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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 9/2549 วาระพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549    
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. น.ส.อัจฉริยา ปราอริพาย (แทน) 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 เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
เร่ิมประชุมเวลา  14.30 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 นายชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี้      

วาระที่  1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่9/2549  
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 9/2549 เมื่อวันจันทรท่ี 18 กันยายน 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข  ดังนี้  

 หนา  3  วาระที่ 1.3 บรรทัดท่ี 3  จากเดิม “รองศาสตราจารย ดร.ชุลีรัตน ...” แกไขเปน “รองศาสตราจารย 
ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย...” 

 หนา  6  วาระที่ 3.4 บรรทัดท่ี 4 จากเดิม “การบรรยายพิเศษ เรื่อง กาวตอไปของ ศวท. โดย  รศ.วัฒนา 
สวรรยาธิปตย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” แกไขเปน  “การ
บรรยายพิ เศษ  เรื่อง  กาวตอไปของ  ศวท .  โดย  รศ .วุฒิ ชัย  กปลกาญจน  รักษาการรองอธิการบดีฝายบริหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 
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  บรรทัดท่ี 10 – 11 จากเดิมตัดขอความ “(ไมรวมโครงการปลูกตนไม)” จากรวม 28,280 
บาท  ไปไวหลังคาใชจาย 26,790 บาท แทน  

 หนา  10  วาระที่ 4.3 บรรทัดท่ี 1  จากเดิม “...นิสิตศิษยเกา...” แกไขเปน “...ศิษยเกา...” และบรรทัด
สุดทาย จากเดิม “...ช่ือศิปษยเกา...” แกไขเปน “...ช่ือศิษยเกา...”  

  วาระที่ 4.4 บรรทัดท่ี 2 จากเดิม “...ขอยายสาขาวิชาเอก...” แกไขเปน “...ขอยายหลักสูตร/สาขา
วิชา...”  และบรรทัดท่ี 3  จากเดิม ... “...และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรท่ัวไป และหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร 
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ”  แกไขเปน “โดยผานความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรท่ัวไป และหัวหนา
สายวิชาวิทยาศาสตร เรียบรอยแลว”  

 หนา  18  วาระที่ 4.9  บรรทัดท่ี  6 จากเดิม “1.  คณบดีคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร” แกไขเปน 
“คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร”   

วาระที่ 2  เร่ืองเสนอพิจารณา  
2.1 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย     

ดวย ดร.กุลศิริ ช. กรับส  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 4308 ตําแหนง อาจารย 
ระดับ 7 ข้ัน 14,810 บาท (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549) สังกัดสาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร ดํารงตําแหนง
อาจารย เมื่อวันที่ 2  พฤศจิกายน 2541 ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2542 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก กลับมาปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2547 อายุราชการรวมเปนเวลา 7 ป 10 เดือน 25 วัน นับถึง
วันที่ 22 กันยายน 2549 (วันที่สํานักงานเลขานุการรับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชาพฤกษศาสตร  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมพิจารณา แบบ ก.ม. 03 และ ผลงานทางวิชาการตามเอกสารหมายเลข 1 – 4 เรียบรอยแลว โดย
ใหแกไข ดังนี้  

แบบ ก.ม. 03    

1. ตารางขอ 1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ขอใหปรับยอหนาคุณวุฒิ ช่ือปริญญาใหตรงกัน  โดยตัด
คําวาวิทยาเขตบางเขนออก  

2. ตารางขอ 3.1 งานสอน ช่ือรายวิชาที่ยอหนาไมตรงกัน ขอใหปรับใหตรงกัน  

3. ขอ 3.2.1 ลําดับขอท่ี 1 – 4 ขอความในวงเล็บ ตัวอยางเชน (ปงบประมาณ 49) ใหปรับแกไขเปน 
(ปงบประมาณ 2549)  

4. ขอ 4.1.1.1  หมายเหตุ ใหปรับแกไขใหสอดคลองกับผลงานตามเอกสารหมายเลข 1   เพื่อใหชัดเจน
วาครอบคลุมเนื้อหา 1 หนวยกิต  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป   
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2.2 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย    
ดวย นางสาวสกาวรัตน  จงพัฒนากร ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ 1270 ตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ข้ัน 20,770  บาท (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549) สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร สายวิชา
คณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  ดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม 2546 รวมเปนเวลา 3 ป 
2 เดือน 9 วัน นับถึงวันที่ 25 กันยายน 2549 (วันที่สํานักงานเลขานุการ รับเรื่อง) เสนอประวัติและผลงานเพื่อขออนุมัติ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขแบบ ก.ม. 03 ดังนี้  

