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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 6/2550 

วันจันทรที่ 23 กรกฎาคม  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. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางสาวศลยา สุขสอาด หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
8. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสิริภัทร  พราหมณีย  รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  
2. น.ส.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย  รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ  
3. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
4. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
5. นางวีรานุช หลาง ผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต  
6. นายวิทยา จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  

เร่ิมประชุมเวลา  13.55 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เปดประชุม

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี    

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ  

-  

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม  

  ประธานขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร ครั้งท่ี 5/2550 เม่ือวันจันทรท่ี  25 มิถุนายน 2550 รายละเอียดดังเสนอใหกรรมการทราบแลว    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมแกไข  
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วาระที่  3 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  

3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2550 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 10/2544 เมื่อวันท่ี 17 
กันยายน 2544 มอบใหสายวิชา/ผูบริหารฝายตาง ๆ รายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสายวิชา และผูบริหารฝายตาง ๆ เปน
ประจําทุกเดือน และมติท่ีประชุมครั้งท่ี 2/2546 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2546 เห็นชอบใหสายวิชาและฝายตาง ๆ ปรับรูปแบบ
การรายงาน 4 ภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจเสริม 
อื่น ๆ โดยขอใหทุกฝาย/หนวยงานจัดสงรายงานกิจกรรมประจําเดือนตามแบบฟอรมใหม ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 
นั้น  

บัดน้ี ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2550 
รวม 6 ฝาย 3 หนวยงาน 2 โครงการ   ดังน้ี   

1. ฝายบริหาร    
2. ฝายวิชาการ 
3. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
4. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ (พฤษภาคม และ มิถุนายน 2550) 
6. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
7. สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร  
8. สายวิชาศิลปศาสตร 
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (พฤษภาคม 2550)   
10. โครงการปริญญาโทรัฐศาสตร ภาคพิเศษ    
11. สํานักงานเลขานุการ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.2 รายงานความกาวหนาโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
      ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการกอสรางอาคารการเรียนรู         
1 หลัง งบประมาณ 50 ลานบาท ไดดําเนินการประกวดราคากอสราง และไดมีบริษัทไทยอิซูโมเอ็นยิเนียริ่งแอนดคอน
สตรัคช่ัน จํากัด เปนผูรับจางตามสัญญาจางเลขท่ี 76/2549 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2549 ในวงเงิน 49,999,000 บาท ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 545 วัน แบงงวดเปน 12 งวด กําหนดแลวเสร็จตามสัญญาภายในวันท่ี 10 พ.ย. 2550 โดยไดรับงบประมาณ
ประจําป 2549 วงเงิน 10,000,000 บาท ผูกพันปงบประมาณ 2550–2551 เปนเงิน 39,999,000 บาท โดยวาจางนายวุฒิพงษ 
ประคองวิทยา และคณะ เปนท่ีปรึกษาและควบคุมงานกอสราง นั้น   
   จากรายงานความกาวหนางานกอสราง (ครั้งท่ี 14 ระหวางวันท่ี 15 มิถุนายน 2550  – 14 กรกฎาคม 2550)   
ผูควบคุมงานสรุปผลการดําเนินงานควบคุมงาน โดยสังเขป ดังน้ี   

