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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 9/2549  

วันจันทรที่ 18 กันยายน 2549    
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ   
4. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
5. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1.   นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดราชการ   
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ    
2. นางสาวชุติมนฑณ บุญมาก รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  
3. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
เร่ิมประชุมเวลา  13.25 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 นายวุฒิพงษ  ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร ทําหนาท่ีประธานการประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้      

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     
1.1 ประธานการประชุมคร้ังที่ 9/2549 
 เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ ติดภารกิจการนําเสนอนโยบาย

และวิสัยทัศน ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนั้น จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร ทําหนาท่ี
ประธานการประชุม ครั้งท่ี 9/2549 วันที่ 18 กันยายน 2549 แทน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ     
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1.2 แผนการเปดหลักสูตรใหมและจํานวนรับนิสิตเขาศึกษาระหวางป 2550 – 2554 
ดวยคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

เห็นชอบใหคณะ และวิทยาเขตทบทวนการรับนิสิตในระหวางป 2550 – 2554 ดังนั้น จึงขอใหคณะดําเนินการกรอก
ขอมูลการเปดหลักสูตรใหม และจํานวนรับนิสิต ระหวางป 2550 – 2554 สงใหกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 
รวบรวมภายในวันที่ 20 กันยายน 2549 นั้น  

ท่ีประชุมจึงขอใหหัวหนาสายวิชาตาง ๆ/ประธานโครงการภาคพิเศษ พิจารณาตรวจสอบและใหขอมูล
ตามแบบฟอรม ดังกลาวภายในวันที่ 19 กันยายน 2549 ดวย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

1.3 ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงความประสงค

จะขอทดลองใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะผูวิจัย ซึ่งมี
รองศาสตราจารย ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย เปนหัวหนาโครงการ และวันที่ 19 กันยายน 2549 นักวิจัยโครงการ จะมาลง
โปรแกรมดังกลาว และสาธิตการใชงานใหเจาหนาท่ีทดลองใช ดังนั้น จึงขอใหสายวิชาแจงช่ือเจาหนาท่ีรับผิดชอบ และ
จัดเตรียมเครื่องเพื่อลงโปรแกรมดวย  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่8/2549  
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 8/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 21 สิงหาคม 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข  ดังนี้  

 หนา  13  วาระที่ 4.2 ประเด็นขอ 1  จากเดิม “...รับผิดชอบหลักสูตรไดกะทันหัน...” แกไขเปน “...
รับผิดชอบหลักสูตรได”    

 หนา  15  วาระที่ 4.3 มติท่ีประชุมขอ 1 จากเดิม “...เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 เดิม และ” แกไขเปน “...
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548”     

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2549 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2544 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2544 เห็นชอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และของผูบริหาร
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ฝายตาง ๆ เปนประจําทุกเดือน และตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2546 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและ
ฝายตาง ๆ ปรับรูปแบบการรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรม
ใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนสิงหาคม
2549 เรียบรอยแลว ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 
3. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
5. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
6. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
7. สายวิชาศิลปศาสตร  
8. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
9. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ    
10. สํานักงานเลขานุการ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
  มติที่ประชุม รับทราบและขอใหฝายบริหารจัดสงรายงานตั้งแตเดือนมิถุนายน 2549 – สิงหาคม 
2549 และสายวิชาวิทยาศาสตร จัดสงรายงานเดือนสิงหาคม 2549 ในการประชุมครั้งตอไป  

3.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
   ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู  
1 หลัง งบประมาณ 50 ลานบาท ไดดําเนินการประกวดราคากอสราง และไดวาจางบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนด
คอนสตัครช่ัน 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 
โดยวาจางนายวุฒิพงษ  ประคองวิทยา และคณะ เปนที่ปรึกษาและควบคุมงานกอสราง นั้น   
   จากรายงานสรุปผลการดําเนินงาน นําเสนอโดยคุณวุฒิพงษ ประคองวิทยา ผูควบคุมงานกอสราง ใน
วันที่  12  กันยายน 2549  สรุปไดดังนี้  

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 49,999,000 บาท 
- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ    545 วัน 
- ระยะเวลาการกอสรางที่ผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549)  152 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  393 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ  12.75 % 
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- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ  13.45 %  
- เร็วกวากําหนดการ คิดเปนรอยละ   0.03 % (11 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอในรอบเดือนที่ผานมา  50 คน 
- เครื่องจักร ปนจั่น   1 ตัว 
  รถขุด (Backhoes)   1 คัน 
1. สงงานกอสราง งวดที่ 1 ไดเมื่อ   26 กรกฎาคม 2549   
2. สงงานกอสราง งวดที่ 2 ไดเมื่อ    6 กันยายน 2549  และ  
3. คาดวาจะสงมอบงานกอสรางงวดที่ 3 ไดภายในประมาณ 1 พฤศจิกายน 2549   

ปญหาและขอเสนอแนะ  
1. มีความขัดแยงในรูปแบบและรายการรายละเอียด เชน ความหนาของหลังคา Metal Sheet ท่ีระบุไว

ในรายการประกอบแบบวา หนา 8 มม. อีกทั้งไมปรากฏแบบรูปแสดงผนังโครงสรางชั้นใตหลังคา ทําใหผูรับจางตอง
จัดทําแบบกอสราง (Shop Drawing) เพื่อขออนุมัติกอนทําการกอสราง   

2. คณะกรรมการตรวจการจางฯ มีขอเสนอแนะใหผูรับจางเพิ่มจํานวนแรงงานเพื่อเรงรัดการทํางาน 
ซึ่งทําใหผูรับจางสามารถเรงรัดใหงานกอสรางมีความรวดเร็วมากขึ้น  