1. ตารางขอ 1.3 แกไขชื่อวุฒิปริญญา จาก พบ.ม (สถิติประยุกต) เปน พบ.ม.(สถิติประยุกต)  

2. ตารางขอ 3.1 งานสอน ใหปรับแกไขโดยตัดเครื่องหมายจุดคู หลังรหัสวิชาออกทั้งหมด ปรับเยื้อง
ช่ือวิชาใหตรงกัน และตัดวงเล็บที่ระบุวาเปนปฏิบัติการ ตัวอยางเชน (ปฏิบัติการ 2 หมู) ออกท้ังหมด หากจะระบุขอให
ระบุเลขรหัสหมูแทน  

3. ขอ 4.1 ใหปรับแกไขเปน 4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวย
ศาสตราจารย  

4. ขอ 4.2.1.1 ใหแกไขป 2549 เปน 2548 และตัดเครื่องหมาย : หลัง 729324 ออก เพื่อใหสอดคลอง
กับผลงานทางวิชาการ เอกสารหมายเลข 1   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป   

2.3 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย  
ตามสายวิชาศิลปศาสตร มีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย วางอยู รวม 1 อัตรา 

ตําแหนงเลขที่ พ. 1001 โดยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขารับราชการ ตําแหนง อาจารย และดําเนินการตาม
กระบวนการของคณะ เสร็จเรียบรอยแลว  นั้น  

สายวิชาศิลปศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นางจินดารัตน คุณวโรตม วุฒิ อบ.(ภาษาศาสตร) จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 2.86 และ ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คะแนนเฉลี่ย 
3.73 เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง อาจารย  ข้ัน 13,305 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททาง
ภาษาอังกฤษ  (อัตราเดิมทดแทนอัตราของ อ.ธงรบ  รื่นบรรเทิง) เพื่อบรรจุเขารับราชการ รายละเอียดดังแนบ  

อนึ่ง คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาให
เห็นชอบเรียบรอยแลว และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จะตองผานการพิจารณาและไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป  
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วาระที่   3  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
3.1 ขอความรวมมือในการตอนรับคณะผูมาเยี่ยมชมหรืออื่น ๆ  

เนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
ภายในวิทยาเขต และจากผูประเมินจาก สมศ. ตลอดจนหนวยงานอื่น ๆ ท่ีมาเยี่ยมชมคณะอยูเนือง ๆ แตมีผูบริหารมารวม
ใหการตอนรับนอย ดังนั้น ประธานจึงขอความรวมมือจากผูบริหารทุกฝาย หัวหนาสายวิชา และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ทุกทานใหความรวมมือรวมเปนเกียรติใหการตอนรับคณะตาง ๆ ท่ีมาเยี่ยมชม ตรวจเยี่ยม หรืออื่น ๆ ดวย หากติด
ราชการอื่นใดขอใหมอบหมายผูแทน อาทิ รองหัวหนาสายวิชา ผูประสานงานสาขาวิชาดวย  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 แจงการถายทอดสัญญาณการสัมมนาบนเครือขายนนทรีผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
ตามที่มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) ระหวางวันที่ 12 – 14 กันยายน 2549 ณ วิทยาเขตบางเขน  เพื่อใหการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักประกันคุณภาพ จึงจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานตามมาตรฐาน และตัวบงช้ีของ สมศ. ในวันศุกรท่ี 29 กันยายน 2549 เวลา 09.00 – 
12.00 น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป นั้น  

เนื่องจากสํานักประกันคุณภาพ จะดําเนินการใหมีการถายทอดสัญญาณการสัมมนาบนเครือขายนนทรี 
และผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ในวันศุกรท่ี 29 กันยายน 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย
เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากรในวิทยาเขตกําแพงแสน ศรีราชา และเฉลิมพระเกียรติไดรับฟง โดยไมตองเดินทาง
มาที่วิทยาเขตบางเขนในวันเวลาดังกลาว จึงขอแจงประชาสัมพันธใหทราบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ปดประชุมเวลา  16.15 น.   
 

 

 

 

 

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