- งบประมาณคางานกอสรางตามรูปแบบรายการ  49,999,000 บาท 
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- ระยะเวลากอสราง ตามสัญญาฯ    545 วัน 
- ระยะเวลาการกอสรางท่ีผานมา(วันเริ่มสัญญาฯ 15 พ.ค. 2549)  426 วัน 
- คงเหลือระยะเวลาการกอสราง (วันสิ้นสุดสัญญา 10 พ.ย. 2550)  119 วัน 
- ความกาวหนาของงานตามแผนงานฯ ท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ  76.45 % 
- ความกาวหนาของงานท่ีทําไดจริง คิดเปนรอยละ  72.60 %  
- ชากวากําหนดการ คิดเปนรอยละ   3.85 % (18 วัน) 
- จํานวนแรงงานเฉลี่ยตอวันในรอบเดือนท่ีผานมา    32.93 คน 
- เครื่องจักร  -   รถปนจั่น    1   ตัว   
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 1 เมื่อวันท่ี  17 กรกฎาคม 2549   รับงานเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 2 เมื่อวันท่ี  31 สิงหาคม 2549    รับงานเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2549  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 3 เมื่อวันท่ี  25 ตุลาคม 2549  รับงานเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2549 
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 4 เมื่อวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2549 รับงานเม่ือวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2549 
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 5 เมื่อวันท่ี  10 มกราคม 2550  รับงานเม่ือวันท่ี  10 มกราคม 2550  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 6 เมื่อวันท่ี  8 มีนาคม 2550  รับงานเม่ือวันท่ี  14 มีนาคม 2550  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 7 เมื่อวันท่ี  8 เมษายน 2550  รับงานเม่ือวันท่ี  10 เมษายน 2550  
- สงมอบงานกอสราง งวดท่ี 8 เมื่อวันท่ี  11  มิถุนายน 2550  รับงานเม่ือวันท่ี  13 มิถุนายน 2550  
- สามารถสงงานการกอสราง งวดท่ี 9 ไดวันท่ี 18 กรกฎาคม 2550  

งานกอสรางประจํางวดท่ี 10 คือ ดําเนินการกอสรางงานฉาบปูนผนังภายใน ช้ันท่ี 3 และช้ันท่ี 4 ติดต้ังบาน
ประตูหนาตาง ช้ันท่ี 3 และชั้นท่ี 4  งานฉาบปูนภายนอกท้ังหมด งานติดต้ังฝาเพดาน และงานระบบไฟฟา-งานสุขภัณฑ ช้ันท่ี 
1 และ ช้ันท่ี 2 จนแลวเสร็จ จายเงินคางานท้ังส้ิน 4,999,900 บาท ควรกอสรางใหแลวเสร็จ ควรกอสรางแลวเสร็จภายในวันท่ี   
16 สิงหาคม 2550   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 แจงมติ ค.ร.ม. เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ  
ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงวา ไดเสนอเรื่องของคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีขอใหมีมติเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ เพื่อดําเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว มีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการเลือกต้ัง ครั้งท่ี 43/2550 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2550  ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และท่ีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม) เสนอเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0505(6)/ว 878 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2550 และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุดท่ี นร 0506/ ว 93 วันท่ี 20 มิถุนายน 2550 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.4 รับทราบ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และไดดําเนินการประกาศ เรื่องดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม 124 
ตอนพิเศษ 74 ง วันท่ี 18 มิถุนายน 2550 เรียบรอยแลว ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 0503/10107 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2550 ดังแนบ  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 รับทราบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน  3  ฉบับ 

ดวยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2550 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2550 ไดมีมติ
อนุมัติหลักการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
และไดมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี  

1) หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550  
2) ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

พ.ศ. 2550 
3) ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินเอกสารการสอน หรือสื่อการสอนในการเสนอขอ

ตําแหนงศาสตราจารย  
รายละเอียดดังแนบ  
  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.6 สรุปผลการดําเนินโครงการพบผูปกครอง และโครงการกาวแรกบัณฑิตยุคใหม ประจําปการศึกษา 2550  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดโครงการพบผูปกครอง และโครงการกาวแรก
บัณฑิตยุคใหม ประจําปการศึกษา 2550 ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2550 และวันท่ี 31พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2550 และกอง
กิจการนิสิต (กําแพงแสน) ไดดําเนินการประเมินผลโครงการเสร็จเรียบรอยแลว และนําสงเอกสารสรุปผลการดําเนิน
โครงการใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรทราบ นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ขอแจงใหท่ีประชุมทราบ และไดจัดสงเอกสารการประเมินโครงการ
ใหฝายประกันคุณภาพการศึกษาใชประโยชน   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.7 เร่ืองแจงจากฝายวิชาการ  
1) สกอ. ใหความเห็นชอบหลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 2 หลักสูตร   

ดวยฝายวิชาการ แจงวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 8 หลักสูตร เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2550 โดยมีหลักสูตรของคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550)  

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550) 

2) โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน ประจําป 2550  

 ฝายวิชาการแจงการดําเนินงานตามโครงการความรวมมือระหวาง สสวท. กับท่ีประชุมคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย โดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  นําเสนอโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน ประจําป 2550 ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สสวท. เปนเงิน 250,000 บาท นั้น  

