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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 1/2550 วาระพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ 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. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม  
1. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ  
2. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย ติดราชการ 
3. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    ติดราชการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
2. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน   

เร่ิมประชุมเวลา  16.30 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประธานการประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระที่  1   เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา  

1.1 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป 2551  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2550  มีมติเห็นชอบใหสายวิชา/โครงการที่ตั้งคําของบประมาณเกินรอยละ 85 ของประมาณการรายรับ 
พิจารณาปรับลดงบประมาณใหอยูในเกณฑรอยละ 85  และนัดประชุมพิจารณาการคําของบประมาณเงินรายได ประจําป 
2551 วาระพิเศษในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 เวลา 16.30 น. นั้น  

สายวิชา/โครงการตาง ๆ ไดนําขอมูลกลับไปพิจารณาปรับลดคําของบประมาณเงินรายได ประจําป 
2551 และปรับลดใหอยูในเกณฑรอยละ 85 แลว คงเหลือเฉพาะสายวิชาวิทยาศาสตร โครงการวิศวกรรมศาสตร ภาค
พิเศษ ซึ่งไมสามารถปรับลดคาใชจายได ท้ังนี้สายวิชาวิทยาศาสตร แจงวาคณะกรรมการประจําสายวิชาวิทยาศาสตร ใน
การประชุม ครั้งท่ี 2/2550 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 มีมติใหเสนอคําของบประมาณตามประมาณการรายชื่อในกรอบ
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วงเงินเดิมเกณฑเดิม เนื่องจากปการศึกษา 2550 – 2551 สายวิชาวิทยาศาสตร มีนิสิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 
วท.บ.(เคมี) และ วท.บ.(ฟสิกส) เพิ่มข้ึนหลักสูตรละ 1 รุน หากขาดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑและวัสดุ ตลอดจน
เงินสนับสนุนในการวิจัยประกอบการทําปญหาพิเศษของนิสิตตามแผนเดิม จะกระทบการเรียนการสอนและการ
ดําเนินงานอยางมากได รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.20404/0128 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 ดังแนบ   

 อนึ่ง งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ไดจัดทําสรุปประมาณการรายรับ ประจําป 2551 ปรับ
ฐาน จํานวนนิสิตรับใหมของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะอื่น ๆ โดยพิจารณาจากแผนจํานวนรับนิสิตใหม 
ประจําป 2550 – 2554 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และปรับปรุงประมาณการรายรับใหม ดังนี้    

ประมาณการรายรับรวม     29,982,724 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     27,518,125 บาท 

    คาหนวยกิต     11,920,745 บาท 

    คาธรรมเนียมพิเศษคณะ     11,925,000 บาท 

    คาธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,150,000 บาท 

    คาธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขารัฐศาสตร   385,000 บาท 

    สวนแบงคาหนวยกิตรายวิชาพื้นฐาน     554,000 บาท 

    สวนแบงกองทุนการศึกษาฯ      1,583,380 บาท 

  รวมเงิน   27,518,125 บาท 

3. เงินไดโครงการพัฒนาวิชาการ     65,000 บาท 
คาอํานวยการ 10 % 

ชื่อโครงการ หนวยงานที่ขอใชบริการ 
ประมาณการ

รายรับ รวม ภาควิชา 60% คณะ 20% สวนกลาง20% 

1. การหาอัตราปุยที่เหมาะสมเพื่อกําหนดอัตราปุย
ประจําปสําหรับปาลมน้ํามนั 

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

2. ASP.NET Web Application บุคลากรสนใจทัว่ไป 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) 

บุคลากรสนใจทัว่ไป 40,000 4,000 2,400 800 800 

5. การพัฒนาฐานขอมูลบนเว็บดวย  PHP บุคลากรสนใจทัว่ไป 32,500 3,250 1,950 650 650 
6. การพัฒนาเว็บเพจดวย Dream weaver และการ
ใช Photoshop ตกแตงภาพบนเว็บ 

บุคลากรสนใจทัว่ไป 40,000 4,000 2,400 800 800 
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คาอํานวยการ 10 % 
ชื่อโครงการ หนวยงานที่ขอใชบริการ 

ประมาณการ
รายรับ รวม ภาควิชา 60% คณะ 20% สวนกลาง20% 

7. Shell Programming  บุคลากรสนใจทัว่ไป 40,000 4,000 2,400 800 800 
8. สถิติ และการใชโปรแกรม SPSS บุคลากรสนใจทัว่ไป 40,000 4,000 2,400 800 800 
9. การอบรมคอมพิวเตอรหลกัสูตร การใชงาน
โปรแกรม Microsoft Excel  