3. คณะกรรมการตรวจการจางฯ จะมีการประชุมสามัญประจําทุกเดือน และกรณีมีขอพิจารณาพิเศษ
จะมีการประชุมวิสามัญ  สําหรับครั้งตอไปกําหนดประชุมสามัญประจําเดือน ในวันที่ 20 กันยายน 2549  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 สรุปรายรับ – รายจาย โครงการจัดหารายไดสมทบกองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
เพ่ือการพัฒนาดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (กอลฟการกุศล)  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดโครงการจัดหารายไดสมทบกองทุนพัฒนาคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อการพัฒนาดานกายภาพและสิ่งแวดลอม (กอลฟการกุศล) เนื่องในโอกาสวันคลายวัน
สถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบรอบ 13 ป ในวันศุกรท่ี 25 สิงหาคม 2549 Short Gun Start เวลา 12.30 น. 
ณ สนามไดนาสตี้ กอลฟ แอนคันทรีคลับ อ.บางเลน จ.นครปฐม  นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอสรุปการดําเนินงาน และรายรับ-รายจาย  ขอมูล ณ วันที่ 12 
กันยายน 2549  รายละเอียดดังแนบ        

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 สรุปผลการจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครบ 13 ป 
สืบเนื่องจากวันที่ 31 สิงหาคม 2549 เปนวันคลายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ครบรอบ 13 ป  ดังนั้น คณะฯ จัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนสิริมงคล และการจัดหารายได และกิจกรรมการพัฒนาคณะ 
เพื่อสรางความสามัคคีและสมานฉันท จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้  
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วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2549  
- ตักบาตร 7.00 น.  
- การทําบุญถวายภัตราหารเพล  
- การบรรยายพิ เศษ  เรื่อง  กาวตอไปของ  ศวท .  โดย  รศ .วุฒิชัย  กปลกาญจน  รักษาการ               

รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
- กิจกรรมโครงการบุคลากรปลูกตนไม 1 คน 1 ตน   

ผลการดําเนินงานในวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ดังนี้  
ผูบริจาค     8,280  บาท 
เงินรายไดคณะฯ 20,000 บาท 
รวม 28,280 บาท  
คาใชจาย  26,790 บาท (ไมรวมโครงการปลูกตนไม) 
คงเหลือ   1,490 บาท 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 ผลสรุปโครงการสัมมาทิฐิ ผูบริหารพบบุคลากร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
ดวยประธานจัดโครงการสัมมาทิฐิ “ผูบริหารพบบุคลากรสายวิชา/สํานักงาน” โดยดําเนินการ

สัมมาทิฐิ บุคลากรสายวิชา/สํานักงาน ณ หองบรรยาย 4-103 เวลา 11.30 – 13.00 น. เพื่อแจงนโยบาย และแจงข้ันตอน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
2550 โดยขอความรวมมือจากบุคลากร เพื่อระดมสมองกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาคณะฯ  กําหนดการสัมมาทิฐิ   
ดังนี้  

2/2549 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2549   ผูบริหารพบบุคลากรสายวิชาวิทยาศาสตร 

3/2549 วันพฤหัสบดีท่ี 17  สิงหาคม  2549  ผูบริหารพบบุคลากรสายวิชาศิลปศาสตรและ
สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร   

4/2549 วันจันทรท่ี 21 สิงหาคม 2549 ผูบริหารพบบุคลากรสํานักงานเลขานุการ   

สรุปผลการประเมินโครงการสัมมาทิฐิ ท้ัง 3 ครั้ง รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 สรุปผลแบบสํารวจโครงการทัศนศึกษา ดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ตามที่ คณบดี  มอบหมายใหสํ านักงานเลขานุการ  จัด ทําร างโครงการทัศนศึกษาดู ง าน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และดูงานมหกรรมพืชสวนโลก ณ จังหวัดเชียงใหม กําหนดการในชวงระหวางวันที่ 14 – 16 
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ธันวาคม 2549 และจัดทําแบบสํารวจจํานวนบุคลากร และความคิดเห็นเพื่อเตรียมขอมูลประกอบการดําเนินงานและการ
วินิจฉัยสั่งการ นั้น   

บัดนี้ สํานักงานเลขานุการ อยูในระหวางประมวลผลขอมูลตามแบบสํารวจ จากการสงแบบสํารวจ 
คณาจารย ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 88 คน มีผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 39.8 
และจากจํานวน 35 คน มีผูประสงคเขารวมโครงการ จํานวน 32  คน คิดเปนรอยละ 91.4  และไมประสงคเขารวม
โครงการ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.6  รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 สรุปผลการประเมินผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร (ชุดเดิม) 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 7/2549 เห็นชอบให

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา และสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2548 ชวงเวลาตั้งแต 1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2549 โดยกําหนด
กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรทุกคน เปนผูกรอกแบบประเมิน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร นั้น  

บัดนี้ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา และสํานักงานเลขานุการ ไดดําเนินการสรุปผลการประเมินเสร็จ
เรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 รับทราบการขอความรวมมือปรับปรุงหลักสูตรการสอนใหมีวิชาพลศึกษาเปนวิชาบังคับเลือกใน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ดวยสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 ให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผลการพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการของโครงการและวงเงินงบประมาณ
ประจําป ตามแผนยุทธศาสตร 4 ป สรางกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 – 2551) ซึ่งในยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬา
ข้ันพื้นฐาน  แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการพลศึกษาในสถานศึกษา  มีโครงการท่ี เกี่ ยวของกับ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการอุดมศึกษา คือ โครงการปรับหลักสูตรการสอนระดับอุดมศึกษาใหมีวิชาพลศึกษา
เปนวิชาบังคับเลือก ดังนั้น จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับหลักสูตรการสอนระดับอุดมศึกษาใหมีวิชาพลศึกษา
เปนวิชาบังคับเลือกในหลักสูตรดวย รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(2)/ว 397 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.9 รับทราบคูมือการจัดทําขอเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม  
ตามที่รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน  รองอธิการบดีฝายบริหาร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการใน

