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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 4/2548 วาระพิเศษ  
วันศุกรท่ี 29 เมษายน 2548    

ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 

ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ 
4. นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
5. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย  หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
7. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์      กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
2. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร  
3. นางสาวกาญจนา โรจนพานิช รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ   
เร่ิมประชุมเวลา  10.10 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 เนื่องจากรองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดภารกิจอื่นในชวงตน
ของการประชุม ดังนั้น จึงมอบหมายให อาจารยเบญจมาศ  แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ ทําหนาที่ประธานการประชุม ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     

1.1 ขอเชิญรวมฟงการประชุมถายทอดทางไกล   

ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน ถายทอดทางไกล ดังนี้  

การประชุมสัมมนาเรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได ประจําป 2548 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 
2548 ณ หองประชุมสัมมนาวิชาการ และ 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง วิธีการเก็บขอมูลตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน ณ 
หองประชุมสัมมนาวิชาการ (เลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2548)  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 4/2548   

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันจันทรที่ 18 เมษายน 2548 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้  

 หนา 4  วาระที่ 1.2 เดิม “ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติยกฐานะเปนสํานักสงเสริม
และฝกอบรม (กําแพงแสน)” แกไขเปน “ประธานแจงวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อนุมัติยกฐานะศูนยสงเสริมและฝกอบรม
การเกษตรแหงชาติ เปนสํานักสงเสริมและฝกอบรม (กําแพงแสน)”    

 หนา 4  วาระที่ 1.4 บรรทัดที่ 1 เดิม “คุณสมบัติของนักเรียน ร.ร.สาธิตแหง มก.กพส. ทุกวิทยาเขต” แกไข
เปน “คุณสมบัติของนักเรียน ร.ร.สาธิตแหง มก. ทุกวิทยาเขต”   

 หนา 4  วาระที่ 1.4 บรรทัดที่ 3 เดิม “ ได 4 ลําดับ” แกไขเปน “ได 6 ลําดับ”  

 หนา 5  วาระที่ 1.8 เดิม “การจัดทํารายงานการประเมินตน (SRR) ประจําปการศึกษา 2547” แกไขเปน  
“การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป 2548”  

              วาระที่ 1.8 บรรทัดที่ 1 เดิม “ประจําปการศึกษา 2547” แกไขเปน “ประจําป 2548”  

              วาระที่ 1.8 บรรทัดที่ 2-3 ตัดขอความ ต้ังแต “และการจัดสงรายงานการประเมินตนเองลาชา อาจมี
ผลตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการได”  

หนา 6 วาระที่ 3.2 บรรทัดที่ 4 จากลาง เดิม “มาตรหลักสูตร...” แกไขเปน “มาตรฐานหลักสูตร...”  

หนา 7 วาระที่ 3.5 บรรทัดที่ 2 จากลาง เดิม “3.  โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง วิธีการเก็บขอมูลตามดัชนี
ประเมินคุณภาพภายใน” แกไขเปน  “3.  โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง วิธีการเก็บขอมูลตามดัชนีประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 
25 เมษายน 2548”   

หนา 8 วาระที่ 3.6 ลําดับขอ 1 เดิม “จํานวน 7 รายวิชา” แกไขเปน “จํานวน 8 รายวิชา”  

หนา 9 วาระที่ 4.2 บรรทัดที่1 เดิม “รักษาความปลดภัย” แกไขเปน “รักษาความปลอดภัย”  

หนา 11 วาระที่ 4.4 มติที่ประชุมขอ 1 บรรทัดที่ 3 เดิม “เพื่อเอื้อประโยชนที่เขารวมโครงการ” แกไขเปน 
“เพื่อเอื้อประโยชนตอนิสิตที่เขารวมโครงการ” 

หนา 13 วาระที่ 5.3 บรรทัดที่ 1 เดิม “...ประจําป 2546” แกไขเปน “ประจําป 2548” 

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 สรุปรายงานความกาวหนาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยมีหนาที่จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง/กลุมภารกิจ และการจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และภารกิจในสวนที่เกี่ยวของตามกรอบยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. คณะกรรมการฯ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 – 
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2551 แลว และกําลังดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยอยูในระหวางการเจรจาความเหมาะสม ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนกับสํานักงาน ก.พ.ร. ในขั้นสุดทาย เพื่อเสนออธิการบดีลงนาม นั้น  