บุคลากรสนใจทัว่ไป 30,000 3,000 1,800 600 600 

10. การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Macromedia 
Flash  

บุคลากรสนใจทัว่ไป 30,000 3,000 1,800 600 600 

11.  อบรมคอมพวิเตอรกราฟกเพื่อการออกแบบ
ส่ิงพิมพโปรแกรม Corel Draw 

บุคลากรสนใจทัว่ไป 40,000 4,000 2,400 800 800 

12.  ฝกอบรมการผลิตสื่อประสมระบบมลัติมีเดีย บุคลากรสนใจทัว่ไป 50,000 5,000 3,000 1,000 1,000 
13. เทคนิคการถายภาพและการตกแตงดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร 

บุคลากรสนใจทัว่ไป 40,000 4,000 2,400 800 800 

14. อบรมคอมพวิเตอรเพื่อการผลิตส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส (PowerPoint 2003 ) 

บุคลากรสนใจทัว่ไป 10,000 1,000 600 200 200 

15. ฝกอบรมวชิาชีพ  บุคลากรสนใจทัว่ไป 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) 2,307,643 บาท 

1. เงินรายไดโครงการสอนนิสิตวิศวกรรมศาสตรภาคพิเศษ 1,800,000 บาท 

2. เงินไดโครงการเปดใชหองปฏิบัติการภาษา  100,000 บาท 

3. เงินไดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ เพื่อสนับสนุนการจางอาจารย 1 อัตรา 167,643 บาท 

4. เงินไดจากการจัดสรรเงินเหลือจายสุทธิโครงการรัฐศาสตร ภาคพิเศษ ประจําป 2550 120,000 บาท 

5. เงินรายไดจากการจัดสรรเงินเหลือจายสุทธิโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจําป 2550  35,000 บาท 

6. เงินไดจากการจัดสรรเงินเหลือจายสุทธิโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ใหสายวิชาคณิตศาสตรฯ ป 50 85,000 บาท 

อน่ึง การพิจารณาคําของบประมาณประจําป 2551 ประธานแจงนโยบายแนวทางวาการใชจายงบประมาณตอง
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาคณะฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การใชเพื่อการบริหารงานโดยสวนรวม การลงทุน
เพื่อทดแทนพัสดุที่ชํารุด และ/หรือการซอมแซมบํารุงรักษาที่ไมคุมคาใชจาย เปนตน    

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา   

ที่ประชุมพิจารณาเอกสารคําของบประมาณของสายวิชาวิทยาศาสตร โครงการวิศวกรรมศาสตร ภาคพิเศษ งาน
จัดการศึกษาฯ สวนกลาง งานบริหารทั่วไป (สวนกลาง) สายวิชาคณิตศาสตร สายวิชาศิลปศาสตร โครงการภาคพิเศษสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการ ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ และพิจารณาปรับคาใชจายของสายวิชา/โครงการ และ
สวนกลางบางสวนเพื่อใหอยูในกรอบวงเงินรอยละ 85 ตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และปรับลดคําของบประมาณของโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ สายวิชาวิทยาศาสตร และ
จัดสรรงบประมาณของสวนกลาง และสรุปประมาณการรายรับรายจายของหนวยงานกลาง และสายวิชาตาง ๆ ดังนี้  
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1. สรุปคําของบประมาณรายรับรวม 29,982,724 บาท ประมาณการรายจายรวม เปนเงิน 25,476,591 บาท คิดเปน
รอยละ 84.97 ของประมาณการรายรับรวม  

2. ประมาณการรายรับของสวนกลาง รวมเปนเงิน 22,440,284  บาท ประมาณการรายจายรวม 18,861,171 บาท 
คิดเปนรอยละ 84.05 ของประมาณการรายรับ  จําแนกรายจายประเภทงาน ดังนี้  

- งานจัดการศึกษาฯ สวนกลาง   10,815,591  บาท 

- งานบริหารทั่วไป  สวนกลาง 8,045,580   บาท     

3. ประมาณการรายรับของสายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร รวมเปนเงิน 1,697,016.84 บาท ประมาณ
การรายจาย 1,464,912 บาท คิดเปนรอยละ 86.32 ของประมาณการรายรับ  

