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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 9/2548   

วันพุธที่ 28 กันยายน  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. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร  
2. นางสิริภัทร  พราหมณีย รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
3. นางสาวฐิติยา  แซปง ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ  
4. นางสาวสุพรรณี เชียงเงาะ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
เร่ิมประชุมเวลา  13.40 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการ
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     

1.1 ผลการประเมินลูกจางชั่วคราว    
รองคณบดีฝายบริหารแจงผลการประเมินลูกจางชั่วคราว คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 

45 อัตรา ปจจุบันไดประเมินผลแลวเสร็จ จํานวน 39 อัตรา คงเหลือ 6 อัตรา ประกอบดวย ลูกจางสังกัดสาขาวิชาเคมี 5 
อัตรา และสังกัดสํานักงาน สายวิชาวิทยาศาสตร 1 อัตรา  ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 
2548 นี้   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  
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1.2 ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนนุผูมีผลงานวิจยัตีพิมพในวารสาร  ประจําป 2548  
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัยแจงวา คณะกรรมการฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย พิจารณาจัดสรร

งบประมาณ ประจําป 2548 ของฝายวิจัยเพื่อเปนเงินรางวัลกระตุนใหเขียนผลงานลงตีพิมพในวารสารระดับชาติ และ
นานาชาติ ดังนี้  

ประเภทวารสารนานาชาติ 5 เรื่อง ผูไดรับรางวัล ไดแก ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน 2 เรื่อง ๆ ละ 
10,000 บาท รวม 20,000 บาท อ.ลักษณา  กันทะมา  2 เรื่อง ๆ ละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท และ อ.ดร.กุลศิริ ช.
กรับส 1 เรื่อง 5,000 บาท  ประเภทวารสารระดับประเทศ 1 เรื่อง ไดแก ผศ.ดร.ศิริลักษณ  เอี่ยมธรรม  1 เรื่อง เปนเงิน 
2,500 บาท  ประเภทการประชุมระดับนานาชาติ 2 เรื่อง ไดแก ผศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย  1 เรื่อง 6,000 บาท และ รศ.
ดร.คณพล จุฑามณี และ ผศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ 1 เรื่อง 6,000 บาท รวมเปนเงิน 49,500 บาท  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

1.3 คายครูสรางสรรค สิ่งแวดลอม  
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ แจงวาฝายกิจการพิเศษ จัดกิจกรรมคายครูสรางสรรค 

สิ่งแวดลอม ในวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2548  ท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขอประชาสัมพันธใหทราบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ    

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่8/2548   
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 8/2548  เมื่อวันจันทรท่ี 15 สิงหาคม 2548  รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้   
หนา 4  วาระที่ 1.3.1 บรรทัดท่ี 3  เดิม “หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร” แกไขเปน “หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรสารสนเทศ”   
หนา 5 วาระที่ 1.3.2 บรรทัดท่ี 5 เดิม “...สายสัมพันธศิษยเกา – ศิษยปจจุบัน” แกไขเปน  “...สายสัมพันธ

ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 2548”  
 วาระที่ 1.3.4  บรรทัดท่ี 2 ตัดช่ือจังหวัดเพชรบุรี และบรรทัดท่ี 5 เดิม “คา โอลิมปก” แกไขเปน 

“คายโอลิมปก”  
หนา 13 วาระที่ 4.3 ขอ 1  เดิม “เปด 9.00 น. ...” แกไขเปน “เปด 9.30 น. ...”     
หนา 14 วาระที่ 4.5 ยอหนาท่ี 2 บรรทัดท่ี 4 เดิม “...ปฏิบัติหนี่ราชการ...” แกไขเปน “...ปฏิบัติหนาท่ี

ราชการ...”  
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วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2548  

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 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรม
ใหม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนสิงหาคม 2548 ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายกิจการนิสิต 
3. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ   
5. ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
6. โครงการปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
7. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ    
8. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
9. สายวิชาวิทยาศาสตร  
10. สายวิชาศิลปศาสตร  
11. สํานักงานเลขานุการ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 การปรับคาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/1004 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

แจงวาคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาการปรับคาใชจายในการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้  

1. อนุมัติในหลักการใหปรับเพิ่มอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยตามแนวทางเดียวกับการ
ปรับปรุงคาตอบแทนภาคราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2547 ภายในวงเงิน 361.58 ลานบาท โดยใหกระทรวงศึกษาธิการทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานัก
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งบประมาณเพื่อใชเงินเหลือจาย หรือปรับแผนการใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548  ตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2. เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ
จางพนักงานมหาวิทยาลัยใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และการจัดสรรงบประมาณเพิ่มสําหรับการเลื่อนขั้นตาม
หลักเกณฑ ไมเกินรอยละ 4 เชนเดียวกับองคการมหาชน องคกรอิสระ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

3. การปรับปรุงคาตอบแทนการจางพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใหสัมพันธกับการปรับปรุง
คาตอบแทนภาคราชการในโอกาสตอไป ใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเพื่อขอรับการจัดสรรเปนคราว ๆ ไป  

รายละเอียดดังเสนอมาพรอมนี้  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 มอบหมายการติดตามผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ มก.  
ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคําสั่งท่ี 2884/2548 เรื่อง มอบหมายการติดตามการดําเนินงาน

โครงการพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548  โดยมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของดําเนินการติดตามผลโครงการพิเศษอยางตอเนื่อง เปนประจําเพื่อรายงานอธิการบดี ดังนี้  

1. กองแผนงาน มีหนาท่ีติดตามการสงรายงานประจําปเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการพิเศษ
ทุกโครงการ ตามขอ 9.5 และรวบรวมขอมูลจากรายงานดังกลาวใหเปนระบบเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษ  

2. กองคลัง  มีหนาท่ีติดตามการสงงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของโครงการ
พิเศษทุกโครงการ ตามประกาศขอ 19 และรวบรวมขอมูลจากรายงานดังกลาวใหเปนระบบเพื่อใชเปนฐานขอมูลใน
การประชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษ 

3. สํานักทะเบียนและประมวลผล มีหนาท่ีรวบรวมขอมูล และจัดทําปฏิทินการศึกษาของโครงการ
พิเศษเพื่อจัดทําฐานขอมูลเพื่อการตรวจสอบ และติดตามผลไดอยางถูกตองเปนประจําทุกปการศึกษา ซึ่งทุกโครงการ
พิเศษ จะตองสงขอมูลใหสํานักทะเบียนและประมวลผลกอนเปดภาคเรียนในแตละปการศึกษาลวงหนาไมนอยกวา 3 
สัปดาห  

ท้ังนี้ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548 เปนตนไป   

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.4 ประกาศมหาวิทยาลั ย เ กษตรศาสตร  เ ร่ื อ ง  ระ เ บียบว าด วยอาจารย บัณฑิตวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548  
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีประกาศ  เรื่อง  ระเบียบวาดวยอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เพื่อใหการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับ
อาจารยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย โดยระเบียบดังกลาวมีสาระสําคัญ
โดยสรุป ดังนี้   

ขอ 5 กําหนดคุณสมบัติของอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย  คือ เปนผูสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก หรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย หรือ เปนผูท่ีหัวหนาภาควิชา หรือ ประธานสาขาวิชา หรือ
หัวหนาสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณบดีพิจารณาเห็นวามี
ความสามารถดีเดน และมีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาที่ทําการสอน 

ขอ 6 หนาท่ีของอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย  คือ สอนในระดับบัณฑิตศึกษา เปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําตัวนิสิต เปนกรรมการสอบในระดับบัณฑิตศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีตามที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
มอบหมาย  

