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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 12/2548   

วันจันทร ที่ 19 ธันวาคม  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  
เร่ิมประชุมเวลา  13.45 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     
1.1 ทรัพยสินทางราชการเสียหาย        

เลขานุการคณะฯ แจงวาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 แมบานประจําอาคาร 5 พบวาบริเวณดานหลัง
อาคาร 5 มีรองรอยวามีกลุมบุคคลมาดื่มสุรา และมีการทําลายทรัพยสินทางราชการเสียหาย ไดแก โคมไฟฟาสนาม ของ
วิทยาเขตกําแพงแสน ตนมะละกอ และมีเศษขวดแกว ขวดและกลองสุราเปลา และอื่น ๆ ซึ่งจากการตรวจสอบบันทึก
ของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยแลวพบวารายงานเหตุการณปกติ และจากการตรวจสอบเบื้องตน หนวยอาคารสถานที่ 
สํานักงานเลขานุการ แจงวาบริเวณดังกลาว จะมีกลุมบุคคล สันนิษฐานวาเปนนิสิตมาสังสรรคและดื่มสุราอยูบอยครั้ง 
และไดแจงใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยสอดสองดูแลพฤติกรรมและหามมิใหมาใชบริเวณดังกลาวในยามวิกาล แต
ไมเปนผล  ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ ไดนําเรียนฝายบริหารเพ่ือพิจารณา โดยขอใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เมื่อ
ประสบเหตุวามีกลุมบุคคลมาสังสรรคหรือดื่มสุราในบริเวณดังกลาว ใหประสานงานแจงหัวหนาหนวยรักษาความ 
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ปลอดภัย วิทยาเขตกําแพงแสน และผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต วิทยาเขตกําแพงแสนทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไป  สําหรับทรัพยสินที่เสียหาย จักแจงบริษัทฯ ทราบ และชดใช หรือซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิม  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   

1.2 ขอยืมตัวบุคลากรชวยราชการ   
ประธานแจงวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอยืมตัวนายเพิ่มพงษ  ศรีประเสริฐศักดิ์ มาชวย

ราชการ ณ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร เนื่องจากสาขาวิชามีบุคลากรลาศึกษาตอและเกษียณอายุราชการ 
ซึ่งยังไมไดรับอัตราบรรจุทดแทน  โดยไดรับอนุมัติจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ใหมาชวยราชการไดตั้งแตวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549     

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่11/2548   
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11/2548  เมื่อวันจันทรท่ี 21 พฤศจิกายน 2548  รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้   
 หนา 9 วาระที่ 3.12 บรรทัดสุดทาย เดิม  “…สําหรบปญหาอุปสรรคที่...” แกไขเปน “...สําหรับปญหา
อุปสรรคที่...”  
 หนา 11 – 12 วาระที่ 4.2  แกไขลําดับที่อาจารยประจําหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากเดิม 
ลําดับที่ 6 – 10 เปนลําดับที่ 1 – 5  
 หนา 13 วาระที่ 4.4 บรรทัดท่ี 6 จากลาง เดิม “และสาขาศิลปะศาสตร...”  แกไขเปน “และสาขาศิลป
ศาสตร...”  
 หนา 14 วาระที่ 4.6  ตัดขอความ ขอท่ี 2.  การเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบจากตําแหนงอาจารย เปน
ตําแหนงอาจารย  
 หนา 15 วาระที่ 4.8 ขอ 1.1 แกไขชื่อรายวิชา เดิม “เทคนิคในการเตรียมและเก็บตัวอยางพืช” เปน “เทคนิค
ในการเตรียมและเก็บรักษาตัวอยางพืช” 

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 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 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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และภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2548 ดังนี้   

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

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 หลักเกณฑและวิธีดําเนินการกําหนดเลขที่ตําแหนง เพ่ือทําหนาที่หัวหนางาน  
ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการกําหนดเลขที่ตําแหนง เพื่อทํา

หนาท่ีหัวหนาหนวยงาน ตามประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการกําหนดเลขที่
ตําแหนง เพื่อทําหนาท่ีหัวหนาหนวยงาน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 ท้ังหนวยงานภายในที่ไดรับอนุมัติจาก ก.ม. และ
หนวยงานภายในที่มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา เปนไปโดยเรียบรอย รายละเอียดตามประกาศดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 การเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษากลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนแกนนําในการดําเนินการจัดทํา

