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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 2/2549 วาระพิเศษ  

วันอังคาร ที่ 7 กมุภาพันธ  2549   
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
4. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
5. นางวลี สงสุวงค แทน หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์      กรรมการและเลขานุการ 
ผูไมมาประชุม 
1. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต ติดราชการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร   
2. นางสิริภัทร  พราหมณีย รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
3. นางสาวฐิติยา  แซปง ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  
เร่ิมประชุมเวลา  10.10 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     
1.1 อาจารยประจําหลักสูตร          

ประธานแจงวาท่ีประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ 2549  พิจารณาเรื่อง 
การแตงอาจารยประจําหลักสูตร ในกรณีเปนหลักสูตรท่ีมีการเปดสอนตางคณะ/ตางวิทยาเขต โดยมีมติเห็นชอบใหมี
อาจารยประจําหลักสูตร 1 ชุด (5 คน) เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นวาหลักสูตรดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบวามีเพียง 1 หลักสูตร เพราะฉะนั้นกรณีท่ีตางคณะ/ตางวิทยาเขตไดรับอนุมัตินําหลักสูตรไปเปด
สอน มหาวิทยาลัยจึงพิจารณาเห็นชอบใหตีความเปน 1 หลักสูตร โดยใหหนวยงานที่เปนเจาของหลักสูตรหลัก เสนอ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน ตามหลักเกณฑเพียงชุดเดียว  
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อนึ่งสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารยประจําหลักสูตร แตกตางกับอาจารยประจํา โดยอาจารย
ประจําตองมีคุณสมบัติดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐาน และมีการกําหนด
สัดสวนอาจารยประจําท่ีรับผิดชอบวิทยานิพนธ (thesis) และรายงานการคนควาอิสระ (Independence Study)ไว สวน
อาจารยประจําหลักสูตร 5 คน กําหนดไววา 3 ใน 5 คน จะตองมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย         

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   

1.2 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2549 
ประธานแจงวาทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการกับ

สํานักงานการอุดมศึกษา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 โดยขอตกลงคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2549 
ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้  

มิติท่ี  1    ประสิทธิผลการปฏิบัติตามแผน  
มิติท่ี  2  ประสิทธิผลการใหบริการ  
มิติท่ี 3 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
มิติท่ี  4 การพัฒนาองคกร  

โดยท้ัง 4 มิติ จะมี 19 ตัวช้ีวัด และสวนที่มหาวิทยาลัยเนนขอมูลเกี่ยวกับจํานวนโครงการวิจัย  จํานวนอาจารยท่ีนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือบทลงโทษในกรณีท่ีอาจารยไมแจงขอมูลให
ภาควิชา เชน ไมใหนําผลงานนั้นมาใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ เปนตน     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  
1. มอบ ผศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ นําเสนอราง

แบบฟอรมท่ีจะจัดเก็บขอมูลรองรับฐานขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา และตามมิติ/ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติ        
ราชการ  

2. ขอมูลใหจัดเก็บที่สายวิชา โดยใหสายวิชารายงานใหคณะฯ ทราบทุก 6 เดือน พรอมการรายงาน
ภาระงานของทุกภาคการศึกษา   

1.3 แจงการตอบรับเปนศูนยอบรมครูวิทยาศาสตร  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แสดงความจํานงขอเขารวมเปนศูนยอบรมครูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรโลกกับสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ นั้น 
ปจจุบัน สมาคมฯ ไดแจงตอบรับการเปนศูนยอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตรโลก 
เรียบรอยแลวรายละเอียดดังแนบ  

