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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 1/2549   

วันจันทร ที่ 16 มกราคม  2549   
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. นายทนุวงศ  จักษุพา ผูแทนหัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร  
5. นางวลี สงสุวงค  รองหัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร  
เร่ิมประชุมเวลา  13.45 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ     

1.1 เร่ืองแจงของฝายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร         
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต แจงวานิสิตของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มีพฤติกรรมไมเหมาะ 

สม และนิสิตประสบอุบัติเหตุ ดังนี้  
1.1.1 นิสิตเปนเสมียนรับพนันบอล  

รองคณบดีฝายกิจการนิสิตแจงวาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 เจาหนาท่ีตํารวจ สภ.อ.
กําแพงแสน ไดรวมกันทําการจับกุมผูตองหารวมกันลักลอบเลนการพนันทายผลฟุตบอลไดท่ีรานซอมและจําหนาย



2 

  

อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีศูนยมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน ซึ่ง 1 ในผูตองหา คือ นายสามารถ  อยูเย็น นิสิตคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยฯ ไดแจงใหคณะฯ ทราบเพื่อดําเนินการทางวินัยกับนิสิต 

1.1.2 นิสิตประสบอุบัติเหตุ   
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตแจงวานางสาวเกตุมาลา ศิลปชัย นิสิตช้ันปท่ี 1 สาขาวิชา

วิทยาศาสตรท่ัวไป ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตระหวางเดินทางจากนครปฐมเพื่อมาสอบกลางภาค ณ วิทยาเขต     
กําแพงแสน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2549 เมื่อไดรับแจงขอมูลจากหนวยรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตฯ ไดประสานงาน
แจงอาจารยเบญจมาศ แกวนุช ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษาทราบ แตเนื่องจากขณะที่เกิดเหตุรองคณบดีฝายกิจการนิสิต และ          
รองคณบดีฝายวิชาการ มิไดอยู ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนั้น จึงประสานงานใหอาจารยศลยา สุขสอาด เปนผูไปดูแล 
และใหความชวยเหลือ ปจจุบันนิสิตปลอดภัยแลว และกลับบานพักเรียบรอยแลว    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ   

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่12/2548  และครั้งที่ 1/2549 วาระพิเศษ  
 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 12/2548  เมื่อวันจันทรท่ี 19 ธันวาคม 2548  และครั้งท่ี 1/2549 วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 5 
มกราคม 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข   

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 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 ปรับ
รูปแบบการรายงาน 4  ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภารกิจเสริม อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ  สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําเดือนธันวาคม 2548 ดังนี้   

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

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

3.2 สรุปคําของบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 12/2548 เมื่อวันที่ 19 

ธันวาคม 2548 เห็นชอบใหจัดลําดับความสําคัญของรายการครุภัณฑ โดยเรียงลําดับจากครุภัณฑประกอบอาคารเรียนรู 
(กําแพงแสน) ครุภัณฑประกอบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ัวไป 5 ครุภัณฑการเรียนการสอน และ ครุภัณฑทดแทน
โดยมอบงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการและจัดสงกองแผนงาน และวิทยาเขตกําแพงแสนตาม
กําหนดการ นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดดําเนินการและจัดสงเอกสารคําของบประมาณแผนดิน ประจําป 
2550 เรียบรอยแลว จึงขอสําเนาแจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

3.3 สรุปคําของบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2548 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 

มกราคม 2549 พิจารณารายละเอียดคําของบประมาณเงินรายได และจัดสรรงบประมาณของฝาย และสวนกลางเพื่อใหอยู
ในวงเงินงบประมาณแบบสมดุล โดยมีมติใหปรับปรุงและจัดสรรเงินรายไดเฉพาะของสวนกลางระดับคณะ และ
เห็นชอบในหลักการจัดทําคําของบประมาณในสวนของสายวิชาตาง ๆ ใหอยูในวงเงินงบประมาณแบบสมดุลตามมติ
ของคณะกรรมการสายวิชา นั้น  

งานนโยบายและแผน ไดรวบรวมและสรุปคําของบประมาณเงินรายได ประจําป 2550 ของคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร และสายวิชาตาง ๆ เรียบรอยแลว จึงขอสําเนาแจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ รายละเอียด
ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
 มติที่ประชุม   รับทราบ  
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3.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาผูแทนตามขอ 1.5 ในคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร 
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงใหเลขานุการคณะฯ ดําเนินการสรรหาผูแทนตามขอ 1.5 ใน

คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร โดยใหเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน และดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ นั้น  

สํานักงานเลขานุการ ไดดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา
ผูแทนขาราชการและพนักงาน ซึ่งประกอบดวย  

1. เลขานุการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เปน  ประธานกรรมการ 
2. นางสุวรรณี        ศรีนวล   เปน กรรมการ 
3. นางภัณฑิรา  มงคลจุฑา  เปน กรรมการ 
4. นางสาววิไล  แจงบุญ   เปน กรรมการและเลขานุการ  

ท้ังนี้ สํานักงานเลขานุการ ไดแจงประชาสัมพันธวิธีการดําเนินงานพรอมรายชื่อผูมีสิทธิ และกําหนด
วัน/เวลาเสนอชื่อสรรหาในวันที่ 18 มกราคม 2549 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคาร 4 คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรใหขาราชการและพนักงานทุกทานทราบแลว     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

3.5 รายงานโครงการศึกษาดูงานของคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตามที่งานวิเทศและประชาสัมพันธ กองธุรการ(กําแพงแสน) จัดโครงการศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีบุคลากรของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รวมเดินทาง 
จํานวน 4 ทาน ดังนี้  

1. รศ.พิศมัย   หาญมงคลพิพัฒน    โครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
2. รศ.วิรัตน   สุวรรณาภิชาติ  โครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
3. ผศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร โครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
4. ผศ.ชูศรี บัณฑิตวิไล สายวิชาศิลปศาสตร  

การศึกษาดูงานตามโครงการดังกลาว ไดเดินทางเยี่ยมชม ดูงานกิจการของมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2548 โดยเยี่ยมชม ดูงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรแหงปกกิ่ง 
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง  และมหาวิทยาลัยซิงหัว  และไดจัดทํารายงานโครงการศึกษาดูงานของคณะผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
 มติที่ประชุม   รับทราบ  
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3.6 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการอุดมศึกษา 
ดวยสํานักงานการอุดมศึกษา  นําเสนอสรุปการประชุมระดมความคิดรวมกับรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต  ฉายแสง) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพอุดมศึกษา มาเพื่อทราบและเปนแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันไวช้ันหนึ่งกอน และแจงวา
สํานักงานการอุดมศึกษากําลังอยูในขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ ซึ่งจะมีการระดม
ความคิดจากทุกภาคสวน เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการของอุดมศึกษาทั้งระบบตอไป รายละเอียดตามบันทึก
ท่ี ศธ 0501(1)/ว.1691 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

3.7 ประกาศการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ใชเงินรายไดของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ตามที่ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ไดรับจัดสรรงบอุดหนุนวิจัย เปนเงิน 400,000 บาท ประกอบดวย เงิน

อุดหนุนวิจัยท่ัวไป วงเงิน 300,000 บาท และเงินอุดหนุนวิจัยสถาบัน 100,000 บาท และตามบันทึกที่ ศธ 0513.20401/0556 
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2548 เรื่อง ขอประกาศการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยท่ีใชเงินรายไดของคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร รายละเอียดดังแนบ  

อนึ่ง ประกาศการจัดสรรทุนดังกลาว ไดแจงใหฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย นําเสนอคณบดี เพื่อพิจารณา
อนุมัติ และจัดทําประกาศคณะฯ แจงใหบุคลากรทราบอยางเปนทางการตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

3.8 หลักการและแนวทางการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา 
ดวยสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับความอนุเคราะหเอกสารเกี่ยวกับ

หลักการและแนวทางการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาจากรองศาสตราจารย ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท ซึ่ง
ปจจุบันเปนแนวทางที่เกี่ยวของกับการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ  ดังนั้นจึงขอสําเนาแจงใหท่ีประชุมทราบและ
เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา และใชประโยชนในดานการวางแผน และบริหารงานตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

3.9 รางโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาบุคลากรอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาสูการเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาส
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  
ตามที่สํานักงานการอุดมศึกษาจัดทํารางขอเสนอโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ (Mega Project) 

โครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาบุคลากรอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาสูการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
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ของประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2549 – 2554) วงเงิน 28,835.80 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  

- เพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกที่มีความเชี่ยวชาญสูงใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  

- เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหอยูในระดับแนวหนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ไทย  

- เพื่อสรางเครือขายกับตางประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพและกาวทันพลวัตทางวิชาการของโลก 

- เพื่อสรางนวัตกรรมดานหลักสูตร องคความรู เทคโนโลยี ผลิตภัณฑและการจัดการใหเกิดข้ึนอยาง
เปนรูปธรรม  

- เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดเปนศูนยความเปนเลิศดานตาง ๆ ท่ีเสริมตอ
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ   

   ดังนั้น เพื่อเปนประโยชน และสามารถใชเปนแนวทางในการจัดเตรียมแผนกลยุทธดานการพัฒนา
บุคลากรของสายวิชาการ และดานอื่น ๆ ใหสอดคลองกับโครงการดังกลาวตามวัตถุประสงค และเปาหมาย และเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคณะฯ  จึงขอสําเนาแจงท่ีประชุมทราบ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  

4.1 การพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2549    
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 12/2548 เมื่อวันที่ 19 

ธันวาคม 2548  เห็นชอบให   

1. ใหจัดสรรทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการของสาขาวิชาวิชาบรรณารักษศาสตร สายวิชาศิลป
ศาสตร จํานวน 1 อัตรา เนื่องจากมีสัดสวนอาจารยตอจํานวนนิสิต เทากับ 1 : 29.29 และอัตรา
อาจารยประจําท่ีมีอยูเดิมเพียง 1 อัตรา และเปนอัตราเกษียณอายุราชการ 

2. ใหชะลอการพิจารณาจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ อีก 1 อัตรา โดยใหพิจารณาเมื่อไดรับแจง 
ผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหมหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกําหนดประชุมในวันที่ 28 ธันวาคม 2548  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดย
จัดสรรอัตราใหมใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 2 อัตรา จาก 5 อัตราที่เสนอขอ และจากการประสานงาน
ทราบวาอัตราที่พิจารณาจัดสรรใหเปนอัตราสาขาคอมพิวเตอร และสาขาสังคมศาสตร โดยมหาวิทยาลัยแจงให
ดําเนินการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2549 และใหพิจารณาปรับลดการจางลูกจาง
ช่ัวคราว หรือพนักงานเงินรายไดลง โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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และให ควบคุมกรอบอัตรากําลังของหนวยงานมิใหเพิ่มข้ึน รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0028 ลงวันที่ 10 
มกราคม 2549  

ดังนั้นจึงมีอัตราใหมพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รวม 3 อัตรา สําหรับอัตราที่ยังมิไดรับการ
พิจารณาจัดสรรที่คงเหลือ 3 อัตรา สํานักงานเลขานุการจะแจงยืนยันความตองการ พรอมรายละเอียดเหตุผลความจําเปน
เพิ่มเติมเพื่อใชประกอบการพิจารณาในการประชุมของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 25 มกราคม 2549 ตอไป    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ และใหพิจารณาจัดสรรโดยใชเกณฑสัดสวนอาจารย ตอ จํานวนนิสิตเต็ม

เวลา ความหลากหลายของรายวิชาท่ีเปดสอน และพิจารณาจัดสรรใหเฉพาะสายวิชา/สาขาวิชา ท่ีพิจารณาเสนอคําขอรับ
การจัดสรรอัตราใหมจากมหาวิทยาลัย ในป 2549  ดังนี้  

1. อัตราเกษียณอายุ 1 อัตรา จัดสรรคืนสาขาวิชาฟสิกส   
2. อัตราใหมท่ีไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จํานวน  2 อัตรา จัดสรรใหสาขาวิชาคอมพิวเตอร สาย

วิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร 1 อัตรา และสาขาวิชาสังคมศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร 
จํานวน 1 อัตรา  