โครงการวิจัยสถาบันสําหรับคณะวิชาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และไดรับงบประมาณสนับสนุน
โครงการวิจัยดังกลาวในหัวขอเรื่อง  การปรับเทียบมาตรฐานการศึกษา  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รหัสโครงการ ว-ส 64.47 โดยมี อาจารยนนทวัฒน  จันทรเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
เปนหัวหนาโครงการ งบประมาณเปนเงิน 677,000 บาท นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนหนวยงานรวมโครงการโดยไดเขารวมประชุมพิจารณา และ
ไดรับมอบหมายใหดําเนินการสํารวจจุดออน จุดแข็ง เพื่อสรุปและหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขนําไปสูการปรับสู
มาตรฐานในแนวทางเดียวกัน ฝายวิชาการและฝายประกันคุณภาพ ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ และปจจุบันไดมอบให
อาจารยจุรีวรรณ  จันพลา เปนผูแทนของฝายวิชาการเขารวมประชุม  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 ปร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต บั ณฑิ ต  ก ลุ ม ส า ข า สั ง ค มศ า สต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายใหคณบดีคณะสังคมศาสตร เปนแกนนําในการดําเนินการจัดทํา

โครงการวิจัยสถาบันสําหรับคณะวิชาทางดาน สังคมศาสตร และไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยดังกลาวใน
หัวขอเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต กลุมสาขาสังคมศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
โดยมี คณบดีคณะสังคมศาสตร เปนหัวหนาโครงการ งบประมาณสนับสนุนเปนเงิน 1,450,000 บาท นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนหนวยงานรวมโครงการโดยไดเขารวมประชุมพิจารณา และ
ไดรับจัดสรรงบประมาณ สําหรับหนวยงาน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน เปนเงิน 150,000 บาท (คณะศึกษาศาสตร และคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร) โดยมีเปาหมายในการวิจัยเพื่อตองการศึกษาสถานภาพของการผลิตบัณฑิต และเพื่อศึกษา
แนวโนมความตองการของสังคมในเรื่องการผลิตบัณฑิตในสาขาสังคมศาสตร และฝายวิชาการ ไดมอบหมายใหอาจารย
ภัทรพร  จินตกานนท เปนผูแทนของฝายวิชาการเขารวมประชุม   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 โครงการวิจัยสถาบัน ประจําป 2547 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 11/2548 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 

รองคณบดีฝายวิชาการแจงวามหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน ช่ือโครงการพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร งบประมาณ 272,500 บาท โดย
มีรองศาสตราจารย ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท เปนหัวหนาโครงการ แตเนื่องจากโครงการวิจัยสถาบันดังกลาว กําหนด
ขอบเขตของขอมูลท่ีจะศึกษาโดยใชคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนั้นหัวหนาโครงการ จึงประสานงานกับฝาย
วิชาการ โดยมีอาจารยเบญจมาศ  แกวนุช เปนผูชวยวิจัย    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.6 สรุปผลการดําเนินงานตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

 ตามที่สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา แจงขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาราง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 นั้น  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยกองแผนงาน ไดดําเนินการจัดทําภาพรวมของหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบโดยสรุปผลการดําเนินงานตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และจัดสงใหสํานักงานการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 
รายละเอียดดังแนบ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 อนุมัติการเก็บคาธรรมเนียมรายวิชาสหกิจศึกษา 
ตามที่ศูนยประสานงานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา เสนอขออนุมัติจัดเก็บคาธรรมเนียมรายวิชา

สหกิจศึกษา และที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 16/2548 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให
ดําเนินการ ดังนี้  

1. อนุมัติใหจัดเก็บเฉพาะคาธรรมเนียม 5,000 บาทตอคน และเนื่องจากการลงทะเบียนเรียนเปนระบบ
เหมาจาย ใหสํานักทะเบียนและประมวลผลใชอัตราคาหนวยกิต 200 บาท เปนฐานในการโอนเงินใหหนวยงาน และมอบ
สํานักงานกฎหมายดําเนินการออกประกาศฯ เพื่อถือปฏิบัติตอไป  

2. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ ประสานงานกับทุกคณะในการจัดทําผนพัฒนาโครงการสหกิจ
ศึกษาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เสนอที่ประชุมคณบดีภายใน 1 เดือน  