นอกจากนี้รองคณบดีฝายวิชาการ แจงวาการเปดอบรมหลักสูตรตามที่สมาคมฯ กําหนด จะมี
เนื้อหาวิชาแตละหลักสูตรให กําหนดจํานวนผูเขาอบรม รุนละไมเกิน 40 คน คาลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,500 บาท/คน 
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โดยหักคาใชจายใหสมาคม 400-500 บาท/คน ดังนั้นคณะฯ จะไดรับประมาณ 3,000 บาท/คน  สําหรับป 2549 พิจารณา
แลวเห็นวาคณะฯ ควรเปดใหบริการอบรม โดยทําเปนการบริการวิชาการ กรณีท่ีจํานวนผูอบรมไมถึง 40 คน/รุน ก็ควร
จะจัดเพื่อเปนการประชาสัมพันธคณะฯ กอน ท้ังนี้ไดประสานงานกับสมาคมฯ ในระดับหนึ่งแลว  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหฝายวิชาการ ประสานงานกับฝายบริการวิชาการตอไป  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่1/2549  
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 16 มกราคม 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข  ดังนี้  

 หนา 4  วาระที่ 1.1.2  บรรทัดท่ี 4 เดิม “อาจารยเบญจมาศ  แกวนุช ซึ่งอาจารยท่ีปรึกษา...” แกไขเปน 
“อาจารยเบญจมาศ  แกวนุช ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา...”   

 หนา 9 วาระที่ 4.1 บรรทัดท่ี 1 เดิม “และมหควบคุม...” แกไขเปน “และใหควบคุม...” 

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 ผลการดําเนินการสรรหาผูแทนตามขอ 1.5 ในคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 88/2549 ลงวันที่ 16 มกราคม 2549 เรื่อง แตงตั้งกรรมการ

ดําเนินการสรรหาผูแทนขาราชการและพนักงาน  และไดดําเนินการสรรหาผูแทนตามขอ 1.5 ในคณะกรรมการสรรหา
คณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 ผลสรุปผลการสรรหา ไดแจงใหมหาวิทยาลัยฯ 
ทราบเรียบรอยแลว ดังนี้  

1. นายวุฒิพงษ   ศิลปวิศาล ตําแหนง อาจารย ระดับ 7  
2. นางสาวนันทนา  เลิศประสบสุข ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
3. นางสุนทรี  ยิ่งชัชวาลย   ตําแหนง ศาสตราจารย ระดับ 10 

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  

4.1 ขออนุมัติแกไขการอนุมัติปริญญา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร คร้ังที่ 1  ภาคตน ประจําป 2548  
ตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสอบไล

ไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควรสําเร็จ
การศึกษา ภาคตน ปการศึกษา 2548  ครั้งท่ี 1 รวม 18  คน จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  หนวยทะเบียนนิสิต คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่



4 

  

กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบแลวมีความประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะและมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดดังแนบ   

เนื่องจากกองบริการการศึกษาฯ แจงวาการตรวจสอบรายชื่อ และคะแนนเฉลี่ยมีขอผิดพลาด 
รายละเอียด ดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตอไป 

4.2 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย      
ตามสายวิชาวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรอัตราใหม ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จํานวน 1 อัตรา และไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เขารับราชการ ตําแหนง 
อาจารย โดยดําเนินการตามกระบวนการของคณะ  เสร็จเรียบรอยแลว  ดังนั้นจึงขออนุมัติบรรจุ  นายอานนท                
ธรรมสิทธิรงค วุฒิ วท.บ.(ชีววิทยา) คะแนนเฉลี่ย 3.13 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ วท.ม.(พันธุวิศวกรรม) คะแนน
เฉลี่ย 3.70 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย  ข้ัน 11,670 บาท 
เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางพันธุวิศวกรรม (อัตราเดิมของนางทัศนวิไล  วัฒนายน ตําแหนงรองศาสตราจารย  สังกัด
สาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร เลขที่อัตรา 3394) รายละเอียดดังแนบ    

การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ และผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนั้น 
ฝายเลขานุการ จึงไดเวียนแจงคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อขอความเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 เพื่อให
ทันตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด คือ ดําเนินการบรรจุใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2549 รายละเอียดดัง
แนบ   

