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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 6/2549  

วันศุกรที่ 30 มถุินายน 2549    
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
5. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร พราหมณีย รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ    
3. นางสาวชุติมนฑณ บุญมาก รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  
4. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้      

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     

1.1 ขอเชิญรวมงานวันพัฒนาวิทยาเขตฯ และพิธีหลอเทยีนจํานําพรรษา  
ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขอเชิญรวมกิจกรรมหลอเทียนจํานํา

พรรษาและวันพัฒนาวิทยาเขต ประจําป 2549 โดยขอเชิญผูบริหาร บุคลากร และนิสิตรวมงานในวันเสารท่ี 1 กรกฎาคม 
2549 โดยมีกิจกรรม ดังนี้   

เวลา 7.30  - 9.00 น.  พิธีสงฆ และพิธีหลอเทียน โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขต กําแพงแสน เปน
ประธาน ท่ีเรือนธรรมกําแพงแสน   

เวลา 9.00 – 12.00 น. นิสิตและบุคลากรรวมกันพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน ณ สวน 72 พรรษา       
มหาราชินี  สวน 50 ป มก. และสถานที่ใกลเคียง  
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เวลา 12.00 – 13.30 น.  รวมสงัสรรคและรับประทานอาหารกลางวัน  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่  2 รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 5/2549  
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5/2549 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะฯ ชุดเดิมพิจารณารับรอง
เรียบรอยแลว รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 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  
ปรับรูปแบบการรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ (ชุดเดิม) สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 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  
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3.2 การจัดความเชื่อมโยงของหลักสูตร สาขาวิชาเอก สาขาวิชา และกลุมสาขา กรอ.   
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงใหหนวยงานรับทราบจํานวนนิสิตเขาใหมระดับปริญญาตรี 

และสัดสวนอาจารยตอนิสิต ในกลุมสาขาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสํานักงานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
รับทราบ และใชเปนกรอบในการกําหนดวงเงินกูของกองทุน กรอ. สําหรับปการศึกษา 2549 แลว และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาและปรับปรุงการจัดความเชื่อมโยงของหลักสูตร สาขาวิชาเอก สาขาวิชา 
ISCED และกลุมสาขา กรอ. รายละเอียดดังแนบ เพื่อใชในการรายงานในภาพรวมของระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอแจงใหหนวยงานตาง ๆ ทราบและใชอางอิงในโอกาสตอไป นั้น  

งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดประสานงานตรวจสอบขอมูลตามรายละเอียดดังกลาว
แลว พบวาขอมูลพิมพผิดพลาดในสวนของสาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป จํานวนรับ 55 คน ซึ่งเอกสารระบุเปนจํานวน
ของวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งไดแจงใหกองแผนงาน บางเขนทราบ และจะดําเนินการแกไขใหแลว  สําหรับกลุมสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 120 คน  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 55 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 85 คน และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 40 คน จากการประสานงานกับกองแผนงาน ทราบวาจํานวนรับดังกลาว เปนจํานวนที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดกรอบไวสําหรับคณะฯ รวม 355 คน และแจงให กรอ. ทราบแลว โดย กรอ. พิจารณากําหนด
กรอบจํานวนนิสิตท่ีสามารถกูยืมได จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 70.42      

อนึ่ง จากเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําป 2549 คณะฯ กําหนดแผนการรับนิสิตใหมท้ังภาคปกติ 
และภาคพิเศษ รวม 290 คน เมื่อตรวจสอบกับผลการดําเนินงานปรากฏวาไมตรงตามแผน อาทิ สายวิชาวิทยาศาสตร แจง
งดรับนิสิตใหมสาขาวิทยาศาสตรท่ัวไป จํานวน 55 คน แตเปดรับนิสิตใหมสาขา วท.บ.(เคมี) จํานวน 40 คน แทน โดย
สรุปผลการรับนิสิตรับใหมสาขาวิชาตาง ๆ  ปการศึกษา 2549 ดังนี้  

ผลการรับนิสิตใหมปการศึกษา 2549  
(ขอมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549) หลักสูตร/สาขาวชิา 

จํานวนรับตาม
แผนปฏิบัติการ 

4 ป ศวท.  

จํานวนรับ
ตามที่ มก.แจง 

กรอ. 

จํานวนรับที่ ศวท.
แจงรับนิสิตใหมป
การศึกษา 2549 1 2 3 4 5 6 7 รวม 

วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)   40 55 - - - - - - - - - 
วท.บ.(เคมี) 30 - 40 32 - - - - - - 32 
วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 60 85 64 21 - - - - 16 17 54 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 40 55 74 37 - - 2 2 10 22 73 
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ภาคพิเศษ  

40 40 75 30 13 - - - 4 15 62 

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 80 120 84 35 - 3 1 2 5 26 72 
รวม 290 355 342 155 13 3 3 4 35 80 293 

 
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม รับทราบ   

 

1. =  จํานวนรับจากระบบ Admission  
2. =  รับตรง (จัดสอบเอง) 
3. =  จํานวนรับจากโควตานักเรียน ร.ร.สาธิตเกษตรฯ  
4. =  จํานวนรับจากโควตานักกีฬาฯ บางเขน  
5. =  จํานวนรับจากโควตานักกีฬาฯ กําแพงแสน  
6. =  จํานวนรับจากโครงการเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม  
7. =  จํานวนรับโควตาพิเศษ  
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3.3 การเสนอผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย  
ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.11501/1095 ลงวันที่ 25 

พฤษภาคม 2549 เรื่อง การเสนอผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย โดยสรุปวาท่ี
ประชุมคณบดีในการประชุมครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 พิจารณาเห็นชอบใหทุกคณะที่เสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติตามแนวนโยบายการปรับปรุงหลักสูตร (ตามบันทึกที่       
ศธ 0513.10102/11011 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2548) โดยใหสรุปผลการวิจัยสถาบันพรอมกับหลักสูตร ท้ังนี้ตั้งแตวันที่ 
1 เมษายน 2549 เปนตนไป   

หัวขอตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 มีประเด็น
สําคัญอยางนอย 4  ประเด็น คือ  

1. การบริหารหลักสูตร โดยระบุแผนผังอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรในแตละภาควิชา  
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย  
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต  
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

     ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณบดี มีขอสังเกต และอธิการบดีมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ และ
บัณฑิตวิทยาลัยนําขอสังเกตหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้  

1. การขอเปดหลักสูตรใหม ควรมีการทําวิจัยสถาบันหรือไม  
2. ประเด็นขอท่ี 3 การสนับสนุนและใหคําแนะนํานิสิต หมายถึงขอมูลประเภทใดบาง   
3. งานวิจัยสถาบันจะตองมีการจัดพิมพ และไดรับการรับรองจากหนวยงานใดหรือไม  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ   

3.4 การประมวลผลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  แจงนโยบายในการบุกเบิกและนําพามหาวิทยาลัยให เปน

มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-university) ซึ่งจําเปนตองมีสารสนเทศที่ถูกตองครบถวน เหมาะสม ทันสมัย และสะดวก
ในการเรียกใช และไดกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประมวลผลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 5/2549 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบ
ในหลักการ และมอบใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน รวมรับผิดชอบขอมูลดวย และใหออกประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประมวลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. สํานักทะเบียนและประมวลผล รับผิดชอบดูแลขอมูลนิสิต 
2. กองการเจาหนาท่ี   รับผิดชอบดูแลขอมูลบุคลากร 
3. กองบริการการศึกษา    รับผิดชอบดูแลขอมูลหลักสูตร 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  รับผิดชอบดูแลขอมูลงานวิจัย  
5. กองคลัง    รับผิดชอบดูแลขอมูลระบบการเงิน 
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6. กองแผนงาน   รับผิดชอบดูแลขอมูลระบบงบประมาณ  
7. สํานักงบริการคอมพิวเตอร  รับผิดชอบดูแลระบบฐานขอมูล 

รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/6503 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ดังแนบ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ   

3.5 รับทราบแผนการดําเนินงานของหนวยงานภายใน  
ดวยสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร และสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร ขอสงแผนการดําเนินงานของหนวยงาน ดังนี้  
1. แผนการดําเนินงานของสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2549 – 2550  
2. แผนการดําเนินงานสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2549  

รายละเอียดดังแนบ   
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  และประธานขอใหฝาย สายวิชา และโครงการตาง ๆ ท่ียังมิไดนําเสนอ 
จัดทําและสงแผนปฏิบัติการ/ดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2549 ภายในวันศุกรท่ี 7 กรกฎาคม 2549     

3.6 รายงานการดูงานของโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย   
ตามที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาค

พิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อทัศนศึกษาและดูงานมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย 
เมืองเมลเบิรน มลรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 11 – 16 พฤษภาคม 2549 นั้น  

โครงการฯ ไดสรุปรายงานการดูงานดังกลาวเพื่อรายงานใหคณะ และมหาวิทยาลัยทราบเรียบรอย
แลว รายละเอียดดังเสนอมาพรอมนี้   

นอกจากนี้ รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ประธานโครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาค
พิเศษ ช้ีแจงเพิ่มเติมในสวนของประโยชนท่ีไดรับสวนหนึ่ง คือ สายวิชาศิลปศาสตร สามารถสรางเครือขายความรวมมือ
กับ Faculty of Arts, Education & Human Development  มหาวิทยาลัยวิคตอเรียไดในโอกาสตอไป สําหรับโครงการภาค
พิเศษ ท่ีสามารถจะดําเนินการไดในอนาคต เชน การแลกเปลี่ยนนิสิตในการจัดทํารายการศึกษาอิสระ  การแลกเปลี่ยน
อาจารย  และท่ีสําคัญคือความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบริหารโครงการของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กับผูบริหาร
โครงการของคณะสังคมศาสตร ซึ่งนําไปสูการประสานงานความรวมมือท่ีดียิ่งข้ึนในอนาคต        

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.7 ความกาวหนาของโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู 

1 หลัง งบประมาณ 50 ลานบาท ไดดําเนินการประกวดราคากอสราง และไดวาจางบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนด
คอนสตรัคช่ัน จํากัด เปนผูรับจางตามสัญญาจางเลขที่ 76/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ในวงเงิน 49,999,000 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 545 วัน แบงงวดเปน 12 งวด กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 โดย
ไดรับงบประมาณ ประจําป 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ 2550 – 2551 เปนเงิน 39,999,000 บาท 
และเนื่องจากโครงการกอสรางดังกลาวมีขนาดใหญ คณะฯ ไมมีวิศวกร หรือเจาหนาท่ีท่ีสามารถควบคุมงานกอสราง   
ดังกลาวได  ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2549 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 มีมติให  
จางเหมาที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง โดยวาจางนายวุฒิพงษ  ประคองวิทยา และคณะ เปนที่ปรึกษาและควบคุมงาน    
กอสราง ในวงเงินเฉลี่ยเดือนละ 32,000 บาท ระยะเวลาควบคุมงานกอสราง ประมาณ 545 วัน เฉลี่ย 18 เดือน เสนอราคา
รวมภาษี  เปนเงิน 576,000 บาท (หาแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)  ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจางการกอสรางอาคาร 
และที่ปรึกษาควบคุมงานเปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบดวย      

1. อ.วุฒิพงษ   ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ  
2. รศ.ดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย  คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
3. อ.โอฬาร เจริญชัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
4. อ.ธรรมมา เจียรธราวานิช คณะวิศวกรรมศาสตร  กรรมการ 
5. อ.ดร.จารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ชุติมนฑณ บุญมาก หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ กรรมการ 
7. นางสาวอัจฉรา  มุกดาเรือง นักวิชาการพัสดุ กรรมการ     