 ฝายวิชาการ ไดรับความรวมมือจากสายวิชาวิทยาศาสตร และสายวิชาคณิตศาสตร สถิติและ
คอมพิวเตอร จัดโครงการอบรม จํานวน 7 หลักสูตร รายละเอียดดังแนบ    

3) โครงการฝกอบรมดานคอมพิวเตอรใหแกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ศาลาตึก  

ฝายวิชาการแจงวาโรงเรียนศาลาตึก ขอความอนุเคราะหจัดอบรมฝกอบรมดานคอมพิวเตอร ใหแก
นักเรียนโรงเรียนศาลาตึก จํานวน 42  คน โดยขอความอนุเคราะหใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสารสนเทศ และมีผูชวย
ศาสตราจารย ชุติมณฑน บุญมาก เปนวิทยากร ระหวางวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2550    

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.8 รายงานความกาวหนาโครงการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ  

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เสนอขอรับการสนับสนุนงบลงทุน(ครุภัณฑ) เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ ปงบประมาณ 2550 เปนเงิน 6,000,000 บาท และมหาวิทยาลัยฯ แจงวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดสรรใหคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เปนเงิน 6,000,000 บาท ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/0597 ลง
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2550 ดังแนบ  

ปจจุบันคณะทํางานเพ่ือพิจารณากําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ ไดดําเนินการ
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ เพื่อดําเนินการ e-Auction เสร็จเรียบรอยแลว และจักนําเสนอขออนุมัติ
ดําเนินการตามระเบียบฯ ตอไป      

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา 

4.1 แผนการดําเนินงานของสายวิชาศิลปศาสตร ปการศึกษา 2550  

ดวยสายวิชาศิลปศาสตร ขอสงแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา 2550 เพื่อใชในการบริหารจัดการ และการ
ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงาน  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหผูบริหารทุกฝาย/สายวิชา/โครงการ ซึ่งยงัมิไดจัดทําแผนดําเนินการ 
จัดทําแผนดําเนินงาน (ท่ีตองมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการระบุตัวช้ีวัด และเปาหมายท่ีชัดเจนในแตละ
โครงการ สามารถติดตามและรายงานประเมินผลวาบรรลุเปาหมายใหสอดคลองกับดัชนีของการประกันคุณภาพ) ประจําป
การศึกษา 2550 และนําเสนอในการประชุมครั้งตอไปดวย   

4.2 การพิจารณาทบทวนกรณีการเบิกคาสอนเกิน 10 ชั่วโมง   

ตามท่ีคณบดีมอบใหรองคณบดีฝายบริหาร หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ผูประสานงานสาขาวิชาจุล
ชีววิทยา และเลขานุการคณะฯ รวมพิจารณาขอมูล และพิจารณาเสนอแนวทางท่ีควรดําเนินการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา  คณะทํางานฯ ไดดําเนินการตรวจสอบและสรุปขอมูล แนวทางและขอเสนอแนะตาง ๆ เรียบรอยแลว 
โดยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  
 ขอเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติ  

1. การเบิกคาสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห  จากขอเท็จจริงตามประเด็นท่ี 1  พบวามีช่ัวโมงสอนเกิน 
10 หนวยช่ัวโมง จํานวน 9 สัปดาห จาก 15 สัปดาห หรือคิดเปนรอยละ 60  ซึ่งตํ่ากวารอยละ 80  ท่ีประชุมพิจารณาจาก
เอกสารอางอิงขอ 1) และ 2) กําหนดวา “รายวิชาที่ขอเบิกคาสอนได ตองเปนวิชาที่สอนประจําตอเนื่องทั้งภาคการศึกษา”  
การตีความสมํ่าเสมอ/ตอเนื่องควรเปรียบคาทางสถิติแลวควรมากกวารอยละ 80 ดังน้ันจึงมีความเห็นวาในกรณีนี้ไมสามารถ
เบิกคาตอบแทนสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมงได  

2. ในกรณีท่ีเห็นชอบใหสามารถเบิกจายได ท่ีประชุมพิจารณาใหเบิกจายไดในวงเงิน 1,575 บาท โดย
พิจารณาจากแนวทาง ดังน้ี  