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แจงวาสํานักงานนโยบายและแผนฯ เปดโอกาสใหภาครัฐ เอกชน องคกรเอกชน
ดานสิ่งแวดลอม องคกรปกครองทองถิ่น และองคกรตางๆ ท่ีเปนนิติบุคคล ไดเขามามีสวนรวมในการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle : PPP) โดยไมซ้ําซอน
กับการจัดสรรงบประมาณปกติ ดังนั้น จึงขอมอบคูมือการจัดทําขอเสนอโครงการที่จะขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม 
เพื่อใหหนวยงานใชประโยชน จํานวน 1 เลม นั้น      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.10 รับทราบสรุปขอบังคับ ก.พ.อ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกสั่งใหออกจาก
ราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก พ.ศ. 2549 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงจัดสงขอบังคับ ก.พ.อ. วาดวยการอุทธรณและ

การพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก พ.ศ. 2549  ประกาศ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2549 รายละเอียดตามหนังสือดวนที่สุด ท่ี ศธ 
0509.6(1.2) /ว  1119 ลงวันที่  10 สิงหาคม  2549 โดยมีสาระสํา คัญตามรายละเอียดท่ีสํ านักงานกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรุปเรียบรอยแลว ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.11 กําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  26  ก.ย. 2549 
ดวยรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ แจงกําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. วันที่ 26 

กันยายน 2549 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยมีคณะผูประเมินที่จะมาเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 2 
ทาน คือ ศ.นพ. อาวุธ  ศรีศุกรี และ ผศ.พญ.นันทนา  ศิริทรัพย  นั้น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขอใหเตรียมการ และดําเนินการที่เกี่ยวของ ดังนี้     
1) บรรยายสรุปผลการดําเนินงานและแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีไดเสนอไวตามคําแนะนําของคณะ     

ผูประเมินจาก สมศ. (ควรแสดงใหเห็นพัฒนาการตั้งแต  ปการศึกษา 2544, 2547, 2548)  
2) นําคณะผูประเมินเยี่ยมชมจุดเดนที่นาสนใจของหนวยงาน  
3) จัดอาจารยและนิสิตใหคณะผูประเมินฯ สัมภาษณ บริเวณหองประชุมวิชาการ ช้ัน 2 อาคารศูนย

มหาวิทยาลัย เวลา  13.30 - 15.00 น.  
1. อาจารย 3 คน  (อ.ดร.ลักษณา  กันทะมา, อ.ภัทรภร  รักเรียน, อ.แสงแข  สุวรรณสุนทร) 
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2. นิสิต ระดับปริญญาตรี 2 คน (สาขาศิลปศาสตร (1), สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ (1) ระดบั
ปริญญาโท  1  คน  (สาขาพฤกษเศรษฐกิจ)   

4) แจงรายละเอียดกําหนดการเยี่ยมชมของหนวยงานใหวิทยาเขตทราบดวย  
5) ขอเชิญผูบริหารของหนวยงานรวมตอนรับคณะผูประเมินฯ ท่ีหองประชุมวิชาการ ช้ัน 2  อาคาร

ศูนยมหาวิทยาลัย เวลา  09.00 - 10.00 น. และรวมรับประทานอาหารกลางวันที่ช้ันลอย อาคาร
ศูนยมหาวิทยาลัย  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบและขอใหผูบริหารทุกฝาย/หัวหนาสายวิชา/เลขานุการคณะ รวมใหการ
ตอนรับตามวัน/เวลาดังกลาวดวย  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 การเขารวมเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและ

สงเสริมทองถิ่น 
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2549 เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2549 พิจารณา 

เรื่อง การเขารวมเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและสงเสริมทองถิ่น 
แลวมีมติเห็นชอบในหลักการใหความรวมมือเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักสูตร โดยมอบคณบดีประสานงานกับ
หัวหนาสายวิชาตาง ๆ เพื่อพิจารณาบุคคล ซึ่งยินดีรับเปนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 2 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน
สอดคลองกับหลักสูตรและเกณฑของ สกอ. โดยอยูบนพื้นฐานของการไดรับประโยชนรวมกันอยางเหมาะสม  นั้น  

   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดแจงใหประธานคณะทํางานจัดทําหลักสูตรสหวิทยาการ สาขา
การพัฒนาและสงเสริมทองถิ่น มก.กพส.  ทราบผลมติท่ีประชุม ดังนี้    

1. เห็นชอบใหอาจารยวลี  สงสุวงค และผูชวยศาสตราจารยนันทนา  เลิศประสบสุข เปนอาจารย
สนับสนุนหลักสูตรได  

2. เห็นชอบในหลักการใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รวมเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน และสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน โดย
มีขอพิจารณา ดังนี้  
2.1 ขอเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 2 ทาน โดยจะขอแจงช่ือภายหลัง   
2.2 ขอมีสวนรวมในการสอนรายวิชา/การสรางรายวิชาใหมตามศักยภาพเพื่อความกาวหนาทาง

วิชาการของคณะฯและอาจารยประจํา อาทิ รายวิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน  