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดเสนอเขาที่ประชุมคณบดีเพื่อ
ทราบ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 แลว และขณะนี้ถึงกําหนดเวลาการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 47 – 
มี.ค. 48) ในวันที่ 15 เมษายน 2548 ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจงใหหนวยงานทราบ และพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา 

4.1 เกณฑการแบงเฉลี่ยภาระงานสอนสําหรับอาจารย  

ดวยฝายวิชาการ ไดรับมอบหมายใหพิจารณากําหนดเกณฑการแบงเฉลี่ยภาระงานสอนสําหรับอาจารย
ประจํา และไดดําเนินการพิจารณาในคณะกรรมการฝายการศึกษาเรียบรอยแลว จึงขอเสนอพิจารณา ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะที่เรียนรวมกันมากกวา 1 หลักสูตร จะตองมีการเฉลี่ยภาระ
งานสอนในภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการของอาจารยประจําทุกทานในแตละสาขาวิชาใหใกลเคียง
กัน โดยไดรับความเห็นชอบจากแตละสาขาวิชา  

2. การคิดภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป ควรมีเกณฑกําหนดไว  ที่ภาระ
งาน/ภาคการศึกษา มากกวาช่ัวโมงทําการ จึงจะไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบพิเศษ มากกวาการ
เรียงลําดับคะแนนจากสูงสุดลงมา เนื่องจากภาระงานตาง ๆ ของอาจารยประจําที่ตองทําตามขอบังคับไม
เหมือนกัน   

รายละเอียดขอมูลภาระงานสอนของอาจารยประจําทุกทาน ประจําปการศึกษา 2547 ดังแนบมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ อาทิ สัดสวนภาระงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ปญหาและอุปสรรคของสายวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดขั้นต่ํา ขั้นสูงของภาระงานอาจารยผูสอนอยางกวางขวาง และ
มีมติ ดังนี้   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดเกณฑการกําหนดภาระงานโดยเฉลี่ย  ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะที่เรียนรวมกันมากกวา 1 หลักสูตร จะตองมีการเฉลี่ยภาระ
งานสอนในภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการของอาจารยประจําทุกทานในแตละสาขาวิชาใหใกลเคียงกัน โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณบดี โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําสายวิชา  

2. ใหกําหนดภาระงานสอนรวมทุกระดับและประเภท (ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ) ขั้นต่ําไมนอยกวา 14 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา และขั้นสูง 42 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา  
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4.2 ขออนุมัติเปดรายวิชา 02738411 การเปนผูประกอบการสําหรับนักวิทยาศาสตร  

ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) สายวิชาวิทยาศาสตร ขอเสนออนุมัติเปด
สอนรายวิชา 02738411 การเปนผูประกอบการสําหรับนักวิทยาศาสตร (Entrepreneurship for Scientists) โดยมี ผศ.ดร.    จุรีย
รัตน  ลีสมิทธิ์  เปนผูรับผิดชอบจัดทําแบบขออนุมัติเปดรายวิชาใหม นั้น  

คณะกรรมการฝายวิชาการ ไดพิจารณาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 แลวขอใหแกไขรายละเอียดตาง ๆ และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) สายวิชาวิทยาศาสตร ไดแกไขเรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบและใหนําเสนอตอไป  

4.3 ขออนุมัติปริญญา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2547   

สืบเนื่องจากบันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/ 1071 ลงวันที่ 8 เมษายน 2548 กองบริการการศึกษา กําแพงแสน 
แจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมีแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2547 ครั้งที่ 1 รวม 90 คน จากสาขา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 69  คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 18  คน  และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน  
หนวยทะเบียนนิสิต งานบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติปริญญาเรียบรอย
แลว พบวาผูมีรายช่ือตามที่กองบริการการศึกษา กําแพงแสน ตรวจสอบมีคุณสมบัติไมครบถวน และมีภาระหนี้สินกับคณะและ
มหาวิทยาลัย รวม 7 คน และที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อผูจบการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวน มีความ
ประพฤติเหมาะสม ไมมีหนี้สินกับคณะ รวม  83 คน และมอบงานบริการการศึกษา คณะฯ ประสานงานกับกองบริการ
การศึกษา ในกรณีนิสิต ลําดับที่ 1 – 3 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง นั้น  