2.1 ใหนําช่ัวโมงสอนโดยเฉลี่ย 10 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห รวม 15 สัปดาห รวมเปน 150 หนวย
ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  กรณีท่ีช่ัวโมงสอนรวมเกินกวา 150 หนวยช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ใหเบิกจายในสวนท่ีเกินจาก 150 
หนวยช่ัวโมง จากขอมูลพบวามีช่ัวโมงสอนรวม 155.25 หนวยช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ดังน้ันจึงมีช่ัวโมงสอนเกิน รวม 5.25 
หนวยช่ัวโมง/สัปดาห   

2.2 ใหท่ีประชุมนําช่ัวโมงท่ีเกินในแตละสัปดาหมาเฉลี่ยใหสัปดาหท่ีไมครบ 10 หนวยช่ัวโมง  และ
ใหเบิกจายในสวนท่ีเกิน จากขอมูลพบวามีช่ัวโมงสอน 10 หนวยช่ัวโมง รวม 9 สัปดาห เทากับ  22.50 หนวยช่ัวโมง  และมี
ช่ัวโมงท่ีไมครบ 10 หนวยช่ัวโมง/สัปดาห รวม 6 สัปดาห  เทากับ 17.25 หนวยช่ัวโมง คงเหลือช่ัวโมงท่ีเปนสวนตาง เทากับ 
5.25 หนวยช่ัวโมง (22.5 – 17.25 = 5.25)   

2.3 นําผลลัพธสวนตางตามขอ 2.1 หรือ 2.2 ซึ่งเทากับ 5.25 หนวยช่ัวโมง มาคํานวณในอัตราช่ัวโมง
ละ 300 บาท จะเทากับ 1,575 บาท  
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3. จากขอมูลท่ีนําเสนอในประเด็นเอกสารสูญหายตองจัดทําเรื่องใหม ท่ีประชุมพิจารณาวาควรมีการ
จัดสงเอกสารตามข้ันตอนโดยนําเสนอผานตามข้ันตอน คือ สาขาวิชา- สายวิชา – สํานักงานเลขานุการ - คณะ โดยมีหลักฐาน
การลงทะเบียนรับ-สงท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบได  (ไมควรนําเสนอผานประธานหลักสูตร/สาขาวิชา เนื่องจากไมสามารถ
ตรวจสอบขอมูลได และในกรณีท่ีเปนเอกสารสําคัญขอใหจัดสงโดยมีหลักฐานรับ-สงท่ีชัดเจนไมนําสงผาน Mail box )      

รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0423 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2550 ดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

  ท่ีประชุมพิจารณา และอภิปรายในประเด็นตาง ๆ พอสมควร โดยสรุปมติ ดังน้ี  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

1. ในกรณีการเบิกคาสอนของ ผศ.ดร.จุรียรัตน  ลีสมิทธิ์ ใหใชตามแนวทางขอเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติขอ
ท่ี 2 โดยใหสามารถเบิกจายคาสอนเกิน 10 หนวยช่ัวโมง/ภาคการศึกษา ได รวม 5.25 หนวยช่ัวโมง/ภาคการศึกษา รวมเปนเงิน 
1,575 บาท  

2. ใหกําหนดวิธีการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และการเบิกจายคาตอบแทนการ
สอนสําหรับคณาจารยประจํา เพ่ือใชถือปฏิบัติภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ดังน้ี  

2.1 ใหผูประสานงานสาขาวิชา/หัวหนาสายวิชา ใชดุลยพินิจในการพิจารณาเกล่ียภาระงานสอนให
อาจารยผูสอนมีภาระงานเฉลี่ยในสัดสวนท่ีเทาเทียมกันทุกภาคการศึกษา  

2.2 การขอเปดรายวิชา/ขอเพิ่ม/ปดรายวิชา/หมูเรียน ใหนําเสนอขออนุมัติตามลําดับ จากสาขาวิชา สาย
วิชา รองคณบดีฝายวิชาการ และจะตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือรองคณบดีท่ีไดรับมอบหมายกอนการจัดการเรียนการสอน
ทุกกรณี   