2.3 ขอมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการหลักสูตร/โครงการตามความเหมาะสมในฐานะที่
เปนหนวยงานหนึ่งซึ่งรับผิดชอบหลักสูตร   

อนึ่ง ตามขอ 2.1 คณะไดสอบถามคณาจารย จํานวน 7 คน  และมีผูตอบรับเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
จํานวน 5 คน  ไดแก  รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย, รศ.พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน, รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพาย,  ผศ.ดร.        
จงรักษ  แกวประสิทธิ์  และ ผศ.ชุติมนฑณ   บุญมาก   
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ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

4.2 รายงานขอมูลกรอบภารกิจของศูนยปฏิบัติการวิจัยพ้ืนฐาน  
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2549 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 

พิจารณาเรื่อง ทบทวนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน โดยมีมติเห็นชอบใหยกเลิก
การชะลอการดําเนินงานของศูนย ตามมติคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 เดิม  
และ มอบรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพัฒนางานศูนยปฏิบัติการวิจัยพื้นฐาน พิจารณาและ
นําเสนอขอมูลกรอบภารกิจตาง ๆ ของศูนยในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งตอไป    

เนื่องจากฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพัฒนางานศูนยปฏิบัติการวิจัยพื้นฐาน ยังมิได
นําเสนอกรอบภารกิจของศูนยปฏิบัติการวิจัยพ้ืนฐาน ดังนั้น จึงขอติดตามในวันประชุม  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
เนื่องจากรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไมเขาประชุม ดังนั้นจึงขอเลื่อนการติดตามไปในครั้ง

ตอไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.3 การเสนอชื่อศิษยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดีเดนพรอมผลงาน    
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 8/2549 พิจารณาเรื่อง การเสนอชื่อศิษยเกา

ดีเดนพรอมผลงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามกําหนด และปฏิบัติงานในหนวยงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนนิสิตเกาดีเดน
ประจําป 2550 กําหนดเสนอชื่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 แลวมีมติมอบกรรมการทุกทานนํากลับไปพิจารณาเสนอ
ช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑและปฏิบัติงานภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายในวันที่ 5 กันยายน 
2549 นั้น  

บัดนี้ครบกําหนดเวลาแลว ไมมีผูพิจารณาเสนอชื่อศิษยเกาดีเดนตามกําหนดภายในวันที่ 5 กันยายน 
2549     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยไมพิจารณาเสนอชื่อศิษยเกาดีเดน    

4.4 ขอยายหลักสูตร/สาขาวิชา 
ดวย น.ส.มนัสยา  สิงโต นิสิตช้ันปท่ี 3 รหัสประจําตัว 47161716 สายวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตร วท.บ.

(วิทยาศาสตรชีวภาพ) คะแนนเฉลี่ย 2.59  ขอยายมาศึกษาในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป วิชาเอกเคมี 
ฝายเลขานุการ ตรวจสอบแลวมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ โดยผานความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
ท่ัวไป และหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร เรียบรอยแลว  
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อนึ่ง ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ขอ 16.2.1 
การยายสาขาวิชาเอกจะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชาเจาสังกัดเดิม หัวหนาภาควิชาเจาสังกัด
สาขาวิชาเอกใหม และคณะกรรมการประจําคณะฯ รายละเอียดดังแนบ     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.5 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    
ดวยมีขาราชการ สังกัดสายวิชาตาง ๆ นําเสนอประวัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอกําหนด

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้   
1. นางสาวมาลี  ศรีสดสุข  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3517 ตําแหนง อาจารย 

ระดับ 7 ข้ัน 26,150 บาท (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549) สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง
อาจารย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2537 รวมเปนเวลา 11 ป 10 เดือน 17 วัน นับถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2549 (วันที่สํานักงาน
เลขานุการรับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยใน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
 อนึ่ง เอกสารผลงานทางวิชาการที่นําเสนอไมครบถวน ขาดใบรับรองการมีสวนรวมในผลงานทาง
วิชาการ ดังนั้นจึงแจงให อ.ดร.มาลี  ศรีสดสุข จัดสงใบรับรองการมีสวนรวม ซึ่งไดนําสงสํานักงาเลขานุการ เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2549 ดังนั้นวันที่สํานักงานเลขานุการรับเรื่องท่ีครบถวนจึงเปนวันที่ 15 กันยายน 2549  

2. นายวุฒิพงษ  ศิลปวิศาล  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3818 ตําแหนง อาจารย 
ระดับ 7  ข้ัน 20,290 บาท (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549) สังกัดสาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง  อาจารย  
เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2539 รวมเปนเวลา 10  ป 3 เดือน 15 วัน นับถึงวันที่ 11 กันยายน 2549 (วันที่สํานักงาน
เลขานุการ รับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใน
สาขาวิชาเคมี 

3. นายนพพร  รัตนชวง  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3784 ตําแหนง อาจารย 
ระดับ 7  ข้ัน 20,710 บาท (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549) สังกัดสาขาวิชาฟสิกส สายวิชาวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง  อาจารย  
เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2539 รวมเปนเวลา 9  ป 9 เดือน 8 วัน นับถึงวันที่ 12  กันยายน 2549 (วันที่สํานักงานเลขานุการรับ
เรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาฟสิกส  

4. นางวลี  สงสุวงค ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3503 ตําแหนง อาจารย ระดับ 
7  ข้ัน 22,860 บาท (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549) สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ สายวิชาศิลปศาสตร ดํารง
ตําแหนง  อาจารย  เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2537 รวมเปนเวลา 12  ป 3 เดือน 14 วัน นับถึงวันที่ 14  กันยายน 2549 (วันที่
สํานักงานเลขานุการรับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง                     
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร    

