
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังท่ี 9/2552  

วันพุธท่ี 30 กันยายน 2552  
ณ หอง Sc9-110  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ผูมาประชุม  
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ  
4. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตร    กรรมการ   
5. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน   หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ  
6. นายอารม อันอาตมงาม แทนหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลย ี กรรมการ 
7. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
8. นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร ผูทรงคุณวุฒิ ประเภทคณาจารยประจํา    กรรมการ 
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ       กรรมการและเลขานุการ  
ผูไมมาประชุม 
1. นายรามิล กาญจันดา หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม  
1. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ   
3. นางวีรานุช หลาง รองคณบดีฝายกิจการนิสิต และ 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
4. นายวิทยา  จาทอง ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  
5. นางสาวพจมาลย   พูลมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
6. นายนพพร รัตนชวง ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
7. นางสาวนันทนา  เลิศประสบสุข  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร 
8. นางพิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาคพิเศษ  
9. นายจิรายุ  ทัพพุม  ประธานคณะกรรมการดํ า เนินงานโครงการปริญญาตรีหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 
10. นายประสงค  กัลยาณะธรรม  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตร ศศ.ม. รัฐศาสตร  ภาค

พิเศษ 
11. นางสุวรรณี  ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  
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เร่ิมประชุมเวลา  09.40 น. 
เร่ืองท่ีประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม  
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้    

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ  

- 

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 8/2552  

 ประธานขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร คร้ังที่ 8/2552 เมื่อวันจันทรที่ 24  สิงหาคม 2552  เพื่อรับรอง  

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมแกไข    

วาระท่ี  3 เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
3.1 รายงานกิจกรรมการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2552   

 ตามที่กําหนดใหหนวยงานภายในรายงานกิจกรรมประจําเดือน  ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพือ่
แจงคณะกรรมการประจําคณะฯ ทราบ นั้น  

บัดนี้ ฝาย/สายวิชา และสํานักงานเลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน
สิงหาคม 2552 รวม 4  ฝาย 4  หนวยงาน 12 โครงการ ดังนี้   

1. ฝายวิชาการ 
2. ฝายกิจการนิสิต 
3. ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  
4. ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  
5. สายวิชาคณิตศาสตร  
6. สายวิชาวิทยาศาสตร            
7. สํานักงานเลขานุการ  
8. ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 
9. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  
10. โครงการปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
11. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ  
12. โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ  
13. โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี   
14. โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  
15. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  
16. โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร (รวมกับสายวิชาคณิตศาสตร)  
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17. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  
18. โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  
19. โครงการจัดตั้งศูนยจัดการศึกษานานาชาติ  
20. โครงการจัดตั้งสวนงานจัดการศึกษา  

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ไดนําเสนอบนเครือขาย http://www.flas.ku.ac.th  เรียบรอย
แลว   นอกจากนี้มีฝายและหนวยงานที่ยังมิไดจัดสงรายงาน จํานวน 2  ฝาย 1  สายวิชา ทั้งนี้ไดติดตามทวงถามมาโดย
ตลอด แตยังมิไดดําเนินการ ดังนี้  

1. ฝายบริหาร   ไมจัดสงตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 – สิงหาคม  2552 (11 เดือน)  
2. ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไมจัดสงตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 – สิงหาคม  2552 (11 เดือน)    
3. สายวิชาศิลปศาสตร     ไมจัดสงตั้งแตเดือนมกราคม – สิงหาคม 2552   (8 เดือน)  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหทุกฝาย สายวิชา/โครงการจัดสงรายงานประจําเดือนให
ครบถวน และทันตามกําหนด  ทั้งนี้ในสวนของฝายบริหาร ขอมอบหมายใหงานคลังและพัสดุ และหนวยอาคาร
สถานที่ ดําเนินการจัดทํารายงานประจําเดือนในสวนที่เกี่ยวของใหฝายบริหารดวย   

3.2 ขอความรวมมือเสนอชื่อนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดีเดน ประจําป 2553  

  ดวยสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ขอความรวมมือเสนอชื่อ
นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดีเดน ประจําป 2553 และขอใหเสนอชื่อสงที่กองกลาง ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 
รายละเอียดที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QJ0P50B5.pdf   

  ฝายเลขานุการ ไดนําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2552 เรียบรอยแลว โดยที่ประชุมขอใหนําเสนอชื่อศิษยเกาที่มีคุณสมบัติตามประกาศ เพื่อพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 9/2552  ภายในวันที่ 28 กันยายน 2552  ปจจุบันมีสาขาวิชาฟสิกส แจงวาไม
พิจารณาเสนอชื่อ  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ และไมพิจารณาเสนอชื่อ 

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552 

   ดวยกองการเจาหนาที่  แจงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2552 รายละเอียดที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/R70NP74S.pdf  สืบคนอางอิง:[R70NLEMQ]   

