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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 2/2549  

วันจันทร ที่ 20 กุมภาพันธ  2549    
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นางสาวอัจฉริยา  ปราบอริพาย แทนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร 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 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร   
2. นางสิริภัทร  พราหมณีย รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
3. นางสาวฐิติยา  แซปง ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     
1.1 กองทุนเงินใหกูยืมทีผู่กกับรายไดในอนาคต (กรอ.)           

ประธานแจงวาขอมูลเกี่ยวกับระบบการใหเงินกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต หรือ ICL จะเริ่มใช ตั้งแต
ปการศึกษา 2549 ซึ่งกําหนดเพดานคาเลาเรียนสูงสุดท่ีนิสิตระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาสามารถกูเงินจากกองทุน กรอ. 
ไดในกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร 60,000 บาท/ป/คน และ กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  70,000 บาท/ป/คน  สวนจํานวนรับยังไมกําหนดกรอบที่ชัดเจน   อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัย/สถาบันตาง ๆ  ไดแจงจํานวนรับตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ให กพร. ทราบแลว ดังนั้นกรอบจํานวนรับ
คาดวาจะใชตามตัวเลขดังกลาว สําหรับจํานวนนิสิตท่ีจะใชเปนฐานในการคํานวณคาใชจายเฉลี่ยรายหัวในการผลิต
บัณฑิตจะใชจํานวนรับจริง หรือจํานวนนิสิตเต็มเวลา อยูในระหวางการพิจารณายังไมมีขอยุติท่ีชัดเจน     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   
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1.2 การจัดลําดับสาขาวิชาของสํานกังานการอุดมศึกษา ประจําป 2549 
ประธานแจงวาสํานักงานการอุดมศึกษา ไดแจงใหมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชากรอกขอมูลเพื่อใช

สําหรับการประเมินจัดลําดับ (Ranking) โดยปนี้จะเปนการจัดลําดับหลักสูตร/สาขาวิชา หรือระดับภาควิชากอน ดังนั้นจึง
ขอใหสายวิชาตาง ๆ พิจารณา และพยายามใหขอมูลตามรายละเอียดท่ีแจงใหทราบดวย เพื่อใหผลการประเมินเปนไป
อยางถูกตอง    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

1.3 เร่ืองแจงของฝายประกันคุณภาพการศึกษา   
ผศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการและเลขนุการคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ แจงขอมูลของฝาย

ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
1) การปรับปรุงดัชนีประเมิน  สํานักประกันคุณภาพ จะมีการประชุมพิจารณาปรับปรุงดัชนีประเมิน

องคประกอบที่ 2  ในวันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ  2549 ซึ่งกอนหนานี้มีการประชุมพิจารณาดัชนีประเมินองคประกอบอื่นๆ 
มาแลว  เมื่อปรับปรุงดัชนีประเมินครบถวนทุกองคประกอบแลวสํานักประกันคุณภาพฯ จะแจงใหหนวยงาน ทราบ     
ตอไป 

2) สํานักประกันคุณภาพ โดยรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา จะจัด
ประชุมช้ีแจง เกี่ยวกับนโยบาย และปญหาการประกันคุณภาพ แกผูบริหารของวิทยาเขต คณะ และสํานัก/สถาบัน ณ  
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน ในวันที่ 24 มีนาคม 2549  

3) แจงยืนยันเรือ่งกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ สายวิชา/สํานักงาน ตามกําหนดใน
ระหวางวันที่  1 – 3 สิงหาคม 2549 โดยขอใหสายวิชา/สํานักงาน สงรายงานการประเมินตนเองภายในวันที ่21 กรกฎาคม 
2549      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

1.4 เร่ืองแจงจากฝายบัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย แจงวาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ ฉบับปรุงปรุง