5. น.ส.กาญจนา  โรจนพานิช  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 4175 ตําแหนง 
อาจารย ระดับ 7  ข้ัน 19,440 บาท (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549) สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย สายวิชาศิลปศาสตร ดํารง
ตําแหนง  อาจารย  เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2540 รวมเปนเวลา 9 ป 2 เดือน 25 วัน นับถึงวันที่ 15 กันยายน 2549 (วันที่
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สํานักงานเลขานุการ รับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาวิชาภาษาไทย  
 อนึ่ง หัวหนาสายวิชาตนสังกัด ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานสอน และผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ
อนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการเรียบรอยแลว และตามหลักวิธีปฏิบัติจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบ ดังนั้นจึงขอเสนอแบบ กม. 03 และผลงานทางวิชาการมาพรอมนี้   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแบบ ก.ม. 03 และผลงานทางวิชาการ ของคณาจารยจํานวน 5 ราย ดังนี้  

แบบ ก.ม.03 และผลงานทางวิชาการของ อ.ดร.มาลี  ศรีสดสุข   
1. แบบ ก.ม. 03  

- ขอ 2.4 อายุราชการ ใหนับตั้งแตดํารงตําแหนง อาจารย  
- ขอ 3 ภาระงานยอนหลัง 3 ป ใหนับตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2546 ถึง ภาคปลาย ปการศึกษา 

2548 และใหขีดเสนปดตารางในหนา 2 และหัวตารางหนา 3 ดวย  
- ขอ 3.3 ใหยายภาระงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ไปอยูในขอ 3.1 ภาระงานสอน เชน ขอ 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7, 3.3.12 เปนตน  
- ขอ 4.1.1.1 ใหตรวจสอบป พ.ศ. ใหถูกตองตรงกับเอกสารหมายเลข 1 โดยเขียนรายละเอียด

ใหสอดคลองตรงกัน ตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง และใหตัดขอความ จํานวน 1 
หนวยกิต ออก  

2. ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข 1 ใหระบุป พ.ศ. ตรงตามรายละเอียดใน ก.ม.03 โดยแนบ 
Course Syllabus ดวย  

3. การอางอิงในบรรณานุกรมของเอกสารผลงานวิชาการขอใหตรวจสอบใหถูกตองตามหลักการ
เขียนเอกสารอางอิง เชน การเวนวรรค, การอางอิงท่ีมาจาก web site และในกรณีท่ีอางอิง web site 
โดยมีการเชื่อมโยงอัตโนมัติ (ขีดเสนใต) ขอใหปลดการเชื่อมโยง (ไมขีดเสนใต), การอางอิงท่ีมา
ของภาพ ใหระบุเลขหนาดวย เปนตน   

แบบ ก.ม.03 และผลงานทางวิชาการของ อ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล   
1. แบบ ก.ม. 03  

- ขอใหใชแบบอักษรขนาดเดียวกัน และควรจัดรูปแบบใหเหมาะสม ไมจําเปนตองกําหนด
รูปแบบหนา-หลังเทากัน เนื่องจากทําใหรูปแบบ วรรคตอนไมเหมาะสม สวยงาม  

- ใหตรวจสอบคุณวุฒิ ใหตรงตามคําสั่งบรรจุ, และการพิมพช่ือยอคุณวุฒิรูปแบบตางกัน เชน 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร), วท.ม.(เคมีอินทรีย) เปนตน         

- หนา 2 ใหมีเสนปดตาราง และใหเพิ่มหัวตารางขอ 3.1 ในหนา 3  
- ขอ 3.4 งานบริหาร ใหปดวงเล็บหลังวันที่ของคําสั่ง และใหระบุวัน/เดือน/ป เริ่มตน - สิ้นสุด

การดํารงตําแหนงเพิ่มเติม  
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- ขอ 4.1.1.1 ควรเขียนรายละเอียดใหสอดคลองตรงกันกับปกเอกสารหมายเลข 1 โดยเขียนตาม
หลักของการเขียนเอกสารอางอิง  

- แกไขคําผิด ขอ 19 หนา 5 
2. เอกสารทางวิชาการ  

- การอางอิงท่ีมาจาก web site ในเนื้อหาควรอางอิงใหถูกตองตามหลักการเขียน และใหมี  
อางอิงในบรรณานุกรมทายบท หรือทายเลมของเลมเพิ่มเติม โดยตรวจสอบใหถูกตองตาม
หลักการเขียนเอกสารอางอิง   

- การอางอิงภาพ ซึ่งใชรูปจาก, ท่ีมา ควรเลือกใชแบบเดียวกัน (แนะนําใหใชท่ีมา)   
- หนาปกของเอกสารหมายเลข 1 ควรระบุ จ.นครปฐม และป พ.ศ. 2548  
- เอกสารหมายเลข 2 ในคํานําควรระบุ เดือน/พ.ศ. ดวย  

แบบ ก.ม.03 และผลงานทางวิชาการของ อ.นพพร  รัตนชวง   
1. แบบ ก.ม. 03  

- ใหตรวจสอบคุณวุฒิ ใหตรงตามคําสั่งบรรจุ, และการพิมพช่ือยอคุณวุฒิรูปแบบตางกัน เชน 
กศ.บ. (ฟสิกส), วท.ม.(ฟสิกส),  และใหแกไข วท.บ. เปน วท.ม. เปนตน         