บัดนี้ กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ไดมีบันทึกที่ ศธ 0513.20103(3)/ 1234 ลงวันที่ 25 เมษายน 2548 
แจงรายชื่อผูมีสถานภาพทางการศึกษาอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2547 (ครั้งที่ 1) ฉบับใหม 
โดยแจงรายชื่อนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ที่สอบไลไดครบถวนทุกรายวิชาตามความตองการของหลักสูตร และมี
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในขายที่ควรสําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2547 ครั้งที่ 1  รวม 89 คน จากสาขา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 65  คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 21  คน  และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน 
หนวยทะเบียนนิสิต งานบริการการศึกษา ตรวจสอบแลว ผูมีรายชื่อดังกลาว จํานวน 3 คน คางสงหนังสือหองสมุดคณะฯ และ
ไดประสานงานแลว จะนํามาคืนในเดือนพฤษภาคม 2548   ดังนี้  

1. น.ส.นัฏยา จอยจินดา คางสงหนังสือหองสมุดคณะฯ เรื่อง สารเติมแตงพอลิเมอร เลม 1  
2. น.ส.ณัฐญา พรหมสมบัติ คางสงหนังสือหองสมุดคณะฯ เรื่อง คําพิพากษา  
3. น.ส.ณัฐวดี เฉลิมจาน คางสงหนังสือหองสมุดคณะฯ เรื่อง การอานและการวิจารณเรื่องสั้น  

อนึ่ง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 เห็นชอบให
เสนอชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวน จํานวน 83 คน เรียบรอยแลว สําหรับกรณีนี้มีรายช่ือเพิ่มเติมใหม จํานวน 3 คน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบและใหเสนอขออนุมัติจบการศึกษาผูที่มีคุณสมบัติครบถวน จํานวน 86 คน  
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4.4 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นชอบใหจัดทําโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ เพื่อสงเสริมและยกยองบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ผูมีความประพฤติ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใน
การครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน รวมทั้งเพื่อนําผลการคัดเลือกเปนขอมูลเสนอสํานักงาน ก.พ. ใน
การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป โดยขอใหหนวยงาน ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการภายในหนวยงาน เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามรายละเอียด และหลักเกณฑ และจัดสงรายชื่อพรอมแบบประวัติบุคลากรผูไดรับการคัดเลือกของ
หนวยงาน และสําเนาคําสั่งแตงตั้งกรรมการคัดเลือกภายในหนวยงาน ภายในวันที่ 29 เมษายน 2548  ที่ประชุมพิจารณาแลวมี
มติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ประกอบดวย รองคณบดีฝายบริหาร เปน ประธาน หัวหนาสายวิชาทุกทาน เปน กรรมการ และเลขานุการคณะฯ 
เปนกรรมการและเลขานุการ นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ไดพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามรายละเอียด และหลักเกณฑที่กําหนดเรียบรอยแลว จึงขอเสนอพิจารณา ดังนี้  

ประเภทขาราชการ  สาย ข  (เสนอชื่อได 3 คน)  
ลําดับที่  1  นางสุวรรณี  ศรีนวล  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 สํานักงานเลขานุการ  
ลําดับที่  2  นายสถาพร  ไชยสมภาร  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5 สํานักงานเลขานุการ  

ประเภทขาราชการ  สาย ค  (เสนอชื่อได 3 คน)   
ลําดับที่  1  นางภัณฑิรา  มงคลจุฑา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4  สํานักงานเลขานุการ  
ลําดับที่  2  น.ส.วิไล  แจงบุญ  พนักงานธุรการ 5  สํานักงานเลขานุการ  

ประเภทลูกจางชั่วคราว สาย ข  (เสนอชื่อได 1 คน)  

ลําดับที่  1  น.ส.จิณณพัต   ช่ืนชมนอย  บรรณารักษ   

ประเภทลูกจางชั่วคราว สาย ค  (เสนอชื่อได 1 คน)  

ลําดับที่  1  น.ส.มณีรัตน  สีเสม  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   