2.3 การเบิกคาตอบแทนสอนใหอาจารยผูสอนมีสิทธิเบิกจายไดในกรณีท่ีมีภาระงานสอนเกิน เฉพาะ
อาจารยประจํา (ขาราชการ) ใหเบิกจายไดในกรณีท่ีมีภาระงานสอนเกินจํานวนเฉลี่ย 150 หนวยช่ัวโมง/ภาคการศึกษา    

2.4 กรณีอื่น ๆ ท่ีไมเปนไปตามวิธีการ และแนวทางปฏิบัตินี้ ใหนําเสนอขอมูลพรอมช้ีแจงเหตุผล และ
ความจําเปนเสนอคณบดีพิจารณาเปนรายกรณี              

3. เห็นชอบตามขอเสนอแนะตามขอ 3 ใหมีการจัดสงเอกสารตามลําดับช้ันจากสาขาวิชา สายวิชา และคณะ 
และมีหลักฐานการรับ-สงเอกสารท่ีชัดเจน และสามารถตรวจสอบได   

4. ใหจัดทําประกาศเพ่ือแจงหนวยงาน/คณาจารย ทราบและถือปฏิบัติตอไป   

4.3 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําป 2551   

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกแจงวงเงินงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2551 จําแนกตาม
หนวยงาน (ตามเอกสารหมายเลข 5) เพื่อใหหนวยงานทราบ และใหจัดเตรียมการดําเนินการบริหารจัดการ โดยเฉพาะงบ
ลงทุน (คาครุภัณฑ และสิ่งกอสราง) ซึ่งกรณีหนวยงานใดไดรับงบประมาณในงบลงทุน ขอใหดําเนินการกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ และออกแบบ-เขียนแบบ-เพื่อเตรียมขออนุมัติแบบของส่ิงกอสราง ใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน (1 
สิงหาคม 2550 – 30 กันยายน 2550) เพ่ือในตนปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550) จักไดบริหารจัดการงบประมาณได
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อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรในภาพรวมตอไป รายละเอียดตามบันทึกท่ี ศธ 0513.10107/0783 ลง
วันท่ี  2 กรกฎาคม 2550 ดังแนบ  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2551 เปนเงิน 48,484,400 บาท 
จําแนกหมวดรายจาย ดังน้ี  

 

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน 

แผนงาน/งาน/
โครงการ 

เงิน
เด
ือน

 

คา
จา
งป

ระ
จํา

 

คา
จา
งชั่
วค

รา
ว 

คา
ตอ

บแ
ทน

 

คา
ใช
สอ

ย 

คา
วัส

ดุ 

คา
สา
ธา
รณ

ูปโ
ภค

 

คา
ครุ
ภัณ

ฑ 

สิ่ง
กอ

สร
าง

 

รวมท้ังส้ิน 

21. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร        

21.1. ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

15,077,800 1,300,000 1,547,500 941,200 211,200 6,300,000 1,295,000 454,000 20,000,000 47,126,700 

รวม ป 2550 17,925,300 8,747,400 20,454,000 47,126,700 

21.1. ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

16,187,000 1,457,700 1,547,500 750,000 211,200 6,300,000 1,295,000 737,000 19,999,000 48,484,400 

รวม ป 2551                          19,192,200                                   8,556,200       20,736,000  48,484,400  

รวม (11 หมวด)  
ป 2550  

15,077,800 1,300,000 1,547,500 941,200 211,200 6,300,000 1,295,000 454,000 20,000,000 47,126,700 

รวม (3 หมวด)                        17,925,300    7,452,400    20,454,000  47,126,700  

รวม (11 หมวด)         
ป 2551  

16,187,000 1,457,700 1,547,500 750,000 211,200 6,300,000 1,295,000 737,000 19,999,000 48,484,400 

รวม (3 หมวด)                        19,192,200     7,261,200          20,736,000   48,484,400  

  งบดําเนินการหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ไดรับจัดสรรลดลง 191,200 บาท คิดเปนรอยละ 2.57  
ดังน้ัน จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบดําเนินการใหแกสายวิชา/สาขาวิชาตาง ๆ รายละเอียดขอมูลดังแนบ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และ 