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.4 วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ดวย สํานักงบประมาณ มีหนังสือที่ นร 0704/ว 94 แจงเรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายเงินตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RB101MGG.xls โดยนําเวียนในระบบ  
e-Office แลว เลขที่อางอิง:[R50YGU9C]   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.5 การแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (อ.ดร. บุญเดช และอ.ดร.สหณัฐ)  

 ดวยกองการเจาหนาที่ แจงขอใหคณะฯ ดําเนินการแตงตั้งกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน และยืนยันวันมาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (อ.ดร.บุญเดช เบิกฟา สาขาวิชาเคมี  และ  อ.ดร.
สหณัฐ เพชรศรี สาขาวิชาพฤกษศาสตร  ภายในวันที่ 28 กันยายน 2552 นั้น  

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  ไดแจงเสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติราชการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมอบใหคณบดีพิจารณาแตงตั้ง และแจงใหที่ประชุม
ทราบ ดังนี้  

อ.ดร.บุญเดช  เบิกฟา 
กรรมการลําดับที่ 2   อ.ดร.พจมาลย  พูลมี  ประธานโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  
กรรมการลําดับที่ 3   รศ.ศิริภัทรา  เหมือนมาลัย ผูแทนคณาจารยในคณะกรรมการประจําคณะฯ  

   อ.ดร.สหณัฐ   เพชรศรี  
  กรรมการลําดับที่ 2   ผศ.ดร.ธนวรรณ  พาณิชพัฒน  หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร  

กรรมการลําดับที่ 3   อ.ดร.กฤตชญา  อิสกุล ผูประสานงานสาขาวิชาพฤกษศาสตร   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําป 2552   

ดวยหนวยพัสดุ งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ ขอแจงรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินการรายการสิ่งกอสราง ประจําป 2552 ของหนวยงาน/โครงการตาง ๆ รายละเอียดอางอิงที่ R50WSZNS สืบคน
ที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/R50X8UTV.doc  และรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจางรายการครุภัณฑ 
ประจําป 2552 ที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QB0PSZWK.xls  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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3.7 การกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีบรรจุในตําแหนงอาจารย เปนกรณี
พิเศษ  
ดวยกองการเจาหนาที่ มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 3051 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 แจงเรื่อง  การ

กําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีบรรจุในตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ รายละเอียดอางอิง
ที่:[R40XTPJ5]  หรือสืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/R40XVDHK.pdf  ดังนี้  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

3.8 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ดวยรองคณบดีฝายวิชาการ แจงวากระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยกําหนดใหหลักสูตรใหมทุกหลักสูตรตองปรับใชใน
ป 2553 หลักสูตรเกาทุกหลักสูตรตองปรับใชในป 2555 และหลักสูตรใหมที่อยูในระหวางการเสนอ แตยังไมผาน
สภามหาวิทยาลัยกอนวันที่มีการประกาศใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จําเปนตองใชแบบฟอรมใหม (มคอ. 2 และ 3) 
โดยหลักสูตรที่ใชกรอบมาตรฐาน หากผานการประเมิน 2 ป ติดตอกันในระดับดี จะไดรับการเผยแพรรายช่ือโดย 
สกอ. เพื่อให กพ. รับทราบ และอีก 2 ปถัดไป กพ. จะรับรองคุณวุฒิพรอมคํานวณฐานเงินเดือนให  แบบรายการ 
มคอ. 1 – 7 ไดแก  

มคอ. 1  มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชา ที่มีการกําหนดแลว ไดแก  
1. อุตสาหกรรมเกษตร 
2. พยาบาล 
3. เทคโนโลยีชีวภาพ 
4. โลจิสติกส 
5. ทองเที่ยว 
6. ครุศาสตรและศึกษาศาสตร 
7. เคมี 
8. คอมพิวเตอร 
9. วิศวกรรม  

มคอ. 2  รายละเอียดหลักสูตร สง สกอ. เนนการเรียนรู 5 ดาน  ไดแก  
1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู 
3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะอื่น ๆ (ขึ้นกับแตละสาขา) 
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มคอ. 3  รายละเอียดรายวิชา    
 ทุกรายวิชาที่มีอยูในหลักสูตร รวมถึง วิชาพื้นฐาน และวิชาศึกษาทั่วไป (เจาของวิชาเปนผูจัดทํา)  
มคอ. 4  รายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี)   เชน ฝกงาน สหกิจศึกษา  
มคอ.  5  รายงานรายวิชา (รายภาคการศึกษา)  
มคอ.  6  รายงานประสบการณภาคสนาม (รายภาคการศึกษา) 
มคอ.  7  รายงานของหลักสูตร  (สง สกอ. เปนรายป)     

