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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 6/2548   

วันจันทรที่ 13 มิถุนายน  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. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร  
3. นางสาวกาญจนา โรจนพานิช รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
เร่ิมประชุมเวลา  13.10 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     
1.1 นิสิตชั้นปที่ 1 คณะเกษตร (กําแพงแสน) กระทําอัตวินิบาตกรรม  

ตามที่สื่อมวลชนเสนอขาวนิสิตช้ันปท่ี 1 สาขาสัตวศาสตร คณะเกษตร  กําแพงแสน  กระทํา
อัตวินิบาตกรรมสาเหตุสืบเนื่องมาจากการรับนองใหม ซึ่งมีการลงโทษใหเตนทาไกยาง การหามใชโทรศัพทมือถือ  
ถูกกดดันจากรุนพี่กรณีท่ีไปพักหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย และความเครียดจากการเตรียมตัวไมทันกรณีมีการจัดสอบ
วิชาพื้นฐาน นั้น  

ประธานแจงวากรณีท่ีเกี่ยวของกับคณะศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร คือ การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ซึ่ง
ขอเท็จจริงนั้น กรณีดังกลาวมิใชการรับนอง แตเปนโครงการกาวแรกบัณฑิตยุคใหม ซึ่งเปนโครงการที่วิทยาเขต
กําแพงแสนจัดข้ึน ลักษณะคือการปฐมนิเทศนิสิตใหม และการแนะนํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
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กําแพงแสน สําหรับการจัดสอบวิชาพื้นฐาน สืบเนื่องจากนิสิตมีผลการสอบของรายวิชาตาง ๆ ตามผลการทดสอบของ 
สกอ. ต่ํา และสืบเนื่องจากปท่ีผานมาโครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร ขอใหคณะฯ จัดทดสอบ เพื่อชวยเหลือ
นิสิตพัฒนาพื้นฐานการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชีววิทยา คณิตศาสตร และฟสิกส ยกเวนรายวิชาเคมี ไมมีการ
ทดสอบ ดังนั้นการทดสอบดังกลาวจึงเปนเพียงการสอบเพื่อจัดโครงการสอนเสริมใหนิสิตท่ีมีพื้นฐานการเรียนออน
เทานั้น กรณีดังกลาวไดช้ีแจงใหนิสิต และผูปกครองทราบในวันปฐมนิเทศแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.2 งบประมาณประจําป 2549   
ประธานแจงวาไดรับแจงจากทานผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2549 โครงการกอสรางอาคารเพื่อการเรียนรู (อาคารบริหารและ
ปฏิบัติการท่ัวไปเดิม) เปนอาคาร 4 ช้ัน พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร วงเงินประมาณ 50 ลานบาท ผูกพัน
งบประมาณ 3 ป โดยเปาหมายเพื่อการใชเปนอาคารที่ทําการดานการบริหาร หองสมุด และการบริการการเรียนการ
สอนของสายวิชาศิลปศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร และหอดูดาว สําหรับพื้นที่อาคาร
ปฏิบัติการเดิม ขอใหสายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาปรับปรุง และจัดสรรการใชประโยชนพื้นที่เพื่อนําเสนอคณะฯ และ
จัดทําคําของบประมาณ ประจําป 2550 ตอไป     

นอกจากนี้ประธานแจงวางบประมาณตามยุทธศาสตรจังหวัด (Area Budgeting) ท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนไดรับจัดสรร เชน โครงการฐานขอมูล (คณะเกษตร กําแพงแสน), 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฝายปฏิบัติการวิจัยฯ สวพ.กพส.) และโครงการอบรมมัคคุเทศก เปนของหนวยงานอื่น ๆ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนในสวนของงบประมาณตามยุทธศาสตรจังหวัด ท้ังท่ี
ระยะเวลารับทราบขอมูลเทาเทียมกัน สาเหตุอาจเปนผลจากผูบริหารของหนวยงานระดับจังหวัด การเปนศิษยเกาคณะ
เกษตร และสามารถนําเสนอสนับสนุน ซึ่งเปนลักษณะของการเจรจาแบบ Personal Contract กอน ดังนั้นคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ควรจะตองบริหารงานในเชิงรุกในสวนของงบประมาณแบบ Agenda และ Area          