ใหม แบบ ก.2 มี Course work และแบบ Non-course work  มีเฉพาะวิทยานิพนธ ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การศึกษาแลว โดยมีขอเสนอแนะเพื่อแกไขในสวนของวิชาบังคับ ซึ่งควรมีการบูรณาการ ดังนั้นฝายบัณฑิตศึกษา จึงขอ
เรียนเชิญประชุมผูเกี่ยวของพิจารณาในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2549 แลว       

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    
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1.5 เร่ืองแจงจากฝายกิจการนิสิต 
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต แจงกําหนดการที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยและฝายกิจการนิสิต ประจําป

การศึกษา 2549  ดังนี้  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2549  กําหนดเปดหอพักนิสิต   
วันที่ 29 – 30  พฤษภาคม 2549 ตรวจสุขภาพนิสิตใหม  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2549   ปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เวลา 

13.00 – 16.00 น. หอง SC1-103  จํานวนนิสิตประมาณ 200 คน  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2549  นิสิตช้ันปท่ี 1 ลงทะเบียนเรียน  
วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2549 นิสิตช้ันปท่ี 1 เขารวมโครงการกาวแรกบัณฑิตยุคใหม  
วันที่  5  มิถุนายน 2549  เปดภาคเรียน ภาคตน ปการศึกษา 2549  
วันที่  22  มิถุนายน 2549 วันไหวครู  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

1.6 กําหนดสอบ Pre-test รายวิชาภาษาอังกฤษนิสิตโควตาพิเศษ 
รองคณบดีฝายวิชาการ ขอกําหนดวันสอบ Pre-test รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจัดช้ันเรียนนิสิตโควตา

พิเศษ โดยกําหนดสอบในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00 – 15.00 น.  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่2/2549 วาระพิเศษ 
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2549 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข  ดังนี้  
 หนา 3  วาระที่ 1.1  บรรทัดท่ี 2, 3 และ 6 เดิม “คณะกรรมการประจําหลักสูตร...” แกไขเปน “อาจารย
ประจําหลักสูตร...”     
 หนา 4   บรรทัดท่ี 1 เดิม “คณะกรรมการประจําหลักสูตรแตกตางจากอาจารยประจําหลักสูตร...” แกไข
เปน “อาจารยประจําหลักสูตรแตกตางจากอาจารยประจํา...” 
  วาระที่ 1.2  บรรทัดท่ี 10 เดิม “เชน ไมนับผลงานนั้นมาใชในการพิจารณาผลงานในการเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ...” แกไขเปน “เชน ไมใหนําผลงานนั้นมาใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ...” 
 หนา 5  บรรทัดท่ี 1 เดิม “...จํานวนผูอบรมกรณีไมถึง 40 คน/รุน...” แกไขเปน “กรณีท่ีจํานวนผูอบรบไม
ถึง 40 คน/รุน...”  
วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
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3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2549  
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
รูปแบบการรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนมกราคม 2549 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 โครงการพบปะผูบริหารเพื่อรับฟงและชี้แจงปญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
ดวยสํานักประกันคุณภาพ แจงวาการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย พบวาการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพขอ งแตละหนวยงานยังมีปญหาที่เหมือนกันในเรื่องความเขาใจในดัชนีประเมินคุณภาพภายใน
คลาดเคลื่อนไมตรงกัน ดังนั้น สํานักประกันคุณภาพจึงจัดโครงการพบปะผูบริหารเพื่อรับฟงและชี้แจงปญหาเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ โดยรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ และผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ จะเดินทางมาพบปะ         
ผูบริหารในทุกหนวยงาน โดยใชเวลาประมาณ 1.30 ช่ัวโมง กําหนดการของวิทยาเขตกําแพงแสน ในวันศุกรท่ี 24 
มีนาคม 2549 โดยขอใหหนวยงานที่ประสงคจะเขารวมกิจกรรมดังกลาวจัดสถานที่ พรอมเชิญผูบริหารทุกระดับของทุก
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หนวยงานเขารวมการประชุมตามวัน/เวลาที่กําหนด และสงแบบตอบรับภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2549  รายละเอียด
ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10118/95 ลงวันที่  6 กุมภาพันธ 2549  ดังแนบ  