รายละเอียด และตัวอยางแบบฟอรม มคอ. 1 สืบคนไดที่ http://eduserv.ku.ac.th/index.php?medthod=curriculum 
และตัวอยางแบบฟอรม มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร สืบคนไดที่ http://www.sit.kmutt.ac.th/tqf/document tqf id3 php  

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

   มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 4  เร่ืองสืบเนื่องและพิจารณา   
4.1 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย    

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหม  ปงบประมาณ 2553  
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา และสาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลป
ศาสตร  ไดกําหนดคุณสมบัติ โดยแจงใหสํานักงานเลขานุการ ดําเนินการประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุ
เขารับราชการ ปจจุบันไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว นั้น  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จึงขออนุมัติบรรจุ นางสาวฉัตกฤษ ร่ืนจิตต คุณวุฒิ อ.บ.(ภาษาจีน) 
เกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนเฉลี่ย 3.81 จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ออกแบบหลักสูตรและการสอน (ภาษาจีน) จาก Beijing Language and Culture University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 89  เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร  
ขั้น  14,550 บาท เงื่อนไขการบรรจุปริญญาโททางภาษาจีน   

 อนึ่ง การขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง อาจารย ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2552 เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงขอนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 
รายละเอียดดังแนบ  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป  

4.2 ขอใหสงรายชื่อวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรอง 

 สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ลงวันที่ 29 ตุลาคม 
2551 โดยยกเลิกมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
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ศาสตราจารย ตามหนังสือที่ ทม 0202.4/ว 19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2542  และกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปน
แนวทางในการออกขอบังคับ รวมทั้งใหประกาศกําหนดรายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดย
ผูทรงคุณวุฒิ (peer review) กอนการเผยแพร และไดรับการยอมรับในวงวิชาการ และแจงให ก.พ.อ. ทราบ กอปรกับ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 มีมติเห็นชอบมอบ
อํานาจให ก.บ.ม. ดําเนินการ กองการเจาหนาที่ จึงขอใหทุกคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเสนอชื่อวารสารที่มี
กระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer review) กอนการเผยแพร และไดรับการยอมรับในวงวิชาการ ตาม
แบบฟอรมดังแนบ รายละเอียดตามบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว. 2624 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ซ่ึงไดแจงทุกสาย
วิชา/หนวยงานในระบบแลว อางอิงที่ Q50TCUWW  กําหนดสงกองการเจาหนาท่ีภายในวันท่ี  30 กันยายน 2552  
ทั้งนี้ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ไดนําเสนอรายชื่อวารสารตางประเทศ ที่มีระบบกลั่นกรอง และเปนที่
ยอมรับในแวดวงวิชาการ รายละเอียด  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/Q60Q87DC.xls    

สํานักงานเลขานุการ ไดสืบคนรายช่ือวารสารมาเพื่อใชประกอบจากฐานขอมูลมหาวิทยาลัยมหิดล 
สกอ.สกว.และTCI สืบคนที่ http://158.108.194.6:5140/scripts/foxweb.exe/oa_main.fwx อางอิงในระบบที่ 
Q90ZWU45  เพื่อใชประกอบการพิจารณา ใชเปนขอมูลเพื่อนําเสนอตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เห็นชอบใหแตละหนวยงานตรวจสอบและแจงรายชื่อวารสารที่มีกระบวนการกลั่นกรองกอนวันที่ 28 กันยายน 2552
เพื่อนําเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 9/2552 ตอไป     

ปจจุบันโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา ขอเสนอชื่อ วารสารสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
กองบรรณาธิการคือ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อางอิงที่ QB13IEM1   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา    

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหแจงยืนยันขอใชบัญชีรายช่ือวารสารเดิม  

4.3 การพิจารณาจัดสรรอัตราวาง ตําแหนงอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย   

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 มีมติ 
มอบใหงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ รวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เสนอขอรับการจัดสรรอัตราวาง 
ตําแหนง อาจารย อัตราเดิมของ  อ.รักชนก แกวมณีโชติ  และสรุปวิเคราะหนําเสนอขอมูลเพื่อจัดสรรใหหนวยงานทีม่ี
ความจําเปน นั้น       

  งานนโยบายและแผน  ไดสรุปขอมูลตามที่สาขาวิชาภาษาจีน สายวิชาศิลปศาสตร  สายวิชา
สังคมศาสตร สายวิชาคอมพิวเตอร และสายวิชาฟสิกส ที่นําเสนอขอมูลเพื่อเปรียบเทียบตามเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนดเรียบรอยแลว โดยจะนําเสนอเอกสารในวันประชุม   