- ขอ 2.4 อายุราชการ ใหนับตั้งแตดํารงตําแหนง อาจารย  
- ขอ 2.5.3 ตรวจสอบ วันเริ่มดํารงตําแหนง ผูประสานงานสาขาฟสิกส ไมสอดคลองกับคําสั่ง  
- ขอ 3 ภาระงานยอนหลัง 3 ป ใหนับตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2546 ถึง ภาคปลาย ปการศึกษา 

2548  
- ขอ 3.3 ใหยายภาระงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ไปอยูในขอ 3.1 ภาระงานสอน เชน ขอ 3.3.1 เปนตน  
- ขอ 3.4 ใหอางอิงคําสั่ง/ประกาศเพิ่มเติม  
- ขอ 4.1.1.1 ระบุใหตรงกับปกเอกสารหมายเลข 1 โดยเขียนรายละเอียดใหสอดคลองตามหลัก

ของการเขียนเอกสารอางอิง 
- แกไข ขอ 4.1.1.1 หมายเหตุ ตั้งแต “เนื้อหาของเอกสารครอบคลุม 1 ใน 2 ของรายวิชานี้” เปน 

“คิดเปนเนื้อหาของเอกสาร ประมาณ 1.5 หนวยกิต  
- แกไข ขอ 4.1.2.2 แกไขรูปแบบใหถูกตองตามหลักการเขียนเอกสารอางอิง    

2. ผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข 1 ใหตรวจสอบเอกสารการใชสัญลักษณท่ีใชแสดงในภาพ
ตาง ๆ เชน หนา 98, 100, 106, สัญลักษณ  R1, V1, F1, A1  รูปแบบที่ใชท่ีถูกตองควรเปน R1 ,  V1, 
F1, A1  เปนตน และการการพิมพข่ือตาราง ควรอยูดานบน เชน หนา 98  เปนตน  

3. หนา 42 จากสมการดูรูป 2 ควรเปน 4.2        

แบบ ก.ม.03 และผลงานทางวิชาการของ อ.วลี  สงสุวงค   
- ขอ 1.3 ใหตรวจสอบชื่อยอคุณวุฒิ ใหถูกตอง เชน วท.บ  ตองมีเครื่องหมายมหัพภาค  เปน วท.บ.  

เปนตน    
- ขอ 2.4 อายุราชการ ใหระบุ ป และ เดือน   
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- ขอ 3.1 งานสอน ใหตรวจสอบแกไขรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหถูกตอง
เรียงลําดับใหสอดกัน  เรียงลําดับตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2546 ถึง ภาคปลาย ปการศึกษา 2548  
และใหเพิ่มเติมเลขหมูเรียนใหครบถวนทุกรายวิชา, ปรับแกไขการพิมพภาค/ปการศึกษา โดยใช 
เปน ตน/2546 แทน ตน/2546-2547   

- ขอ  3.3 ใหยายภาระงานที่ เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ไปอยูในขอ 3.1 งานสอน เชน ขอ 3.3.4   เปนตน  

- ขอ 3.5 ใหระบุปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห เพิ่มเติมใหครบถวน เชน ลําดับขอ 3.5.1 และ 3.5.2  
- ใหตรวจสอบการใชวรรคตอน การจัดรูปแบบใหเหมาะสม สวยงาม   
- ขอ 3.5.11 ควรยายไปเปน 3.4.2  
- ใหตรวจสอบและเพิ่มเติมปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาหใหครบถวนทุกภาระงาน  
- ขอ 4.1.1.1 ระบุใหตรงกับปกเอกสารหมายเลข 1 โดยเขียนรายละเอียดใหสอดคลองตามหลักของ

การเขียนเอกสารอางอิง และควรปรับแกไขป พ.ศ. จาก 2549 เปน 2548 และแนบ Course 
Syllabus มาดวย  

แบบ ก.ม.03 และผลงานทางวิชาการของ อ.กาญจนา  โรจนพานิช    

1.  แบบ ก.ม.03  
- ขอใหจัดรูปแบบใหเหมาะสม ไมจําเปนตองกําหนดรูปแบบหนา-หลังเทากัน เนื่องจากทําให

รูปแบบ วรรคตอนไมเหมาะสม สวยงาม  
- ขอ 3.1 งานสอน ใหตรวจสอบการพิมพภาค/ปการศึกษา โดยปรับแกไขเปน ตน/2546 แทน 

ตน/2546-2547  เปนตน  
- หนา 3-4  ตรวจสอบเลขลําดับขอภาระงานขอ 3.2, 3.3, 3.4  และขอยอย ใหถูกตองตรงกัน  
- ใหตรวจสอบและเพิ่มปริมาณเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมตามภาระงาน ตั้งแตหนา 3 – 11  
- หนา 4 ตัดขอ 3.4.6 ออก  
- ขอ 4.1.1.1 ควรแกไขป พ.ศ. จาก 2549 เปน 2548 และตัดคําวา รหัสวิชา ในวงเล็บออก และ

ควรเวนวรรคหลังคําวาสายวิชาศิลปศาสตร และเพิ่มขอความ เอกสารหมายเลข 1  
- ขอ 4.1.2.1 ปรับแกไขโดยเขียนตามหลักการเขียนเอกสารอางอิง และใหสอดคลองกับปกของ

เอกสาร โดยระบุเปนเอกสารหมายเลข 2  
- ขอ 4.1.2.2 ใหเพิ่มเปนเอกสารหมายเลข 3  

2.  เอกสารผลงานวิชาการ  
- เอกสารหมายเลข 1 ใหปรับแกไขปกใหสอดคลองกับขอ 4.1.1.1 ในแบบ ก.ม.03 , การ

