
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
ครั้งท่ี 3/2556 วาระพิเศษ 
วันพุธท่ี 10 เมษายน 2556  
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ผู*มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร   กรรมการ  
3. ผศ.วุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝ(ายบริหาร       กรรมการ    
4. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน0าสายวิชาคณิตศาสตรฯ   กรรมการ 
5. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี หัวหน0าสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. อ.ดร.อุดม ศรีนนท  รักษาการหัวหน0าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
7. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม  กรรมการประจําคณะ ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
8. อ.ดร.แตงอ:อน  พรหมมิ  กรรมการประจําคณะ ผู0แทนคณาจารย กรรมการ  
9. รศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ (อาจารยประจํา) กรรมการ  
10.นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน0าสํานักงานเลขานุการ        กรรมการและเลขานุการ 

ผู*เข*าร3วมประชุม  
1. อ.ดร.วิเนตร แสนหาญ รองคณบดีฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. อ.ดร.ประภา โซBะสลาม รองคณบดีฝ(ายวิจัยและบริการวิชาการ    

เริ่มประชุมเวลา  14.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม 

   ผู0ช:วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหน0าท่ีประธาน
การประชุม เริ่มการประชุมโดยแจ0งข0อมูลความเปDนมาของหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) เพ่ือให0ท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ วาระพิเศษในวันนี้ได0รับทราบข0อมูลเบ้ืองต0น และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

วาระท่ี 1  แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร�   

   สืบเนื่องจากหนังสือท่ี ศธ 0513.20412(1)/024 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะห
ใช0ห0องเพ่ือการเรียนการสอนของประธานบริหารหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร โดยนําเรียนรองอธิการบดีฝ(ายบริการวิชาการ 
เพ่ือขอใช0ห0องเรียน ขนาดไม:ตํ่ากว:า 100 คน  และห0องพักอาจารย ต้ังแต:ภาคต0น ปIการศึกษา 2556 เปDนต0นไป 
ร า ยละ เ อี ย ดอ0 า ง อิ ง ท่ี  QV0NGDGL เ ม่ื อ วั น ท่ี  25  มีน าคม  2 556  เ ว ล า  11 . 01 . 43  น .  ห รื อ สื บ ค0 น ท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?QV0NGDGL นั้น  

   โครงการจัดต้ังส:วนงานจัดการศึกษา ดําเนินการนําเสนอรองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร รองคณบดีฝ(าย
บัณฑิตศึกษา และคณบดี ซ่ึงพิจารณาให0นําเสนอวาระพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
4/2556 ซ่ึงกําหนดในวันท่ี 29 เมษายน 2556 แต:เนื่องจากประธานโครงการฯ ได0นําเสนอท:านอธิการบดีทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส ดังนั้นท:านอธิการบดีจึงแจ0งย0อนกลับมายังรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน และคณบดีคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือให0พิจารณาเสนอเอกสารผ:านตามลําดับชั้น ท:านรองอธิการบดีฯ จึงขอนัดประชุมคณบดี
และผู0เก่ียวข0องในวันท่ี 5 เมษายน 2556 เวลาประมาณ 11.00 น. รายละเอียดบันทึกเอกสารการประชุม นําเรียน
คณบดีเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2556 อ0างอิงท่ี R6112F8W เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2556 เวลา 17.29.59 น. หรือสืบค0นท่ี 
http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_qa?R6112F8W  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยฯ แจ0งนโยบายการ
บริหารงานจัดการเรียนการสอนว:าหลักสูตรของหน:วยงานซ่ึงสังกัด ณ วิทยาเขตใดให0จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขต
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นั้น การขอใช0พ้ืนท่ีห0องเรียนตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20412(1)/024 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2556 จึงเข0าข:ายการจัดการ
เรียนการสอนนอกท่ีตั้ง  

นอกจากนี้ประธานฯ ได0มีบันทึกท่ี ศธ 0513.204/715 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2556 แจ0งถึงประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร (รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ) เพ่ือขอข0อมูลเปDนลายลักษณอักษร พร0อมเอกสาร
ประกอบ ใน 3 ประเด็น ดังนี้    

1. ข0อมูลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเม่ือภาคปลาย ปIการศึกษา 2555 

2. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจําภาคต0น ปIการศึกษา 2556 ตามบันทึกท่ี ศธ 
0513.20412(1)/010 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง ขอเปlดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(นิติวิทยาศาสตร) ปIการศึกษา 
2556  

3. การจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตบางเขน มีลําดับความเปDนมาในการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการอนุมัติให0มีการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตบางเขน อย:างไร   

กอปรกับบันทึกการขอใช0พ้ืนท่ีห0องเรียนข0างต0น คณะฯ จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
วาระพิเศษ ในวันท่ี 10 เมษายน 2556 เพ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต:าง ๆ ของ
คณะฯ เพ่ือกําหนดให0เปDนบรรทัดฐานเดียวกัน  

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมพิจารณา อภิปราย และเสนอความเห็นเพ่ือให0มีความเข0าใจชัดเจนและตรงกันในประเด็น  
ต:าง ๆ ดังนี้  

