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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 1/2550 

วันจันทรที่ 29 มกราคม 2550 
ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
3. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ 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. น.ส.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
2. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
3. น.ส.ชุติมณฑน บุญมาก รองคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  
4. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
5. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน   

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานการประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   
 1.1   การแตงตั้งสมาชิกสภาขาราชการ ผูแทนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
 ตามที่ ผศ.ดร.ธนวรรณ  พานิชพัฒน สมัครเขารับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาขาราชการ ผูแทนคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เนื่องจากมีผูสมัครรายเดียว ดังนั้น จึงพิจารณาเสนอชื่อและไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภา
ขาราชการ ผูแทนคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
   มติที่ประชุม  รับทราบ   
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 12/2549  

 ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 12/2549 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2549 รายละเอียดดังเสนอที่ประชุมทราบแลว    

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยแกไข ดังนี้   

  หนา  4  วาระที่ 3.1  มีรายละเอียดขอความซ้ํากัน 2 ชุด ใหตัดออก 1 ชุด  

 หนา 22  วาระที่ 4.11 ยอหนาท่ี 5 จากเดิม “...ลําดับที่ 7) หนา 3 ใหนิสิตโครงการตองมีเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก...” แกไขเปน “...ลําดับที่ 7) หนา 3 ใหนิสิตโครงการควรตองมีเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก...” 

วาระที่  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2549 

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 ฝาย/สายวิชา  และสํานักงานเลขานุการ  นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2549 เรียบรอยแลว ดังนี้   

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

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ  



3 

  

3.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

   ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู  1 
หลัง งบประมาณ 50 ลานบาท ไดดําเนินการประกวดราคากอสราง และไดวาจางบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนด
คอนสตัครช่ัน จํากัด เปนผูรับจางตามสัญญาจางเลขที่ 76/2549 ลงวันที่ 28 เมษายน 2549 ในวงเงิน 49,999,000 บาท 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 545 วัน แบงงวดเปน 12 งวด กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 โดย
ไดรับงบประมาณ ประจําป 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ 2550 – 2551 เปนเงิน 39,999,000 บาท 
โดยวาจางนายวุฒิพงษ  ประคองวิทยา และคณะ เปนที่ปรึกษาและควบคุมงานกอสราง นั้น   

   จากรายงานความกาวหนางานกอสราง (ครั้งท่ี 8 ) ผูควบคุมงานสรุปผลการดําเนินงานควบคุมงาน
ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2549 – 14 มกราคม 2550  สรุปโดยสังเขป  ดังนี้   

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ 49,999,000 บาท 
- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ    545 วัน 
- ระยะเวลาการกอสรางที่ผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549)  245 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  300 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ  35.42 % 
- ความกาวหนาของงานที่ทําไดจริง คิดเปนรอยละ  36.87 %  
- เร็วกวากําหนดการ คิดเปนรอยละ   1.45 % (18 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวันในรอบเดือนที่ผานมา    41.93 คน 
- เครื่องจักร  

-   รถปนจั่น    1   ตัว   
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 1 เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2549   รับงานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 2 เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2549    รับงานเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 3 เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2549  รับงานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 4 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2549 รับงานเมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดที่ 5 เมื่อวันที่  10 มกราคม 2550  รับงานเมื่อวันที่  17 มกราคม 2550  
- คาดวาจะสงงานการกอสราง งวดที่ 6 ไดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550  

งานกอสรางประจํางวดที่ 6  คือ ดําเนินการกอสรางงานกออิฐผนังภายในชั้นที่ 3, คาน ค.ส.ล.ช้ันหองใต
หลังคา, วางแผนพื้นพรอมเท ค.ส.ล. ทับหนาพื้นหองใตหลังคาทั้งหมด และตั้งเสา ค.ส.ล. รับโครงหลังคาจนแลวเสร็จ  
เงินประจํางวดที่ 6 เปนเงิน 3,999,920 บาท  กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 9 มีนาคม 2550      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.3 งบประมาณไดรับจัดสรร ประจําป 2550 ตามแผนแมบทโครงการ ICT คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2550 นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรงบประมาณดังกลาว  รวมเปน  371,000 บาท  
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้  

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป  จํานวน  9  เครื่อง 
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง  จํานวน  5  เครื่อง   
3. เครื่องพิมพแบบเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง   

รายละเอียดดังแนบ  

   อนึ่ง รายการครุภัณฑท่ีไดรับดังกลาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบสํานักบริการคอมพิวเตอร 
ดําเนินการจัดซื้อรวม และนําสงใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ    

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 รายงานสรุปผลการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาคตน ประจําปการศึกษา 2549  

รองคณบดีฝายวิชาการ แจงรายงานสรุปผลการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ภาค
ตน ประจําปการศึกษา 2549  จําแนกตามรายชื่อ หลักสูตร/สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ย  ประกอบดวย  

1) สรุปผลการเรียนนิสิตช้ันปท่ี 1 ภาคตน  ปการศึกษา 2549  จําแนกตามคะแนนเฉลี่ย และหลักสูตร/
สาขาวิชา  

2) สรุปผลการเรียนนิสิตช้ันปท่ี 2 ภาคตน  ปการศึกษา 2549  จําแนกตามคะแนนเฉลี่ย และหลักสูตร/
สาขาวิชา 

3) สรุปผลการเรียนนิสิตช้ันปท่ี 3 ภาคตน  ปการศึกษา 2549  จําแนกตามคะแนนเฉลี่ย และหลักสูตร/
สาขาวิชา 