ปจจุบันผูรับจางไดดําเนินการกอสรางอาคารการเรียนรู  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สงมอบพื้นที่ให ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2549  การกอสรางอยูในงวดที่ 1  คือ งานปรับ
พื้นที่ทํางาน งานตอกเสาเข็ม จัดทําฐานราก ค.ส.ล. และเสาตอมอ ค.ส.ล. จนแลวเสร็จ กําหนดงานงวดที่ 1 แลวเสร็จ
ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2549    

อนึ่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร แตการแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ เปนการแตงตั้งโดยกําหนดชื่อ ดังนั้น คณะฯ จักดําเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจะเสนอ
ขอแตงตั้ง รศ.วิรัตน  สุวรรณาภิชาติ เปนกรรมการแทน ผศ.ชุติมณฑณ  บุญมากตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  
3.8 รายงานผลการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2549 

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงผลการรับนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2549 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  จําแนกตามสาขา และระบบการรับเขา ดังนี้  
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โควตาพิเศษ 
นักกีฬา ท่ี สาขาวิชา รับ

ตรง 
Admission 

(สกอ.) ร.ร.
สาธิตฯ บข. กพส. 

พ.ท.
นฐ ปกติ 

รวม
ท้ังสิ้น 

ลง 
ทะเบียน  คงเหลือ 

1 ภาษาอังกฤษ - 35 3 2 2 6 28 76 72 72 
2 เคมี - 36 - - - - - 36 32 32 
3 วิทยาศาสตรชีวภาพ - 26 - - - 19 20 65 55 54 
4 วิทยาการคอมพิวเตอร  - 38 - 2 2 10 23 75 73 73 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ภาคพิเศษ) 14 36 - - - 4 19 73 64 62 
รวมทั้งสิ้น 14 171 3 4 4 39 90 325 296 293 

รอยละของจํานวนรับรวม 4.3 52.6 0.9 1.2 1.2 12.0 27.7 100.0 91.1 90.1 

ที่มา : งานบริการการศึกษา   ขอมูล ณ วันที่ 29 มถิุนายน 2549  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.9 การดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
สืบเนื่องจากการที่ ก.พ.อ. ไดประกาศเรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่ง
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพื่อทําหนาท่ีในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย  

1. ประธานกรรมการ ตองเปนกรรมการจากสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  
2. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิท่ี 

ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวา 5 คน 
แตไมเกิน 10 คน 
 และกําหนดบทเฉพาะกาลขอ 8.1 ดังนี้   
  “การเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูเสนอขอที่ยื่นเรื่องกอนวันที่ 1 ตุลาคม 
2549 (วันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง) ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
และดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดในประกาศ ก.พ.อ. สวนหลักเกณฑในการพิจารณาใชหลักเกณฑตามที่ ก.ม.กําหนด”  
 อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 มีมติให
ใชแนวทางที่เปนประโยชนสูงสุดตอบุคลากรมหาวิทยาลัย และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป และ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2549 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2549 มีมติมอบกองการเจาหนาท่ียกราง        
ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยกําหนดวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง คือ วันที่
สํานักงานเลขานุการรับเรื่อง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป และสําหรับผูยื่นเรื่องเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ณ สํานักงานเลขานุการคณะ กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ใหดําเนินการตามมติ ก.ม.ตอไป จนกวาสภามหาวิทยาลัย
จะกําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน และขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไมตอบขอหารือ
ในประเด็นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเริ่มถือปฏิบัติ ตามประกาศ ก.พ.อ. ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป โดย
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ผูท่ีเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย กอนวันที่ 1 ตุลาคม 
2549 ใหถือปฏิบัติตามมติ ก.ม. โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2549 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 
มีมติ ไว ดังนี้  

1. แตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.กําพล  อดุลวิทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

2. มอบให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยฯ พิจารณารายละเอียดและสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
2.1. การคัดสรรบุคคลภายนอกจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ.กําหนดเพื่อแตงตั้งเปน

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
2.2. การกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
2.3. กําหนดวันที่สภามหาวิทยาลัยฯ รับเรื่องการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

และแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนตอไป  

 รองคณบดีฝายวิชาการ จึงขอแจงมติท่ีประชุม อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 10/2549 เมื่อ
วันจันทรท่ี 26 มิถุนายน 2549  ซึ่งไดพิจารณาเรื่อง การดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแลวมีมติให
มหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามแนวเลือกที่ 1 ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการสําหรับผูท่ียื่นเรื่องเสนอขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ณ สํานักงานเลขานุการคณะ ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2549 เปนตนมา 
ตามมติ ก.ม. โดย อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ และผูประสานงาน ตามบัญชีรายช่ือท่ี 
อ.ก.ม.อนุมัติไวแลว และเมื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการเสร็จแลว ผูประสานงานสรุปเสนอ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป จนกวาสภามหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.แลวเสร็จ 

2. ใหดําเนินการพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของ      
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มเติมตอไป เพื่อประโยชนสูงสุดตอบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ 

3. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง       
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ประกอบดวย  

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ  
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร    กรรมการ  
4. คณบดีคณะสังคมศาสตร   กรรมการ 
5. หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ  
6. ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  ผูชวยเลขานุการ   

โดยมีหนาท่ีพิจารณาดําเนินการคัดสรรบุคคลภายนอกจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิตามที่ ก.พ.อ.กําหนด เพื่อแตงตั้งเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการและการอื่นใดที่เกี่ยวของ และกําหนดวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องการเสนอขอ
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ตําแหนงทางวิชาการควรเปนวันที่สํานักงานเลขานุการคณะรับเรื่อง  แลวเสนอ อ.ก.ม.พิจารณากลั่นกรอง กอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป รวมถึงใหพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการที่คณะตาง ๆ เสนอขอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
พิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมตอไป หรือไมอยางไร และกรณีผูยื่นเรื่องเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2549 เปนตนมา จนกวาสภามหาวิทยาลัยฯ 
จะดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.เสร็จเรียบรอย   
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.10 กําหนดการเยี่ยมชมของคณาจารยและนิสิตโครงการ TUA 
รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  แจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน  ขอความอนุเคราะหคณะฯ ตอนรับการศึกษาดูงานของคณาจารยและนิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ TUA ในวัน
ศุกรท่ี 25 สิงหาคม 2549 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยขอใหเปนการดูงานแบบมีสวนรวมโดยใหนิสิตแลกเปลี่ยนไดมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ ดังนั้นจึงขอความรวมมือจากทุกสายวิชาดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   