เรียงลําดับหนวยงานใหเริ่มจากสายวิชา  คณะ และมหาวิทยาลัย  
- เอกสารหมายเลข 1 ใหสําเนา Course Syllabus ภาคปลาย ปการศึกษา 2548 แนบมาดวย      
- เอกสารหมายเลข 2 ใหแกไขคําผิด จากสายวิชศิลปศาสตร เปน สายวิชาศิลปศาสตร,  หนา 

173 ใหแกไขคําผิด  
- เอกสารหมายเลข 3 ใหสําเนาเพิ่มหนาสารบัญแนบมาดวย    
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มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป  

4.6 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย   
ดวยมีขาราชการ สังกัดสายวิชาตาง ๆ นําเสนอประวัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอกําหนด

ตําแหนง รองศาสตราจารยในสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้   
1. นางสาวศิริลักษณ  เอี่ยมธรรม  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3519 ตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ข้ัน 19,220  บาท (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549) สังกัดสาขาวิชาพันธุศาสตร สายวิชา
วิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  เมื่อวันที่  27  มีนาคม 2546 รวมเปนเวลา 3 ป 5 เดือน 17 วัน นับถึงวันที่ 
12 กันยายน 2549 (วันท่ีสํานักงานเลขานุการ รับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาพันธุศาสตร  

2. นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 3524  ตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ข้ัน 28,090 บาท (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549) สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร สายวิชา
คณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม 2544 รวมเปนเวลา 4 ป 8 
เดือน 25 วัน นับถึง วันที่ 13 กันยายน 2549 (วันที่สํานักงานเลขานุการรับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร  
 อนึ่ง หัวหนาสายวิชาตนสังกัด ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานสอน และผลงานทางวิชาการที่เสนอขอ
อนุมัติดํารงตําแหนงทางวิชาการเรียบรอยแลว และตามหลักวิธีปฏิบัติจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อใหความเห็นชอบ ดังนั้นจึงขอเสนอแบบ กม. 03 และผลงานทางวิชาการมาพรอมนี้   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแบบ ก.ม. 03 และผลงานทางวิชาการแลว ใหแกไข ดังนี้  

แบบ ก.ม.03 และผลงานของ ผศ.ดร.ศิริลักษณ  เอี่ยมธรรม  

1.  แบบ ก.ม.03   
- ขอใหจัดรูปแบบใหเหมาะสม ไมจําเปนตองกําหนดรูปแบบหนา-หลังเทากัน เนื่องจากทําให

รูปแบบ วรรคตอนไมเหมาะสม สวยงาม  
- ขอ 1.3 ใหปรับแกไขยอหนาใหตรง และ ลําดับที่ 1.3.2 และ 1.3.3 ใหปรับระยะหางระหวาง

บรรทัดใหเทากันทั้งตาราง   
- ขอ 3.1 งานสอน ใหตรวจสอบการพิมพภาค/ปการศึกษา โดยปรับแกไขเปน ตน/2546 แทน 

ตน/2546-2547  เปนตน   
- ขอ 3.2 ลําดับขอยอยจาก 3.2.1 ควรใช 3.2.1.1 แทนการใชเริ่มตนเลข 1  ใหม  
- ขอ 3.2.2 ลําดับขอยอยตอมาควรใช  3.2.2.1 แทนการเริ่มตนเลข 1 ใหม และใหปรับแกไขการ

เขียนตามหลักการเขียน เอกสารอางอิง  
- ขอ 3.3  ใหยายภาระงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ไปอยูในขอ 3.1 ภาระงานสอน เชน ขอ 3.3.1, 3.3.6, 3.3.7 และ 3.3.8  เปนตน  
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- ใหตรวจสอบและเพิ่มปริมาณเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมตามภาระงาน ตั้งแตหนา 5 – 6   และ
ระบุเลขที่คําสั่ง/ประกาศ ในขอ 3.3.15 – 3.3.16  

- ขอ 4.2.1.  และ 4.2.1.1 แกไขจากเอกสารประกอบการสอน เปนเอกสารคําสอน   
- ขอ 4.2.1.1.  แกไขเอกสารประกอบการสอน พันธุวิศวกรรม I  เปน  เอกสารคําสอน รายวิชา 

730456  พันธุวิศวกรรม I   และตรวจสอบใหตรงกับปกเอกสารหมายเลข 1  
- ขอ 4.2.3.1 – 4.2.3.4  ตรวจสอบและปรับแกไขโดยเขียนตามหลักการเขียนเอกสารอางอิง   

2.  เอกสารผลงานวิชาการ  
- เอกสารหมายเลข  1 ตรวจสอบการอางอิงท่ีมาของภาพใหถูกตองตามหลักการเขียน

เอกสารอางอิง 

แบบ ก.ม.03 และผลงานของ ผศ.ชุติมณฑน  บุญมาก  

 1.  แบบ ก.ม.03  
- ขอใหจัดรูปแบบใหเหมาะสม ไมจําเปนตองกําหนดรูปแบบหนา-หลังเทากัน เนื่องจากทําให

รูปแบบ วรรคตอนไมเหมาะสม สวยงาม  
- ขอ 1.3.1  แกไข เศรษฐศาสตรบัณฑิต เปน เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
- ขอ 2.4 ใหนับอายุราชการเริ่มตั้งแตดํารงตําแหนงอาจารย (ตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2538)    
- ขอ 2.5 ไมตองขีดเสนใต   
- ขอ 3.1 งานสอนใหนับตั้งแตภาคตน/2546 ถึง ภาคปลาย/2548,  รายวิชา 999211 ภาคปลาย/