4) สรุปผลการเรียนนิสิตช้ันปท่ี 4 ภาคตน  ปการศึกษา 2549  จําแนกตามคะแนนเฉลี่ย และหลักสูตร/
สาขาวิชา 

รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 หลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงสงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมิน
เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา พ.ศ. 2546 ท่ีใหสถานศึกษายึดถือ
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ปฏิบัติโดยนํามาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มากําหนดเปนขอบขายการประเมิน 4 
องคประกอบ คือ  

1. ความรูพื้นฐาน  
2. ความรูและทักษะดานพัฒนาอาชีพ 
3. ความรูและทักษะดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ความรูและทักษะดานพัฒนาสังคมและชุมชน  

โดยผูท่ีประเมินผานจะไดรับเอกสาร 2 ฉบับ คือ หลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา และประกาศนียบัตร
ซึ่งเปนหลักฐานแสดงการจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0505(6)/ว 1794 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549 และ บันทึกที่ ศธ 0210.03/10464 ลงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2549 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 การจัดทํากระบวนงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2550 

ดวยคณะทํางานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทํางาน แจงวาไดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 เรียบรอย
แลว ดังนั้นเพื่อดําเนินการในสวนของการจัดทํากระบวนงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2550 จึงไดเชิญผูเกี่ยวของประชุม เพื่อพิจารณารางแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
จํานวน 5 กระบวนงาน เดิม และที่ปรับลดใหม ประกอบดวย  

1. การรับสมัครเขาศึกษาในระบบรับตรงของนิสิตระดับปริญญาตรี  
2. การจัดทําตารางเรียนแตละภาคการศึกษาของสํานักทะเบียนและประมวลผล  
3. การจัดตารางสอบแตละรายวิชาของรายวิชาสวนกลาง  
4. การตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี  
5. การรายงานผลการศึกษาแตละรายวิชา (กรณีนิสิตไมเกิน 100 คน)  

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานในสวนที่ เกี่ยวของกับคณะ/สายวิชา และคณาจารย  ไดรับทราบ
กระบวนงานที่ปรบลดระยะเวลา และขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง สํานักงานเลขานุการ จึง
ขอแจงกระบวนการดังกลาวเพื่อใหหนวยงานและคณาจารยท่ีเกี่ยวของทราบ รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

3.7 รับทราบรางแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีวัสดุแหงชาติ พ.ศ. 2550-2559 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงขอสงสําเนาหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ท่ี นร 0506/ว(ร) 264 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง รางแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีวัสดุแหงชาติ พ.ศ. 2550-2559 ซึ่ง
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คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21  พฤศจิกายน 2549 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรเสนอทั้ง  4  ขอ 
รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  
วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   

4.1 การขึ้นทะเบียนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 

ตามที่ อ.ดร.วีรานุช  หลาง อาจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร ขอข้ึนทะเบียนเปน
อาจารย บัณฑิตวิทยาลัย  และสํ านักงานเลขานุการ  ไดตรวจสอบระเบียบว าดวยอาจารย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 แลว อ.ดร.วีรานุช  หลาง มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอ 5.1 และประธานหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สายวิชาวิทยาศาสตร ใหความเห็นชอบ 
เรียบรอยแลว นั้น  

เนื่องจากระเบียบวาดวยอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 ขอ 8 กําหนดให
หัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานคณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เปน   
ผูเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตอคณบดี เพื่อข้ึนทะเบียนเปนอาจารยบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดตามบันทึกที่ 
ศธ 0513.20404/2660 ลงวันที่ 4 มกราคม 2550        

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และแจงบัณฑิตวิทยาลัยตอไป  

4.2 แผนการรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2550 – 2554 ฉบับปรับปรุงใหม  

ตามที่กองบริการการศึกษา และกองแผนงานไดรวบรวมขอมูลแผนจํานวนรับนิสิตใหม ปการศึกษา 
2550 – 2554 และไดนําเสนอตอท่ีประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งท่ี 16/2549 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งท่ีประชุม
คณบดีไดพิจารณารับทราบเรียบรอยแลว รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/1302 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ดังแจง
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 12/2549 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรียบรอยแลวนั้น   

เนื่องจากแผนการรับนิสิตใหมในสวนของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ท่ีนําเสนอยังไมครบถวน 
และจํานวนนิสิตท่ีแจงรับยังไมถูกตอง ดังนั้น คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร จึงมอบใหฝายวิชาการ และสายวิชา/
โครงการตาง ๆ ตรวจสอบ และมอบงานบริการการศึกษา รวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอขอปรับแกไขจํานวนรับนิสิตใหม ป
การศึกษา 2550 – 2554 เพื่อแจงใหวิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยทราบและใชเปนแผนในการดําเนินการรับนิสิต
ในสวนที่เกี่ยวของ  รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อขอปรับแผนจํานวนรับนิสิตใหม
และใหสายวิชา/โครงการ ดําเนินการตามแผนตอไป    
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4.3 เกณฑการใหเงินสนับสนุนการวิจัย ประจําป 2550  

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ 2550 สําหรับฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย เปนเงิน  450,000  บาท ดังนี้    

1) ทุนอุดหนุนวิจัยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   เปนเงิน 350,000 บาท  

2) ทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน/วิจัยท่ัวไป และวิจัยในชั้นเรียน  เปนเงิน 50,000 บาท  

3) เงินสนับสนุนการใหรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ   เปนเงิน  50,000 บาท  

รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  จึงขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ซึ่งพิจารณา
หลักเกณฑการใหเงินสนับสนุนการวิจัย ประจําป 2550 โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทนักวิจัยหนาใหม และ
ประเภทวิจัยแบบบูรณาการ  โดยกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับทุน  และเงื่อนไข  รายละเอียดตามบันทึกที่  ศธ 
0513.20401/0023 ลงวันที่ 12 มกราคม 2550 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากรองคณบดีฝายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา ไดรับอนุมัติเดินทางไปราชการณ ประเทศ สปป.ลาว   

4.4 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.ม. สาขาวิชารัฐศาสตร ภาค
พิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

ตามที่สาขาสังคมศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร เสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 
และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร  (ภาคพิ เศษ) และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคําสั่งท่ี 2937/2548 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2548 โดยมีวาระการ 2 ป ซึ่งจะหมดวาระ
ในวันที่ 31 มีนาคม 2550 นั้น   

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวยการบริหารโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2547 หมวด 1 ขอ 7 การบริหารโครงการ กําหนดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ โดยมีองคประกอบ ดังนี้  

- คณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษา ประธานกรรมการ 
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ  

- คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย ผูดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ รวมแลวไมเกิน 7 คน  

- การแตงตั้งและการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ ใหเปนอํานาจของอธิการบดีตามคําแนะนําของคณบดีท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ หรือ
หัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  โดยมี
อํานาจและหนาท่ีตามขอ 8 และ ขอ 9 ตามลําดับ    
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นอกจากนี้ ฝายเลขานุการท่ีประชุมฯ ไดตรวจสอบมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คราวประชุมครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหกําหนด
องคประกอบคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดําเนินงานไวเดิม ดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารโครงการภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประกอบดวย  
1.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เปนที่ปรึกษา  
1.2 คณบดีคณะสังคมศาสตร    เปนที่ปรึกษา  
1.3 รองศาสตราจารย ดร.มนฤตยพล อุรุบุญนวลชาติ เปนที่ปรึกษา  
1.4 รองศาสตราจารย ดร.ชัชรี  นฤทุม     เปนที่ปรึกษา   
1.5 คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   เปนประธานกรรมการ  
1.6 รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาฯ  เปนกรรมการ 
1.7 รองคณบดีฝายบริหาร  เปนกรรมการ 
1.8 รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ  เปนกรรมการ 
1.9 หัวหนาสายวิชาที่เกี่ยวของ    เปนกรรมการ 
1.10 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ หรือ 
 ผูประสานงานสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  เปนกรรมการและเลขานุการ  
1.11 เลขานุการคณะฯ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

หมายเหตุ : เมื่อนําเสนอแตงตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ และคณะ
สังคมศาสตร ขอปรับองคประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการ ในสวนของอาจารยท่ีปรึกษา และขอใหเสนอแตงตั้ง
กรรมการเพิ่มเติมในสวนของคณะสังคมศาสตร รายละเอียดจึงปรับไปตามที่ปรากฏในคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 
2937/2548 ดังแนบ 

2. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ เห็นชอบตามที่สาขาสังคมศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร 
พิจารณาเสนอ  ดังนี้  
2.1 ผศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย ประธานกรรมการ 
2.2 รศ.ดร.คณพล จุฑามณี  กรรมการ 
2.3 รศ.จตุพร  บานชื่น  กรรมการ 
2.4 อ.ดร.จารุพร พงษศิริเวทย กรรมการ 
2.5 รศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล กรรมการ 
2.6 นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 
2.7 ผศ.นันทนา เลิศประสบสุข กรรมการและเลขานุการ  

บัดนี้ สาขาวิชาสังคมศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร ไดนําเสนอรางขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตอเนื่อง รายละเอียดตามบันทึก ศธ 0513.20405/0033 ลงวันที่ 18 
มกราคม 2550 รายละเอียดดังแนบ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   
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อนึ่ง ประธาน มีความเห็นวาเพื่อใหโครงการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง คณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้ง ควรดําเนินการตอเนื่องได 2 วาระ และขอใหถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน      

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ ดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารโครงการ  ประกอบดวย  
1.1 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน เปนที่ปรึกษา  
1.2 คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   เปนประธานกรรมการ  
1.3 คณบดีคณะสังคมศาสตร    เปนรองประธานกรรมการ  
1.4 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสังคมศาสตร เปนกรรมการ 
1.5 รองคณบดีฝายบริหาร คณะสังคมศาสตร เปนกรรมการ 
1.6 รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   เปนกรรมการ 
1.7 รองคณบดีฝายบริหาร คณะศิลปศาสตรฯ   เปนกรรมการ 
1.8 หัวหนาภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  เปนกรรมการ 
1.9 หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร    เปนกรรมการ 
1.10 ผูประสานงานสาขาวิชาสังคมศาสตร  เปนกรรมการและเลขานุการ  
1.11 เลขานุการคณะฯ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

2. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  ประกอบดวย  
2.1 ผศ.ดร.สิริภัทร พราหมณีย ประธานกรรมการ 
2.2 ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข  กรรมการ 
2.3 รศ.จตุพร บานชื่น  กรรมการ 
2.4 รศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล กรรมการ 
2.5 อ.ดร.จารุพร พงษศิริเวทย กรรมการ 
2.6 นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 
2.7 ผศ.นันทนา เลิศประสบสุข กรรมการและเลขานุการ  

4.5 รายงานงบการเงิน ปงบประมาณ 2549 โครงการภาคพิเศษ ศศ.ม.สาขาวิชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 

ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10105/ว 3791 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง ขอใหจัดสงงบการเงิน โครงการพิเศษ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 2884/2548 เรื่อง การมอบหมายการติดตามผลการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอ 2 ซึ่งกําหนดใหกองคลัง มีหนาที่ในการติดตามการสงงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีของโครงการพิเศษทุกโครงการ เพื่อเสนออธิการบดีตามประกาศขอ 9.5  ภายใน 120 วัน นับต้ังแตวันปดรอบบัญชี ซึ่ง
กําหนดวันรายงานงบการเงินดังกลาวภายในวันที่ 31 มกราคม 2550 นั้น 

โครงการปริญญาโทหลักสูตร ศศ.ม. รัฐศาสตร ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขอ
นําเสนอรายงานงบการเงินโครงการปริญญาโทหลักสูตร ศศ.ม. รัฐศาสตร ภาคพิเศษ ประจําป 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบ
บัญชีจากผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
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2550 เรียบรอยแลว โดยสรุปมียอดรายรับ – รายจาย และเงินคงเหลือสุทธิ ในรอบระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2549 ดังนี้  
  รายไดรวม ประจําป 2549    6,758,400.00  บาท 
  คาใชจาย     4,625,470.08  บาท 
  รายไดสูงกวาคาใชจาย    2,132,929.92  บาท   
  หัก คาใชจายคางจาย    1,570,000.00  บาท  
  คงเหลือสุทธิ       562,929.92  บาท 
  หัก เงินยืมทดรองจาย      500,000.00  บาท 
  บวก เงินคงเหลือยังไมไดจัดสรร ป 2548    300,000.00  บาท   
  คงเหลือสุทธิ จัดสรร ป 2549      362,929.92  บาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดพิจารณาเห็นชอบใหจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร และ
โครงการกอสรางอาคารบัณฑิตศึกษา ในวงเงิน 1,570,000 บาท กอนนํามาพิจารณาจัดสรรเงินเหลือจายสุทธิใหหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ ประจําป 2549 ดังนั้นเงินเหลือจายสุทธิ จักคงเหลือ 362,929.92 บาท และพิจารณาจัดสรรใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ ประจําป 2549 ในสัดสวน ดังนี้  

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 15% เปนเงิน    54,439.49  บาท  
สายวิชาศิลปศาสตรฯ  15%   เปนเงิน    54,439.49  บาท 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    35%  เปนเงิน  127,025.47  บาท  
โครงการฯ  35%     เปนเงิน   127,025.47  บาท  

รายละเอียดดังแนบ  
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป   

4.6 รายงานงบการเงิน ปงบประมาณ 2549 โครงการ วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 

ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10105/ว 3791 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง ขอใหจัดสงงบการเงิน โครงการพิเศษ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 2884/2548 เรื่อง การมอบหมายการติดตามผลการดําเนินงานโครงการภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอ 2 ซึ่งกําหนดใหกองคลัง มีหนาที่ในการติดตามการสงงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีของโครงการพิเศษทุกโครงการ เพื่อเสนออธิการบดีตามประกาศขอ 9.5  ภายใน 120 วัน นับต้ังแตวันปดรอบบัญชี ซึ่ง
กําหนดวันรายงานงบการเงินดังกลาวภายในวันที่ 31 มกราคม 2550 นั้น 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ขอนําเสนอรายงานงบการเงินโครงการ
ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจําป 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบบัญชีจากผูตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 เรียบรอยแลว โดยสรุปมียอดรายรับ – รายจาย และเงินคงเหลือสุทธิ ในรอบระยะเวลา 1 ป 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ดังนี้  
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รายไดรวม ประจําป 2549    3,952,470.00  บาท 
  คาใชจาย     3,001,169.54  บาท 
  รายไดสูงกวาคาใชจาย       951,300.46  บาท 
  หัก คารายไดท่ีมีภาระผูกพัน        64,000.00  บาท 
  หัก  เงินทดรองราชการ      500,000.00  บาท 
  หักคาใชจายคางจาย       200,000.00  บาท 

คงเหลือสุทธิ  จัดสรร ป 2549     187,300.46  บาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดพิจารณาจัดสรรเงินเหลือจายสุทธิใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ ประจําป 2549 ในสัดสวน ดังนี้  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    20%  เปนเงิน    37,460.09  บาท  
สายวิชาคณิตศาสตรฯ  30%   เปนเงิน    56,190.14  บาท 
โครงการฯ  50 %     เปนเงิน    93,650.23  บาท  

รายละเอียดดังแนบ  
ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป   

4.7 การขออนุมัติปรับคาธรรมเนียมการศึกษาโครงการ วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 
ดวยโครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

เสนอขออนุมัติปรับคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสเทศ) ภาคพิเศษ เนื่องจากมีตนทุนคาใชจาย
ในการดําเนินงานเพิ่มข้ึน กอปรกับมหาวิทยาลัยปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 2550 ใหม  
ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับอัตราคาธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 มีมติเห็นชอบในหลักการใหโครงการเสนอขออนุมัติปรับอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 เปนตนไป  

อนึ่ง การปรับคาธรรมเนียมการศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนั้น 
โครงการฯ จึงขอเสนอรางอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป   

4.8 การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม  
ดวยสาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอเปดรายวิชาใหม รหัส 02732331 จุลชีววิทยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร

และผลิตภัณฑทางการเกษตร (Microbiology in Food and Agricultural Product Processing 3(3-0) เปนวิชาเลือกใน
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป และ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  และผานมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 และ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร  ในคราวประชุมวาระพิเศษ เวียนพิจารณาตาม
บันทึกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ  
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รองคณบดีฝายวิชาการ จึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหคณะกรรมการฝายวิชาการพิจารณาใหขอมูลประกอบการ
พิจารณาการขอเปดรายวิชาใหม/ปรับปรุงรายวิชากอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ       

4.9 การขออนุมัติเปดสอนหลักสูตรโครงการ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  

ดวย อาจารย ดร.จิรายุ  ทัพพุม  ประธานคณะทํางานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ สายวิชาศิลปะศาสตร นําเสนอโครงการเปดสอนหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ เพื่อ
พิจารณาเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ นั้น  

รองคณบดีฝายวิชาการพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอโครงการเขาท่ีประชุมคณะกรรมการฝายวิชาการ 
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550  ไดพิจารณาเรียบรอยแลว โดยมีมติใหดําเนินการปรับแกไขขอมูล 
ดังนี้   

1.  ใหปรับแกไขโดยใชรายละเอียดของหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร บางเขน 
ฉบับปรับปรุงลาสุด  

2.  เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยสนับสนุนหลักสูตรใหครบถวน  
3.  แกไขรูปแบบตัวอักษรใหถูกตอง  

รายละเอียดโครงการฉบับแกไข ประธานคณะทํางานฯ จะนําเสนอนําเสนอภายในวันที่ 26 มกราคม 
2550  

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานสามารถลดระยะเวลา ข้ันตอนการปฏิบัติราชการได จึงขอใหดําเนินการ
แบบคูขนาน เพื่อสามารถดําเนินการรับนิสิตใหมได ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2550 เปนตนไป    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา      

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบใหคณะกรรมการฝายวิชาการ พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดกอนนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสนพิจารณา  

4.10 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป 2551  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหจัดทําเอกสารคําของบประมาณเงินรายได ประจําป 2551 
จัดสงภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 นั้น งานนโยบายและแผน ดําเนินการจัดทําสรุปประมาณการ
รายรับ และรวบรวมคําของบประมาณรายจายของฝายตาง ๆ  สํานักงานเลขานุการ สายวิชาตาง ๆ 
และโครงการภาคพิเศษ เพื่อจัดทําสรุปเปนเอกสารคําของบประมาณเงินรายไดประจําป รายละเอียด
ดังแนบ   

 อนึ่ง ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0007 ลงวันที่  4  มกราคม 2550  แจงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
เกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวทางการจัดทํางบประมาณเงินรายได เพื่อใหหนวยงานยึดถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้  



13 

  

 หนา 3 ขอ 1.4  ใหหนวยงานใชระเบียบและหลักเกณฑการจัดสรรเงินรายได ท่ีใชในการจัดสรรตาม
เกณฑเดิมไปกอน ซึ่งมหาวิทยาลัยอยูในระหวางการรวบรวมขอมูลและศึกษาเกณฑท่ีเหมาะสม เพื่อนํามาปรับปรุงเกณฑ
การจัดสรรเดิมที่ใชมาเปนระยะเวลานาน ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

 หนา 6 ขอ 4.4 ใหจัดทํางบประมาณเงินรายไดในลักษณะที่ไมสงผลใหเกิดงบประมาณขาดดุล โดย
รายไดสุทธิตองมีสัดสวนที่เพิ่มสูงข้ึน มีการลดรายจายเพิ่มรายได และเนนการจัดสรรงบประมาณตามระบบตนทุน
กิจกรรม (Activity-Based Costing)  โดยใหตั้งงบประมาณรายจายไดไมเกินรอยละ 85 ของรายไดประจําป โดยอีกรอยละ 
15 ใหเหลือไวเปนทุนสํารอง หรือทุนสะสมของหนวยงาน  

 งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดจัดทําสรุปประมาณการรายรับ ประจําป 2551   ดังนี้ 

ประมาณการรายรับรวม     28,816,254 บาท 

1. เงินไดจากการบริหารงาน     91,956 บาท 

    คาเชาพื้นที่รานถายเอกสาร อัตราคาเชา 3,200 บาท 12 เดือน    37,248 บาท 

    คาเชาพื้นที่จําหนายอาหารวาง เบเกอรี่ชนิดตางๆ และเครื่องดื่ม อัตราคาเชา 3,200 บาท 12 เดือน  37,248 บาท 

    คาเชาพื้นที่จําหนายอาหารกลองแบบสําเร็จรูปและเครื่องดื่มชนิดขวด อัตราคาเชา 1,500  บาท 12 เดือน 17,460 บาท 

  รวมเงิน   91,956 บาท 

2. คาธรรมเนียมการศึกษา     26,026,152 บาท 

    คาหนวยกิต     11,584,773 บาท 

    คาธรรมเนียมพิเศษคณะ     11,069,000 บาท 

    คาธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  850,000 บาท 

    คาธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขารัฐศาสตร   385,000 บาท 

    สวนแบงคาหนวยกิตรายวิชาพื้นฐาน     554,000 บาท 

    สวนแบงกองทุนการศึกษาฯ      1,583,380 บาท 

  รวมเงิน   26,026,152 บาท 
3. เงินไดโครงการพัฒนาวิชาการ     65,000 บาท 

คาอํานวยการ 10 % 
ชื่อโครงการ หนวยงานที่ขอใชบริการ 

ประมาณการ
รายรับ รวม ภาควิชา 60% คณะ 20% สวนกลาง20% 

1. การหาอัตราปุยที่เหมาะสมเพื่อกําหนด บจล. ชุมพรอุตสาหกรรม 300,000 30,000 18,000 6,000 6,000 