3.11 กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  
รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  แจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ขอใหพิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณะฯ เพื่อรวมเปนกรรมการสอบสัมภาษณนิสิตรับทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
โดยกําหนดสอบสัมภาษณในวันที่ 15-16 และ 22 – 23 กรกฎาคม 2549 นั้น  

ฝายฯ กิจการนิสิต จึงขอความรวมมือจากสายวิชาตาง ๆ พิจารณาเสนอชื่อผูแทนสายวิชาละ 1 ทาน 
ภายในวันที่  7  กรกฎาคม 2549  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   

3.12 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2549  
รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  แจงวากําหนดการพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร ประจําป 2549 ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังนี้  
วันที่  16 กรกฎาคม 2549   - บัณฑิตคณะฯ ฝกซอมยอย ณ หองนนทรี อาคารกิจการนิสิต  
วันที่  23 กรกฎาคม 2549  - บัณฑิตคณะฯ ฝกซอมใหญ  ณ อาคารจักรพันธุเพ็ญศิริ จักรพันธุ     
วันที่  27 กรกฎาคม 2549 – บัณฑิตคณะฯ เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2549   
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   
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3.13 จํานวนนิสิตใหม โครงการ ศศ.ม. (รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ รุนที่ 2  
ผศ.นันทนา เลิศประสบสุข เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ แจง

ผลการรับนิสิตใหมโครงการ ศศ.ม. (รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ รุนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวนทั้งสิ้น 50 คน รวมกับนิสิต
โครงการฯ รุนที่ 1 จํานวน 49 คน  ปจจุบันโครงการฯ มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 99 คน   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 ขออนุมัติปริญญา วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป), วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2548 และภาคฤดูรอน ประจําป 2549  
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5/2549 เมื่อ 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 เห็นชอบในหลักการใหเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาแกนิสิตท่ีคงคาง จํานวน 3 
หลักสูตร จํานวน  23 คน และตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ท่ีสอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายท่ีควร
สําเร็จการศึกษา ภาคฤดูรอน 2549 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร รวม 1 คน นั้น  

หนวยทะเบียนนิสิต งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดตรวจสอบคุณสมบัติ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอยแลว ผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีความ
ประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะและมหาวิทยาลัย และเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระยะเวลา และขั้นตอนการดําเนินงาน จึงไดนําเวียนคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบลวงหนาแลว 
รายละเอียดดังแนบ  

อนึ่ง มีนิสิตท่ีคางจบการศึกษา หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคตน ปการศึกษา 2548 
จํานวน 1 คน คือ นายกฤษณ  กตัญูชานนท  ซึ่งกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) หนวยทะเบียนนิสิต สํานักงาน  
เลขานุการ และสํานักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบแลวขอมูลเรียบรอยแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ และพิจารณา    
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใหดําเนินการตอไป  

4.2 ติดตามการขออนุมัติปรับแผนหลักสูตร ปร.ด.(ชีวผลิตภัณฑ) เพ่ือบรรจุหลักสูตรไวในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เพ่ิมเติม 
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5/2549 เมื่อ  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 มอบใหรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย (ผศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย) ขออนุมัติปรับแผน
หลักสูตร ปร.ด.(ชีวผลิตภัณฑ) เพิ่มเติม เนื่องจากยังมิไดขออนุมัติไว แตไดดําเนินการขออนุมัติหลักสูตรใหมแบบควบคู 
สองระดับปริญญาในสาขาวิชาชีวผลิตภัณฑ เพื่อใหตรงตามแผนการดําเนินงานของคณะฯ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบใหรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ดําเนินการตอไป  
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4.3 ติดตามผลการพิจารณาหลักเกณฑการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนใน
มหาวิทยาลัย 
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5/2549 เมื่อ  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 มอบหมายใหกรรมการประจําคณะฯ และผูบริหารฝายตาง ๆ นําเอกสารรางหลักเกณฑการ
กําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ....................................,  ราง
แบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย และรางแบบสรุปการประเมินผลภาระงานขั้นต่ําในฐานะ
อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย กลับไปพิจารณาใหขอคิดเห็นเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป นั้น    

ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาใหความเห็นเปนไปอยางตอเนื่อง จึงขอติดตามเรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
ตอไป   

อนึ่ง โปรดนําเอกสารประกอบการพิจารณาตามวาระที่ 4.6 ในการประชุมครั้งท่ี 5/2549 เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2549 มาดวย     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบใหฝาย/สายวิชาตาง ๆ พิจารณาเสนอขอคิดเห็นตาง ๆ จัดสง

สํานักงานเลขานุการรวบรวมภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2549  

4.4 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ  
 ดวย ดร.ฐิติยา  แซปง อาจารย ระดับ 7 สังกัดสาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร ขออนุมัติโครงการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 404484  ช่ือวิชา พิษวิทยาสิ่งแวดลอม จํานวน 3 หนวยกิต ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา  
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2549 ถึงเดือน สิงหาคม 2550 รายละเอียดดังแนบ โดยสายวิชาวิทยาศาสตรใหความเห็นชอบ 
สํานักงานเลขานุการรับเรื่องเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549    

รองคณบดีฝายวิชาการ จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในหลักการ
กอนเนื่องจากยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการฝายวิชาการ และเมื่อแตงตั้งคณะกรรมการฝายวิชาการเรียบรอยแลวจะแจงให
ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการทราบเพื่อดําเนินการตอไป  