ประเภทลูกจางประจํา หมวดแรงงาน  1 คน หมวดสูงกวาแรงงาน 1 คน  

หมวดแรงงาน  -  

หมวดสูงกวาแรงงาน  

ลําดับที่ 1  นางสมแปน ปญจาสุธารส พนักงานผลิตทดลอง  

ประเภทลูกจางประจํา หมวดแรงงาน  1 คน หมวดสูงกวาแรงงาน 1 คน  

หมวดแรงงาน  ลําดับที่ 1  นายสุชาติ  ยอดเพชร  คนงาน  

หมวดสูงกวาแรงงาน     

ลําดับที่ 1  นายสุชาติ   พรนภาลัย  พนักงานขับรถยนต   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหนําเสนอมหาวิทยาลัยตามรายชื่อดังกลาว เวนเฉพาะลําดับที่ 2  ประเภท   
ขาราชการสาย ข และเห็นชอบใหมีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนระดับคณะ เพิ่มเติมเพื่อเปนขว ัญและกําลังใจ ประจําป 2548 
เพิ่มเติมจากรายชื่อที่นําเสนอมหาวิทยาลัย  

ที่ประชุมเลื่อนการพิจารณาวาระที่ 4.5 ไปพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 2 พฤษภาคม 2548 เวลา 
9.30 น. เปนตนไป สําหรับวาระที่ 4.6 – 4.10 ใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 16 พฤษภาคม 2548    

ปดประชุมเวลา 12.50 น.  

 
 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 4/2548 วาระพิเศษ  

วันจันทรท่ี 2 พฤษภาคม 2548    
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
4. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
5. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
6. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย กรรมการ 
7. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์      กรรมการและเลขานุการ 
ผูไมมาประชุม  
1. นายวุฒิพงษ  ศิลปวิศาล  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต  ติดราชการ 
2.   นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย  หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร  ติดราชการ   
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
2. นางสาวกาญจนา โรจนพานิช รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ   
4. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  
เร่ิมประชุมเวลา  9.20 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาที่ประธานการประชุม ดังนี้     
วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา (ตอ)  

4.5 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป      

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดพิจารณาจัดทํารางแผนยุทธศาสตรคณะฯ ประจําป 2548 – 2552 
และสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548 – 2552)  ตามแบบฟอรม 
ประกอบดวย  

- แผนปฏิบัติราชการดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- การพิจารณากําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัดในแตละเปาประสงคของแผนฯ ที่มี
การดําเนินงานรวมกับจังหวัด รวมทั้งการใหขอมูลเปาหมาย กลยุทธโครงการใหมของหนวยงานที่
สอดคลองกับเปาประสงคของแผนฯ  
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- จากกรอบแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2548 ขอใหพิจารณาปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดในแตละเปาประสงคของแผนยุทธศาสตร โดยกรอก
ขอมูลเปาหมาย กลยุทธของโครงการใหมที่สอดคลองกับเปาประสงคของแผนฯ 

- ประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของหนวยงาน  

พรอมนี้ไดแนบรายละเอียดตาง ๆ มาดวยแลว  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  ที่ประชุมพิจารณาขอมูล และรายละเอียดประกอบตาง ๆ เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตาม
แบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไดบางสวน แตเนื่องจากระยะเวลามีจํากัด และตองนําเสนอมหาวิทยาลัยในวันที่ 3 
พฤษภาคม 2548 ดังนั้น จึงมีมติดังนี้  

  มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบใหรองคณบดี/หัวหนาสายวิชาตาง ๆ พิจารณากรอกขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ และนําสงงาน 
นโนยายและแผน ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2548  

2. มอบเลขานุการคณะ/หัวหนางานนโยบายและแผน รวบรวมและนําเสนอฉบับรางใหมหาวิทยาลัยตาม
กําหนด  ในกรณีไมสามารถดําเนินการไดทัน ขอใหสรุปขอมูลภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 มอบใหคณบดีเพื่อใชเปนขอมูล
ในการประชุม KUSUMMIT ครั้งที่ 3  วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2548    

4.6 การจัดทําแผนการสอนรายวิชาตาง ๆ ในภาคตน ปการศึกษา 2548  

 ดวยสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร ไดรับการสอบถามจากคณาจารยหลายทานเกี่ยวกับเรื่อง  
รูปแบบของแผนการสอนรายวิชาตาง ๆ ในภาคตน ปการศึกษา 2548 โดยระบุถึงขอกําหนดของมหาวิทยาลัยฯ  และความเปน
มาตรฐานระหวางแบบฟอรมแผนการสอนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยและแบบฟอรมแผนการสอนตามรูปแบบที่คณะศิลป
ศาสตรฯ ไดเคยเวียนแจงใหทราบ นั้น   