3. กรณีนิสิตไปทํางานในตางประเทศในชวงปดเทอมภาคฤดูรอน สามารถนํามาคิดเทียบเปน         
รายวิชาสหกิจได  
     ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 ขอสังเกต และขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษา เร่ือง มาตรฐานการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
ดวยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร ไดประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง มาตรฐานการจัด

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2548 โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะตอเรื่องดังกลาว 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(3)/ว 1610 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.9 การอนุมัติใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขออนุมัติใชหลักสูตร วท.บ.(เคมี) จากภาควิชาเคมี คณะ

วิทยาศาสตร เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกลาว และเปดรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป จํานวน
รับใหม ปละ 30 คน นั้น  

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 11/2548 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2548 
พิจารณาแลวมีมติอนุมัติ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

3.10 กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2548 วิทยาเขตกําแพงแสน  
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับ

มหาวิทยาลัย กําหนดตรวจประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตกําแพงแสน ในระหวางวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2548 
รายละเอียดกําหนดการดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 การจัดชั่วโมงการเรียนการสอนรายวิชา 702231 Writing I 

ดวยผูชวยศาสตราจารยประไพศรี วิเศษสุข อาจารยประจํารายวิชา 702231 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 
(Writing I )  ประสงคจะขอจัดการเรียนการสอนติดตอกันเปนเวลา 3 ช่ัวโมง เนื่องจากตองการสอบนิสิตในชั่วโมงเรียน 
ซึ่งตองใชเวลาตอเนื่องกัน และตองการรูศักยภาพในการเขียนของนิสิต และจากประสบการณสอนจะพบวาบางครั้งนิสิต
คัดลอกงานเขียนของผูอื่น หรือใหผูอื่นเขียนแทน ทําใหไมสามารถวัดประเมินศักยภาพผลที่แทจริงได  และเพื่อปองกัน
การทุจริต นั้น  

ท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ ครั้งท่ี 9/2548 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548 พิจารณาแลวมีมติ    
เห็นชอบ  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.2 ขออนุมัติปริญญา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคตน ปการศึกษา 2548 
ตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไล

ไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จ
การศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2548  ครั้งท่ี 1 รวม 18  คน จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  หนวยทะเบียนนิสิต คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่
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กองบริการการศึกษา       กําแพงแสน ตรวจสอบมีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะและมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสนตอไป  

4.3 ขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 
ดวยนางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3504  ตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ข้ัน 24,410 บาท (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548) สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร 
ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย เมื่อวันที่  30 เมษายน 2545 รวมเปนเวลา 3 ป 7 เดือน 14 วัน นับถึงวันที่ 14 ธันวาคม 
2548 (วันที่สํานักงานเลขานุการ รับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง รอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาสังคมวิทยา  

 อนึ่งสายวิชาศิลปศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานสอน และผลงานทางวิชาการที่เสนอขออนุมัติ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเรียบรอยแลว และตามหลักวิธีปฏิบัติจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพื่อใหความเห็นชอบ ดังนั้นจึงขอเสนอแบบ กม. 03 และผลงานทางวิชาการมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยขอใหแกไขแบบ กม. 03 และเอกสารคําสอน ดังนี้  

1. ปรับรูปแบบของแบบรายงาน กม.03 และเอกสารคําสอนใหเปนรูปแบบเดียวกัน และแกไขคําผิด
ตาง ๆ ใหถูกตอง เชน ภาระงานสอน ซึ่งควรระบุขอมูลจํานวนชั่วโมงตามที่สอนจริงใหครบถวน 
เพื่อความถูกตอง เรียบรอย และสวยงาม  

2. เพิ่มเติมแผนการสอน และตรวจสอบการอางอิงภาพ ท่ีมาของภาพในเอกสารคําสอนใหถูกตอง
ตามหลักสากล  

3. เอกสารผลงานวิจัย ขอใหสําเนาสารบัญเพิ่มเติมเพื่อใหเอกสารมีความสมบูรณ และชัดเจนยิ่งข้ึน  

4. รูปแบบการอางอิงในสวนของบรรณานุกรม ขอใหปรับรูปแบบใหถูกตองตามหลักสากล   

4.4 รายชื่อผูใหสัมภาษณการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2548 คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร 
ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน แจงขอใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

จัดสงรายชื่อผูใหสัมภาษณการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2548 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ตามกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางวันที่ 20 – 23 
ธันวาคม 2548 รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   
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4.5 การพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามบันทึก

ท่ี ศธ 0513.10107/1432 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 ดังแนบ  โดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรอัตรา
ทดแทนอัตราขาราชการเกษียณอายุราชการ จํานวน 2 ตําแหนง (อัตราทดแทน รศ.ทัศนวิไล  วัฒนายน และ อ.สุวณี   
คันธพนิต) และอัตราใหมรองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลผูกพัน สาย ก จํานวน 2 อัตรา (อัตราบรรจุ อ.พิมพชนก สต
ภูมินทร และ อ.กมลพรรณ  แจงอรุณ) โดยจะตองดําเนินการบรรจุพนักงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 31 มกราคม 
2549 นั้น  

ดังนั้น เพื่อใหการบรรจุอัตราทดแทนอัตราขาราชการเกษียณอายุราชการ เปนไปตามกําหนด และคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาจัดสรรอัตราใหแกหนวยงานภายในตามความจําเปนและเหมาะสมตามภาระงาน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ไดแกสัดสวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลา จํานวน
รายวิชาที่เปดสอน จํานวนคณาจารยประจําท่ีมีอยูเดิม และอื่น ๆ และมีมติ ดังนี้  

  มติที่ประชุม 
1. ใหจัดสรรทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการของสาขาวิชาวิชาบรรณารักษศาสตร สายวิชา         

ศิลปศาสตร จํานวน 1 อัตรา เนื่องจากมีสัดสวนอาจารยตอจํานวนนิสิต เทากับ 1 : 29.29 และอัตรา
อาจารยประจําท่ีมีอยูเดิมเพียง 1 อัตรา และเปนอัตราเกษียณอายุราชการ   

2. ใหชะลอการพิจารณาจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ อีก 1 อัตรา โดยใหพิจารณาเมื่อไดรับแจง 
ผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหมหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 28 ธันวาคม 2548  

4.6 แผนการฝกซอม-แขงขัน และรายการที่ตองการขอรับการสนับสนุน ประจําป 2549 
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 

2548 เห็นชอบสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเรือพาย และแจงขอใหจัดทําแผน/กิจกรรมของชมรม เพื่อใหคณะฯ พิจารณา 
นั้น  

บัดนี้ชมรมเรือพาย จัดสงแผนการฝกซอม-แขงขัน และรายการที่ตองการขอรับการสนับสนุน ประจําป 
2549 มาเรียบรอยแลว ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ และมีมติสอบถามความเห็นของกรรมการทุกทาน
เพื่อพิจารณาวงเงินที่จะสามารถใหการสนับสนุนได  

  มติที่ประชุม เห็นชอบใหสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเรือพาย สําหรับปงบประมาณ 2549 เปน
เงิน 10,000 บาท จากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
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4.7 การแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
ตามที่คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แจงขอใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปรับปรุง    

แกไขรายละเอียดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ นั้น  

คณะกรรมการฝายบัณฑิตศึกษา ไดดําเนินการแกไข และนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเรียบรอย
แลว รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.8 คําของบประมาณ ประจําป 2550 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงขอใหหนวยงานจัดทําเอกสารคําของบประมาณ ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2549  เพื่อจัดสงภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 นั้น  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดรวบรวมเอกสารคําของบประมาณจากหนวยงานภายใน
เรียบรอยแลว แตเนื่องจากรายการครุภัณฑมีจํานวนมาก ดังนั้นจึงขอใหพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําเสนอกอง
แผนงาน และวิทยาเขตกําแพงแสน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2548 ซึ่งแจงขอจัดสงลาชาไว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบใหจัดลําดับความสําคัญของรายการครุภัณฑ โดยเรียงลําดับจากครุภัณฑประกอบอาคาร
เรียนรู (กําแพงแสน) ครุภัณฑประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ัวไป 5 ครุภัณฑการเรียน
การสอน และ ครุภัณฑทดแทน  

2. มอบสายวิชาตาง ๆ พิจารณาจัดทําโครงการเพื่อขอครุภัณฑทดแทน ระยะ 5 ป เสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  

3. มอบสายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาจัดทําแผนและงบประมาณ ประจําปสําหรับการปรับปรุง
อาคารปฏิบัติการรวม 1 – 4  เพื่อเตรียมของบประมาณประจําป 2550 เนื่องจากสายวิชาศิลป
ศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตรสถิติ และคอมพิวเตอร ยายไปอาคารการเรียนรู เมื่อกอสรางแลว
เสร็จ ประมาณปลายป 2550        

4.9 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  
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บัดนี้ ฝายเลขานุการ ไดรับขอมูลเพิ่มเติมของฝายวิชาการ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.10 แผนพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2549 
ดวยฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดรวบรวมและจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ และระดับวิทยาเขต 
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาแผนพัฒนาปรับปรุงของแตละฝาย/สายวิชา/สํานักงาน เรียบรอยแลว มีมติ ดังนี้  

  มติที่ประชุม   

1. ฝายกิจการนิสิต ขอใหเพิ่มเติมขอมูลโดยระบุจํานวนเงินของกิจกรรม/โครงการมาดวย   

2. ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ปรับช่ือกิจกรรม/โครงการใหมใหสอดคลองกับขอเสนอแนะ เปน 
โครงการพัฒนาระบบและกลไกความรวมมือดานการวิจัย  และเปลี่ยนชวงเวลาดําเนินงานจาก
เดือน  พฤษภาคม  2549 เปน  ตุลาคม  2549 เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได 
ปงบประมาณ 2550  

3. ฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  ตัดขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ ลําดับแรก ไดแก บริหาร
จัดการครุภัณฑเพื่องานบริการวิชาการมากขึ้นออก โดยใชเฉพาะขอเสนอแนะจัดใหบริการ
วิชาการ  โดยปรับชื่อโครงการความรวมมือบริการวิชาการกับภาครัฐและเอกชน และปรับแกไข
โครงการ ดังนี้  

- ปรับโครงการที่ 1 และ 3 เปน 1.1 และ 1.2   
- ตัดโครงการที่ 2  ใหเปนสวนของสายวิชาวิทยาศาสตร และ โครงการที่ 4 เปนของฝาย

บริหาร(สารสนเทศ)     
- ตัดโครงการที่ 6 ทัวรวัฒนธรรมออก  
- โครงการท่ี 8 ตัดงบประมาณ 8,000 บาท เนื่องจากเปนกิจกรรมประจําท่ีมีเจาหนาท่ี

รับผิดชอบอยูเดิมแลว จึงไมจําเปนตองใชงบประมาณ แตใหจัดสงขอมูลใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการ  

4. ตัดกิจกรรมตามขอเสนอแนะที่ 8 ของสายวิชาศิลปศาสตร เนื่องจากซ้ํากับฝายบริหาร  

5. เห็นชอบแผนปรับปรุงของฝายบริหาร ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  สายวิชาวิทยาศาสตร สาย
วิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร และสํานักงานเลขานุการ  

6. ขอใหฝายวิชาการ ดําเนินการจัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงเพื่อพิจารณาตอไป  
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 วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนพฤศจิกายน 2548 

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พฤศจิกายน 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนพฤศจิกายน 2548 

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

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน พฤศจิกายน 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนพฤศจิกายน 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2549 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2548 
8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2549 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2548    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนพฤศจิกายน 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) ประจําเดือนพฤศจิกายน 2548 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย 
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2548 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 1/2549 
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 1/2549 ประจําเดือนมกราคม 2549  กรณีกําหนดเดิม คือ วันจันทรท่ี 16  มกราคม 
2549  เวลา 13.00 น.   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ  

5.4 กําหนดจัดงานเทา-เงินสัมพันธ  
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดจัดงานเทา-เงินสัมพันธ ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2548 

เวลา 13.00 น. เปนตนไป โดยมีกิจกรรมกีฬาภายในระหวางบุคลากร แบงเปน 4 สี  ประกอบดวย การแขงขันเปตอง และ
กีฬาฮาเฮ  การพัฒนาคณะฯ กิจกรรมนันทนาการ และงานเลี้ยงสังสรรค  โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
คณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เปนเงิน 30,000 บาท   

 

ปดประชุมเวลา  18.40 น.  
 

 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ  
  
 

 