อนึ่ง กําหนดการโครงการพบปะผูบริหารเพ่ือรับฟงและชี้แจงปญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ จาก
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตกําแพงแสน แจงวาอาจจัดกิจกรรมในภาพรวม โดยภาคเชาจะเปนกิจกรรม
ของระดับคณะ/ภาควิชา  สวนภาคบายจะเปนสวนของ สํานัก/สถาบัน/ฝาย สถานที่อาคารศูนยมหาวิทยาลัย รายละเอียด
วิทยาเขตกําแพงแสนจะแจงประชาสัมพันธใหทราบตอไป    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

3.3 ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน

ระดับอุดมศึกษา เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต  ฉายแสง) โดยกําหนดไวในยุทธศาสตรท่ี 2 “กําหนดยุทธศาสตรสําหรับคนพิการทุก
ประเภท เด็กดอยโอกาส เด็กที่มีปญหาสถานะบุคคลหรือไรสัญชาติไรรัฐ และเด็กชายขอบใหเกิดความชัดเจน เพื่อให
ดูแลไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพของปญหา ซึ่ง สกอ. ในฐานะเปนหนวยงานกํากับดูแลดาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิและหนาท่ีของคนพิการท่ีจะไดรับโอกาส
ทางการศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ ตลอดถึงความชวยเหลืออื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยกําหนด
เปนกรอบในการขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จากสํานักงบประมาณโดยตรงได 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0508/ว 127 ลงวันที่ 25 มกราคม 2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

3.4 สรุปกิจกรรมงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2548 ฝายเทคโนโลยี ภาษา และคอมพิวเตอร 
ดวยรองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ สรุปกิจกรรมงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2548 

ฝายเทคโนโลยี ภาษา และคอมพิวเตอร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในระหวางวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2548 
ประกอบดวย  

1. การแสดงนิทรรศการ  23  กิจกรรม  
2. คณะผูทํางาน  
3. นิสิตท่ีรวมกิจกรรม  
4. คณะโรงเรียนที่เขาชมงาน  
5. การประเมินผลงาน  
6. ปญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะ  
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7. คาใชจาย ไดรับสนับสนุนจากวิทยาเขตกําแพงแสน 30,000 บาท และงบประมาณเงินรายไดคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 80,600 บาท รวมเปนเงิน 110,600 บาท  

8. ประมวลภาพกิจกรรม  
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

3.5 การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งท่ี 13/2548 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ไดมี

มติเห็นชอบใหถือปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ดําเนินการขอทําความตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน 2 ประเด็นที่มหาวิทยาลัยไมสามารถปฏิบัติได 
คือ เรื่องจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) และเรื่องอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ นั้น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีบันทึกที่ ศธ 0513.10102/13627 ลงวันที่ 28 กันยายน 2548 ถึง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอทําความตกลงในเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ    

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 การรับนิสิตยายคณะ      

ดวยนางสาวฐิติมา  ปริญญวัฒน  รหัส 45044856  นิสิตช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ประสงคจะขอยายคณะ/สาขาวิชาเอก มาศึกษาในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งผูปกครองนิสิต ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ไมขัดของในการยายคณะ/สาขาวิชาเอกดังกลาว และคณะกรรมการสายวิชา
ศิลปศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 พิจารณาแลวมีมติใหรับนางสาวฐิติมา  ปริญญวัฒน    
เขาศึกษาในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สายวิชาศิลปศาสตรได โดยใหปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอ 16    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหนวยทะเบียนนิสิต งานบริการการศึกษาดําเนินการตอไป 

4.2 การเสนอชื่อบุคคลผูที่สมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 
ดวยวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งรองศาสตราจารย ดร.วิโรจ         