1. นิยาม “การจัดการเรียนการสอนนอกพ้ืนท่ี” เพ่ือให0สอดคล0องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และ
เปDนไปตามแนวทางปฏิบัติของหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท:องเท่ียว) ภาคพิเศษ ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได0รับ
มอบหมายให0ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในลักษณะศึกษา 2 ปIท่ีกําแพงแสน และ 2 ปIท่ีสุพรรณบุรี เปDนศึกษาท่ี
วิทยาเขตกําแพงแสนท้ัง 4 ชั้นปI ท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร บริหารจัดการเดิมแล0ว คือ โดยนิยามว:า หลักสูตร
ท่ีสังกัดหน:วยงาน ท่ีตั้งอยู:ในวิทยาเขตใด ต0องดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตนั้นเปDนหลัก ดังนั้น หลักสูตร 
วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) เปDนหลักสูตรสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ซ่ึงต้ังอยู: ณ วิทยาเขตกําแพงแสน จึงควร
จัดการเรียนการสอนเปDนหลักท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน การจัดท่ีวิทยาเขตบางเขน จึงจัดเปDนการสอนนอกพ้ืนท่ี  

2. การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารตามข้ันตอนของโครงการหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) เพ่ือ
ความชัดเจนและมีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามลําดับ ขอให0หน:วยงานภายใน/โครงการ ดําเนินการข้ันตอนถึง
ผู0บังคับบัญชาตามลําดับชั้น คือ การเสนอเอกสารผ:านภาควิชา คณะ และวิทยาเขตฯ มิให0มีการดําเนินการข0ามข้ันตอน   

3. บันทึกข0อตกลงความร:วมมือทางวิชาการระหว:างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI) โดยสรุปประเด็นสําคัญเพ่ือพัฒนาความร:วมมือทางวิชาการ  3 ด0าน ดังนี้ 1) ด0านการเรียนการสอน การ
วิจัยและพัฒนา  2) ด0านการพัฒนาบุคลากร  และ 3) ด0านระบบข0อมูลสารสนเทศ สนับสนุนระบบข0อมูลสารสนเทศ 
และระบบห0องสมุดท่ีมีอยู:ของท้ังสองหน:วยงาน เพ่ือเปDนแหล:งข0อมูลในการศึกษา ค0นคว0าวิจัย และอ0างอิงซ่ึงกันและกัน     

4. หลักสูตรวท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) เปDนหลักสูตรท่ีไม:ได0สังกัดหน:วยงานระดับสายวิชา/ภาควิชา จาก
ความเดิมโครงการฯ ไม:ขอสังกัดสายวิชาวิทยาศาสตร และได0พิจารณาเสนอเปDนโครงการจัดต้ังสายวิชานิติวิทยาศาสตร 
แต:ไม:ผ:านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ กอปรกับโครงการมีอาจารยประจําและอาจารยสนับสนุน
หลักสูตรจากหลายหน:วยงานภายใน อาทิ สายวิชาเคมี สายวิชาสังคมศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร และกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ดังนั้นจึงขอให0นิยามเปDนการบูรณาการระหว:างหน:วยงานภายในคณะฯ โดยมอบรองคณบดีฝ(ายวิชาการ 
(ปrจจุบันเปDนรองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร) เปDนผู0รับผิดชอบ และส:วนงานจัดการศึกษาเปDนหน:วยประสานงาน       
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5. แนวทางการบริหารหลักสูตร/รายวิชาท่ีมีลักษณะบูรณาการภายในคณะฯ ท่ีประชุมพิจารณา
เสนอให0การบริหารจัดการหลักสูตร/รายวิชาในลักษณะบูรณาการ ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือกํากับดูแลเชิง
นโยบาย โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

1)  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   เปDน  ประธานคณะกรรมการ 

2)  รองคณบดีฝ(ายวิทยาศาสตร    เปDน กรรมการ  

3)  รองคณบดีฝ(ายศิลปศาสตร    เปDน กรรมการ  

4)  รองคณบดีฝ(ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ เปDน กรรมการ  

5)  ผู0ช:วยคณบดีฝ(ายการศึกษาด0านวิทยาศาสตร  เปDน กรรมการและเลขานุการ  

โดยมีหน0าท่ีกําหนดกรอบเชิงนโยบาย และหน0าท่ีอ่ืนเพ่ือให0เปDนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร/
รายวิชา และอ่ืน ๆ   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามข0อเสนอแนะข0างต0น ดังนี้  

1. ให0กําหนดคํานิยาม การจัดการเรียนการสอนนอกพ้ืนท่ี หมายถึงนอกวิทยาเขตกําแพงแสน  

2. ให0กําหนดแนวปฏิบัติในข้ันตอนการเสนอเอกสารภายในคณะฯ ต0องผ:านการพิจารณาจาก
ผู0บังคับบัญชาตามลําดับคือจาก หน.ภาควิชา/โครงการ/หน:วยงานภายในเทียบเท:า  คณบดี และรองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน  