3. อัตราใหม หากไดรับจัดสรรเพิ่มจากมหาวิทยาลัยฯ (อยูในระหวางการพิจารณา 3 อัตรา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจัดสรรในวันที่ 25 มกราคม 2548) ใหพิจารณาจัดสรรใหสาขาวิชา
ตามลําดับ ดังนี้  1) สาขาวิชาจุลชีววิทยา (อัตรานักเรียนทุน พสวท.) 1 อัตรา  2) สาขาวิชาพันธุ
ศาสตร (เพื่อใชบรรจุ อ .นฤพร  เพ็ชรกลาง) 1 อัตรา และ 3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ       สายวิชาศิลปศาสตร  1 อัตรา  

4. ขอใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรอัตราตามขอ 1 และ 2 ดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนดฯ คือ บรรจุบุคคลเขารับราชการใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2549 
กรณีท่ีไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดขอใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปนเปนกรณี ๆ ไป     
ดังนั้นจึงขอใหแจงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหหนวยการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการ เพื่อ
ประกาศรับสมัครฯ โดยเร็ว    

4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาสโมสรนิสิต ศวท.  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การจายเงินรายไดเปนคาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษา

สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยจายคาตอบแทนในอัตรา 1,200 บาท/คน/ป 
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนมา นั้น  

เนื่องจากฝายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาเห็นวาอัตราดังกลาวในปจจุบัน
ไมเหมาะสมกับคาใชจายในปจจุบัน ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติปรับอัตราคาตอบแทนดังกลาวใหม เปนอัตรา 500 บาท/
คน/เดือน ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
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4.3 รายงานงบการเงินโครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจําป 2548  
ดวยโครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ขอนําเสนอรายงานงบการเงิน

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจําป 2548 ซึ่งผานการตรวจสอบบัญชีจากผู
ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาคพิเศษ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 เรียบรอยแลว โดยสรุปมียอดรายรับ – รายจาย และเงินคงเหลือสุทธิ 
ในรอบระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ดังนี้  
  รายไดรวม ประจําป 2548    1,438,350.00  บาท 
  คาใชจาย     1,006,670.47  บาท 
  รายไดสูงกวาคาใชจาย       431,679.53  บาท   
  หักคาใชจายคางจาย       146,868.00  บาท 

คงเหลือสุทธิ       284,811.53  บาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดพิจารณาจัดสรรเงินเหลือจายสุทธิใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ประจําป 2548 ในสัดสวน ดังนี้  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    20%  เปนเงิน    56,962.30  บาท  

สายวิชาคณิตศาสตรฯ  30%   เปนเงิน    85,443.46  บาท 

โครงการฯ  50 %     เปนเงิน  142,405.77  บาท  

รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
 มติที่ประชุม   รับทราบ และเห็นชอบ และใหโครงการพิจารณาดําเนินการตอไป  

4.4 รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ประจําป 2548  
ดวยโครงการปริญญาโทหลักสูตร ศศ.ม. รัฐศาสตร ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอ

นําเสนอรายงานงบการเงินโครงการปริญญาโทหลักสูตร ศศ.ม. รัฐศาสตร ภาคพิเศษ ประจําป 2548 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบบัญชีจากผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2549 เรียบรอยแลว โดยสรุปมียอดรายรับ – รายจาย และเงินคงเหลือสุทธิ ในรอบระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2548 ดังนี้  
  รายไดรวม ประจําป 2548    2,117,100.00  บาท 
  คาใชจาย     1,072,015.56  บาท 
  รายไดสูงกวาคาใชจาย    1,045,084.44  บาท   
  หักคาใชจายคางจาย       606,470.00  บาท 

คงเหลือสุทธิ       438,614.44  บาท 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดพิจารณาเห็นชอบใหจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร ใน
วงเงิน 300,000 บาท กอนนํามาพิจารณาจัดสรรเงินเหลือจายสุทธิใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ประจําป 2548 ดังนั้นเงินเหลือ
จายสุทธิจักคงเหลือ 138,614.44 บาท และพิจารณาจัดสรรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ประจําป 2548 ในสัดสวน ดังนี้  

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 15% เปนเงิน    20,792.17  บาท  

สายวิชาศิลปศาสตรฯ  15%   เปนเงิน    20,792.17  บาท 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    35%  เปนเงิน    48,515.05  บาท  

โครงการฯ  35%     เปนเงิน    48,515.05  บาท  

รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม   รับทราบ และเห็นชอบ และใหโครงการพิจารณาดําเนินการตอไป  