1. ใหพิจารณาจัดสรรงบดําเนินการในสวนของคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ โดยปรับลดวงเงนิของแตละ
หนวยงาน (สวนกลาง/สายวิชา/สํานักงาน) จากปงบประมาณ 2550 ลงในอตัราประมาณรอยละ 3   

2. ใหสายวิชาพิจารณาจัดสรรใหสาขาวิชาในสังกัด และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบในการ
ประชุมครั้งตอไป  
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4.4 ขออนุมัติปรับโครงสรางและเปลี่ยนชื่อศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน กําแพงแสน  

ตามท่ีคณบดี มอบหมายใหรองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เสนอแผนการปรับโครงสรางและการ
ดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน (กําแพงแสน)  และฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นําเสนอโครงการฯ 
เบ้ืองตนแลว ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 2/2550 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2550 
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหปรับโครงสรางและเปลี่ยนช่ือศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน (กําแพงแสน) เปนศูนย
สงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี โดยมอบใหฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปรับปรุงรายละเอียดโครงการใหครบถวน
สมบูรณตามแบบฟอรมท่ีถูกตอง นั้น  

บัดน้ี คณบดีไดมอบใหสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบฟอรมเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาอีกครั้งหน่ึง กอนนําเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ดําเนินการตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

4.5 โครงการนํารองพัฒนามาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน: พัฒนาทักษะเพ่ือความพรอม     

สืบเนื่องจากผลของการวิจั ยสถาบัน  เรื่ อง  การพัฒนาคุณภาพของการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวาประสิทธิผลของการดําเนินงานดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน
ประจําวันยังตองพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะในสวนของสายงานบริหารและสนับสนุนวิชาการยังมีระบบงานท่ีมาสนับสนุนไม
เพียงพอ อีกท้ังกระบวนการในการพัฒนาระบบงานแบบดั้งเดิม ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงการทํางานในรูปแบบพลวัตใน
ปจจุบัน ดังน้ันสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงจัดโครงการนํารองพัฒนามาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงาน : 
พัฒนาทักษะเพ่ือความพรอม โดยมีระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนมิถุนายน 2550 – เดือนพฤษภาคม 2551 รายละเอียดตาม 
บันทึกดวนท่ีสุดท่ี ศธ 0513.10118/399 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการนํารองฯ นั้น   

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดพิจารณาแลวแจงความประสงคยินดีเขารวมโครงการนํารองฯ เพื่อ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเลือกกิจกรรมการจัดซ้ือ/จางโดยวิธีตกลงราคา ดังน้ัน จึงขอแจงใหผูบริหารทุกระดับทราบ 
และศึกษาแผนการดําเนินงาน และรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหความรวมมือ สนับสนุน และประสานงานตอไป   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา    

มติที่ประชุม เห็นชอบ     

4.6 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2550 บางสวน  

ดวยประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) สายวิชาวิทยาศาสตร เสนอขอ
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2550 บางสวน โดยไมมีผลกระทบตอ
โครงสรางเดิม เพื่อใหนิสิตมีความรูเฉพาะดานทางวิทยาศาสตรชีวภาพในสาขาวิชาตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน และนิสิตสามารถเลือก
แผนการศึกษาแบบเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาได และมีสาระสําคัญท่ีขอปรับปรุง รวม 8 ขอ รายละเอียดตาม
บันทึกท่ี ศธ 0513.20404/0934 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2550 ดังแนบ   
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คณะกรรมการฝายวิชาการ ไดพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 6/2550 เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2550 เรียบรอย
แลว มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ   

4.7 การประมาณการจํานวนนิสิตและอาจารยประจําหลักสูตรและสาขาวิชา  
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณบดี ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อเดือนมกราคม 2550 ใหความเห็นชอบการ

ประมาณการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2550 – 2554 และมหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทราบแลว นั้น   

  กองแผนงาน ประสงคจะรวบรวมขอมูลรายละเอียดจํานวนรับนิสิตใหม จําแนกตามหลักสูตรและ
สาขาวิชา รวมท้ังจํานวนอาจารยในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและสาขาวิชาเพ่ือจัดทําแผนประมาณการรับนิสิตให
ครบถวน ดังน้ัน จึงขอใหคณะฯ ดําเนินการจัดทําขอมูลประมาณการจํานวนรับนิสิต จํานวนอาจารยของหลักสูตรและ
สาขาวิชาตาง ๆ ตามแบบฟอรมโดยยึดตามขอมูลการประมาณการจํานวนนิสิต ซึ่งท่ีประชุมคณบดีใหความเห็นชอบแลว 
จัดสงกองแผนงาน ภายในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2550  