  อนึ่ง เนื่องจากขอมูลที่แตละหนวยงานนําเสนอมีความหลากหลาย  ทําใหผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบไมชัดเจน กอปรกับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรอัตราใหม ประจําป 2553 ตําแหนง อาจารย จํานวน 3 
อัตรา โดยจัดสรรใหโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร  โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  และสายวิชาศิลป
ศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน แลว   
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ดังนั้นเมื่อพิจารณาเหตุผลความจําเปน ประธานจึงขอใหที่ประชุมโดยใชวิธีการลงคะแนนเพื่อ
พิจารณาจัดสรรใหสาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาฟสิกส  เนื่องจากสาขาวิชาภาษาจีน อยูในระหวางจัดทําหลักสูตร 
และจําเปนตองมีอาจารยประจําสาขาใหครบตามองคประกอบ และสาขาวิชาฟสิกส มีสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลา 
และภาระงานสอนสูงกวาเกณฑ   

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจัดสรรอัตราใหโครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส  เนื่องจากไดคะแนน
เสียงขางมาก  

4.4 องคประกอบคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันจันทรที่ 
29 มิถุนายน 2552 ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาตามขอ 3.4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 กําหนดใหคณะเปนผูพิจารณาใหมี
กรรมการประจําคณะผูทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสม คณะใดเห็นสมควรใหมีกรรมการประจําคณะผูทรงคุณวุฒิ ให
กรรมการประจําคณะโดยตําแหนงเลือกจากบุคคลภายนอกตามรายชื่อที่ภาควิชาเสนอขึ้นมาจํานวนไมเกินหนึ่งในสี่
ของกรรมการประจําคณะโดยตําแหนง ดังนั้น ในการพิจารณาผูที่สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ จึง
อาจไดความคิดเห็นจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในขั้นตอนนี้ได โดยไมตอง
แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2546  รายละเอียดอางอิงที่  
PT0P0MFC หรือที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/PT0P2BF3.pdf  และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เห็นชอบใหหนวยงานภายในพิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
เปนกรรมการประจําคณะฯ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2552  และปจจุบันไมมีหนวยงานใดพิจารณาเสนอชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิ  นั้น     

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหประธาน (คณบดี) เปนผูพิจารณาเสนอชื่อ และนําเสนอที่ประชุม
พิจารณาตอไป  

4.5 การจัดสรรเงินรางวัลปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สําหรับหนวยงาน/คณะทํางาน   

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีบันทึกที่ ศธ 0513.10103/ว 3136 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 แจง
รายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สําหรับหนวยงาน/คณะทํางาน เพื่อนําไปพิจารณาจัดสรร
ใหแกขาราชการ และลูกจางประจําที่มีสวนรวมในความสําเร็จของหนวยงาน  โดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ไดรับจัดสรรเงินรางวัลตามการมีสวนรวมในผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เสนอ  ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัยฯ ไดโอนเงินรางวัลตามผลการปฏิบัติราชการในแตละตัวช้ีวัดที่หนวยงานมีสวนรวม 
รายละเอียดที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/R60N1K9A.pdf   จํานวนเงิน ดังนี้  
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1. หนวยงาน  ตามระดับความสําเร็จในผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดของหนวยงานกับ
มหาวิทยาลัยฯ  เปนเงิน  41,503.88 บาท  

2. ผูมีสวนรวมในผลงานตามตัวช้ีวัด   รวม   16,247.63  บาท 

รวมเปนเงิน  57,751.51  บาท ทั้งนี้ไดมอบใหนางภัณฑิรา  มงคลจุฑา  เปนผูรับแทน และจํานวนเงินดังกลาวยังมิได
หักชําระภาษี รวมถึงคาธรรมเนียมในการดําเนินการโอนเงิน ซ่ึงเงินรางวัลดังกลาวผูรับแทนจะตองเปนผูรับภาระใน
การนําไปคํานวณและเสียภาษีเงินไดประจําป ตามมาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร   

  จากขอมูลที่ผานมาหนวยงานจะไดรับจัดสรรเงินรางวัลตามตัวช้ีวัดตามขอ 2  และนําเงินดังกลาวเขา
กองทุนสวัสดิการคณะฯ เพื่อดําเนินการตามผลการสํารวจจากบุคลากร โดยคณะกรรมการสวัสดิการนําเงินสวัสดิการ
สมทบเพื่อจัดทําของรางวัลแจกใหบุคลากรทุกคน ซ่ึงมีสวนรวมในการดําเนินงาน  สําหรับปงบประมาณ 2551 เงิน
รางวัลตามขอ 1 เปนสวนเพิ่มใหม  

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม  

1. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางาน  ดังนี้  

• ผศ.วุฒิพงษ  ศิลปวิศาล เปน ประธานกรรมการ 

• รศ.วิรัตน สุวรรณาภิชาติ เปน กรรมการ 

• ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน เปน กรรมการ  

• รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย เปน กรรมการ 

• นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เปน กรรมการและเลขานุการ  

2. ใหคณะกรรมการมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองวิธีการจัดสรรเงินรางวัลดังกลาว และแจงผลให
คณบดีทราบ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการพิจารณาตอไป  