3. ให0แต:งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/รายวิชาบูรณาการภายในคณะฯ ตามองคประกอบข0อ 5 
โดยมีหน0าท่ีบริหารงานเชิงนโยบาย ให0เปDนไปตามนโยบายคณะฯ มหาวิทยาลัย และตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร/
รายวิชา  

4. ให0แจ0งตอบประธานหลักสูตร (รศ.ดร.วีรชัย  พุทธวงศ) ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.20412(1)/024 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอความอนุเคราะหใช0ห0องเพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือปฏิบัติตามมติท่ีประชุมข0อ 1 คือ
ให0จัดการเรียนการสอนภายในวิทยาเขตกําแพงแสน กรณีท่ีจําเปDนต0องสอนท่ีวิทยาเขตบางเขน ขอให0นําเสนอข0อมูล
แผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาท่ีเปlดสอน ภาคต0น ปIการศึกษา 2556 พร0อมชี้แจงเหตุผลความจําเปDน
ประกอบการเสนอพิจารณา  

5. มอบรองคณบดีฝ(ายบริหาร พิจารณาจัดเตรียมห0องเรียนและอุปกรณการสอนท่ี ชั้น 3 อาคาร 5 
ห0อง Sc5-301 Sc5-303 และ SC5-304 พร0อมพ้ืนท่ีสํานักงานสําหรับเจ0าหน0าท่ีของโครงการฯ และท่ีพักสําหรับ
วิทยากร/อาจารยพิเศษ เพ่ือใช0สําหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) ในภาคต0น ปIการศึกษา 
2556  

6. กรณีท่ีมีความจําเปDนต0องอํานวยความสะดวกในการจัดยานพาหนะรับ-ส:งวิทยากร และนิสิตใน
หลักสูตรมาเรียน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน เห็นชอบให0ประธานหลักสูตรฯ สามารถดําเนินการจัดยานพาหนะรับ-ส:ง
วิทยากรและนิสิตได0โดยใช0เงินรายได0ของหลักสูตร               

วาระท่ี  2  เรื่องอ่ืน ๆ  

2.1  ขออนุมัติยุบเลิกโครงการจัดตั้งส3วนงานจัดการศึกษา 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2551 เห็นชอบให0
จัดต้ังหน:วยงานภายใน โดยแยกงานบริการการศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปDนโครงการจัดต้ังส:วนงานจัด
การศึกษา ซ่ึงเปDนการบริหารงานภายในคณะฯ ต้ังแต: 1 ตุลาคม 2551 เปDนต0นมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให0งานด0าน
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บริการการศึกษา และอ่ืน ๆ มีความคล:องตัวมากข้ึนกว:าเดิม แต:ปrจจุบันโครงการจัดต้ังส:วนงานจัดการศึกษา ไม:อยู:ใน
โครงสร0างท่ีคณะฯ เสนออนุมัติจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากไม:ผ:านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตฯ 
นั้น   

  จากกรณีดังกล:าวคณบดี พิจารณาเห็นว:าการดําเนินงานของโครงการจัดต้ังส:วนงานจัดการศึกษา ควร
ปรับให0อยู:ในระบบโครงสร0างเดิม คือ เปDนหน:วยงานภายในสังกัดสํานักงานเลขานุการ ดังนั้นจึงขอเสนอท่ีประชุม
พิจารณายุบเลิกโครงการจัดต้ังส:วนงานจัดการศึกษา  

  ประธานจึงขอเสนอให0ท่ีประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  

1. เห็นชอบให0ยุบเลิกโครงการจัดต้ังส:วนงานจัดการศึกษา โดยให0เปDนหน:วยงานภายในสังกัด
สํานักงานเลขานุการตามรูปแบบโครงสร0างเดิม ซ่ึงไม:ผลกระทบกับโครงสร0างของสํานักงานเลขานุการ เนื่องจากได0ขอ
ปรับโครงสร0างภายในเปDน  6  งาน รวมงานเดิมของโครงการจัดต้ังส:วนงานจัดการศึกษา ได0แก: งานบริการการศึกษา 
และงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศไว0ด0วยแล0ว ท้ังนี้ให0ยุบเลิกโครงการต้ังแต:บัดนี้เปDนต0นไป   

2. มอบสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการขออนุมัติยกเลิกเลขกํากับหนังสือราชการ ศธ 0513.20412/  
โครงการจัดต้ังส:วนงานจัดการศึกษา  และ ศธ 0513.20412(1)/ ซ่ึงเปDนเลขกํากับหนังสือของหลักสูตร วท.ม.(นิติ
วิทยาศาสตร) โดยเปลี่ยนให0หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) ใช0เลขกํากับหนังสือราชการเปDน ศธ 0513.20412/ แทน          

2.2 ช3องทางการอุทธรณ�ร*องทุกข� 

ประธานขอให0สํานักงานเลขานุการ ประสานงานแจ0งบุคลากรทราบเก่ียวกับระเบียบ ข้ันตอน และ
ช:องทางการอุทธรณร0องทุกข    

มติท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 16.15 น.  
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