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  และขอนัดประชุมหัวหนาสายวิชาตาง ๆ และรองคณบดีฝายวิชาการ 
พรอมกับเลขานุการคณะ และหัวหนางานนโยบายและแผน เพื่อพิจารณาการใชประโยชนอาคาร ในวันที่ 21 มิถุนายน 
2548 เวลา 9.00 น. หองประชุมคณะฯ  

1.3 สํานักสงเสริมและฝกอบรมจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา    
ประธานแจงวา สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จัดทําหลักสูตรแบบบูรณาการ ระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาการพัฒนาและสงเสริมทองถิ่น ดังนั้น จึงขอใหท่ีประชุมรับทราบวาคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร จําเปนตองตระหนัก และมีการบริหารในเชิงรุกอยางชัดเจน เนื่องจากเปนยุคของการแขงขัน หนวยงาน
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อื่นที่ประเมินตนเองวามีศักยภาพและมีการจัดการที่เขามาในขอบขายท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รับผิดชอบ
อยู หากไมทํางานเชิงรุก และรอความพรอม คณะฯ อาจจะตองสอนแตรายวิชาพื้นฐาน    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ และเตรียมศึกษา และดําเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการ
เสนอแผนงาน/โครงการตาง ๆ  ซึ่งคณะฯ จะดําเนินการตอไป    

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.4 ผลการทดสอบสอบความรูรายวิชาพื้นฐาน (Pre-test)    
รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงผลการทดสอบรายวิชาพื้นฐานนิสิตช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2548 เมื่อวันที่ 

5 มิถุนายน 2548 รายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ฟสิกส และชีววิทยา รายละเอียดดังเสนอใหท่ีประชุมทราบแลว   

จากผลการทดสอบประมวลโดยสังเขป เชน นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรท่ัวไป มีผลคะแนนรายวิชา
คณิตศาสตร คาสูงสุด = 42.5  คาต่ําสุด 5  คาเฉลี่ย 26.62  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.56  เปนตน  

ท่ีประชุมพิจารณาจากขอมูลท่ีนําเสนอ และมีขอซักถามวา การทดสอบดังกลาวไมครบถวนทุก
รายวิชาที่เปนพื้นฐานที่สําคัญ เชน รายวิชาเคมีไมมีการทดสอบ นอกจากนี้ท่ีประชุมมีขอแนะนําวา การดําเนินงานในป   
ตอไป ควรกําหนดเปนนโยบายของคณะฯ ควรมีการทดสอบในรายวิชาหลักใหครบถวนทุกรายวิชา เพื่อประโยชนตอ
นิสิต  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.5 การลดขั้นตอนการดําเนินงาน   
เลขานุการคณะฯ แจงวาปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการดําเนินงาน

ตามมาตรการปฏิรูประบบราชการ และแผนที่นําเสนอ กพร. โดยมีการเชิญประชุมเลขานุการ ในวันที่ 13 มิถุนายน 
2548 และไดมอบใหคุณวิทยา  จาทองเขารวมประชุมแทน ผลการประชุมจะแจงใหทราบตอไป      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

1.6 อนุมัติเปดรายวชิา 02717011 ตนและการพัฒนาตน  
รองคณบดีฝายวิชาการแจงวาท่ีประชุมคณบดี อนุมัติเปดรายวิชาใหม ของสาขาวิชาสังคมศาสตร 

สายวิชาศิลปศาสตร รหัส 02717011 รายวิชาตนและการพัฒนาตน เรียบรอยแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  



4 

  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่5/2548   
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5/2548  เมื่อวันจันทรท่ี 16 และวันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 2548  รายละเอียดดังเสนอท่ีประชุม
ทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้  

 หนา 7 วาระที่ 3.2  บรรทัดท่ี  1  เดิม  “. . .ประจํ าหปงบประมาณ . . . ” แกไขเปน  “. . .ประจํ าป
งบประมาณ...”  

 ขอ 1 บรรทัดท่ี 2 เดิม “...เปนผลกาประเมิน...” แกไขเปน “...เปนผลการประเมิน...”  

 ขอ 2 แกไขลําดับเดิม ขอ 1.1 ..., 1.2... และขอ 2  แกไขเปน  2.1... , 2.2...  และขอ 3  

 หนา 9 มติท่ีประชุมวาระที่ 4.1 จากเดิม  

1. เหตุผลการกําหนดภาระงานขั้นต่ํา 14 หนวยช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา โดยพิจารณา
เทียบภาระงานขั้นต่ําของประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย  

 แกไขเปน  

1. เหตุผลการกําหนดภาระงานขั้นต่ํา 14 หนวยช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา โดยพิจารณา
เทียบภาระงานขั้นต่ําของประกาศ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง วิธีปฏิบัติในการกําหนด
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย  

หนา 9 วาระที่ 4.2 บรรทัดท่ี 1 –2 จากเดิม “...ท้ังในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา…” แกไขเปน       
“...ระดับปริญญาตร.ี..”  