4.5 ขออนุมัติเปดสอนรายวิชาดานภาษาจีน 
ตามที่สายวิชาศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร แจงขอความอนุเคราะหเปดสอนรายวิชา

ภาษาจีน สําหรับหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งตามหลักสูตรนิสิตจะตองเรียนรายวิชาเฉพาะบังคับ กลุมวิชาภาษา 
จํานวน 6 หนวยกิต  และปจจุบันสายวิชาศิลปศาสตร มีการจัดการสอนรายวิชาเฉพาะดังกลาวเพียง 3 สาขาวิชา คือ 
ภาษาไทย ภาษาญี่ปุน และภาษาฝรั่งเศส  

ดังนั้น เพื่อใหนิสิตมีทางเลือกมากขึ้น สายวิชาศิลปศาสตร จึงขออนุมัติเปดสอนสาขาวิชาภาษาจีน
เพิ่มข้ึน โดยจะขอความอนุเคราะหรายวิชาดานสาขาวิชาภาษาจีน จากคณะมนุษยศาสตร และขอแผนการสอน (Course 
Syllabus) จํานวน 3 รายวิชา คือ  

1. รายวิชา 362114  ภาษาจีนพื้นฐาน I  (Foundation Chinese I)  3(2-3)  

2. รายวิชา 362115  ภาษาจีนพื้นฐาน II  (Foundation Chinese II)  3(2-3)  

3. รายวิชา 362116  ภาษาจีนพื้นฐาน III  (Foundation Chinese III)  3(2-3)  

คณะกรรมการฝายวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 มีมติเห็นชอบแลว 
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

4.6 ขออนุมัติบรรจุอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามสายวิชาศิลปศาสตร  ไดรับจัดสรรอัตราใหม ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จํานวน 1 อัตรา และไดดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขารับราชการ 
ตําแหนง อาจารย โดยดําเนินการตามกระบวนการของคณะ เสร็จเรียบรอยแลว  ดังนั้น จึงขออนุมัติบรรจุ น.ส.ภัทรพร  
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จินตกานนท วุฒิ ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) คะแนนเฉลี่ย 2.44 จากมหาวิทยาลัยขอนแกน และ ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร) คะแนนเฉลี่ย 3.53 จากมหาวิทยาลัยขอนแกน เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง 
อาจารย  ข้ัน 11,670 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางบรรณารักษศาสตร (อัตราเดิมของนางสุวณี คันธพนิต 
ตําแหนงอาจารย  สังกัดสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร)  รายละเอียดดังแนบ    

อนึ่ง การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ และผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม   เห็นชอบและใหดําเนินการตอไป 

4.7 กรอบพนักงานเงินรายได สายสนับสนุนและชวยวิชาการ ปงบประมาณ 2549  
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได คณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 3/2548  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เห็นชอบใหกําหนดกรอบพนักงานเงินรายได  
ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา สําหรับสายวิชาตาง ๆ และสํานักงานเลขานุการ หนวยละ 1 อัตรา   
และกําหนดแนวทางการปฏิบัติ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20402/  0076 ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 รายละเอียด
ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินรายได คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ดังนี้  
1.   กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และหนวยงานตนสังกัดสามารถระบุ

ภาระงานเพิ่มเติมไดตามความตองการและเหมาะสม เพื่อกําหนดเปนภาระงานเบื้องตน   
1. ใหสายวิชา/สํานักงาน จัดทําภาระงานแบบ Mind Map ซึ่งระบุปริมาณงาน/คุณภาพงาน พรอมดัชนี

ช้ีวัด (Key Performance Index) อยางชัดเจน  
2. อัตราคาจาง กําหนดใหตามอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ คือ ระดับปริญญาตรี 9,540 

บาท หรือ 1.5 เทาตามเงินเดือนขาราชการตามบัญชีหมายเลข 3  
3. สัญญาจางปตอป และเมื่อผานการประเมิน เปนสัญญาจาง 2 ป การประเมินอนุโลมใชตามระเบียบ

พนักงานเงินงบประมาณ     
4. อัตราพนักงานเงินรายไดท่ีไดรับอนุมัติกรอบ จะตองมีงบประมาณประจําป 2549 รองรับเรียบรอย

แลว  
5. การพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปของพนักงานเงินรายได อนุโลมใชตามระเบียบของ