อัตราปุยประจําปสําหรับปาลมน้ํามัน            
2. ASP.NET Web Application บุคลากรสนใจทั่วไป 40,000 4,000 2,400 800 800 
3. การพัฒนาฐานขอมูลดวย Microsoft Access 2003 
(กลุมโครงการอบรมคอมพิวเตอร)  

 30,000 3,000 1,800 600 600 

4. การพัฒนาฐานขอมูลดวย Microsoft Access ระดับสูง 
(กลุมโครงการอบรมคอมพิวเตอร) 

บุคลากรสนใจทั่วไป 40,000 4,000 2,400 800 800 

5. การพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บดวย  PHP บุคลากรสนใจทั่วไป 32,500 3,250 1,950 650 650 
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คาอํานวยการ 10 % 
ชื่อโครงการ หนวยงานที่ขอใชบริการ 

ประมาณการ
รายรับ รวม ภาควิชา 60% คณะ 20% 

สวนกลาง
20% 

6. การพัฒนาเว็บเพจดวย Dream weaver และการใช 
Photoshop ตกแตงภาพบนเว็บ 

บุคลากรสนใจทั่วไป 40,000 4,000 2,400 800 800 

7. Shell Programming  บุคลากรสนใจทั่วไป 40,000 4,000 2,400 800 800 
8. สถิติ และการใชโปรแกรม SPSS บุคลากรสนใจทั่วไป 40,000 4,000 2,400 800 800 
9. การอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร การใชงานโปรแกรม 
Microsoft Excel  

บุคลากรสนใจทั่วไป 30,000 3,000 1,800 600 600 

10. การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Macromedia Flash  บุคลากรสนใจทั่วไป 30,000 3,000 1,800 600 600 
11.  อบรมคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ
โปรแกรม Corel Draw 

บุคลากรสนใจทั่วไป 40,000 4,000 2,400 800 800 

12.  ฝกอบรมการผลิตสื่อประสมระบบมัลติมีเดีย บุคลากรสนใจทั่วไป 50,000 5,000 3,000 1,000 1,000 
13. เทคนิคการถายภาพและการตกแตงดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

บุคลากรสนใจทั่วไป 40,000 4,000 2,400 800 800 

14. อบรมคอมพิวเตอรเพื่อการผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส (PowerPoint 2003 ) 

บุคลากรสนใจทั่วไป 10,000 1,000 600 200 200 

15. ฝกอบรมวิชาชีพ  บุคลากรสนใจทั่วไป 50,000 5,000 3,000 1,000 1,000 

รวม   812,500 81,250 48,750 16,250 16,250 

4. เงินอ่ืน ๆ (ถามี)     2,633,146 บาท  
1. เงินรายไดโครงการสอนนิสิตวิศวกรรมศาสตรภาคพิเศษ   2,533,146 บาท  
 2. เงินไดโครงการเปดใชหองปฏิบัติการภาษา     100,000 บาท  

สําหรับคําของบประมาณรายจาย ประจําป 2551 งานนโยบายและแผนไดรวบรวม สรุปอยูในวงเงิน 
25,214,622 บาท คิดเปนรอยละ 87.5 (ยังไมรวมเงินอุดหนุนเกี่ยวกับงานเกษตร กําแพงแสน (Open house เดิม และเงินอุดหนุน
ดานกิจกรรมดานวิเทศสัมพันธ) รายละเอียดดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหสายวิชา/โครงการที่ตั้งคําของบประมาณเกินรอยละ 85 ของ
ประมาณการรายรับ กลับไปพิจารณาปรับลดงบประมาณใหอยูในเกณฑรอยละ 85  และนัดประชุมพิจารณาการคําขอ
งบประมาณเงินรายได ประจําป 2551 วาระพิเศษในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 เวลา 16.30 น.       

4.11 การจัดสรรพื้นที่อาคารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร หลังที่ 1 – 5  

ตามที่คณบดีเชิญผูเกี่ยวของ ไดแก รองคณบดีฝายบริหาร หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร เลขานุการ
คณะฯ หัวหนางานนโยบายและแผน หัวหนาหนวยอาคารและสถานที่ เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรร
พื้นที่อาคารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร หลังท่ี 1 – 5  ใหแกสายวิชา/สาขาวิชา และสํานักงานเลขานุการ เพื่อใช
ประโยชนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทําแบบและแผนปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทําคําของบประมาณ
ประจําป 2551 นั้น  
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ท่ีประชุมไดพิจารณาและสรุปผลการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ใชประโยชน ตามบันทึกการประชุม
รายละเอียดดังแนบมาพรอมนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหเลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2550   

4.12 เกณฑการคิดคาใชจายโครงการพัฒนาวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
เนื่องจากการจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม เชน โครงการฝกอบรม การใหบริการวิชาการ การ

ถายทอดเทคโนโลยี  และอื่น ๆ ซึ่งเนนการจัดหารายไดแกหนวยงาน  และจัดทําเปนโครงการพัฒนาวิชาการ ซึ่งตามแผน
งบประมาณประจําป 2551 สายวิชาวิทยาศาสตร นําเสนอ 1 โครงการ  สายวิชาคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอรนําเสนอ 
จํานวน 9 โครงการ นั้น  

เพื่อใหการดําเนินงานภายในคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มีแนวทางปฏิบัติเปนบรรทัดฐาน
เดียวกัน รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการวิชาการ และคณะกรรมการฝายบริการวิชาการ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550  ไดพิจารณา เรื่อง เกณฑการคิด
คาใชจายโครงการพัฒนาวิชาการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหผูจัดทําโครงการใชเปน
แนวทางปฏิบัติในการคิดคาใชจายตามแบบ มก. กพส.พว. 01  และมีมติเห็นชอบกําหนดแนวทาง/เกณฑการคิดคาใชจาย
โครงการพัฒนาวิชาการ  ดังนี้   

1 ใหหัวหนาโครงการพิจารณาคิดคาใชจายในกรณีท่ีมีการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือ 
และอุปกรณตาง ๆ ของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ระเบียบวาดวย
การใชหองปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2539 และประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการใชหองประชุม หองบรรยาย และหองปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

2 ใหหัวหนาโครงการพิจารณาหักคาอํานวยการโครงการตามระเบียบวาดวยโครงการพัฒนาวิชาการ 
ในอัตราอยางนอยรอยละ 10  จากประมาณการรายรับกอนหักคาใชจายใด ๆ และจัดสรรคาอํานวยการดังกลาวเมื่อสิ้นสุด
โครงการ  ในสัดสวน ดังนี้  

2.1 สายวิชาฯ   รอยละ  60 
2.2 คณะวิชาฯ   รอยละ 20 
2.3 สวนกลาง (วิทยาเขต) รอยละ 20  

3 ใหคิดคาใชจายในสวนของคาตอบแทนวิทยาการ/ผูชวยวิทยากร  ดังนี้  
3.1 กรณีเปนบุคลากรภายในคณะ/สายวิชา    

3.1.1 วิทยากร  อัตรา 300 – 600 บาท/ช่ัวโมง   
3.1.2 ผูชวยวิทยากร   อัตรา 150 – 300 บาท/ช่ัวโมง   

3.2 กรณีเปนบุคคลภายนอก 
3.2.1 วิทยากร  อัตรา 600 – 1,200 บาท/ช่ัวโมง   
3.2.2 ผูชวยวิทยากร   อัตรา 300 – 600 บาท/ช่ัวโมง   
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3.3 ในกรณีท่ีไมสามารถใชอัตราตามขอ 3.1 และ 3.2 ใหหัวหนาโครงการเสนอโครงการเพือ่ขอ
อนุมัติคณบดี เพื่อใชอัตราตามความเหมาะสมเปนรายกรณี  

4 ใหคิดคาใชจายในกรณีมีการบริการอาหารกลางวัน และอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  2 มื้อ ใหคิด
อัตราเหมาจาย วันละ 100 บาท/คน (อาหารกลางวัน 60 บาท/คน, อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  20 บาท/คน/มื้อ)  

5 ในกรณีท่ีประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายของโครงการซึ่งไดรับอนุมัติเรียบรอยแลว 
ปรากฏวารายรับจริงไมเปนไปตามประมาณการ  ขอใหหัวหนาโครงการแจงขออนุมัติปรับคาใชจายโครงการให
สอดคลองกับรายรับจริง  ดังนี้     

5.1 กรณีรายรับจริงนอยกวาประมาณการรายรับที่ไดรับอนุมัติ  ใหหัวหนาโครงการปรับลด
คาใชจายใหสอดคลองกับรายรับจริง หลังหักคาอํานวยการรอยละ 10 แลว  

5.2 กรณีรายรับจริงมากกวาประมาณการรายรับที่ไดรับอนุมัติ  ใหหัวหนาโครงการปรับ
คาใชจายเพ่ิมเติมไดในสวนของคาใชจายผันแปร (คาอาหาร/เอกสาร/วัสดุ ฯลฯ) โดยไมเพิ่ม
คาใชจายคงที่ (คาตอบแทนวิทยากร/ผูชวยวิทยากร) สําหรับรายรับจริงสวนที่เพิ่มข้ึนหลังหัก
คาใชจายผันแปร ใหจัดสรรเปนคาใชจายเพิ่มเติมแกผูเกี่ยวของ/หนวยงาน ในสัดสวน ดังนี้  
5.2.1 คาตอบแทนคณะทํางานโครงการ   รอยละ   50     
5.2.2 คาสาธารณูปโภค      รอยละ   25  
5.2.3 คาใชจายอื่น ๆ ของโครงการ/สาขาวิชา/สายวิชา รอยละ 25  

   ดังนั้นรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการวิชาการ จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา เพื่อจัดทําเปนประกาศคณะฯ และแจงใหบุคลากร/สายวิชา/สาขาวิชาตาง ๆ ทราบ
และถือปฏิบัติตอไป  

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   ท่ีประชุมอภิปรายใหความเห็นตามเกณฑขอ 1  มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการใชหอง เครื่องมืออุปกรณดังกลาวแลว ตามรายละเอียดดังแนบ ดังนั้นโครงการจึงควรพิจารณาเปน
ตนทุนคาใชจาย ประเด็นขอ 2 เปนไปตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยอยูเดิมแลว สําหรับเกณฑขอ 3 – 5 เปนเกณฑท่ี
เหมาะสมสมควรกําหนดเปนแนวทางเพื่อใหคณะ/สายวิชา มีรายไดเพื่อใชในการบริหารและพัฒนางานไดเพิ่มขึ้น                

 มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยเพิ่มขอ 6 กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณบดี และใหจัดทําเปน
ประกาศคณะฯ เพื่อถือปฏิบัติตอไป    

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 
5.1 รายงานการเงินประจําเดือนธนัวาคม 2549 