4. ประมาณการรายรับของสายวิชาวิทยาศาสตร รวมเปนเงิน 3,427,919 บาท ประมาณการรายจาย 3,028,242 บาท 
คิดเปนรอยละ 88.34 ของประมาณการรายรับ 

5. ประมาณการรายรับของสายวิชาศิลปศาสตร รวมเปนเงิน 2,597,898 บาท ประมาณการรายจาย 2,122,266 บาท 
คิดเปนรอยละ 81.69 ของประมาณการรายรับ 

6. ประมาณการรายรับของโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 8,420,000 บาท ประมาณ
การรายจาย 7,148,959 บาท คิดเปนรอยละ 84.9 ของประมาณการรายรับ 

7. ประมาณการรายรับของโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ 8,998,000 บาท ประมาณ
การรายจาย 7,647,830 บาท คิดเปนรอยละ 84.99 ของประมาณการรายรับ 

8. มอบงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ จัดทํารายละเอียดสรุปประมาณการรายรับ และรายจายโดยรวม 
และหนวยงานยอย เพื่อแจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชมุครั้งตอไป  

1.2 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 รายละเอียดดังแนบ   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

ท่ีประชุมไดพิจารณาแบบผังอาคารพื้นที่เดิมท่ีสายวิชาศิลปศาสตร สายวิชาคณิตศาสตร และสํานักงาน
เลขานุการ และตามผังท่ีฝายบริหารพิจารณาเสนอการจัดสรรพื้นที่เพื่อใชประโยชน        

มติที่ประชุม เห็นชอบใหจัดสรรพื้นที่ใชประโยชน และมอบสายวิชาวิทยาศาสตรประสานงาน
เพื่อจัดทําแบบปรับปรุงอาคาร เพื่อของบประมาณประจําป 2551 ดังนี้  

อาคาร 1 ช้ัน  1   หอง SC1-101 และ SC1-102  สํารองเปนพื้นที่กลางของสายวิชาวิทยาศาสตร  

อาคาร 1 ช้ัน  3   หอง SC1-304  จัดสรรเปนหองพิพิธภัณฑสัตววิทยา  
หอง SC1-305 -306 จัดสรรเปนหองปฏิบัติการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพฤกษ
เศรษฐกิจ หลักสูตรชีวผลิตภัณฑ และหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
(ทดแทนหองปฏิบัติการวิจัย ช้ัน 2 อาคาร 5)  
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อาคาร  2 ช้ัน 3  หองธุรการสายวิชาศิลปะศาสตร (เดิม) จัดเปนหองเอนกประสงค ประชุม หองเก็บของ 
และ Common room สําหรับคณาจารยช้ัน 3   

 หอง Sc2-303  จัดสรรเปนหองบรรยายกลาง  
 หอง Sc2-306 จัดสรรเปนหองปฏิบัติการเคมีคอมพิวเตอร  
 หอง Sc2-307  จัดสรรเปนหองปฏิบัติการฟสิกส  
 หอง Sc2-330 จัดสรรเปนหองสัมมนา-บรรยายกลาง      
 หอง Sc2-311-329 จัดสรรเปนหองทํางานคณาจารย จํานวน 16 หอง ของสายวิชา

วิทยาศาสตร  

อาคาร  3 ช้ัน 2  หอง Sc3-204  หองสัมมนา/บรรยาย (เดิม)  ปรับเปนหองปฏิบัติการวิจัยพฤกษศาสตร  

อาคาร 4  ช้ัน 1  หองสํานักงานเลขานุการ (เดิม) ปรับเปนหองเก็บเอกสารของสํานักงานเลขานุการ 
(งานสารบรรณ การเงิน พัสดุ และอื่น ๆ ท่ีตองจัดเก็บตั้งแต 1 – 10 ป)  

 หองธุรการสํานักงานเลขานุการ และหองเลขานุการคณะ (เดิม) ปรับเปนหองทํางาน
สําหรับศูนยรวมโครงการภาคพิเศษทั้งระดับปริญญาตรี   

 หองงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ (เดิม) เปนหองธุรการสายวิชาวิทยาศาสตร  
 หอง Sc4-109 – 110  หองทํางานผูบริหารสายวิชา  
 หอง SC4-111  หองประชุม  
อาคาร 4  ช้ัน 2 หองธุรการสายวิชาวิทยาศาสตร (เดิม) จัดสรรเปนหองสัมมนากลาง    
อาคาร 4  ช้ัน 3  หอง SC4-301  จัดสรรเปนหองพักนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพฤกษเศรษฐกิจ  
 หอง Sc4-302  จัดสรรเปนหองพักนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรชีวผลิตภัณฑ  
 หอง Sc4-303  จัดสรรเปนหองพักนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยา   