 สายวิชาฯ นําเสนอประเด็นพิจารณาวาในภาคตน ปการศึกษา 2548 คณาจารยแตละทานควรจัดทําแผนการ
สอนตามรูปแบบใด จึงจะเหมาะสมและสอดคลองกับขอกําหนด นโยบาย และมาตรฐานแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและของคณะศิลปศาสตรฯ โดยมีความเห็นและขอเสนอในการจัดทําแผนการสอนรายวิชาตาง ๆ ในภาคตน ป
การศึกษา 2548  ตามรูปแบบที่คณะศิลปศาสตรฯ ไดเคยเวียนแจงอาจเปนแนวทางที่แสดงถึงการพัฒนาและมีความเปน
เอกลักษณโดยเฉพาะ หากแตคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกคณะศิลปศาสตรฯ อาจพิจารณาได
วา  แผนการสอนดังกลาวไมตรงตามรูปแบบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไวเพื่อแสดงความเปนมาตรฐานเดียวกันของทุก
คณะภายในมหาวิทยาลัย  

  ⌦ ⌫  
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหใชแผนการสอนตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําหนดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝายประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2548 ซึ่งมีรายละเอียดครบถวนตามแบบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเพิ่มเติมรายละเอียดตามที่ฝายประกันคุณภาพ
การศึกษาใชประโยชนในรายงานการประเมินคุณภาพประจําป   
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4.7 อัตราคาตอบแทนตําแหนงรองหัวหนาสายวิชา  
  สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่อง  กําหนดอัตราการจายเงินคาตอบแทนตําแหนง

ผูบริหารในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2548  หนา 1  ขอ 3  การใชเงินรายไดจายเปน
คาตอบแทนตําแหนงผูบริหารตามประกาศนี้ ใหเบิกจายจากเงินรายไดของหนวยงานที่บังคับบัญชา สําหรับสวนกลางให
เบิกจายจากเงินรายไดสวนกลางของมหาวิทยาลัย และจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ ฉบับดังกลาวขางตน หนา 2    

 ขอ 6.3 ผูชวยคณบดี  ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน  ผูชวยผูอํานวยการสํานัก  รองหัวหนาภาควิชา  ในอัตรา
เดือนละไมเกิน 4,000 บาท และ  

  ขอ 6.6  รองหัวหนาศูนย  ผูชวยหัวหนาศูนย  ในอัตราเดือนละไมเกิน 3,000 บาท  
 สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร จึงขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาดังนี้  

1. อัตราคาตอบแทนของรองหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ  รองหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  รองหัวหนา            
สายวิชาศิลปศาสตร และรองหัวหนาศูนยปฏิบัติการฯ ซึ่งใชจายจากเงินรายไดของแตละสายวิชาควรเปนอัตราเดียวกัน            
หรือไม  อยางไร  

2. หากขอ 1 คณะกรรมการประจําคณะฯ เห็นชอบใหกําหนดเปนอัตราเดียวกัน อัตราดังกลาวควรเปน
เดือนละเทาใด และมีผลบังคับใชต้ังแตเมื่อใด 

3. ควรมีการกําหนดแนวทางและมาตรฐานตาง ๆ ไดแก จํานวน  วิธีการไดมา  บทบาทภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบ และวาระใหแกรองหัวหนาสายวิชาฯ และรองหัวหนาศูนยปฏิบัติการฯ  โดยชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
หรือไมอยางไร 

 ดังนั้น สายวิชาคณิตศาสตรฯ จึงขอเสนอความเห็นและขอเสนอแนะวาการกําหนดแนวทางและมาตรฐาน
ตาง ๆ ไดแก อัตราคาตอบแทน จํานวน วิธีการไดมา บทบาทภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ และวาระใหแกรองหัวหนาสายวิชาฯ 
และรองหัวหนาศูนยปฏิบัติการฯ โดยชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน ยอมทําใหการบริหารงานของคณะศิลปศาสตรฯ 
เปนไปอยางมีมาตรฐานและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งทําใหเกิดความชัดเจนตอการจัดทํางบประมาณเงิน
รายได ประจําป 2549 ที่กําลังอยูในระหวางการดําเนินการขณะนี้  