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนธันวาคม  2549 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนธันวาคม  2549 
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1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ธันวาคม  2549 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนธันวาคม  2549 

2. กองทุนพัฒนา ประจําเดือนธันวาคม  2549 
2.1 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
2.2 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

3. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนธันวาคม  2549 

4. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนธันวาคม  2549 

5. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
5.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
5.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

6. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  

7. รายงานสถานภาพการเงินโครงการภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

8. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2550 ประจําเดือนธันวาคม  2549 

9. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2550 ประจําเดือนธันวาคม  2549 

รายละเอียดจักนําเสนอในวันประชุม  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนธันวาคม 2549  

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. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ปงบประมาณ 2549  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนธันวาคม  2549 จําแนกตาม

มิเตอร และคาใชจาย  
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนธันวาคม  2549 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป 2550  

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุม
สาขาสังคมศาสตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร เดิมที่กําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังนั้นเพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ประจําป 2550 ใหม  ดังนี้ 

ครั้งที่ เวลา วันที่เดือน/ป ฝาย/สายวิชา/สํานักงานเสนอวาระพรอมเอกสาร
ประกอบการประชุมภายในวันที่ 

1/2550 13.00 29 มกราคม 2550 22  มกราคม 2550
2/2550 13.00 26 กุมภาพันธ 2550 19  กุมภาพันธ 2550 
3/2550 13.00 26 มีนาคม 2550 19 มีนาคม 2550
4/2550 13.00 30 เมษายน 2550 23 เมษายน 2550
5/2550 13.00 28 พฤษภาคม 2550 21 พฤษภาคม 2550
6/2550 13.00 25 มิถุนายน 2550 18 มิถุนายน 2550
7/2550 13.00 23 กรกฎาคม 2550 16 กรกฎาคม 2550
8/2550 13.00 27 สิงหาคม 2550 20 สิงหาคม 2550
9/2550 13.00 24 กันยายน 2550 17  กันยายน 2550
10/2550 13.00 22 ตุลาคม 2550 15  ตุลาคม 2550
11/2550 13.00 26 พฤศจิกายน 2550 19  พฤศจิกายน 2550
12/2550 13.00 24 ธันวาคม 2550 17  ธันวาคม 2550

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

5.4 การพิจารณาจัดสรรอัตราใหม ประจําป 2550 

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับจัดสรรอัตราใหม ประจําป 2550 จํานวน 310 อัตรา (ระยะเวลา 6 
เดือน)  ตั้งแต 1 เมษายน 2550 เปนตนไป โดยวิทยาเขตกําแพงแสน ไดรับจัดสรรรวม 40 อัตรา วงเงิน 4,116,510 บาท 
และคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงิน
งบประมาณ สาย ก จํานวน 2 อัตรา ใหแกคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบใหคณะฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรอัตราใหแกหนวยงานภายในสังกัด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ  เรื่องอยางเปนทางการกองแผนงาน บางเขน อยูในระหวางดําเนินการ 
ดังนั้นจึงขอใหสาขาวิชา/สายวิชา/โครงการ ท่ีมีความประสงคจะขอรับการสนับสนุนอัตรากําลัง สาย ก  พิจารณาเสนอ
ภาระงาน และเหตุผลความจําเปนเพื่อนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง รวบรวมขอมูลและ
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วิเคราะหภาระงานเพื่อนําเสนอคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาจัดสรรอัตราใหม จํานวน 2 อัตรา ในการ
ประชุมครั้งตอไป   

อนึ่ง งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ จะจัดทํารายงานจํานวนนิสิตเต็มเวลา ประจําป 2550 
เพื่อใชวิเคราะหสัดสวนภาระงานของอาจารยตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ        

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหัวหนาสายวิชาทุกทานแจงหนวยงานในสังกัดทราบ และหาร
ประสงคจะขอรับการจัดสรรอัตราใหม ขอใหจัดสงขอมูลเหตุผลความจําเปน นอกเหนือจากสัดสวนจํานวนอาจารยตอ
จํานวนนิสิตเต็มเวลา ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมใหรองคณบดีฝายประกันคุณภาพโดยเร็ว  

5.5 ยกเลิกหลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  

เนื่องจากประธานมีนโยบายปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการและบริหาร เพื่อใหมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และเปนที่ยอมรับของบุคลากร 
โดยนําเสนอแนวทางปฏิบัติในสวนของการพิจารณาของผูบริหาร ซึ่งมีสัดสวนการใหคะแนนการประเมินผล ระหวาง 
คณบดีและหัวหนาสายวิชา/เลขานุการ ในสัดสวน 40 : 60  ซึ่งประธานแจงนโยบายวา 40 คะแนน ของคณบดี จัก
มอบหมายใหรองคณบดี รวม 6 ฝาย ไดทานละ 6 คะแนน และคณบดีให 4 คะแนน เพื่อประเมินผลและใหคะแนน
บุคลากรทุกคน สําหรับหัวหนาสายวิชา/เลขานุการ ประเมินในสวนของขาราชการในสังกัด สัดสวน 60 คะแนน     

อนึ่ง ประธานไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ เปนประธานคณะทํางาน โดยมีหัวหนา
สายวิชา เปนกรรมการ เลขานุการคณะเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อนําเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท้ังในเชิงประเมิน และเชิงคุณภาพ ดังนั้นจึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เรื่อง  
หลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 เพื่อมอบคณะทํางาน
ดําเนินการางประกาศหลักเกณฑใหมตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ     

เลิกประชุมเวลา  17.00 น.   

 
  

 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 
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