
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รายวิชาเดิม รายวิชาใหม ช่ือรายวิชา 
02736422 - กายวิภาคของพืช    (ยกเลิก)  
02736432 - ความหลากหลายทางชีวภาพ (ยกเลิก)   

- 01401411 กายวิภาคของพืช  ((รายวิชาของภาควิชาพฤกษศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร)   

- 01424483 ความหลากหลายทางชีวภาพ  (รายวิชาของภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร)   

1.2 รายวิชากลุมสังคมศาสตร   

รายวิชาเดิม ช่ือรายวิชา รายวิชาใหม ช่ือรายวิชา 

999041 เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตท่ีดี  721111 หลักการจัดการ 
คณะกรรมการฝายวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2548 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 มีมติเห็นชอบ 

และใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบงานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการตอไป  

4.9 ขออนุมัติหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548  
ตามที่ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ขออนุมัติปรับแผนเพื่อเสนอหลักสูตรใหม หลักสูตรวิทยาศาสตร  

มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ประจําป 2548 นั้น  
บัดนี้คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรดังกลาวไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และคณะกรรมการฝาย

บัณฑิตศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป รายละเอียด
ดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  โดยขอใหแกไข ดังนี้  
1. ขอใหแกไขคําผิดตามที่แจงใหประธานคณะทํางานรางหลักสูตรฯ (อ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน) 

ทราบในวันประชุม  
2. แกไขวันที่ในแบบขอเปดรายวิชาใหมจากวันที่ 15 มิถุนายน 2548 เปนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548  
3. แกไขรูปแบบตัวอยางแผนการศึกษา ซึ่งแตกตางกันใหมีรูปแบบเดียวกัน คือ มีช่ือรหัส/ช่ือวิชา

เฉพาะภาษาไทย   

อนึ่ง ท่ีประชุมมีขอสังเกต เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรทางวิทยาศาสตร แตรายวิชาใน
หลักสูตรมีรายวิชาท่ีมีปฏิบัติการนอย ขอใหพิจารณาปรับปรุง แตประธานคณะทํางานฯ ยืนยันขอเสนอในรูปแบบเดิม
กอน โดยจะขอแกไขตามมติของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยแทน  
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4.10 ขออนุมัติโครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ  
ดวยมีบุคลากร สายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร และสายวิชาวิทยาศาสตร เสนอขออนุมัติ

โครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ จํานวน 2 ราย ดังนี้  
1. อ.ดร.กุลศิริ ช. กรับส อาจารย ระดับ 6 สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร ขอ

อนุมัติโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 727114  ช่ือวิชา พฤกษศาสตรท่ัวไป จํานวน 3 หนวยกิต ระยะเวลา       
7 เดือน  ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2548 ถึง 30 มิถุนายน 2549  รายละเอียดดังแนบ โดยสายวิชาวิทยาศาสตรใหความ
เห็นชอบ คณะกรรมการฝายวิชาการอยูในระหวางการพิจารณา (รอประชุมครั้งตอไป) สํานักงานเลขานุการรับเรื่องเมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548   

2. รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพาย รองศาสตราจารย ระดับ 9 สังกัดสาขาวิชาสถิติ สายวิชาคณิตศาสตรสถิติ
และคอมพิวเตอร ขออนุมัติโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 734462 หลักการวางแผนการทดลอง จํานวน 3 
หนวยกิต ระยะเวลา 1 ป ตั้งแต พฤศจิกายน 2548 ถึง ธันวาคม 2549 รายละเอียดดังแนบ โดยสายวิชาคณิตศาสตรฯ ให
ความเห็นชอบ และคณะกรรมการฝายวิชาการอยูในระหวางการพิจารณา (รอประชุมครั้งตอไป) สํานักงานเลขานุการรับ
เรื่องเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 แตไมมีเอกสารโครงการแนบ สํานักงานเลขานุการ ไดรับเอกสารโครงการแนบทาย
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548  