พนักงานเงินงบประมาณ โดยใหสายวิชาใชวิธีการประเมินแบบ 360 ° และตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสายวิชา/สํานักงาน และคณะกรรมการประจําคณะฯ  

6. เห็นชอบใหสายวิชา/สํานักงาน พิจารณาเสนอขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานเงินรายไดในตําแหนง
อื่น ไดตามความจําเปนและเหมาะสม  
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4.8 เกณฑการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาพิเศษ วิทยาเขตกําแพงแสน  
ดวยรองคณบดีฝายวิชาการ แจงวาจํานวนนักเรียน สมัครเขาศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 3 หลักสูตรภาคปกติ และ 1 หลักสูตรภาคพิเศษ ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
สัมภาษณ รวมทุกหลักสูตร จํานวน 2,007 คน  ดังนี้  

ภาคปกติ   
1. หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  จํานวนผูมีสิทธิ  794  คน  
2. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  จํานวน  500 คน  
3. หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) จํานวน  
ภาคพิเศษ 
4. หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จํานวน  

ฝายวิชาการ นําเสนอขอมูลเกณฑการพิจารณาคัดเลือกนิสิตโควตาพิเศษของสายวิชา/โครงการพิเศษ 
ตาง ๆ  ดังนี้  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

1.  เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหแกนักเรียนในทุกจังหวัด ดังนั้น ประกาศผลตัวจริงจังหวัดละ 
1 คน จาก 29 จังหวัด (จํานวนแจงรับของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คือ 20 คน)  

2.  ตัวจริงจังหวัดละ 1 คน มาจากนักเรียนที่เขาสอบสัมภาษณ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจากนักเรียน
ท้ังหมดในจังหวัดนั้น ๆ  

3.  ข้ึนบัญชีสํารอง จังหวัดละ 1 คน จาก 29 จังหวัด ซึ่งมาจากนักเรียนที่เขาสอบสัมภาษณ และมี 
คะแนนเฉลี่ยเปนอันดับ 2 ของนักเรียนทั้งหมดในจังหวัดนั้น ๆ 

4.  กรณีตัวจริงของจังหวัดสละสิทธิ์ไมมารายงานตัว จะเรียกสํารองของจังหวัดนั้นมาแทน และกรณีมี
นักเรียนมาสอบไมถึง 20 จังหวัด (ทําใหตัวจริงไมถึง 20 คน) อาจเพิ่มตัวจริงไดจากจํานวนผูมาสอบสัมภาษณ และมี
คะแนนเฉลี่ยเปนอันดับ 2 ของนักเรียนทั้งหมดในจังหวัดนั้น และใหผูมีคะแนนเฉลี่ยเปนอันดับ 3 ของนักเรียนทั้งหมด
ในจังหวัดนั้นเปนตัวสํารอง  

หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

1. พิจารณาเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา จาก 3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ  

2. พิจารณากระจายโอกาสใหกับทุกโรงเรียน หรือทุกจังหวัดเทาท่ีสามารถทําได  

3. ประกาศรายชื่อผูสอบได 20 คน สวนที่เหลือข้ึนบัญชีสํารองไวทุกคน โดยเรียงลําดับคะแนนตาม
เกณฑขอ 1 และ 2  
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หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

1. ใชเกรดเฉลี่ย 3 รายวิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมเปนเกณฑการพิจารณา  

2. พิจารณาใหกับนักเรียนที่ไดคะแนนในลําดับสูงสุดของแตละโรงเรียนเพื่อกระจายโควตาให
โรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครสอบใหไดมากที่สุด กรณีท่ีจํานวนโรงเรียนมีมากกวาโควตาที่ได คือ 35 คน จะพิจารณาให
นักเรียนของโรงเรียนที่ไดเกรดเฉลี่ยสูงสุดลําดับ 1 – 35   

3. ข้ึนบัญชีผูสอบได 35 คน สวนนักเรียนที่เขาสอบที่เหลือท้ังหมดขึ้นบัญชีสํารองไวตามลําดับ
คะแนน   

หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ 

1 เพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหนักเรียนที่คุณสมบัติครบถวน และมีเกรดเฉลี่ยสะสมเปน
อันดับ 1 ของแตละโรงเรียนไดรับการคัดเลือกกอน กลาวคือ นําอันดับ 1 ของแตละโรงเรียนมาเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดจากมากไปหานอย ประกาศผล 20 อันดับแรกเปนตัวจริง และสวนที่เหลือเปนตัวสํารอง 

2 นักเรียนที่มาเขาสอบ แตไมมีรายชื่อในขอ 1 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.75 ข้ึนไป ให
ประกาศเปนตัวสํารองในเรียงลําดับตอจากขอ 1  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมอภิปรายในประเด็นตาง ๆ  เพื่อสรุปเกณฑและแนวทางการคัดเลือก เนื่องจากจํานวนรับจํากัด 
มีผูสมัครจํานวนมาก และเพื่อใหมีการกระจายโอกาสแกนักเรียนไดอยางทั่วถึง และมีมติ ดังนี้      

มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบใหใชแนวทางการพิจารณาคัดเลือกตามที่หัวหนาสายวิชา/ประธานหลักสูตร/โครงการ

พิจารณาเสนอ  

2. มอบรองคณบดีฝายวิชาการ รับผิดชอบดําเนินการ  

3. เห็นชอบใหนําเงินคาตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณเขาเปนรายไดกองทุนพัฒนาคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร และมอบฝายวิชาการพิจารณาขออนุมัติหลักการใชเงินรายไดกองทุนพัฒนาคณะฯ เพื่อจายเปน
คาอาหารกลางวัน และอาหารวางเสริมคาใชจายท่ีไดรับจากกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  

4. กําหนดสถานที่สัมภาษณตามที่แจงประกาศไวบนเครือขาย   

5. ใหจัดการเรียนการสอนในวันที่ 25 มกราคม 2549 ตามปกติ การพิจารณางดเรียนใหอยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยผูสอน  

4.9 การรวมเปนศูนยอบรมการใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
ดวยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) มีหนังสือท่ี ศธ 5401(8)/ว 7974 ลง

วันที่ 28 ธันวาคม 2548 แจงขอเชิญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมเปนศูนยอบรมการใชโปรแกรม 
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The Geometer’s Sketchpad (GSP) เนื่องจาก สสวท. มีพันธกิจสําคัญประการหนึ่งในการสงเสริมสนับสนุนรวมงานกับ
สถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ ใหเปนเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และ สสวท. ไดพิจารณาเห็นวาโปรแกรม GSP เปนโปรแกรมที่สามารถใชชวยในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร และสามารถนํามาประยุกตใชกับสาระวิชาอื่น ๆ ไดเปนอยางดี จึงไดซื้อ
ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม GSP เปนแบบลิขสิทธิ์ระดับประเทศ พรอมแปลเปนภาษาไทย ดังนั้น สสวท.จึงประสงคท่ีจะ
จัดตั้งศูนยฝกอบรมการใชโปรแกรมในแตละภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับโปรแกรม GSP ใหเปนไปได
อยางกวางขวาง รวดเร็ว และทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการตาง ๆ และวิทยาเขตกําแพงแสน แจงขอใหคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาและนําเสนอ รายละเอียดดังแนบ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม   
1. เห็นชอบใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนศูนยฝกอบรมการใชโปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad (GSP)  

2. มอบใหสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร พิจารณาใหขอมูลตามแบบสํารวจความพรอม 
และสงใบสมัครเขารวมเปนศูนยฝกอบรมดังกลาว  

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี)   
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนธันวาคม 2548  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนธันวาคม 2548 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนธันวาคม 2548 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ธันวาคม 2548 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนธันวาคม 2548 

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

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนธันวาคม 2548 
4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนธันวาคม 2548 
5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 

5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 



14 

  

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  
7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2549 ประจําเดือนธันวาคม 2548 
8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2549 ประจําเดือนธันวาคม 2548    

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ   

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนธันวาคม 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) ประจําเดือนธันวาคม 2548 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย 
2. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนธันวาคม 2548 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2549  
เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําป 2548 กําหนด             

ไดลวงหนา ดังนั้นการประชุมครั้งท่ี 2/2549 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2549  กําหนดประชุมในวันจันทรท่ี 20  กุมภาพันธ 
2549  เวลา 13.00 น.    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ   

ปดประชุมเวลา  18.05 น.   
 

 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ  

 