 อนึ่ง สายวิชาตาง ๆ ไดนําเสนอพิจารณาคณะกรรมการประจําสายวิชาตาง ๆ แลว มีมติเสนอ ดังนี้  

- สายวิชาวิทยาศาสตร  และสายวิชาศิลปศาสตร  ไมพิจารณาจายคาตอบแทนในตําแหนงรองหัวหนา
สายวิชา  

- สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนในตําแหนงรองหัวหนา
สายวิชา ในอัตราที่ไมมากกวาสายวิชาอื่น และไมเกินอัตราเดือนละ 1,000 บาท  

นอกจากนี้ คณะฯ ขอใหพิจารณาการจายคาตอบแทนผูบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัยดังกลาว สําหรับ
รองคณบดี หัวหนาสายวิชา หัวหนาศูนย และเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งปงบประมาณ 2548 ต้ังงบประมาณไว
ตามอัตราเดิม การจายในอัตราใหมจะมีผลกระทบตอวงเงินงบประมาณ    

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ อยางกวาง และเพื่อมิใหกระทบกับงบประมาณเงินรายได
ประจําป และมิใหเกิดความเหลื่อมล้ํา  จึงมีมติ ดังนี้    
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ดังนี้  

1. ใหจายคาตอบแทนรองคณบดี หัวหนาสายวิชา/ศูนย และเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ สําหรับ
ปงบประมาณเงินรายได ประจําป 2548 ในอัตราเดิม เดือนละ 3,000 บาท 

2. ใหเบิกจายคาตอบแทนตําแหนงตามขอ 1 ในอัตราใหม ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ต้ังแตปงบประมาณ 
2549 จากเงินรายไดคณะ (สวนกลาง) 

3. ใหกําหนดกรอบอัตราคาตอบแทนตําแหนงรองหัวหนาสายวิชา/รองหัวหนาศูนย ได 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 2,000 บาท จากเงินรายไดคณะฯ (สวนกลาง) ต้ังแตปงบประมาณ 2549 เปนตนไป โดยใหกําหนดภาระงานใหชัดเจน 
และนําเสนคณบดีเพื่อมอบหมายงาน  

4.8 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ซึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2548  ในหนา 4  ขอ 9 ระบุวา จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย  ตองมีอาจารยประจําหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และใน
จํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย
ศาสตราจารย อยางนอย 2 คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไมได และจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548    
ในหนา 2 - 3  ขอ 7.2 – 7.3  ระบุวา   

 อาจารยประจํา  หมายถึง  บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ)  ทั้งนี้ อาจารยประจําใน
แตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได และตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุ
ไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ เทานั้น และในกรณีที่เปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความ
รวมมือของหลายสถาบัน อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

 อาจารยประจําหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอมูลรายช่ือและคุณวุฒิของอาจารยในแตละ
หลักสูตร ทั้งคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา สําหรับผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนคณาจารยทั้ง 2 
ประเภท              ดังกลาวในระดับบัณฑิตศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนในการทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยที่ปรึกษา               วิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  และอาจารยผูสอนตามที่เกณฑกําหนด  โดยเผยแพรใน
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา และใหสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเผยแพร
ขอมูลดังกลาว เพื่อประโยชนในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสืบไป 

 ปการศึกษา 2548  สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร มีหลักสูตรในความรับผิดชอบ 2 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีคณาจารยใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรทั้งหมด  4  คน ดังนั้น สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร จึงขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. คณาจารยในสาขาวิชาคณิตศาสตร ซึ่งมีจํานวน 5 คน (รวมอาจารยที่คาดวาจะกลับจากการศึกษาตออีก 1 
คน ในป พ.ศ. 2548) และคณาจารยในสาขาวิชาสถิติ ซึ่งมีจํานวน 2 คน ถือเปนอาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และ/หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือไม 
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2. หากขอ 1 คณาจารยในสาขาวิชาคณิตศาสตรและสาขาวิชาสถิติไมอาจนับเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ดังกลาวได  การจางอัตราจางชั่วคราวรายเดือนในตําแหนงอาจารยสามารถทดแทนตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวได
หรือไม อยางไร 

3. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรเห็นควรกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินการตอกรณี
ดังกลาวอยางไร  
 อนึ่ง ถึงแมวาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ใน
หนา 6 ขอ 16 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
ในหนา 5 ขอ 15 จะระบุวา ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อุดมศึกษานั้นเปนที่สุด แตเนื่องจากกรณีดังกลาวเปนกรณีใหม ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบตอหลักสูตรอื่น ๆ รวมทั้งขวัญและ
กําลังใจในการทํางานของบุคลากรแลว ยังมีผลกระทบตอทิศทางและนโยบายในการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรฯ ใน
อนาคตอีกดวย ดังนั้น คณะศิลปศาสตรฯ ควรไดทบทวน ตรวจสอบ เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานที่
ชัดเจน  เนื่องจากกําหนดการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ครั้งที่ 5/2548  คือ  วันจันทร
ที่ 16 พฤษภาคม 2548 ในขณะที่กําหนดการสัมมนาอาจารย และบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดจัดขึ้นในวัน
พุธที่ 18 พฤษภาคม 2548  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาวาระดังกลาวไปพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2548 
หลังจากการประชุมสัมมนาอาจารยประจํา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 เพื่อใหคณาจารยไดรับทราบขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จาก ศ. ดร.เทียนฉาย กีระนันทน  

4.9 แนวทางและหลักเกณฑการสรรหาผูประสานงานสาขาวิชา  

สืบเนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีการบริหารงานจัดการดานวิชาการในระดับสาขาวิชา โดยมี
การแตงตั้ง ผูประสานงานสาขาวิชา เปนผูรับผิดชอบงานวิชาการของสาขาวิชา และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
3/2543 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2543 เห็นชอบกําหนดภาระหนาที่ของผูประสานงานสาขาวิชาไว ดังนี้  

ผูประสานงานสาขาวิชา มีหนาที่รับผิดชอบประสานงานกับบุคลากรในสาขาวิชา โดยความเห็นชอบของ 
หัวหนาสายวิชา ในเรื่องตอไปนี้  

1. ประสานงานกับบุคลากรในสาขาวิชา และจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติ  

2. จัดทํา ปรับปรุง และพัฒนารายวิชาของหลักสูตรตามความเหมาะสม  

3. ประสานงานกับผูจัดการรายวิชาในการมอบหมายภาระงานใหเจาหนาที่หองปฏิบัติการ  

4. การจัดทํางบประมาณ และการบริหารงบประมาณของสาขาวิชา  

5. ดูแลอุปกรณการเรียนการสอนใหอยูในสภาพใชงานได และแจงปญหาอุปสรรคดานการเรียนการสอน
ใหหัวหนาสายวิชาทราบ เพื่อหาทางแกไขปรับปรุง  

6. งานอื่น ๆ ตามที่หัวหนาสายวิชามอบหมาย  
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เนื่องจาก คณะฯ ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงผูประสานงาน
สาขาวิชา และอื่น ๆ  ดังนั้นการแตงตั้งผูประสานงานสาขาวิชา ของแตละสายวิชา/สาขาวิชา มีความแตกตาง หลากหลาย ดังนั้น
เพื่อใหมีหลักเกณฑและวิธีการไดมา คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอชื่อ คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
และอื่น ๆ เปนไปในแนวทางเดียวกัน  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายอยางกวางขวาง และเห็นชอบมีมติ ดังนี้  

มติท่ีประชุม  

1 ในกรณีมีอาจารยประจําสาขาวิชา เพียง 1 คน ใหหัวหนาสายวิชาตนสังกัดเสนอชื่อแตงตั้งอาจารย
ประจําสาขาวิชานั้น ๆ  เปนผูประสานงานสาขาวิชา  

2 ในกรณีมีอาจารยประจําสาขาวิชามากกวา 1 คน ใหใชวิธีการสรรหาผูประสานงานสาขาวิชา โดย
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงผูประสานงานสาขาวิชา  

- เปนขาราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย โดยปฏิบัติงานในตําแหนง
อาจารยประจําสาขาวิชา มาไมนอยกวา 1 ป   

2.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอชื่อ  

- เปนขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชา  

- เปนลูกจาง  ตําแหนง อาจารย โดยปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป  

- เปนขาราชการสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําสาขาวิชา     

2.3 หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  ใหหัวหนาสายวิชาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการสรรหา   

2.4 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป   

3 ใหถือปฏิบัติต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

ปดประชุมเวลา  12.00 น.  

 
 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 

 