ขอ 7 อาจารยบัณฑิตวิทยาลัย  มี 2 ประเภท คือ 1) เปนอาจารยประจํา หมายถึง อาจารยบัณฑิต
วิทยาลัยท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท้ังท่ีเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย  และ 2) เปนอาจารยพิเศษ 
หมายถึง อาจารยบัณฑิตวิทยาลัยท่ีไมไดสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ อาจารยบัณฑิตวิทยาลัยท่ีเปนอาจารย
ประจําท่ีข้ึนทะเบียนตางสาขาวิชา  

ขอ 8 การเสนอแตงตั้ง โดยใหหัวหนาภาค หรือ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะ เปนผูเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตอคณบดี เพื่อข้ึนทะเบียนเปนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 11 ใหทุกคณะมีกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ เพื่อทําหนาท่ีประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย  

ขอ 12 อาจารยท่ีข้ึน ทะเบียนเปนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัยอยูกอนหรือในวันที่ระเบียบนี้ประกาศใช
บังคับ เปนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัยตามระเบียบนี้ตอไป  

รายละเอียดดังเสนอมาพรอมนี้  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 แจงผลการการจัดสรรทุน CRN ประจําป 2548 - 2549   
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอชื่อผูรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาด

แคลน (CRN)  ประจําปการศึกษา 2548 – 2549  ประกอบดวยทุนสําหรับอาจารย และบุคคลทั่วไป ซึ่ง
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศ ประจําป 2548 – 2549 
เรียบรอยแลว    ดังนี้  

สถานศึกษา ที ่ ชื่อ – สกุล สังกัด ประเภทรบัทนุ 
ในประเทศ  ตางประเทศ   

ทุนทีไ่ดรับ 

 ป 2547      
1 น.ส.ศิรประภา  เปรมเจริญ  สาขาสัตววิทยา อาจารย    CRN  
 ป 2548       
2 น.ส. อรประพิณ  กิตติเวช   สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย    CRN  
3 น.ส.วรางคณา  จิตตชุม  สาขาวิชาเคมี  อาจารย   กระทรวงวิทยฯ  
4 นายวิสุทธ์ิ  จรูญธวัชชัย ภาษาอังกฤษ  อาจารย    CRN  
5 นายอุดม  ศรีนนท  ภาษาอังกฤษ  อาจารย    CRN  
6 นายประสิทธ์ิ  เสริมศรีสุวรรณ  คอมพิวเตอร  บุคคลทั่วไป   CRN  
7 นายขจิต  ฝอยทอง  ภาษาอังกฤษ  บุคคลทั่วไป   CRN  
8 นายศศิมณฑล  มวงศรีจันทร  ฟสิกส  บุคคลทั่วไป   CRN  
9 น.ส.รมิดา  รัตนคาม  เคมีอนินทรีย  บุคคลทั่วไป    CRN  

10 น.ส.ภัทรวรรณ  คําบุญเรือง  สัตววิทยา บุคคลทั่วไป    CRN  
       

รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใหพนักงานราชการไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ตามหนังสือท่ี นร 1008.5/80 ลงวันที่  31 สิงหาคม 2548  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
(คพร.) แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหพนักงานราชการไดรับคาตอบแทน และสิทธิประโยชน เนื่องจากสวน
ราชการตาง ๆ ไดหารือเกี่ยวกับแนวทางการใหพนักงานราชการไดรับคาตอบแทน และสิทธิประโยชนในเรื่องเกี่ยวกับ
การกําหนดอัตราคาจาง การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงาน การคํานวณวันลา และสิทธิการลา ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารพนักงาน (คพร.) ไดมีมติในประเด็นการหารือดังกลาวโดยสรุป ดังนี้  