หอง Sc4-304  จัดสรรเปนหองพักนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  
หอง Sc4-305   จัดสรรเปนหองสัมมนาสายวิชา  
หอง Sc4-306   จัดสรรเปนหองสัมมนา/บรรยายกลาง  
หอง Sc4-307  จัดสรรเปนหองปฏิบัติการสารสนเทศสายวิชาวิทยาศาสตร    
หอง Sc4-308   จัดสรรเปนหองสัมมนา/บรรยายกลาง  
หอง Sc4-309  จัดสรรเปนหองรวบรวมพันธุไม (สาขาวิชาพฤกษศาสตร)  

อาคาร 5  ช้ัน 1  หองสมุดคณะฯ (เดิม) จัดสรรเปนหองเตรียมสาร, เก็บสารเคมี และหองเครื่องช่ัง ของ
สาขาวิชาเคมี  

อาคาร 5  ช้ัน 2  หองปฏิบัติการวิจัย จํานวน 2 หอง จัดสรรใหสายวิชาเคมีเปนหองปฏิบัติการวิจัยเคมี  
  หองพักนิสิตหลักสูตรพฤกษเศรษฐกิจ (เดิม) จัดสรรเปนหองพักนิสิตบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรเคมีประยุกต   

1.3 การพิจารณาการสอบประมวลความรูของหลักสูตร วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ)   
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สืบเนื่องจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 เรื่อง การสอบประมวลความรู มี
การเปลี่ยนแปลงขอบังคับจากเดิม คือ “ตองสอบประมวลความรู” เปน “อาจจะสอบประมวลความรู...ท้ังนี้การสอบ
ประมวลความรูใหอยูในดุลยพินิจของสาขาวิชา” ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอใหสาขาวิชาพฤกษเศรษฐกิจ ยืนยันการ
สอบประมวลความรูของหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 สําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2548 ซึ่งจะตองมี
แนวปฏิบัติเดียวกัน โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อจักไดถือเปนแนวปฏิบัติใหกับนิสิตตาม
หลักสูตร และแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปนั้น  

ประธานคณะกรรมการหลักสูตร วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ) ไดนําเสนอพิจารณาแลว  ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีมติใหนิสิตสอบประมวลความรู และผานการพิจารณาความเห็นจากหัวหนาสายวิชา
วิทยาศาสตร เรียบรอยแลว   

   ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

   มติที่ประชุม เห็นชอบใหนิสิตหลักสูตร วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ) สอบประมวลความรู ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการหลักสูตรฯ     

วาระที่   2  การจัดสรรพื้นที่อาคารการเรียนรู กําแพงแสน  

   ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู กําแพงแสน 
โดยมีเปาหมายเพื่อเปนใชเปนพื้นที่สําหรับงานบริหาร งานการเรียนการสอนสายวิชาศิลปศาสตร และสายวิชา
คณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอร นั้น  

  ประธานพิจารณาแลวเห็นวาควรมีการปรับพื้นที่การใชประโยชน และจัดสรรพื้นที่สําหรับสายวิชาใหม ดังนี้  

1. ช้ันที่  1 จัดเปนพื้นที่ใชประโยชนในการบริหาร พื้นที่สําหรับงานบริหาร สวนกลาง  

2. ช้ันที่ 2 - 4  จัดเปนพื้นที่สําหรับการเรียนการสอน และการบริหารงานสายวชิาศิลปศาสตร และสายวิชา
คณิตศาสตรฯ  โดย ช้ัน 2 และชั้น 4 จัดเปนสวนของสํานักงานสายวิชา และชั้น 3 ใหจัดสรรใหท้ัง 2 สาย
วิชาเพื่อการเรยีนการสอน  

3. ช้ันที่ 5  จัดเปนพื้นที่หองทํางานคณาจารย เพิ่มเติม     

    ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบใหรองคณบดีฝายบริหาร พจิารณารวมกับหัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร และ
หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรฯ เพื่อจัดแบงพื้นที่ ช้ัน 2 – 4  

 เลิกประชมุเวลา 20.34 น.  

   

 
  

 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 
กรรมการและเลขานุการ  
ผูจดรายงานการประชุม  
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