อิ่มพิทักษ ครองอยูจะสิ้นสุดลงในวันที่ 8 มิถุนายน 2549 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
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อธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี 26 มกราคม 2549 และคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดแผนงาน และ
วิธีการสรรหาฯ ใหเปนไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรร
หาอธิการบดี พ.ศ. 2545 นั้น  

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอความรวมมือจากหนวยงานเพื่อเสนอชื่อบุคคลผูมีความเหมาะสม สมควร
ท่ีจะดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวนไมเกิน 3 ช่ือ พรอมดวยเหตุผลประกอบตามแบบฟอรม 
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2549  รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/ว 1758 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาวิธีการเสนอชื่อบุคคลผูมีความเหมาะสมสมควรที่จะดํารงตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใหคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อ และลงมติรับรองพรอมระบุเหตุผล
ประกอบ ซึ่งท่ีประชุมพิจารณาเสนอชื่อผูเหมาะสม ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และปวารณาตน ประกาศเจตนามุงมั่นที่จะ
เสนอตัวสมัครเขาสูกระบวนการสรรหาอธิการบดี  โดยที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงรับรองอยางเปดเผย และมีมติ
เอกฉันทรับรอง จํานวน 3 ทาน รายช่ือเรียงตามลําดับตัวอักษร ดังนี้       

- ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ   
- ศาสตราจารย ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตร       
- รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้     

1 ใหเสนอชื่อบุคคลผูมีความเหมาะสมฯ ท้ัง 3 ทานโดยเรียงลําดับรายชื่อตามตัวอักษร พรอมเหตุผล
ประกอบ ดังนี้  

1.1 มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 
และมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะฯ 9 ขอ ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ กําหนด  

1.2 มีเจตนามุงมั่น ตั้งใจจริง ในการที่จะเปนผูแทนประชาคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพื่อปฏิบัติหนาท่ีบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในตําแหนงอธิการบดี 

2 มอบประธานแจงผลการเสนอชื่อตามแบบฟอรมใหเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ผศ.ดร.
วิบูลย ชลานันต  ทราบ    

4.3 ขอเปดรายวิชาใหม 02738362 เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน (Introductory Biotechnology) 3(3-0) 
ดวย อาจารยปยะมาศ  ชวงวาณิต สาขาวิชาชีววิทยา ประสงคจะขอเปดรายวิชาใหม คือ รายวิชา  

02738362 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน (Introductory Biotechnology) 3(3-0) เปนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร 
วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (เฉพาะเลือก) รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20404/1266 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2549 ดังแนบ  
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คณะกรรมการฝายวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 พิจารณาแลว 
ขอใหพิจารณาเปรียบเทียบรายวิชาท่ีมีเนื้อหาคลายคลึงกันที่ไดรับอนุมัติในสวนของภาควิชา/คณะตาง ๆ รายละเอียดดัง
แนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวาขอมูลท่ีนําเสนอเปรียบเทียบ ซึ่งมีเพียงคําอธิบายรายวิชา (Course 
description) มีความคลายคลึงกันไมสามารถเปรียบเทียบความแตกตางไดอยางชัดเจน ดังนั้น จึงขอใหฝายวิชาการ แจง
ขอขอมูลเคาโครงรายวิชา (Course Outline) เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางของความคลายคลึงหรือ       
ซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาในสัดสวนเทาไร และนําเสนอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  มติที่ประชุม เห็นชอบใหชะลอการพิจารณาการขอเปดรายวิชาดังกลาว และมอบฝายวิชาการแจง
อาจารยปยะมาศ  ชวงวาณิต เพื่อขอขอมูลเคาโครงรายวิชา (Course Outline) เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบใหเห็นความ    
แตกตางของความคลายคลึงหรือซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาในสัดสวนเทาไร และนําเสนอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

4.4 ขอเปดรายวิชาใหม 02738411 ชีววิทยาวิวัฒนาการ (Evolutionary  Biology) 3(3-0) 
ดวย อาจารยสราวุธ  คลอวุฒิมันตร สาขาวิชาชีววิทยา ประสงคจะขอเปดรายวิชาใหม คือ รายวิชา  