1. การจางพนักงานราชการทดแทนการจางลูกจางประจําท่ีกระทรวงการคลังกําหนดอัตราคาจาง
แรกบรรจุสูงกวาอัตราคาตอบแทนขั้นต่ําของพนักงานราชการในตําแหนงเดียวกัน ซึ่งเปนการจางผูท่ีใชความรู
ความสามารถเฉพาะตัวสูง และตองใชประสบการณความชํานาญในงานของตําแหนง เชน ตําแหนงนักบิน พนักงาน
ขับเครื่องจักรขนาดหนัก เปนตน ใหกําหนดคาตอบแทนตามอัตราแรกบรรจุของลูกจางประจําในตําแหนงเดียวกัน
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และปรับเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 20 เพื่อชดเชยบําเหน็จ สวัสดิการอื่น ๆ และการ
ประกันสังคม แลวจึงปรับเขาตามบัญชีกลุมงานพนักงานราชการในอัตราที่ใกลเคียงในขั้นที่สูงกวา 

2. การกําหนดคาตอบแทนพนักงานราชการที่มีวุฒิการศึกษาตางจากที่ คพร. กําหนด ใหสวน
ราชการเสนอ คพร. เปนราย ๆ ไป  
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3. การนับวันลา กรณีการลาปวย ลากิจ และลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการเพื่อประโยชนในการ
คํานวณวันลา  

4. ลูกจางชั่วคราวที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานราชการใหไดรับสิทธิประโยชนตอเนื่องเกี่ยวกับ
การลาพักผอนได โดยสามารถนับระยะการปฏิบัติงานรวมกันในตําแหนงลูกจางชั่วคราวและตําแหนงพนักงานราชการ  

รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 – 

2551)โดยเปนแผนที่รวบรวมจากแผนปฏิบัติราชการของทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน รายละเอียด
ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 แผนการรับนิสิตใหม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2549 
ด ว ยฝ า ย วิ ช าก าร  และง านบริ ก า รก ารศึ กษ า  นํ า เสนอสรุ ปจํ านวนการรั บนิ สิ ต ใหม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2549 รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ และใหเพิ่มแผนการรับนิสิตโควตาโรงเรียนสาธิตเกษตรเพิ่ม จํานวนรับ 
5 คน    

3.9 ตอบขอหารือการดํารงตําแหนงทางบริหารของผูไดรับการตอเวลาราชการ  
ดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร 0901/1012 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2548 แจงตอบขอหารือ

การดํารงตําแหนงทางบริหารของผูไดรับการตอเวลาราชการ โดยสรุปวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
ไดรับการตอเวลาราชการตามมาตรา 19 หรือ มาตรา 72 (วรรคหนึ่ง) แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ตองปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะการสอนหรือวิจัยตามที่ไดรับการอนุมัติใหรับราชการตอไป
เทานั้น ไมสามารถทําหนาท่ีในตําแหนงทางบริหารตามมาตรา 18 (ข) ในขณะเดียวกันได  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  
4.1 การปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สําหรับการเสนอขอรับพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อศึกษาตอ

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทุนอื่น ๆ ต้ังแต ป 2549 – 2553 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอใหคณะพิจารณาปรับแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ สําหรับ

การเสนอขอรับพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อศึกษาตอจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทุนอื่น ๆ  ตั้งแตป 
2549 – 2553 โดยกําหนดสงในวันที่ 30 กันยายน 2548  นั้น  

คณะฯ ไดแจงสายวิชาตาง ๆ ทราบและพิจารณาเสนอขอมูลเพื่อการปรับแผนพัฒนาดังกลาว แตยัง
ไดรับขอมูลไมครบถวน รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหปรับแกไขตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอ รายละเอียดให
นําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป    

4.2 มาตรการรักษาความปลอดภัย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอความอนุเคราะหจากสํานักงานขาวกรองแหงชาติ 

พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในคณะ และปจจุบันคณะฯ ไดรับเอกสารคําแนะนํา/
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. มาตรการระยะสั้น (สามารถปฏิบัติไดทันที)  ไดแก  
- การลงนามของผูปฏิบัติงานหลังเวลาราชการ ซึ่งมีกําหนดไวอยูเดิมแลว  
- จัดทําบัตรประจําตัวบุคลากร เพื่อประโยชนในการจําแนกบุคคลภายใน-ภายนอก      
- หามมิใหผูท่ีไดรับอนุมัติถือกุญแจ ทําสําเนา หรือใหผูอื่นยืมกุญแจในครอบครอง  
- ติดแผงกั้นทางเขาระหวางทางเดินเขาอาคารภายนอกดานหนาตาง  