อนึ่ง ตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการคิดภาระงาน
สําหรับการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ ลงวันที่ 17 กันยายน 2545  กําหนดใหคณาจารยสามารถเสนอ
โครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติตามแบบฟอรม โดยโครงการที่นําเสนอจะตองเปนวิชาท่ีมีเนื้อหา 
ทันสมัย และเกี่ยวของกับรายวิชาที่รับผิดชอบในการสอน การเสนอโครงการสงไดไมเกิน 1 หนวยกิต/ภาคการศึกษา/คน 
และการขออนุมัติใหผานการพิจารณาจากสายวิชาตนสังกัด ไดปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนตุลาคม  ครั้งท่ี 2   
ภายในเดือนมีนาคมปถัดไป โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะฯ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบ และอนุมัติให อ.ดร.ฐิติยา  แซปง ดําเนินการโครงการผลิตผลงานทาง  

วิชาการในเวลาราชการปกติ รายวิชา 404484 พิษวิทยาสิ่งแวดลอม และมอบรองคณบดีฝายวิชาการดําเนินการตาม
ประกาศคณะฯ ตอไป  
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4.5 ขออนุมัติเปดรายวิชาใหมของหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  
ดวยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ขอเสนอเปดรายวิชาใหม 

สําหรับหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  จัดอยูในหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร เปนรายวิชาเฉพาะเลือก และหมวด
วิชาเลือกเสรี สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คราวประชุมครั้งท่ี 5/2549 เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2549 มีมติใหความเห็นชอบแลว จํานวน 2 รายวิชา  ดังนี้   

1. รายวิชา  02738381 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  3(3-0)  
2. รายวิชา  02738391 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร (English for Science)   3(3-0) 

สํานักงานเลขานุการ รับเรื่องเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 รายละเอียดดังแนบ   
รองคณบดีฝายวิชาการ จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในหลักการ

กอนเนื่องจากยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการฝายวิชาการ และเมื่อแตงตั้งคณะกรรมการฝายวิชาการเรียบรอยแลวจะขอ
นําเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป   
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการใหเสนอขออนุมัติเปดรายวิชา 02738381 การทองเที่ยว        
เชิงนิเวศ (Ecotourism) 3(3-0) และรายวิชา 02738391 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร (English for Science) 3(3-0) ได
โดยมอบใหรองคณบดีฝายวิชาการ นํากลับไปพิจารณาในคณะกรรมการฝายวิชาการกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาตอไป    

4.6 ขออนุมัติเปดสอนหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ปการศึกษา 2550 
ดวยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สายวิชาศิลปศาสตร แจงวามีความพรอม และตองการ

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีประสงคจะเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ณ 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งปจจุบันสายวิชาจัดการเรียน    
การสอน  ประสงคจะขอเพิ่มแผนการจัดการศึกษา โดยขอความอนุเคราะหหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ของภาควิชาการ
จัดการ คณะบริหารธุรกิจ มาจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยเปดรับนิสิตใหมตั้งแต ปการศึกษา 2550 
เปนตนไป จํานวนรับปละ 50 คน   

ดังนั้น สายวิชาศิลปศาสตร จึงขออนุมัติเพิ่มแผนการรับนิสิตใหม หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2550 พรอมนี้ไดแนบรายละเอียดหลักสูตร         
ดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบ ใหเพิ่มแผนการเปดสอนหลักสูตร บธ.บ(การจัดการ) ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยมอบสายวิชาศิลปศาสตร ดําเนินการขออนุมัติใชหลักสูตรจากคณะบริหารธุรกิจ
ตอไป 
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2. มอบฝายวิชาการดําเนินการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําและเปดสอนหลักสูตรใหม โดยเปน
หลักสูตรท่ีบูรณาการระหวางสายวิชาตาง ๆ โดยกําหนดเปาหมาย 4 หลักสูตร เนนทางสายวิชาศิลปศาสตร  2 หลักสูตร  
สายวิชาวิทยาศาสตร  1 หลักสูตร และสายวิชาคณิตศาสตรฯ 1 หลักสูตร และรวมถึงการศึกษาความเปนไปไดของการ
เปดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรดวย   

4.7 โครงการจัดหารายไดสมทบกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือการพัฒนาดาน
กายภาพและสิ่งแวดลอม (กอลฟการกุศล) 
เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบรอบ 13 ป วันที่ 31 

สิงหาคม 2549 กอปรกับนโยบายของคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประสงคท่ีจะพัฒนาคณะฯ ในดาน
กายภาพ ภูมิสถาปตย และสิ่งแวดลอมของบริเวณกลุมอาคารคณะฯ ใหมีทัศนียภาพรมรื่น สวยงาม มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานิสิต การบูรณะและปรับปรุงพื้นที่ สิ่งกอสรางของสโมสร
นิสิต และอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินงาน นั้น  

ดังนั้น ประธานจึงดําริใหมีการจัดโครงการเพื่อหารายไดตามวัตถุประสงคดังกลาว โดยจัดโครงการ
กอลฟการกุศล กําหนดการวันศุกรท่ี 25 สิงหาคม 2549   Short Gun Start เวลา 12.30 น. ณ สนามไดนาสตี้ กอลฟ แอน
คันทรีคลับ อ.บางเลน จ.นครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้   

1.   เพื่อจัดหารายไดสมทบกองทุนพัฒนาคณะฯ เพื่อการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรใน
ดานกายภาพ และสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอน  

2.   เพื่อจัดสรางโรงเรือนสําหรับอาคารกิจกรรมการพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

3.   เพื่อสรางเครือขาย และการพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร ศิษยเกา และนิสิตปจจุบัน 
ใหมีความรัก สามัคคี และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรในโอกาสวันคลาย
วันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 13 ป   

4.  เพื่อสรางความสัมพันธ และเครือขายความรวมมือระหวางชุมชน บุคคลภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โดยประมาณการรายรับจากการจําหนายบัตรประเภททีม 5 คน  (10,000 บาท) และประเภทบุคคล 
(2,000 บาท)  รวมรายรับประมาณ 500,000 บาท ประมาณการคาใชจาย ดังนี้  