  สํานักงานเลขานุการ ไดดําเนินการจัดทําขอมูลตามแบบฟอรมในสวนของประมาณการจํานวนนิสิต ซึ่ง
ผานความชอบจากท่ีประชุมคณบดี แลว  รายละเอียดดังแนบ  

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบแตละสายวิชา/สาขา ตรวจสอบขอมูล และสงขอมูลภายในวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2550 ไดท่ีงานบริการการศึกษา หรือท่ีสํานักงานเลขานุการ  

4.8 ขออนุมัติใชงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจางนักวิชาการศึกษา   
ดวยผูชวยคณบดีฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต ประสงคจะขออัตรากําลังเพ่ิมใหม ตําแหนง 

นักวิชาการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานดานกิจการนิสิต โดยมีภาระงาน และคุณสมบัติ ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20401/0300 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2550 ดังแนบ   

การจางอัตรานักวิชาการศึกษา ตองใชเงินรายได โดยอาจจางเปนพนักงานเงินรายได หรือลูกจางช่ัวคราว 
ในวงเงินคาจาง เดือนละ  7,630 บาท  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คงเหลือประมาณ 2 เดือน คือ ต้ังแต สิงหาคม – 
กันยายน 2550 จะตองใชเงินรายได เปนเงิน 15,260 บาท และปงบประมาณ 2551 ต้ังงบประมาณอัตราใหมสําหรับงานบริการ
การศึกษา ตําแหนง นักวิชาการศึกษาไว จํานวน 1 อัตรา คาจาง 7,630 บาท 12 เดือน รวม 91,560 บาท อัตราเงินเพิ่มประมาณ 
4% และในกรณีตองปรับคาจางตามขาราชการ 1 ตุลาคม 2550 เปนเงิน 3,740 บาท จะปรับเพ่ิมเปนเงิน 95,300 บาท สําหรับ
ปงบประมาณ 2550 ไมมียอดเงินคงเหลือใหปรับแผนหมวดคาจางช่ัวคราวแลว  

อนึ่ง ปงบประมาณ 2551 คณะฯ ยังมิไดต้ังงบประมาณ ตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนการใชงบประมาณ 
ต้ังแตตนปงบประมาณ ซึ่งไมสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  
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1. อัตราเพ่ิมคาจางรอยละ 4 ตามมติ ค.ร.ม. ท่ีจะปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ ซึ่งคณะฯ ควรปรับเพ่ิม
อัตราจางพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ซึ่งจางในอัตราเดียวกับคาจางช่ัวคราวปกติ  เปนเงินประมาณ 
160,000 บาท   

2. นอกจากนี้ยังตองพิจารณาปรับแผนการใชเงินรายได เพื่อจางพนักงานเงินรายได ตําแหนงอาจารย
สําหรับสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส ในสัดสวนรอยละ 75 จํานวน 2 อัตรา ระยะเวลาจาง 12 เดือน 
เปนเงินรวม 210,060 บาท  

3. อัตราจางเจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา คาจาง 95,300 บาท  

4. อัตราใหม กรณีอนุมัติตําแหนง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คาจาง 95,300 บาท  

ดังน้ัน คณะฯ จักตองเตรียมงบประมาณ สําหรับเปลี่ยนแปลงแผนการใชเงินไว อยางนอย 560,660 บาท   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา   

มติที่ประชุม เห็นชอบใหใชงบประมาณตามแผนงบประมาณ ประจําป 2551 เดิม ซึ่งไดจดัสรรอัตรา
ใหม  ตําแหนงนักวิชาการศึกษาไวแลว      

4.9 ขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการตําแหนงอาจารย   

 ตามท่ี สายวิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดรับจัดสรรอัตราใหม คุณวุฒิปริญญาเอก 
ปงบประมาณ 2550  ตําแหนง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จํานวน 4 อัตรา และไดดําเนินการตาม
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ เสร็จเรียบรอยแลว ดังน้ัน สายวิชาวิทยาศาสตรฯ  จึงขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการ ดังน้ี   