02738411 ชีววิทยาวิวัฒนาการ (Evolutionary  Biology) 3(3-0) เปนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร วท.บ. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (เฉพาะเลือก) รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20404/1276 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2549 
ดังแนบ  

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) พิจารณาแลวเห็นชอบ แตมีขอสังเกต
วาช่ือวิชาคลายคลึงกับรายวิชา 424484 วิวัฒนาการ (Evolution) ของภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร บางเขน และที่
ประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 พิจารณาแลวเห็นชอบ 
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวาขอมูลท่ีนําเสนอเปรียบเทียบ ซึ่งมีเพียงคําอธิบายรายวิชา (Course 
description) มีความคลายคลึงกันไมสามารถเปรียบเทียบความแตกตางไดอยางชัดเจน ดังนั้น จึงขอใหฝายวิชาการ แจง
ขอขอมูลเคาโครงรายวิชา (Course Outline) เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางของความคลายคลึงหรือ       
ซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาในสัดสวนเทาไร และนําเสนอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  มติที่ประชุม เห็นชอบใหชะลอการพิจารณาการขอเปดรายวิชาดังกลาว และมอบฝายวิชาการแจง
อาจารยสราวุธ  คลอวุฒิมันตร เพื่อขอขอมูลเคาโครงรายวิชา (Course Outline) เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบใหเห็นความ    
แตกตางของความคลายคลึงหรือซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาในสัดสวนเทาไร และนําเสนอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

4.5 การจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 
รองคณบดีฝายวิชาการ ขอนําเสนอพิจารณาเรื่องการจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2549 แทนฉบับเดิม  รายละเอียดจักนําเสนอในวันประชุม  
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นการจัดทําหนังสือคูมือหลักสูตรการศึกษาฯ กรณีแยกหลักสูตร/สาขาวิชา 
โดยสายวิชา/หลักสูตรดําเนินการ หรือรวมเลมทุกหลักสูตร/สาขาวิชา นอกจากนี้ท่ีประชุมใหขอมูลเพิ่มเติมวาคณะฯ มี
การจัดทําวิดีทัศนแนะนําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถใชสําหรับการแนะนําคณะ/หลักสูตรใหกับ      
โรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ ไดสวนหนึ่ง อยางไรก็ตามคูมือหลักสูตรการศึกษา ควรมีการจัดทําแบบรวมเลมเพื่อใช
ประโยชนในการแนะนําคณะ/หลักสูตร และการประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาใหนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมเปนประจํา
ทุกป      

  มติที่ประชุม เห็นชอบใหจัดทําคูมือหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําป 2549 ใน
ภาพรวม และมอบฝายวิชาการดําเนินการ โดยขอใหสายวิชา/โครงการภาคพิเศษ พิจารณาเสนอชื่อผูแทนเขารวมเปน
กรรมการหลักสูตรละ 3 คน 

4.6 การจัดสรรงบประมาณในรายวิชาที่เปดใหม โดยไมไดมีแผนงบประมาณคาใชจาย 
รองคณบดีฝายวิชาการ ขอนําเสนอพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณในรายวิชาที่เปดใหม โดยไมได

มีแผนงบประมาณคาใชจาย  รายละเอียดจักนําเสนอในวันประชุม  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการใหรายวิชาท่ีขอเปดใหม และไมอยูในแผนงบประมาณรายจาย
ประจําป สามารถจัดการเรียนการสอนได โดยใหสายวิชาพิจารณาจัดสรรจากงบประมาณที่จะไดรับจัดสรรจากคณะฯ 
ของรายวิชา  ดังกลาวในสัดสวนรอยละ 60 ได ตามความจําเปนและเหมาะสม (อาทิ คาตอบแทนการสอนและคาพาหนะ
ของอาจารยพิเศษ  คาใชจายในการทัศนศึกษา กรณีมีกําหนดไวในรายวิชา) ท้ังนี้สายวิชาตนสังกัด ควรพิจารณากําหนด
สัดสวนประมาณการรายรับใหสาขาวิชา หรือรายวิชาตาง ๆ เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณารายจายตามความจําเปน 
และเหมาะสม  