4.6 นิสิตขออนุมัติยายสาขาวิชา 

ดวยนางสาวธนวรรณ  รุงแสง เลขประจําตัว 51162477 นิสิตชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเอกวิทยาการ
คอมพิวเตอร ภาคปกติ ประสงคจะขอยายมาศึกษาตอในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แจงวา
นิสิตผานเกณฑการสอบขอเขียนและสัมภาษณ เห็นสมควรรับยายได และสวนงานจัดการศึกษา ตรวจสอบแลวนสิิตมี
คุณสมบัติตามขอ 16.2.1 ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

อนึ่ง การยายสาขาวิชาเอก จะตองนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบ รายละเอียด http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QZ0OD9GT.pdf  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และใหดําเนินการตอไป   
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4.7 ขออนุมัติอัตราพนักงานเงินงบประมาณ พนักงานรายได และลูกจางชั่วคราว ประจําป 2553 ของ 
ศสวท.  

ดวยหัวหนาศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  มีบันทึก จํานวน 3 ฉบับ แจงความ
ประสงคขออนุมัติอัตรากําลัง  ดังนี้  

1. บันทึกที่ ศธ 0513.20406/191 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552  ขออนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานเงิน
งบประมาณแผนดิน จํานวน 2 อัตรา คือ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  1 อัตรา และนักวิทยาศาสตร 1 อัตรา  
รายละเอียดที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QW0O0POI.PDF  

2. บันทึกที่ ศธ 0513.20406/194 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552  ขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
เ งิ นรายได  จํ านวน  1   อัตรา  คื อ  เ จ าหน าที่ บ ริหารงานทั่ ว ไป   1  อัตรา  รายละ เอี ยดที่ 
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QY0NW2UF.PDF 

3. บันทึกที่ ศธ 0513.20406/196 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552  ขออนุมัติอัตราลูกจางชั่วคราวตําแหนง 
คนงาน  จํานวน 1  อัตรา รายละเอียดที่  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QY0NY4VD.PDF  

อนึ่ง ศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ปจจุบันมีพนักงานเงินรายได จํานวน 2 อัตรา 
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (น.ส.วิมล  ดวงแกว)  และตําแหนง นักวิทยาศาสตร (น.ส.สกุณา  บํารุง)  และ
จากแผนเงินรายได ปงบประมาณ 2553 มิไดเสนอขออนุมัติอัตราใหมไว  สําหรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เงิน
งบประมาณ ประจําป 2553 คณะฯ ไดรับจัดสรรอัตรา นักวิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา ปจจุบันอยูในระหวางการ
เปดรับสมัครบุคคลทั่วไป และพนักงานเงินรายไดของคณะฯ ตําแหนง นักวิทยาศาสตร ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ ชีววิทยา สัตววิทยา เคมี ฟสิกส  สามารถสมัครสอบได  ผูสอบไดหาก
เปนพนักงานเงินรายไดเดิม ใหปฏิบัติงาน ณ สังกัดเดิม โดยยุบเลิกอัตราพนักงานเงินรายไดตําแหนงที่ครองอยู หรือ
หากเปนบุคคลทั่วไป  จึงจะพิจารณาจัดสรรใหหนวยงานที่มีความจําเปน และปรับลดอัตราพนักงานเงินรายไดลง 1 
ตําแหนง   ดังนั้นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบันทึกฉบับที่ 1 เห็นควรนําเสนอของบประมาณประจําป 2554        

สําหรับบันทึกฉบับที่ 2 และ 3  เนื่องจากมิไดกําหนดกรอบอัตรา และแผนงบประมาณเงินรายได 
ประจําป 2553 ไว  และจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ  ฯ  นําเสนอเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ แทนการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 เนื่องจากไม
สามารถพิจารณาไดทันภายในเวลา   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม  

1. เห็นชอบในหลักการใหกําหนดกรอบอัตราพนักงานเงินรายได ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา โดยใชเงินรายไดของศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี  

2. มอบ ศสวท. รายงานภาระงานของตําแหนงเดิม และตําแหนงใหม เพื่อวิเคราะหกรอบอัตราใหม
กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ  
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4.8 ขออนุมัติรับนักเรียนทุนบรรจุเขารับราชการหลังจากสําเร็จการศึกษาเพื่อชดใชทุน ณ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร (นายกิตติพจน  เพิ่มพูล)    

ดวยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีบันทึกที่ ศธ 0513.138/0755 ลงวันที่ 14  กันยายน 2552 
แจงวา นายกิตติพจน  เพิ่มพูน  ผูรับทุนโครงการพัฒนาอาจารยวิทยาเขตสารสนเทศ ประจําป 2544 ระดับปริญญาโท-
เ อก  สาขาวิ ช า เทคโนโลยี ก ารบริหารสิ่ งแวดลอม  ณ  มหาวิทยาลั ยมหิดล   ตามความตองการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขลพบุรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอนุมัติใหรับทุนตอเนื่องระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาวนศาสตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในภาคตน ปการศึกษา 256 ไดสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิ ปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต (วนศาสตร) สาขาวิชาเอกวนศาสตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2552 และแจงความประสงคจะขอบรรจุเขารับราชการหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ  คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร  รายละเอียดที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QY0VC13M.pdf   