รองคณบดีฝายวิชาการ จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในหลักการ
กอนเนื่องจากคณะกรรมการฝายวิชาการ ประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน 2548 แลว จึงขอนําเขาท่ีประชุมในเดือน
ธันวาคม 2548  และตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการคิดภาระงานสําหรับ
การผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ ลงวันที่ 17 กันยายน 2545  โดยกําหนดใหคณาจารยสามารถเสนอ
โครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติตามแบบฟอรม โดยโครงการที่นําเสนอจะตองเปนวิชาท่ีมีเนื้อหา        
ทันสมัย และเกี่ยวของกับรายวิชาที่รับผิดชอบในการสอน การเสนอโครงการสงไดไมเกิน 1 หนวยกิต/ภาคการศึกษา/คน 
และขออนุมัติผานการพิจารณาจากสายวิชาตนสังกัด ไดปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนตุลาคม  และครั้งท่ี 2 ภายใน
เดือนมีนาคมปถัดไป และผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะฯ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ  และสรุปผล ดังนี้  
มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตผลงานทางวิชาการรายวิชา 727114  พฤกษศาสตรท่ัวไป ของ

อาจารย ดร.กุลศิริ ช. กรับส โดยคิดภาระงานเทากับ 1 หนวยกิต  ระยะเวลา 6 เดือน และคิดภาระงานใหเมื่อผานการ
ประเมินจาก   ผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว  

2. เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตผลงานทางวิชาการรายวิชา 734462 หลักการวางแผนการทดลอง 
ของ รองศาสตราจารยอัจฉริยา  ปราบอริพาย โดยมอบคณะกรรมการฝายวิชาการพิจารณาผลงานเดิม  “หลักการวางแผน
การทดลอง”  เปรียบเทียบกับ ผลงานใหม “สถิติกับการวางแผนการทดลอง” แตกตางกันหรือไม อยางไร โดยเทียบความ
แตกตางกันเปนคารอยละ  กรณีปรับปรุงและมีความแตกตางจากเดิม 100% เห็นชอบใหคิดภาระงาน 3 หนวยกิต  
ระยะเวลา 1 ป และคิดภาระงานใหเมื่อผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว  
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3. มอบรองคณบดีฝายวิชาการพิจารณาดําเนินการตอไป   

4.11 โครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
ตามที่สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร เสนอขอใหพิจารณาโครงการสหกิจศึกษา สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร ภาคปลาย ปการศึกษา 2548 ซึ่งมีนิสิตสมัครเขารวมโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท CAPITAL 
SOLUTION ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2548 – กุมภาพันธ 2549  จํานวน 1 คน คือ น.ส.นงนุช  คนยัง  นั้น  

ผูจัดการวิชา 449490 เสนอขออนุมัติโครงการ และคาใชจาย รวมเปนเงิน 6,600 บาท รายละเอียดดัง
แนบ แตเนื่องจากโครงการดังกลาวมิไดสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสหกิจศึกษา และตามระเบียบการเบิกจาย
โครงการฯ อยูในระหวางการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ
สนับสนุนดังกลาว  

อนึ่ง ประธานสอบถามขอมูลจากผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ทราบวาสามารถขอเงินสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยในสวนของคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนิสิต ท่ีลงทะเบียนโครงการสหกิจศึกษาคืนมาเปน
คาใชจายได ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาว เปนเงิน 2,000 บาท  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบในหลักการ โดยมอบงานบริการการศึกษา สํานักงานเลขานุการ จัดทําบันทึกขอ

งบประมาณสนับสนุน จํานวน 2,000 บาท  
2. เห็นชอบอนุมัติหลักการโครงการ โดยขอใหผูจัดการรายวิชา 449490 ปรับคาใชจายใหอยูภายใน

วงเงิน 2,000 บาท  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม 2548  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนตุลาคม 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนตุลาคม 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตุลาคม 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนตุลาคม 2548 

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

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน ตุลาคม 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนตุลาคม 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
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5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนตุลาคม 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) ประจําเดือนตุลาคม 2548 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย 
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2548 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ   และขอใหสํานักงานเลขานุการ  จัดเก็บขอมูลจํานวนนิสิตใชบริการ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสารสนเทศ และหองสมุดคณะฯ นอกเวลาราชการ เพื่อประเมินผล และรายงานใหคณบดี
ทราบ 

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 12/2548  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 12/2548 ประจําเดือนธันวาคม 2548  ไดแก วันจันทรท่ี 19  ธันวาคม 2548 เวลา 
13.00 น.   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

ปดประชุมเวลา  17.20 น.  
 

 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ  

 