4.7 การสอบวัดพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโควตาพิเศษ 
รองคณบดีฝายวิชาการ ขอนําเสนอพิจารณาเรื่องการสอบวัดพื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน

โควตาพิเศษ เนื่องจากไมมีคะแนนที่จะใชในการกําหนดวันสอบในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00 – 15.00 น.  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบ  

4.8 การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ตามที่สํานักประกันคุณภาพจัดสงเอกสารรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ประจําป 2547  โดยขอให
หนวยงานดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ตาม
แบบฟอรม สปค.01 และจัดสงสํานักประกันคุณภาพ ภายในวันที่  17 ตุลาคม 2548 และคณะฯ ขอใหฝาย/สายวิชา
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พิจารณาจัดสงขอมูลภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ปจจุบันยังไมมีฝาย/สายวิชา จัดสงขอมูล และสํานักประกันคุณภาพ    
ติดตามและขอใหจัดสงแผนดังกลาว ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 นั้น  

อนึ่ง ขอใหกรรมการพิจารณาขอเสนอแนะจากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
ซึ่งไดรับจากสํานักประกันคุณภาพ เรียบรอยแลวทุกฝาย/สายวิชา และนําเสนอขอมูลเพื่อพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงดวย   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

เนื่องจากเอกสารรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในสวนของคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มีเพียงจุดเดน 2 ขอ จุดออนไมมีระบุไว ดังนั้น ท่ีประชุมพิจารณา จึงพิจารณาเสนอมุมมองในสวนของ
การทําแผนพัฒนาปรับปรุงเพื่อเสริมจุดเดนใหดีและอยางยั่งยืน อาทิ การติดตามผลโครงการดานกิจการนิสิตเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ดีข้ึน หรือมีความแตกตางอยางไร นิสิตไปแลว ตองการไปอีกหรือไม ภาคสมัครใจ และอาจพิจารณา
ในสวนของขอเสนอแนะอื่น ๆ ในสวนของบทสรุปผูบริหาร และองคประกอบอื่น ๆ แทน   

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามแผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) และมอบเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ (ผศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ) นําเสนอสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา ตอไป    

4.9 โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ นําเสนอโครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร ประจําป 2549 โดยกําหนดหัวขอสัมมนา “ทิศทางและหัวใจเพื่อกาวตอไปของ ศวท.” กําหนดการจัด
โครงการวันที่ 20 – 22 เมษายน 2549 ณ ศูนยมหาวิทยาลัย และ บานกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ หรือ ชะอํา จ.เพชรบุรี 
รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20401/ -  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 ดังแนบ  

ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ อาทิ กําหนดการ สถานที่ และกิจกรรมตาง พอสมควร และมีมติ
สรุป ดังนี้  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหฝายกิจการพิเศษฯ ปรับชวงเวลาจากเดิมเปนวันที่ 26 – 29 เมษายน 
2549 และปรับกําหนดการ/กิจกรรม โดยใหวันศุกรท่ี 28 เมษายน 2549 มีการเดินทางไปทัศนศึกษา คณะตาง ๆ ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวันเสารท่ี 29 เมษายน 2549 มีการทัศนศึกษาโครงการ
พระราชดําริแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี และเปลี่ยนสถานที่ใหใกลกวาเดิม เชน ชะอํา  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมกราคม 2549  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมกราคม 2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนมกราคม 2549 
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1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มกราคม 2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนมกราคม 2549 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือนมกราคม 2549 
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนมกราคม 2549 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนมกราคม 2549 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2549 ประจําเดือนมกราคม 2549 
8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2549 ประจําเดือนมกราคม 2549    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนมกราคม 2549  
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) ประจําเดือนมกราคม 2549 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย 
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม 2549 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ   