2. มาตรการระยะกลาง (ปงบประมาณ 2549)  
- ติดตั้งประตูแบบการด (งบประมาณ 2548 ซึ่งไดรับอนุมัติไวเดิม)    

3. มาตรการระยะยาว (ปงบประมาณตอ ๆ ไป)   

รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

  มติที่ประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามมาตรการที่ฝายบริหาร และคําแนะนําเสริมมาตรการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีสํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
พิจารณาเสนอ สําหรับมาตรการระยะกลาง และระยะยาวใหชะลอการดําเนินการไวกอน  โดยใหดําเนินการเฉพาะใน
ระยะสั้น ดังนี้  
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1. ใหสํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบกรณีการลงเวลาของผูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ตาม
แบบฟอรมท่ีกําหนดและมีการติดตั้งไวในที่เปดเผย สะดวกตอการลงนามครบถวนทุกช้ัน/อาคารหรือไม และแจง
ยืนยันใหผูประสานงานสาขาวิชา/สายวิชาตาง ๆ ทราบและถือปฏิบัติ  

2. ใหกําหนดเวลาตั้งแต 20.00 น. – 07.00 น. วันถัดไป  เปนเวลานอกเวลาราชการปกติ  หาก
บุคลากรที่ประสงคจะอยูปฏิบัติราชการในเวลาดังกลาว ใหแจงผูประสานงานสาขาวิชาเพื่ออนุมัติ และนําแจง         
รองคณบดีฝายบริหารพิจารณาตอไป   

3. กําหนดมาตรการหามมิใหผูท่ีไดรับอนุมัติถือกุญแจ จัดทําสําเนากุญแจเพิ่มเติม หรือใหผูอื่นยืม
โดยพลการ กรณีตรวจพบใหถือเปนความผิดวินัยรายแรง  

4. ใหทําประตูเหล็กดัด ติดท่ีบริเวณชองทางออกสูระเบียงของทุกช้ัน เพื่อปดเสนทางการเขาสูตัว
อาคาร และปองกันการทุบกระจก การงัดแงะบุกรุกเขาในตัวอาคาร 

5. ใหสลับบานสวิงประตูหองสํานักงานสายวิชากรณีท่ีติดตั้งอยูดานเดียวกับบานเลื่อน  
6. มอบสํานักงานเลขานุการ ตรวจสอบถังดับเพลิงใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และจัดทําโครงการ

ฝกอบรมการใชเครื่องดับเพลิงเปนประจําทุกป  

4.3 การพิจารณาใหนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยายโอนไปศึกษาตอ ณ วิทยาเขตอื่น   
ตามขอ 16 แหงขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 

กําหนดคุณสมบัติและระเบียบเกี่ยวกับการยายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก จะตองไดรับอนุมัติจากผูปกครอง 
อาจารยท่ีปรึกษา คณบดีเจาสังกัดคณะเดิม และคณะกรรมการประจําคณะที่นิสิตขอยายเขา  

เนื่องจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปดสอนหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), วท.บ.
(วิทยาศาสตรท่ัวไป), วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) โดยใชหลักสูตรเดิมของคณะมนุษยศาสตร และคณะวิทยาศาสตร       
บางเขน และจากขอมูลในปท่ีผานมา และปจจุบัน  มีนิสิตในสังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีแจงความ
ประสงคขออนุมัติยายไปศึกษาตอในสังกัดคณะตาง ๆ   ณ วิทยาเขตบางเขน เชน คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร โดยที่มีนิสิตในหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งขอยายไปศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร ในหลักสูตร
เดียวกัน คือ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) จะไมไดรับการพิจารณารับยายเนื่องจากคณะมนุษยศาสตร แจงมติและนโยบาย
ปฏิบัติไว  

ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาตามขอ 16. 1.2  มีแนวทางชัดเจนเพื่อแจงใหนิสิต ผูปกครอง อาจารยท่ี
ปรึกษา และคณบดีถือปฏิบัติไดในแนวทางเดียวกัน และไมเปนผลตอการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร จึงควรกําหนดแนวทางปฏิบัติและขอความรวมมือจากคณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร เพื่อ
พิจารณาทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติยายคณะ สาขาวิชาเอกตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบไมพิจารณาอนุมัติใหผูประสงคจะขอยายคณะ/สาขาวิชาเอก ดังนี้  

1. กรณีขอยายคณะเพื่อไปศึกษาในคณะที่ใชหลักสูตรเดียวกันแตตางวิทยาเขต    

2. กรณีเปลี่ยนสาขาวิชาเอกภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จากภาคพิเศษ เปนภาคปกติ  
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4.4 รางรายงานการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
ดวยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดทํารางรายงานการ

ตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 แลวเสรจ็ในระดับ
หนึ่งแลว รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้  
1. มอบฝายประกันคุณภาพการศึกษา แกไขเอกสารตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอ 
2. ขอใหฝาย/สายวิชา/สํานักงาน จัดสงขอมูลตามดัชนีประเมินภายในวันที่ 30 กันยายน 2548  
3. มอบฝายประกันคุณภาพการศึกษา นัดหมายการประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เวลา 14.00 น. 

เพื่อดําเนินการตอ และนัดประชุมวันที่ 6 ตุลาคม 2548 เวลา 13.00 น. เพื่อประชุมพิจารณารางฯ ฉบับสมบูรณ  

4.5 โครงการสัมมาทิฐิคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนตุลาคม 2548 
ดวยประธานประสงคจะจัดสัมมาทิฐิบุคลากรคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนตุลาคม 

2548 เพื่อการแจงขอมูลขาวสาร และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในดานตาง ๆ อาทิ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา และอื่น ๆ   

เพื่อใหการจัดสัมมาทิฐิเปนไปโดยเรียบรอย จึงขอความรวมมือจากฝายและสาขาวิชาตาง ๆ ทราบ
และพิจารณาเสนอ 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหกําหนดวันที่ 25 ตุลาคม 2548  โดยมีหัวขอเรื่องการจัดทํา Course 
Syllabus ของสายวิชาตาง ๆ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ  

4.6 ขอความอนุเคราะหเปนกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน  
ตามบันทึกที่ ศธ 0513.212/1171 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนกรรมการ

ประจํา โดยผูอํานวยการสํานักหอสมุด กําแพงแสน แจงขอเชิญคณบดี หรือพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรในหนวยงาน
จํานวน 1 คน เปนกรรมการในคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด กําแพงแสน นั้น  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยนันทนา  เลิศประสบสุข 

4.7 การปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ) พ.ศ. 2548  
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพฤกษเศรษฐกิจ ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. (พฤกษ

เศรษฐกิจ) พ.ศ. 2548 และฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย นําเสนอคณบดีเพื่อขอความเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุง    
หลักสูตรดังกลาว รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
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มติที่ประชุม เห็นชอบโดยใหปรับช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ 5 จาก ผศ.ดร. สิริภัทร  
พราหมณีย เปน ผศ.จิตราภรณ  ธวัชพันธุ   

4.8 ขออนุมัติหลักสูตรใหม ระดับบัณฑิตศึกษา  
ดวยคณะกรรมการฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ขอเสนออนุมัติหลักสูตรใหม ระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวผลิตภัณฑ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา         
ชีวผลิตภัณฑ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 (รวมอยูในฉบับเดียวกัน) โดยเปลี่ยนช่ือหลักสูตรจากเดิม หลักสูตร/สาขา      
ชีวผลิตภัณฑและสารสนเทศ ท่ีไดรับอนุมัติตามแผน เปน สาขาชีวผลิตภัณฑ ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ  ดร.
บัญชา เจริญพนสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษา  รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้  
1. เห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก “ชีวผลิตภัณฑและสารสนเทศ”  เปน “ชีวผลิตภัณฑ” ได  
2. ใหแกไขรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร จาก รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย เปน ผศ.ดร. สิริภัทร  