1. นายอาทร ลอยสรวงสิน วุฒิ  วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง คะแนนเฉลี่ย 3.37  และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 3.44  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางเคมี เนนทางเคมีฟสิกส  อัตราใหม ประจําป 2550         

2. น.ส.จินตนาถ  วงศชวลิต วุฒิ  วท.บ.(จุลชีววิทยา) คะแนนเฉล่ีย 2.44 และ วท.ม.(จุลชีววิทยาประยุกต) 
คะแนนเฉล่ีย 3.46 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาธนบุรี Master of Agriculture และ Doctor of Philosophy in 
Applied Bioscience จาก Hokkaido University ประเทศญ่ีปุน  เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทาง Molecular Enzymology  
อัตราใหม ประจําป 2550  

3. น.ส.วีรมลล  ไวลิขิต  วุฒิ วท.บ.(เคมี) คะแนนเฉลี่ย 2.98 วท.ม.(เคมี) คะแนนเฉลี่ย 3.41 และ วท.ด.
(เคมี) คะแนนเฉลี่ย 3.36 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางเคมี เนนทางเคมีวิเคราะห อัตรา
ใหม ประจําป 2550           

4. น.ส.สุทธิชา  ณ ระนอง วุฒิ วท.บ.(จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 คะแนนเฉลี่ย 3.32  วท.ม.
(เทคโนโลยีชีวภาพ) คะแนนเฉลี่ย 3.95 และ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาธนบุรี  
เงื่อนไขการบรรจุปริญญาเอกทางเทคโนโลยีชีวภาพ  อัตราใหม ประจําป 2550  
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อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุบุคคลเขารับราชการตําแหนง อาจารยดังกลาวไดดําเนินการตามขอปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย และการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ    

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ    

วาระที่   5  เร่ืองอื่น ๆ   (ถามี) 

5.1 รายงานการเงินประจําเดือนมิถุนายน  2550  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนมิถุนายน 2550 ประกอบดวย  

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    
1.1 งบรายรับ-รายจาย ประจําเดือนมิถุนายน 2550 
1.2 บัญชีคูฝากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มิถุนายน 2550 
1.3 สรุปรายรับ-รายจายจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เดือนมิถุนายน 2550 
1.4 กองทุนพัฒนา ประจําเดือนมิถุนายน 2550 
1.5 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
1.6 สรุปงบรายรับ-รายจาย งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําเดือนมิถุนายน 2550 

3. เงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ประจําเดือนมิถุนายน 2550  

4. บัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
4.1 สรุปบัญชีเงินยืมทดรองราชการ 
4.2 รายงานบันทึกเงินยืมทดรองราชการ 
4.3 รายงานเอกสารสงใชเงินยืมทดรองราชการ แบบ บจ.2 

5. สรุปบัญชีโครงการวิศวกรรมภาคพิเศษ 1 และ 2  

6. รายงานสถานภาพการเงินโครงการภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

7. รายงานผลการใชจายเงินรายได ประจําป 2550 ประจําเดือนมิถุนายน 2550 

8. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2550  

รายละเอียดดังแนบ   

  ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดอืนมิถุนายน 2550 

ตามท่ีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดต้ังมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ต้ังแตเดือน
สิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประหยัดพลังงาน 
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และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัดการใชพลังงานของชาติ 
นั้น  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ดังน้ี  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนมิถุนายน 2550  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนมิถุนายน 2550 จําแนกตามมิเตอร 

และคาใชจาย  
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเช้ือเพลิง ประจําเดือนมิถุนายน 2550  จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที ่7/2550   

เนื่องจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเลือกใหเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังน้ันการประชุมคณะการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร เดิมท่ีกําหนดทุกวันจันทรท่ี 3 ของเดือน จึงตรงกับกําหนดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ดังน้ันเพ่ือใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ ครั้งท่ี 7/2550 วันท่ี 27 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00 น. กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอม
รายละเอียดภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2550   

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

เลิกประชุมเวลา  16.20 น.   

 
 

 

 

  
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผูจดรายงานการประชุม 