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 3/2549  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 3/2549 ประจําเดือนมีนาคม 2549  กําหนดประชุมในวันจันทรท่ี 20  มีนาคม 2549  
เวลา 13.00 น.    
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ   

5.4 การติดต้ังจุด Access point ระบบ Wireless LAN 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ปงบประมาณ 2549 เพื่อติดตั้ง Wireless LAN จํานวน 3 จุด  วงเงิน 20,000 บาท โดยสํานักบริการ
คอมพิวเตอร เปนผูดําเนินการจัดซื้อ/จาง นั้น   

ปจจุบัน สํานักบริการคอมพิวเตอร ไดมาดําเนินการประสานงาน และติดตั้งจุด Access point ระบบ 
Wireless LAN จํานวน 3 จุด และจัดสรรเพิ่มเติมใหอีก 5 จุด รวมเปน 8 จุด โดยติดตั้งท่ีบริเวณ ดังนี้  

 
1. อาคาร 1 ช้ัน 2  
2. อาคาร 2 ช้ัน 1 
3. อาคาร 2 ช้ัน 3   
4. อาคาร 3 ช้ัน 2  

5. อาคาร 4 ช้ัน 1 หองสารสนเทศ 4-101  
6. อาคาร 4 ช้ัน 3  
7. อาคาร 5 ช้ัน 1   
8. อาคาร 5 ช้ัน 3 

ท้ังนี้งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ แจงประชาสัมพันธบนเครือขายของคณะฯ เรียบรอย
แลว และสํานักงานเลขานุการ ไดมอบใหคุณสถาพร  ไชยสมภาร ประสานงานตรวจสอบพื้นที่บริการระบบ Wireless 
LAN สํารวจดานสิ่งอํานวยความสะดวก (โตะสนาม ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ) สําหรับนิสิต/บุคลากรเพื่อใหสามารถใชประโยชน
ไดเต็มประสิทธิภาพ  

อนึ่ง บุคลากรและนิสิต ท่ีลงทะเบียน Wireless card ไวแลว สามารถใชงานระบบเครือขายไดทันที 
กรณีท่ียังไมไดลงทะเบียนสามารถ https://smart.ku.ac.th/register.php  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ   

5.5 การขอรับบริจาคเครื่องคอมพวิเตอร 
ดวยรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย แจงวานายรอสดี แวกาจิ ลูกจางสังกัดสาขาวิชาชีววิทยา 

ปจจุบันไดรับการบรรจุเปนอาจารย ท่ีโรงเรียนในเขตจังหวัดนราธิวาส ไดติดตอขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรจาก
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เนื่องจากโรงเรียนยังไมมีเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชงานการเรียนการสอน  

มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหประสานงานกับคุณสถาพร  ไชยสมภาร และงานคลังและพัสดุ  
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอรของสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอรท่ีอยูระหวางรอ
การจําหนายจากทะเบียนครุภัณฑ   

5.6 คอมพิวเตอรสําหรับสาขาพฤกษเศรษฐกิจ  
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ดวยรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ของบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
สําหรับนิสิตสาขาพฤกษเศรษฐกิจ ซึ่งมีไมเพียงพอใหบริการนั้น  

ฝายเลขานุการ แจงวาสาขาพฤกษเศรษฐกิจ ไดจัดทําคําของบประมาณเงินรายไดรายการครุภัณฑ
คอมพิวเตอร สําหรับนิสิตสาขาพฤกษเศรษฐกิจ ในเงินรายได ประจําป 2550 แลว หากมีความจําเปนเรงดวนอาจสลับกับ
ครุภัณฑของสาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งไดรับจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 ชุด จากเงินรายได ประจําป 2549 กอนได     

 มติที่ประชุม รับทราบ และขอใหประสานงานกับคุณสุวรรณี  ศรีนวล งานนโยบายและแผน   

ปดประชุมเวลา  17.00 น.   
 
   

(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