มติท่ีประชุมวาระที่ 4.2 จากเดิม แกไขขอ 1, 2 และเติมขอ 4  ดังนี้  

1. เห็นชอบใหโครงการ/หลักสูตรภาคปกติ/ภาคพิเศษ อยูภายใตการบริหารงานของสายวิชา  

2. กําหนดขั้นตอนการบริหารงานตามลําดับ  ดังนี้ ประธานหลักสูตร/โครงการ           ผู
ประสานงานสาขา              หัวหนาสายวิชา     

3. การพิจารณาบทบาท/หนาท่ีของประธานหลักสูตรภาคพิเศษ เปนไปตามตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ       

แกไขเปน  

1. เห็นชอบใหโครงการ/หลักสูตรภาคปกติ/ภาคพิเศษระดับปริญญาตรี อยูภายใตการบริหารงาน
ของสายวิชา  

2. ใหโครงการบูรณาการ และโครงการภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษาอยูภายใตการบริหารงานของ
คณะ   
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3. การพิจารณาบทบาท/หนาท่ีของประธานหลักสูตรภาคพิเศษ เปนไปตามตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ       

4. การออกหนังสือราชการของโครงการหลักสูตรภาคพิเศษใหหารือในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  

หนา 13  ยอหนาสุดทาย จากเดิม “...และปรับลดเงินสะสมรอย 10” แกไขเปน “...ปรับลดเงินสะสม
รอยละ 10”  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 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 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2548 ดังนี้   

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

รายละเอียดดังเสนอใหท่ีประชุมทราบแลว 

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดสงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ   

4 ป (พ.ศ. 2548 -  2551) เพื่อมอบใหหนวยงานตาง ๆ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของหนวยงานตามภารกิจหลัก 
และกรอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ผนวกกับกรอบยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวนโยบายของรัฐ
เปนแนวทางในการจัดทํา และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2548 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ได
พิจารณาการแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตามแบบฟอรมท่ีงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ นําเสนอรางจาก
ฐานขอมูลเดิมของป 2547 – 2548  และมอบหมายใหกรรมการทุกทานนํากลับไปพิจารณาเพิ่มเติมขอมูล และจัดสงให
งานนโยบายและแผน รวบรวมภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2548  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดรวบรวมขอมูล และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 และจัดสงกองแผนงาน บางเขนตามกําหนดเสร็จเรียบรอย
แลว รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 สรุปคําของบประมาณเงินรายได ประจําป 2549 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2548 เมื่อวันที่ 16 และ 18 พฤษภาคม 

2548 พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป 2549 และมอบหมายใหงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขา-   
นุการ รวบรวมและจัดทําสรุป พรอมบันทึกขอมูลเพื่อจัดสงกองแผนงาน ตามกําหนด โดยเห็นชอบใหจัดสรร
งบประมาณแบบสมดุล โดยงดการสะสมเงินประจํา รอยละ 10  นั้น  

งานนโยบายและแผน ไดจัดทําเอกสารประมาณการรายรับ และรายจาย ประจําป 2549 เสร็จ       
เรียบรอย และนําสงเอกสารใหกองแผนงานทราบแลว รายละเอียดดังแนบ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ    

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 นโยบายการเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนพลศึกษา 
ตามหนังสือท่ี ศธ 0506(3)/ว 731 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา แจงวา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ขอความรวมมือกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มช่ัวโมงการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษา เปน สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง ในการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และกําหนดใหวิชาพลศึกษาเปน
รายวิชาบังคับเลือกในการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ท่ี กก 
0301/979     ลงวันที่ 21 เมษายน 2548 ดังแนบ  

อนึ่ง หลักสูตรตาง ๆ ในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดใหรายวิชา
พลศึกษาเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาพลศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต จํานวน 4 ช่ัวโมงการเรียน   
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.5 ยืนยันการผานเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  
ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประกาศ เรื่อง การกําหนดอัตราการจายเงินประจําตําแหนงทาง

วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 โดยกําหนดมาตรการจายเงินประจําตําแหนงทาง
วิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ผูท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการที่ตองมีภาระงานตามมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการตามที่กําหนดในประกาศ ดังแนบ และขอใหคณะฯ แจงยืนยันการผานเกณฑมาตรฐานภาระงาน
ข้ันต่ําของพนักงานผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตั้งแตดํารงตําแหนงทางวิชาการนั้น ๆ รายละเอียดดังแนบ  และสงกอง
การเจาหนาท่ีภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2548 เพื่อแจงกองคลังดําเนินการเบิกจายเงินประจําตําแหนงใหพนักงานตอไป 
นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไมมีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ และไดแจง
ใหกองการเจาหนาท่ีทราบดวยแลว  

อนึ่ง ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีขอสังเกต และขอใหทบทวนการรายงานภาระงาน
ทางวิชาการ ซึ่งหนวยงานแจงประเมินวาผานเกณฑ แตเมื่อแจงขอมูลเพื่อขอตออายุขาราชการเกษียณอายุราชการ 
ผลงานไมผานเกณฑ ดังนั้นจึงขอใหหนวยงานพิจารณาการยืนยันการรายงานภาระงานประจําป โดยใชแบบฟอรมท่ี 1 
ในการรายงานใหถูกตองดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.6 ขอสรุปจากการประชุมเร่ืองระบบ Admission ป 2549 
ดวยสํานักทะเบียนและประมวลผล สงขอสรุปผลการประชุม เรื่อง เกณฑการรับนิสิตใหม ป

การศึกษา 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมปริ๊นสพาเลส กรุงเทพมหานคร มาเพื่อทราบและ
แจง   ผูเกี่ยวของทราบ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.131/0963 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 ดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.7 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดสงสําเนาหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ดวนมาก ท่ี นร 0506/ว(ล) 5199 ลงวันที่ 22 เมษายน 2548 เรื่อง แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551   
รายละเอียดดังแนบ  
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.8 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ลงวันที่ 17 พ.ค. 
2548  
ดวยคณะทํางานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทํางาน ไดแจงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 เพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของปดประกาศใหประชาชน และ
ผูรับบริการทราบ และคณะทํางานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทํางานรวมกับสํานักทะเบียนและประมวลผล และ
คณะต า ง  ๆ  พิ จ ารณาจั ด ทํ าแผนผั ง  ข้ั นตอน  และระยะ เวลาการปฏิ บัติ ร าชการ  และจั ด ทํ าประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม) โดยขอความรวมมือให
ทุกหนวยงานปดประกาศ และจัดทําบันทึก   ขอมูลการดําเนินการแตละข้ันตอน โดยจดระยะเวลาเริ่มตน และ
ระยะเวลาแลวเสร็จในแตละข้ันตอน และเก็บหลักฐานเตรียมไวสําหรับการตรวจสอบ พรอมระบุปญหา อุปสรรค (ถา
มี) นั้น  

สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดปดประกาศ และมอบใหหนวยทะเบียน 
งานบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําบันทึกขอมูลการดําเนินการแตละข้ันตอน โดยจดระยะเวลาเริ่มตน 
และระยะเวลาแลวเสร็จในแตละขั้นตอน และเก็บหลักฐานเตรียมไวสําหรับการตรวจสอบ   รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบใหสํานักงานเลขานุการ  ปดประกาศ  และแจงบุคลากร
ผูเกี่ยวของทราบ เพื่อถือปฏิบัติตอไปดวย  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 ขออนุมัติปริญญา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2548  

 ดวยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ไดมีบันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/ 2476 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2548 แจงรายชื่อผูมีสถานภาพทางการศึกษาอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูรอน พ.ศ. 2548 
โดยแจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร 
และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคฤดูรอน พ.ศ. 2548  หลักสูตร ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) รวม 4 คน หนวยทะเบียนนิสิต งานบริการการศึกษา ตรวจสอบแลว ผูมีรายช่ือดังกลาว มีคุณสมบัติ
ครบถวน และไมมีภาระหนี้สิน    

 ฝายเลขานุการ ไดนําเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  
2548 และไดใหความเห็นชอบ และนําเสนอขออนุมัติปริญญาตอไป เรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบผลการพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการเสนอมหาวิทยาลยัตอไป  
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4.2 ขอเสนอใหประธานคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี                 
สารสนเทศ เขารวมเปนคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรไดเปดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคตน ปการศึกษา 2548 แลวนั้น เพื่อใหการดําเนินงานหลักสูตรดังกลาวดําเนิน
ไปดวยความคลองตัวและเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะศิลป
ศาสตรฯ นั้น  

 สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร จึงขอเสนอใหประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมเปนคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรฯ 
เพื่อจะไดเขารวมการประชุม รับทราบและเสนอขอคิดเห็นในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารและการดําเนินงานของ
คณะศิลปศาสตรฯ รวมท้ัง       รับแนวทาง และนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปประสาน และปรับดําเนินงานใน
หลักสูตรไดอยางคลองตัวมากขึ้น ท้ังนี้เพื่อใหการบริหารจัดการ และการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะ
ศิลปศาสตรฯ เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับนโยบายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหโครงการหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ อยู
ภายใตการบริหารงานของสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร ดังนั้นจึงไมจําเปนตองเปนผูเขารวมประชุมใน
คณะกรรมการประจําคณะฯ แตเห็นชอบใหเชิญประธานหรือผูแทนคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการของแตละฝายภายในคณะฯ แทน  

4.3 นิสิตขอยายคณะ และสาขาวิชาเอก  
4.3.1 ขอยายหลักสูตร/สาขาวิชา 

ดวย น.ส.ศิลปสุภา  ติรวรานนท นิสิตช้ันปท่ี 2 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
ขอยายมาศึกษาในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) สายวิชาวิทยาศาสตร  ไดตรวจสอบแลวมีคุณสมบัติครบถวน 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรชีวภาพ และสายวิชาวิทยาศาสตร เห็นชอบ และใหเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาใหความเห็นชอบ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

4.3.2 ขอยายคณะ 
ดวยนายจักรกฤษณ  เขาแกว  นิสิตช้ันปท่ี 2 คณะเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา แจงความ

ประสงคขอยายคณะเพื่อมาศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เนื่องจากมีความถนัดและความชอบทางภาษามากกวาทางวิทยาศาสตร  รายละเอียดตามคํารองดังแนบ   
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ฝายเลขานุการตรวจสอบขอมูลในกรณีการรับยายคณะ/สาขาวิชาเอก และการรับโอน จาก
ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2521 (ฉบับแกไขปรับปรุง) ตามหมวด 3 
ระบบการศึกษา ขอ 15 การยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก  กําหนดไววาการยายสาขาวิชาเอกจะกระทําไดก็
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาเจาสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม หัวหนาภาควิชาเจาสังกัดสาขาวิชาเอกใหม
และคณะกรรมการประจําคณะ และ ขอ 16 การรับโอน กําหนดใหอยูในดุลพินิจของคณบดีของคณะที่จะรับโอน    

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 เห็นชอบให
ตามขอเสนอของสายวิชาศิลปศาสตร ในการพิจารณาการรับโอน/ยายนิสิตเขามาศึกษาในหลักสูตร  ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ) จํานวนรับ ปการศึกษาละไมเกิน 10 คน และตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําสายวิชา 
และคณะกรรมการประจําคณะฯ  ตามเกณฑ ดังนี้  

1. ตองมีคุณสมบัติครบตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเกี่ยวกับการโอน/ยายหลักสูตร  

2. ตองมีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.0  

3. จะตองผานการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดทดสอบ  

4. ไมมีประวัติถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือถูกลงโทษทางวินัย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม     

1. มอบสายวิชาพิจารณาดําเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไข ขอ 3        

2. เห็นชอบในหลักการ  กรณีผ านเกณฑการทดสอบตามขอ  1   และที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสายวิชาศิลปศาสตรเห็นชอบใหรับยาย  

4.4 การจัดสรรอัตราวาง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีอัตราวาง ตําแหนง อาจารย จํานวน 2 อัตรา ไดแก ตําแหนง 

อาจารย เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางภาษาอังกฤษ อัตราเดิมของ อ.ภัทรพร  หิรัญภัทร  สังกัดสายวิชาศิลปศาสตร 
และ ตําแหนง อาจารย เงื่อนไขปริญญาเอกทางพฤกษศาสตร อัตราเดิมของ อ.ดร.ชินวัฒน  ยัพวัฒนพันธุ สังกัดสายวิชา
วิทยาศาสตร นั้น  