พราหมณีย  
3. ยายช่ือ รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย เปนอาจารยสนับสนุนหลักสูตร  
4. เปลี่ยนเครื่องหมาย √ เปนเครื่องหมาย  ในแบบฟอรมรายวิชาที่ขอเปดใหม  
5. รายวิชาท่ีขอเปดใหม กรณีท่ีเคาโครงรายวิชาในหัวขอท่ีมีจํานวนชั่วโมงเกิน 6 ช่ัวโมง ใหระบุ  

หัวขอยอยเพิ่มเติม พรอมจํานวนชั่วโมง  

4.9 การเสนอชื่อคณะกรรมการประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นชอบในหลักการตามแนวนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 โดยกําหนดใหมีการระบุ
แผนผังอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรในแตละภาควิชา รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/11011 ลงวันที่ 
5 สิงหาคม 2548 นั้น  

เพื่อใหการบริหารหลักสูตรตาง ๆ ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนไปโดยเรียบรอย จึง
ขอใหท่ีประชุมพิจารณาการเสนอชื่อคณะกรรมการประจําหลักสูตรเดิม และหลักสูตรใหมตาง ๆ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป   

4.10 การจัดหารายได งานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2548ของคณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร  และการจัดกิจกรรมของฝายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภาษาและคอมพิวเตอร   
ดวยคณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดหา

รายไดในงานวันเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2548 โดยเสนอแนวทาง ดังนี้  
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1. การใหเชาพื้นที่บริเวณหนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อจําหนายสินคา รายละเอียด
แผนผังดังแนบ  

2. การจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม  
3. การจําหนายผลิตภัณฑของโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  
4. การจําหนายผลิตภัณฑ และอื่น ๆ ของสาขาวิชา/สายวิชาตาง ๆ  

   ฝายกิจการพิเศษฯ แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของฝายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภาษาและ
คอมพิวเตอร  โดยกลุมเปาหมายไดแก นิสิตภายในคณะฯ  และผูสนใจ ซึ่งมีกิจกรรม 3 โครงการ ดังนี้  

1. Workshop for Speech Contest ระหวางวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2548  
2. Simulation of Tsunami  
3. Miracle of Science  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

1. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีพิจารณาเสนอโดย
ขอใหประสานงานกับวิทยาเขตกําแพงแสน    

2. เห็นชอบกิจกรรมของฝายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ภาษาและคอมพิวเตอร โดยมอบผูชวยคณบดี
ฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ ประชุมประสานงานกับหัวหนาสายวิชา/ผูประสานงานสาขาวิชา เพื่อพิจารณา
นําเสนอรายละเอียดกิจกรรมตอไป   

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนสิงหาคม 2548  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนสิงหาคม 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนสิงหาคม 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สิงหาคม 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนสิงหาคม 2548 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือน สิงหาคม 2548 
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือน สิงหาคม 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนสิงหาคม 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
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5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2548 ประจําเดือน สิงหาคม 2548 
8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2548 ประจําเดือน สิงหาคม 2548    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนสิงหาคม 2548  
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 2548 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย  
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนสิงหาคม 2548 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 10/2548  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 10/2548 ประจําเดือนตุลาคม 2548  กรณีกําหนดเดิม คือ วันจันทรท่ี 17 ตุลาคม 
2548 เวลา 13.00 น.   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ  และขอเปลี่ยนเวลานัดประชุมเปน 09.00 น.  

ปดประชุมเวลา  22.50 น.  
 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผูจดรายงานการประชุม  

 