2547 ปรับชื่อวิชาใหเยื้องตรงกัน  และขีดเสนใตจบตารางในหนา 2     
- ตารางรายละเอียดประธานที่ปรึกษาปญหาพิเศษฯ ภาคตน/2548, ภาคปลาย/2548 และ ภาค

ฤดูรอน/2549 เพิ่มเติมช่ือนิสิต 2 คน คือ นายสุทธิพันธุ และ 9 นายประมุข       
- ขอ 3.3, 3.4 และ 3.5  ลําดับขอยอยควรใช 3.X.1 แทนการใชเริ่มตนเลข 1  ใหม   
- ใหตรวจสอบและเพิ่มปริมาณเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมตามภาระงาน ตั้งแตหนา 4 – 7   
- ขอ 4.2.1.1.  ตรวจสอบรายละเอียดใหตรงกับปกเอกสารหมายเลข 1   
- ขอใหตรวจสอบเนื้อหาเอกสารคําสอนตามเอกสารหมายเลข 1 ไมสอดคลองกับ Course 

Syllabus  
2.  เอกสารผลงานวิชาการ  

- เอกสารหมายเลข 1 และ 2 ตรวจสอบลําดับภาพที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งมีเลขลําดับภาพซ้ํากัน 
และบางภาพไมมีลําดับ,  บรรณานุกรม  ควรตรวจสอบใหถูกตองตามหลักการเขียน
เอกสารอางอิง 

- Course Syllabus ท่ีแนบมาไมมีการลงนามอาจารยประจําวิชา  
- ปกเอกสารหมายเลข 1 ควรระบุป พ.ศ. เพิ่มเติม,  คํานํา ควรแกไขจากผูเรียบเรียง เปนช่ือ และ

ในเนื้อหาคํานําควรเปลี่ยนจากผูเรียบเรียงเปนขาพเจาแทน   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป    
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4.7 แผนแมบทดานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พ.ศ. 2550 – 2553 
ดวยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ ขอนําเสนอรางแผนแมบทดานบริการวิชาการ คณะ

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (พ.ศ. 2550 – 2553) เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ    

4.8 กําหนดการตรวจเยี่ยมของคณะผูประเมินภายนอกจาก สมศ.  
สืบเนื่องจากเรือ่งแจงเพือ่ทราบ วาระที่ 3.11 แจงกําหนดประเมินคุณภาพภานอกจาก สมศ. ในวันที่ 26 

กันยายน 2549 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. และรายละเอียดท่ีวทิยาเขตกําแพงแสน ขอใหเตรียมจัดทํารายละเอียดตาง ๆ 
และพิจารณากําหนดการที่นําคณะผูประเมินเยี่ยมชมในชวงเวลาดังกลาว นั้น 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอรางกําหนดการเยี่ยมชมหนวยงานที่จะเปนจุดเดนของคณะฯ  
ดังนี้    
  วันที่ 26  กันยายน 2549  

 13.30  น. คณบดีกลาวตอนรับและบรรยายสรุปผลการดาํเนินงานและการ  
     ติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง (หองประชุม  SC4-111)  
   13.50 -15.00  น. เยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้ 
     - หองสารสนเทศ  
     - หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  
     - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
     - หองปฏิบัติการและหองวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา  
     - หองปฏิบัติการและหองวิจัยสาขาวิชาชีวเคมี   

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

4.9 การแตงตั้งอนุกรรมการการปฏิบัติราชการระดับคณะ สํานัก สถาบัน 
ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.10102/6056 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 เรื่อง ขอใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

พัฒนาการปฏิบัติราชการ ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และเพื่อใหการวางแผน การจัดทําคํารับรองและการติดตามขอมูล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานดําเนินภารกิจไดตามความเหมาะสม ซึ่งท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 
5/2549 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549  ไดมีมติใหคณะ สํานัก สถาบัน ดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการ ระดับคณะ สํานัก สถาบัน และจัดสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ มายังสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น  
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เนื่องจากการจัดทําคํารับรองและการติดตามขอมูล การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวเกี่ยวของ
กับทุกฝาย สายวิชา และสํานักงาน ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงควรใหผูบริหารทุก
ระดับพิจารณาเสนอชื่ออนุกรรมการในสวนที่เกี่ยวของ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา โดยเสนอแตงตั้ง  ดังนี้  
1.  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เปน ประธานคณะอนุกรรมการ  
2.  รองคณบดีทุกฝาย    เปนอนุกรรมการ  
3.  หัวหนาสายวิชา     เปนอนุกรรมการ 
4.  ผูทรงคุณวุฒิ (ผศ.นันทนา  เลิศประสบสุข)  เปนอนุกรรมการ  
5.  ผูแทนคณาจารย (ผศ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน)  เปนอนุกรรมการ  
6.  เลขานุการคณะฯ     เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  
7.  หัวหนางานนโยบายและแผน   เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  
8.  น.ส.สุพัตรา   เติมคุณานนท     เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนสิงหาคม 2549  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนสิงหาคม 2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนสิงหาคม 2549 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สิงหาคม 2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนสิงหาคม 2549 

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

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

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
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7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2549 ประจําเดือนสิงหาคม 2549 

รายละเอียดจักนําเสนอในวันประชุม  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนสิงหาคม 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) ประจําเดือนสิงหาคม 2549  จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย 
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนสิงหาคม 2549 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่10/2549  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 10/2549 ประจําเดือนตุลาคม 2549 กําหนดประชุมในวันจันทรท่ี 16 ตุลาคม 2549 
เวลา 13.00 น.    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ปดประชุมเวลา  18.10 น.   
 

 

 

 

 

 

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