สาขาวิชาพฤกษศาสตร สายวิชาวิทยาศาสตร พิจารณาแลวยินดีรับนายกิตติพจน  เพิ่มพูน เพื่อบรรจุ
เขารับราชการในตําแหนงอาจารย  เพื่อปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาพฤกษศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวภาพ และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสายวิชาวิทยาศาสตรได http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RB0TLNOF.PDF  

 ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.9 ขออนุมัติปรับแผน และเปดสอนหลักสูตร ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ปการศึกษา 2553  

ดวยโครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร ขออนุมัติปรับแผนการเปดสอนหลักสูตรตามแผนเดิม 
เสนอโครงการใหม หลักสูตร ศศ.บ.(นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) ไว แตปจจุบันไดขออนุมัติใช
หลักสูตร ศศ.บ.(รัฐศาสตร) จากคณะสังคมศาสตร บางเขน โดยขอเปดสอนเปนหลักสูตรภาคพิเศษ รับนิสิตใหม 
ตั้งแตปการศึกษา 2553 ปละ 90 คน โดยเสนอขออนุมัติปรับแผนมาพรอมนี้   

ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการเสนอแผนและโครงการ จึงขอนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพื่อพิจารณาใหความเห็นเปนวาระพิเศษ  เพื่อจักนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน  และมหาวิทยาลัยไดโดยเร็ว เนื่องจาก
กําหนดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 9/2552  มีกําหนดประชุมในวันที่ 28 กันยายน 2552  และจากการ
นําเวียนที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ รายละเอียดอางอิงที่ QJ0TTP4O เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ  และไดนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสน เพื่อเสนอขออนุมัติปรับแผน และขออนุมัติมหาวิทยาลัยฯ เปดรับ
นิสิตใหมตามแผนแลว รายละเอียดเอกสาร ประกอบดวย 

• ขออนุมัติเปดหลักสูตรภาคพิเศษ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QJ0TXDAX.PDF  

• แบบฟอรมการเสนอโครงการเปดสอนหลักสูตรใหมเพื่อเสนอบรรจุในแผนพัฒนาการ ศึกษาฯ 

http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QL11EBUJ.doc และ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QL17GVUD.pdf 

• รายช่ือกรรมการประจําหลักสูตร http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QM0UKM0V.jpg   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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4.10 เร่ืองพิจารณาจากฝายวางแผนและประกันคุณภาพ  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 
เห็นชอบใหนําวาระการประชุมของรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ
บรรจุเขาสูวาระการประชุม จํานวน 4  เร่ือง  อางอิง:[R50K7J7O]  ดังนี้  

4.10.1 การคิดภาระงานวิจัย จากโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการทําปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ   

4.10.2 การรายงานภาระงานของอาจารย สืบเนื่องจากรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
และจัดการวาระที่ 4.5 คร้ังที่ 2/2552  

4.10.3 การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2553 (สืบเนื่องจากสรุปสาระสําคัญฯ  
ขอ 3) 

4.10.4 การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

ทั้งนี้ไดแนบไฟลประกอบ ดังนี้  

1. ตารางสรุปภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศิลปศาสตร 
และวิทยาศาสตร  http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/R50L0NZR.xls   

2. แบบ สปค. 01 และ สปค. 02   http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/R50L0NZS.xls   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

1. การคิดภาระงานวิจัยจากโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการทําปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธของนิสิต   
มติท่ีประชุม   

1.1 กรณีที่เสนอโครงการวิจัยโดยไมมีช่ือนิสิต ใหคิดเปนภาระงานวิจัยสําหรับคณาจารย ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

1.2 กรณีที่โครงการวิจัยตามขอ 1.1  รับนิสิตเพื่อทําปญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ ใหนํามาคิด
ภาระงานสอนสําหรับรายวิชาปญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธได  

1.3 กรณีที่เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโดยมีช่ือนิสิตรวมโครงการดวย เชน ทุน IRPUS  ใหคิด
ภาระงานไดทั้งงานวิจัย และงานสอน   

1.4 กรณีที่ไดรับทุนสนับสนุนจากเงินบริจาคที่ระบุเพื่อสนับสนุนการจัดทําปญหาพิเศษ หรือ
วิทยานิพนธ ใหคิดเปนภาระงานสอน  หากประสงคจะคิดภาระงานวิจัย จะตองเสนอโครงการวิจัยเพื่อรองรับภาระ
งาน โดยเสนอผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ คือ หัวหนาสายวิชา/ประธานโครงการจัดตั้งฯ  และคณบดี โดยนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ  
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2. การรายงานภาระงานของอาจารย 