1 คาใชสถานที่             35,000 บาท 
2 คาแคดดี้   (200 บาท/วัน/คน)             20,000  บาท 
3 คาอาหารและเครื่องดื่ม  (250 บาท/คน/250 คน)                62,500  บาท  
4 คาอาหารกลางวัน  (80 บาท/คน/250 คน)                 20,000 บาท 
5 คาถวยรางวัล                      10,000 บาท    
6 คาของรางวัลอื่นๆ            50,000  บาท 
7 เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                2,500 บาท  

       รวมทั้งสิ้น   200,000   บาท 
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมอบรองคณบดีฝายบริหาร และคณะกรรมการฝายกิจการพิเศษ 

ดําเนินการ   

4.8 การจัดซ้ือรถตูโดยสาร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ปงบประมาณ 2549 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับอนุมัติแผนการใชเงินรายได ปงบประมาณ 2549 เพื่อ

จัดซื้อรถตูโดยสาร ขนาด 16 ท่ีนั่ง วงเงินงบประมาณ  1,080,000 บาท และไดดําเนินการสอบราคาแลวไมไดผล เนื่องจาก
ไมมีผูเสนอราคา และจากการติดตามสอบถามบริษัทโตโยตา ทราบวารถตูโดยสารซึ่งมีฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุน มี
ราคาสูงข้ึน จึงทําใหบริษัทไมมาเสนอราคา นั้น  

ประธานจึงขอใหชะลอการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวไวกอน และขอใหพิจารณาทบทวนการ
จัดซื้อรถตูโดยสารดังกลาว ดังนี้  

1. คงรายการเดิม คือ รถตูโดยสาร ขนาด 16 ท่ีนั่ง และจัดหาเงินสมทบเพื่อใหสามารถดําเนินการ
จัดซื้อไดตามแผน  (ราคาปจจุบัน 1,106,217 บาท)    

2. ปรับรายการจากเดิมรถตูโดยสาร ขนาด 16 ท่ีนั่ง เปนรถตูโดยสาร ขนาด12  ท่ีนั่ง เพื่อใหวงเงินที่
ไดรับจัดสรรเพียงพอในการจัดซื้อ   (982,917 บาท) 

3. ปรับรายการจากเดิมรถตูโดยสาร ขนาด 16 ท่ีนั่ง เปนรถบัสขนาด 23 – 25 ท่ีนั่ง และจัดหาวงเงิน
เพิ่มใหเพียงพอในการจัดซื้อ ( 2,350,000 – 2,500,000 บาท)  

รายละเอียดประมาณการคาใชจายท้ัง 3 ทางเลือก ดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหปรับรายการจากเดิมรถตูโดยสาร ขนาด 16 ท่ีนั่ง เปนรถตูโดยสาร ขนาด
12  ท่ีนั่ง เพื่อใหวงเงินที่ไดรับจัดสรรเพียงพอในการจัดซื้อ และมอบสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการจัดซื้อตอไป  

4.9 ขออนุมัติเปดสอนรายวิชาใหมสาขาวิชาสังคมศาสตร 
ดวยสาขาวิชาสังคมศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร เสนอขอเปดรายวิชาใหมในกลุมวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา  กลุมวิชารัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร  รวม 20 รายวิชา รายละเอียด
ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20405/0288 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2549 ดังแนบ  

รองคณบดีฝายวิชาการ ไดพิจารณาและแจงขอความอนุเคราะหเปดสอนรายวิชาดังกลาว พรอม
แผนการสอนเพื่อนํามาพิจารณาการเปดสอนในรายวิชาตาง ๆ ตอไป   

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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4.10 การปรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยกําหนดแผนการจัด

การศึกษา การรับนิสิตใหม ในหลักสูตรเดิมในแตละป การขอเปดหลักสูตรใหม รวมถึงการขอหลักสูตรเดิมท่ีมีอยูแลว
ของคณะตาง ๆ ทุกระดับปริญญาตรี และการขอเปดสอนภาคปกติ/ภาคพิเศษไวแลว นั้น  

เนื่องจากผลการดําเนินงานบางสวนไมสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการดังกลาว กอปรกับการรับนิสิต
ใหมมีผลตอการไดรับจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะปงบประมาณ 2550 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการเงินเพื่อ
การศึกษา กองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต Income Contingent Loan : ICL เปนกองทุนที่ใหโอกาสกับคนได
เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดยกองทุนจะใหกูเปนคาเลาเรียนและกําหนดใหใชคืนเมื่อมีรายไดในอนาคต 
มหาวิทยาลัยจะไดรับจัดสรรงบประมาณในรูปแบบคาใชจายตอหัวนิสิตจากกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต 
(กรอ.) ซึ่งจะตองสงแผนการรับนิสิตให กรอ. ทราบและเห็นชอบ ดังนั้น เพื่อใหแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ เปนไป
อยางสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานจึงขอใหทุกฝาย/สายวิชา/สาขาวิชา ท่ีประสงคจะปรับแผนการดําเนินงาน ขออนุมัติ
ปรับแผนทั้งจํานวนรับ/หลักสูตร และอื่น ๆ เพื่อประสานงานกับกองแผนงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และขอใหทุกฝาย/สายวิชา/โครงการ นําขอมูลกลับไปพิจารณาทบทวน 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนการรับนิสิตใหม นําเสนอแผนที่ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามความ
พรอมในปจจุบัน และจัดสงสํานักงานเลขานุการ รวบรวมภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2549  

4.11 เปาหมายและผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(สําหรับหนวยงานคณะ สถาบัน สํานัก) ประจําปงบประมาณ 2549  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร แจงขอใหหนวยงานจัดสงรายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ 2549 และการจัดทํา
คํารับรองปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(สําหรับหนวยงานคณะ สถาบัน สํานัก) ประจําปงบประมาณ 
2549 ซึ่งตองมีขอมูลเปาหมาย ประจําป 2549 และขอมูลพื้นฐาน ประจําป 2546 – 2548  โดยสรุปหนวยงานจะตอง
ดําเนินการ ดังนี้  

1. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางคณบดีกับอธิการบดี   
2. จั ด ทํ า เ ป า ห ม า ย แ ล ะ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม คํ า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(สําหรับหนวยงานคณะ สถาบัน สํานัก) ประจําปงบประมาณ 2549  
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) สําหรับตัวช้ีวัดท่ีเปน 

เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ และขั้นตอนดําเนินงาน  

รายละเอียดตามขอ 1 และ 2 กําหนดสงวันที่ 8 มิถุนายน 2549  และขอ 3 กําหนดสงภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 
รายละเอียดไดแจงใหทุกฝาย/สายวิชาทราบลวงหนาแลว นั้น  
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  เนื่องจากการจัดทําเปาหมาย และผลการดําเนินงานจําเปนตองมีขอมูลท่ีชัดเจน เพื่อใชรายงานและมี
เอกสารอางอิงสําหรับการตรวจประเมิน ดังนั้น คณะฯ จึงไดแจงขอมูลใหผูบริหารทุกฝาย และสายวิชาตาง ๆ พิจารณาให
ขอมูลแลว แตยังไดรับขอมูลพรอมรายละเอียดไมครบถวน กอปรกับเวลาจัดสงลาชาแลว สํานักงานเลขานุการแจงขอ
ผอนผันการจัดสงในวันที่ 30 มิถุนายน 2549   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา      

  ท่ีประชุมพิจารณากําหนดเปาหมาย ประจําป 2549 ตามรายดัชนี โดยผูบริหารท่ีเกี่ยวของพิจารณา และ
ปรับเปาหมายใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน   

มติที่ประชุม  

1. เห็นชอบใหกําหนดเปาหมายตามรายดัชนีท่ีตองรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ และมอบเลขานุการ
นําเสนอที่ประชุมครั้งตอไป  

2. มอบผูบริหารฝาย/สายวิชาท่ีเกี่ยวของตรวจสอบและรายงานขอมูลตามแบบรายงานผลการ
ดําเนินงานรอบ 9 เดือน (เชิงปริมาณ คุณภาพ และขั้นตอนการดําเนินงาน) พรอมเอกสารอางอิง โดยจัดสงท่ีงานนโยบาย
และแผน สํานักงานเลขานุการ รวบรวมจัดสงตามกําหนด  

4.12 การเสนอชื่อผูแทนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีบันทึกที่ ศธ 0513.12502/ว 1594-2  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 เรื่อง 

ขอใหพิจารณาเสนอชื่อผูแทนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยแจง
วาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  แตงตั้ งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 ไดแตงตั้ง ผศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย  เปนผูแทนคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และตามประกาศดังกลาว วาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 กันยายน 2549 
รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้   

ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ จึงขอใหคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อขาราชการประจําโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 1 คน เพื่อเปนผูแทนคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2549  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบพิจารณาเสนอชื่อ ผศ.ดร.สิริภัทร  พราหมณีย รองคณบดีฝายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา เปนผูแทนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ในคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  

4.13 ขออนุมัติผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ  
 ดวยนายสราวุธ คลอวุฒิมันตร  อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา สายวิชา

วิทยาศาสตร ขออนุมัติโครงการผลิตผลงานทางวิชาการ รายวิชา 726381  ช่ือวิชา นิเวศวิทยา จํานวน 3 หนวยกิต 
ระยะเวลา 3  เดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2549 ถึงเดือน สิงหาคม 2549 รายละเอียดดังแนบ โดยสายวิชาวิทยาศาสตรให
ความเห็นชอบ สํานักงานเลขานุการรับเรื่องเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549    
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รองคณบดีฝายวิชาการ จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในหลักการ
กอนเนื่องจากยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการฝายวิชาการ และเมื่อแตงตั้งคณะกรรมการฝายวิชาการเรียบรอยแลวจะแจงให
ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการทราบเพื่อดําเนินการตอไป  

อนึ่ง ตามประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑการคิดภาระงาน
สําหรับการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติ ลงวันที่ 17 กันยายน 2545  กําหนดใหคณาจารยสามารถเสนอ
โครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลาราชการปกติตามแบบฟอรม โดยโครงการที่นําเสนอจะตองเปนวิชาท่ีมีเนื้อหา 
ทันสมัย และเกี่ยวของกับรายวิชาที่รับผิดชอบในการสอน การเสนอโครงการสงไดไมเกิน 1 หนวยกิต/ภาคการศึกษา/คน 
และการขออนุมัติใหผานการพิจารณาจากสายวิชาตนสังกัด ไดปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนตุลาคม  ครั้งท่ี 2   
ภายในเดือนมีนาคมปถัดไป โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะฯ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้  
1. อนุมัติหลักการให อ.สราวุธ คลอวุฒิมันตร ดําเนินการโครงการผลิตผลงานทางวิชาการในเวลา  

ราชการปกติ รายวิชา 726381 นิเวศวิทยา ในสวนของบทปฏิบัติการ จํานวน  6 บท (ไมครบ 1 หนวยกิต)  
2. ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะวาควรดําเนินการผลิตผลงานใหครบถวนทั้งรายวิชา เพื่อประโยชน

ในการเสนอขออนุมัติตําแหนงทางวิชาการในโอกาสตอไป     
3. ใหคิดภาระงานตามสัดสวนที่ไดรับอนุมัติ กรณี 0.5 หนวยกิต เทียบภาระงานให 5.5 หนวยช่ัวโมง/

ภาคการศึกษา และมอบรองคณบดีฝายวิชาการดําเนินการตอไป 

4.14 โครงการรับนิสิตโควตาพิเศษ ภ ูมิภาคตะวันตก 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี 3/2549 เมื่อ