เนื่องจากมีนักเรียนทุน พสวท. จะขอปฏิบัติงานชดใชทุนที่คณะฯ ดังนั้นการพิจารณาขอรับการ
สนับสนุนอัตราใหมจากสวนกลางในปจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาถึงอัตราวางในสวนของคณะกอน กอปรกับ
การตออายุขาราชการเกษียณอายุราชการ ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ สกอ. ถึง 65 ป ทําใหงบประมาณคาใชจายในสวน
ของอัตราใหมไดรับจัดสรรนอยลง ดังนั้น อัตราวางจึงมีผลกระทบตอการขอรับการสนับสนุนอัตราใหมมากยิ่งข้ึน   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ และใหแนวทางดังนี้  
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1. ขอใหสายวิชาตาง ๆ ท่ีมีอัตราวางอยูเรงดําเนินการสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการโดยเร็ว 
และควรมีกลยุทธในการสรรหา คัดเลือกอาจารย เชน พิจารณาจากบัณฑิตของคณะฯ ท่ีกําลัง
ศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก และสนใจเปนอาจารย ใหประสานงานเจรจาใหศึกษารายวิชา
เพิ่มเติมในกรณีท่ีสาขาวิชาตองการ หรือขาดแคลนผูสอนในสาขาวิชาดังกลาว  

2. กรณีท่ีมีบัณฑิตท่ีศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีตองการ อาจขอรับทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย 
หรือทุน CRN และอื่น ๆ เพื่อบรรจุและปฏิบัติงานชดใชทุนที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และขอใหสายวิชาตาง ๆ ท่ีมีอัตราวางเรงดําเนินการสรรหา/บรรจุ  และ
พิจารณาวางแผนใชกลยุทธในการสรรหาฯ เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการไดโดยเร็ว  

4.5 สอบถามความคืบหนาการจางพนักงานเงินรายได 
ตามที่สายวิชาวิทยาศาสตร ขออนุมัติปรับตําแหนง น.ส.ทองวาท  ราชชารี ลูกจางชั่วคราว ตําแหนง 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  เปนพนักงานเงินรายได  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  ตามบันทึกที่ ศธ 
0513.20404/0928 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547  นั้น   

การดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มี
ผลความกาวหนาเปนอยางไร เพื่อจักไดดําเนินการตามมติท่ีประชุมสายวิชาวิทยาศาสตร และการจัดทําคําขอ
งบประมาณเงินรายไดของสายวิชาวิทยาศาสตรไดสอดคลองกัน  

ฝายเลขานุการ แจงความคืบหนาวาไดรับเรื่องดังกลาวแลว ปจจุบันไดเสนอขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสนแลว ยังมิไดรับแจงคําสั่งแตงตั้งดังกลาว อยางไรก็ตามขอใหสายวิชาพิจารณาเสนอคําของบประมาณเงิน
รายไดประจําป 2549 ไวกอนได เมื่อไดรับคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ดังกลาว จะเสนอพิจารณาเพื่อกําหนดการ
ประชุมโดยเร็ว  

อนึ่ง คณะฯ ไดพิจารณากําหนดกรอบอัตราพนักงานราชการไวสวนหนึ่งแลว ดังนั้นการพิจารณา
กําหนดกรอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังกลาว เมื่อไดรับคําสั่งแตงตั้งจักสามารถพิจารณาไดตามกรอบ
แนวทางที่คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการตามเกณฑของมหาวิทยาลัย สําหรับการประเมิน
ลูกจางชั่วคราวท่ีปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 5 ป มีผลงาน และสายวิชา/หนวยงานมีงบประมาณรองรับไว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหติดตามการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการฯ จาก
มหาวิทยาลัยตอไป    



12 

  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม 2548  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พฤษภาคม 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนพฤษภาคม 2548 

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

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน พฤษภาคม 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนพฤษภาคม 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2548 ประจําเดือน พฤษภาคม 2548    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนพฤษภาคม 2548  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต

เดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป นั้น  

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

มิเตอร และคาใชจาย  
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤษภาคม 2548 จําแนกตามปริมาณ (ลิตร) และ

คาใชจาย  
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 7/2548  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 7/2548 ประจําเดือนกรกฎาคม 2548 จึงเปนวันจันทรท่ี 18 กรกฎาคม 2548 เวลา 
13.00 น.     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหกรรมการทุกทานจัดสงตารางสอน ประจําภาคตน ปการศึกษา 
2548 ใหฝายเลขานุการรวบรวมดวย  
 
 

ปดประชุมเวลา  16.30 น.  
 

 
 

(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
  

 

 