อนึ่ง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอสลับใชอัตราเกษียณอายุราชการ ซึ่งเปนอัตราเดิมของนาง     
ทัศนวิไล  วัฒนายน ตําแหนงรองศาสตราจารย  สังกัดสาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร เลขที่อัตรา 3394 แทนอัตรา
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 เนื่องจากอัตราเกษียณอายุราชการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2549 สวนอัตราใหมสลับแทนใหสาขาวิชาฟสิกส เพื่อจักไดมีเวลาดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก        

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการตอไป 

4.3 การรับนิสิตโควตาพิเศษ ประจําปการศึกษา 2549  
ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 มี

มติเห็นชอบใหใชแนวทางการพิจารณาคัดเลือกตามที่หัวหนาสายวิชา/ประธานหลักสูตร/โครงการพิจารณาเสนอ และ
มอบรองคณบดีฝายวิชาการ รับผิดชอบดําเนินการสัมภาษณในวันที่ 25 มกราคม 2549 นั้น  

งานบริการการศึกษา ไดสรุปผลการดําเนินการสัมภาษณ  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 มีนักเรียนมา
สอบสัมภาษณหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้  
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ภาคปกติ   
1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  จํานวนผูมีสิทธิ   794  คน  มาสอบ 713   คน  
2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  จํานวน   638  คน  มาสอบ 542   คน 
3. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) จํานวน   475  คน  มาสอบ 396   คน 
ภาคพิเศษ 
4. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จํานวน  102  คน  มาสอบ   80     คน   

และสายวิชา/สาขาวิชา/โครงการ แจงผลการคัดเลือก ตามเกณฑ รายละเอียดตาง ๆ  ดังแนบ    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการตอไป  

1. ใหสายวิชาศิลปศาสตร พิจารณาผลการคัดเลือกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
1/2549 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 ซึ่งใหความเห็นชอบแลว โดยใหกระจายโอกาสแกนักเรียนโรงเรียนตาง ๆ ใหมาก
ท่ีสุดตามมติขอ 2 คือ พิจารณาใหกับนักเรียนที่ไดคะแนนในลําดับสูงสุดของแตละโรงเรียนเพื่อกระจายโควตาให
โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบใหไดมากที่สุด กรณีท่ีจํานวนโรงเรียนมีมากกวาโควตาที่ได คือ 35 คน จะพิจารณาให
นักเรียนของโรงเรียนที่ไดเกรดเฉลี่ยสูงสุดลําดับ 1 – 35    

2. เห็นชอบผลการคัดเลือกในสวนของสายวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ   

3. เห็นชอบผลการคัดเลือกในสวนของสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร   

4. เห็นชอบผลการคัดเลือกในสวนของโครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
โดยแจงขอมูลคะแนนเฉลี่ย และชื่อโรงเรียน/จังหวัด เพิ่มเติม   

5. ขอใหแตละหลักสูตร/สาขาวิชา แจงผลการคัดเลือกพรอมเกณฑการพิจารณาคัดเลือกทั้งตัวจริง 
และสํารอง มาพรอมกันดวย  

6. กําหนดการรายงานตัว จากเดิมวันที่ 16 มีนาคม 2549 ขอใหเลื่อนเปนวันที่ 20 กุมภาพันธ 2549  

7. มอบงานบริการการศึกษา รวบรวมและนําเสนอผลการคัดเลือกพรอมเกณฑการพิจารณาใหกอง
บริการการศึกษา กําแพงแสน ดําเนินการตอไป  

4.4 การรับนิสิตโควตาพิเศษ ร.ร.สาธิตแหง มก. ประจําปการศึกษา 2549  
ตามที่สํานักทะเบียนและประมวลผล ขอใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาคัดเลือก

นักเรียนดีเดนจากโรงเรียนสาธิตแหง มก. ตามรายละเอียดบันทึกที่ ศธ 0513.131/0031 ลงวันที่ 10 มกราคม 2549 จํานวน
ไมนอยกวา 5 คน นั้น  

สายวิชา/สาขาวิชาตาง ๆ พิจารณาขอมูล และคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตร/สาขาวิชา 
รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้  
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ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป 

ปดประชุมเวลา  12.20 น.   
 

 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

 