วันที่ 22 มีนาคม 2549 พิจารณาเรื่อง ความรวมมือการรับนิสิตโควตาพิเศษแลวมีมติเห็นชอบในหลักการในการขยาย
พื้นที่เขตการศึกษาใหครอบคลุมภาคตะวันตกจากเดิมจังหวัดนครปฐม เพิ่มข้ึนอีก 4 จังหวัด คือจังหวัดสุพรรณบุรี,  
จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี โดยขอความรวมมือกับคณะในการกําหนดเกณฑในการรับ
นักเรียนโควตาพิเศษ และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ใน
การประชุม ครั้งท่ี 3/2549 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เห็นชอบใหสอบถามหนวยงานตาง ๆ เพื่อแจงจํานวนการรับ
นิสิตโครงการความรวมมือการรับนิสิตโควตาพิเศษภูมิภาคตะวันตก ประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 4 จังหวัด คือ 
จังหวัดสุพรรณบุรี,  จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 10 เขตพื้นที่การศึกษา นั้น  

คณะฯ ไดสอบถามสายวิชาตาง ๆ เพื่อแจงจํานวนรับนิสิตโควตาดังกลาวเรียบรอยแลว โดยแจงกอง
บริการการศึกษา (กําแพงแสน) เรียบรอยแลว แตเพื่อมิใหสับสนกับจํานวนรับนิสิตโควตาพื้นที่เขตจังหวัดนครปฐม และ
โควตาพิเศษปกติ ดังนั้น รองคณบดีฝายวิชาการ จึงขอนําเสนอพิจารณาเพื่อใหทบทวนและยืนยันจํานวนรับ และกําหนด
เงื่อนไขเกณฑการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม  เห็นชอบใหกําหนดจํานวนรับนิสิตใหม และเงื่อนไขการรับนิสิต ดังนี้    
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โควตาพิเศษ 
นักกีฬา เขตพื้นที ่สาขาวิชา/เงือ่นไข Admission 

สกอ. 
รับตรง/
จัดสอบ
เอง ปกติ ร.ร.

สาธิตฯ บข. กพส นฐ สพ รบ กจ รวม 
ภาคปกต ิ            

สาขาวิชาเคมี  
• คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไมนอยกวา  3.0  
• คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูดาน 
วิทยาศาสตร 2.75 ข้ึนไป  

10 - 15 1 - - 6 3 2 3 40 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  
• คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไมนอยกวา  2.5  
• คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร 2.5 ข้ึนไป  

20 - 20 1 1 1 6 6 4 6 65 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  
• คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไมนอยกวา  3.0  
• คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูดาน 
วิทยาศาสตร 2.75 ข้ึนไป  

30 - 20 1 1 1 6 3 2 3 67 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
• คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไมนอยกวา  2.5  
• คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูดาน
ภาษาตางประเทศ 2.5 ข้ึนไป   

40 - 25 1 1 1 4 3 2 3 80 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
• คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไมนอยกวา  2.5  
• คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูดาน
คณิตศาสตรและสังคมศาสตร 2.5 ข้ึนไป   

25 - 14 1 - - 2 3 2 3 50 

รวม 125 - 94 5 3 3 24 18 12 18 302 
ภาคพิเศษ             

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
• คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไมนอยกวา  3.0  
• คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูดาน 
วิทยาศาสตร 2.75 ข้ึนไป  

20 10 15 - - - 4 3 2 3 57 

รวม 20 10 15 - - - 4 3 2 3 57 
รวมทั้งส้ิน 145 10 109 5 3 3 28 21 14 21 359 

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม 2549  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2549 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พฤษภาคม 2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนพฤษภาคม 2549 

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

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนพฤษภาคม 2549 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนพฤษภาคม 2549 
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5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

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

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนพฤษภาคม 2549   
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต

เดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัด
พลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใช    
พลังงานของชาติ นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงาน สถิติขอมูล ดังนี้  
1. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา โทรศัพท) ประจําเดือนพฤษภาคม 2549  จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย 
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือนพฤษภาคม 2549  จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่7/2549  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 7/2549 ประจําเดือนกรกฎาคม 2549  กําหนดประชุมในวันจันทรท่ี 17  กรกฎาคม 
2549  เวลา 13.00 น.    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

5.4 การกําหนดระดับพ้ืนอาคารการเรียนรู    
รองคณบดีฝายบริหาร แจงขอหารือท่ีประชุมเรื่องการกําหนดระดับพื้นอาคารการเรียนรู โดยเทียบกับ

ระดับอาคารเดิม (อาคาร 3 – 4 ) เพื่อใชเปนระดับอางอิงเปนระดับฐาน 0.0  สําหรับการกอสราง ซึ่งมติท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจการจางฯ ไดเห็นชอบใหใชอางอิงจากระดับพื้นที่อาคารเดิม (กรณีท่ี 1)  เมื่อดําเนินการวัดระดับโดย
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ใชระดับพื้นที่อาคารเดิมแลว ปรากฏวา ถนนใหม-หนาอาคาร จมดินประมาณ 0.75 เมตร และหากจะปรับใหถนนเทากัน 
บันไดหนา-ขางอาคารเดิมจะเหลือ 1 ข้ัน  ท่ีปรึกษาผูควบคุมงานกอสราง นําเสนอพิจารณากรณีท่ี 2 โดยปรับรักษาระดับ
ใหถนนสูงเทากัน ผลท่ีเกิดข้ึน คือ อาคารใหม-อาคารเดิม ระดับพื้นตางกัน 0.75 เมตร และบันไดหนา-ขางอาคาร ไม
เปลี่ยนรูป    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบใหพิจารณาปรับใชในกรณีท่ี 2   

5.5 กําหนดการฉลองบัณฑิต ศวท. รุนที่ 7 ประจําป 2549 
รองคณบดีฝายบริหาร แจงกําหนดการวันฉลองบัณฑิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 

2549 กําหนดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2549  ดังนี้  
8.30 น.  บัณฑิตลงทะเบียน ท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
9.10 น.  เชิญคณาจารย และบัณฑิต มหาบัณฑิตรวมถายรูปหมู  
10.00 น.  รวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม  หอง Sc1-103 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน  โถงอาคาร 1  
13.00 – 16.30 น. ฝกซอมยอย ณ หองนนทรี อาคารกิจการนิสิต  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม รับทราบ  

ปดประชุมเวลา  16.30 น.   
 
 
 
 

 

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