 มติท่ีประชุม   

2.1 เห็นชอบใหใชแบบฟอรมที่ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ นําเสนอโดยปรับเพิ่มสดมภใน
สวนของตําแหนงบริหาร และผลงานในสวนของตําแหนงทางวิชาการ ใหเร่ิมใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป   

 2.2   มอบใหสายวิชา/โครงการ จัดสงรายงานตามแบบฟอรมดังกลาว ปละ 2 คร้ัง ภายในเดือน 
มีนาคม และ กันยายนของทุกป เพื่อใชประกอบการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป   

3. การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2553   

 มติท่ีประชุม   

3.1 เห็นชอบมอบผูบริหารคณะฯ จัดทําแผนแมบท หรือแผนกลยุทธ  จํานวน 8 แผนงาน ดังนี้  
แผนงาน ผูรับผิดชอบ 

แผนการเรียนการสอน รองคณบดีฝายวิชาการ และผูชวยคณบดีฝายวิจยัและบัณฑิตศึกษา 
แผนพัฒนานสิิต รองคณบดีฝายกิจการนิสิต 
แผนวิจยั ผูชวยคณบดีฝายวิจยัและบัณฑิตศึกษา  
แผนบริการวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายวิจยัและบัณฑิตศึกษา 
แผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) คณบด ี
แผนพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) รองคณบดีฝายบริหาร  
แผนประกนัคณุภาพการศึกษา รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคณุภาพ 
แผนบริหารและจัดการ คณบด ี
แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รองคณบดีฝายวิเทศสัมพนัธและกิจการพเิศษ และรองคณบดีฝายกิจการนิสิต 

3.2 ใหผูบริหารที่ไดรับมอบหมายตามขอ 3.2  จัดตั้งทีมงาน และนําเสนอแผนแมบท หรือ
แผนกลยุทธในการสัมมนาผูบริหารคณะฯ วันที่ 10 -11 ตุลาคม 2552  ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอํา เพชรบุรี  

3.3 มอบเลขานุการคณะฯ จัดสงเอกสารที่เกี่ยวของ และนําขึ้น web คณะฯ เพื่อใชเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนแมบท หรือแผนกลยุทธ  

4. การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ (แบบ สปค.
01 และ สปค.02)  

 ประธานแจงที่ประชุม จะนําแบบ สปค.01 และ สปค.02 ขอ 1 – 5 องคประกอบที่ 1  การกําหนด
ปรัชญา และพันธกิจใหมีความสอดคลองกัน   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

  

 



 14 

4.11 จัดสรรเงินเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ (ในการเสนอผลงานทางวิชาการ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ดวยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงบันทึกที่ ศธ 0513.10107/0982 ลงวันที่ 1 กันยายน 
2552  แจงการจัดสรรเงินเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ (ในการเสนอผลงานทางวิชาการ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
จํานวนเงิน 196,200 บาท  รายละเอียดที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QK0YS2T8.pdf   

จากขอมูลปงบประมาณ 2552 เกณฑการจัดสรร ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบ
ใหจัดสรรในสัดสวนรอยละ 50 ใหฝายวิจัยฯ สมทบการสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ และรอยละ 
50 จัดสรรใหสายวิชา/โครงการจัดตั้งหนวยงานภายใน สนับสนุนใหคณาจารยเสนอผลงานในประเทศ ตามจํานวน
คณาจารย  สําหรับปงบประมาณ 2553 หากใชมติตามเดิม จํานวนเงิน 196,200 บาท รวม 109 คน เฉลี่ย 1,800 บาท/
คน พิจารณาจัดสรร รายละเอียด ดังนี้  

1.  รอยละ 50 เปนเงิน 98,100 บาท จัดสรรสมทบการเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศ (ฝายวิจัยฯ)  
2.  รอยละ 50 เปนเงิน 98,100 บาท จัดสรรใหหนวยงานภายในสมทบการเสนอผลงานวิจัย

ภายในประเทศ ตามสัดสวนอาจารยที่มีคนครอง ณ เดอืน มิถุนายน 2552)  จํานวน 109 คน ดังนี้  
      2.1  สายวิชาคณิตศาสตรฯ  จํานวน  6  คน 5,400 บาท   
      2.2  สายวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน   26 คน  23,400 บาท  
      2.3  สายวิชาศิลปศาสตร  จํานวน  24 คน 21,600 บาท 
      2.4  โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  จํานวน 16 คน   14,400 บาท 
      2.5  โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  จํานวน  11 คน 9,900 บาท  
      2.6  โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส   จํานวน 7 คน 6,300 บาท  
      2.7  โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพวิเตอร  จํานวน  9 คน  8,100 บาท  
      2.8  โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  จํานวน  4  คน   3,600 บาท   
      2.9  โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร   จํานวน   6  คน  5,400 บาท  

อนึ่ง มหาวิทยาลัยฯ ขอใหรายงานผลการดําเนินงาน  2 รอบ คือรอบ  6 เดือน (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 
- 31 มีนาคม 2553) รายงานเดือน มีนาคม 2553 และ รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553) รายงาน
เดือนกันยายน 2553  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

ที่ประชุมพิจารณา และอภิปรายอยางกวางขวางในประเด็นการจัดสรรเงินตามแบบเดิม หรือการ
จัดสรรใหแตละหนวยงานโครงการจํานวนทั้งหมด  ดังนั้นที่ประชุมเสนอใหใชวิธีการลงคะแนนวิธีการจัดสรรตาม
แบบเดิม หรือจัดสรรใหสายวิชา/โครงการ สัดสวน 100 %  จากผลการลงคะแนนโดยเสียงสวนใหญสนับสนุนการ
จัดสรรสัดสวน 100%  

  มติท่ีประชุม   

1. เห็นชอบใหจัดสรรเงินที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ (ในการเสนอ
ผลงานทางวิชาการ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จํานวน 196,200 บาท ใหสายวิชา/โครงการ ดังนี้  
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1) สายวิชาคณิตศาสตรฯ  จํานวน  6  คน 10,800 บาท   
2) สายวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน  26 คน  46,800 บาท  
3) สายวิชาศิลปศาสตร  จํานวน  24 คน 43,200 บาท 
4) โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี  จํานวน 16 คน  28,800 บาท 
5) โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  จํานวน  11 คน  19,800 บาท  
6) โครงการจัดตั้งสายวิชาฟสิกส   จํานวน 7 คน 12,600 บาท  
7) โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร  จํานวน  9 คน  16,200 บาท  
8) โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ  จํานวน  4  คน   7,200 บาท   
9) โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร   จํานวน   6  คน  10,800 บาท  

2. มอบสายวิชา/โครงการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามขอ 1 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน  2 
รอบ คือรอบ  6 เดือน (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553) รายงานเดือน มีนาคม 2553 และรอบ 12 เดือน (1 
เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553) รายงานเดือนกันยายน 2553   

3. กรณีที่สายวิชา/โครงการ ไมรายงานผลการดําเนินงาน หรือไมมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ
ตอไปใหจัดสรรงบประมาณดังกลาวใหสวนกลาง (ศสวท.)  

4.12 การขออนุมัติปรับแผนหลักสูตรใหม และแผนการรับนิสิตใหม หลักสูตรตาง ๆ  
ดวยผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสาย

วิชาสังคมศาสตร และประธานคณะกรรมการดําเนินงาน แจงขอเปลี่ยนแปลงแผนจํานวนรับนิสิตใหม  ขอเสนอปรับ
แผนหลักสูตรใหม  ประกอบดวย  

1. หลักสูตรใหม  วท.ม. นิติวิทยาศาสตร โครงการความรวมมือระหวาง มก. กับ DSI โดยฝาย
บัณฑิตศึกษา  แผนรับนิ สิตใหม  ตั้ งแตปการศึกษา  2554  กรอบเวลาดํา เนินงาน  9  เดือน  รายละเอียดที่     
http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QL0JHWC9.doc  อางอิง:[ QL0JB2Q8]  

2. โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา  เสนอขอปรับแผนจํานวนรับนิสิตใหม ปการศึกษา 2553
หลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา)  จากเดิม 30 คน เปน 50 คน  และ วท.ม.(จุลชีววิทยา) จากเดิม ในปการศึกษา 2553-2555  
10 คน เปน 15 คน  อางอิง:[R00YS1XK]   ซ่ึงเปนการปรับแผนเฉพาะจํานวนรับนิสิตใหม ดังนั้นเพื่อมิใหมี
ผลกระทบกับแผนจํานวนรับนิสิตใหม ซ่ึงผานที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552  เห็น
ควรใชตัวเลขตามแผนเดิม และรับจริงตามจํานวนที่ตองการใหม เนื่องจากวิทยาเขตสามารถปรับไดตามความ
เหมาะสม มิไดกําหนด Zero Growth เหมือนวิทยาเขตบางเขน        

3. โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจฯ ขอเพิ่มแผนการรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(MBA)  ในปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน   

4.  โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร ขอปรับแผนการเปดหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้  
4.1 ขอเปดหลักสูตรรัฐศาสตร ภาคพิ เศษ ในป 2553 แทนหลักสูตรนโยบายสาธารณะซึ่งชลอ

ออกไป  (เสนอปรับแผนและนําเสนอวิทยาเขตกําแพงแสนและมหาวิทยาลัยฯ แลว)   
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4.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ปการศึกษา  2554  (ขออนุมัติใชหลักสูตรจากคณะ
สังคมศาสตร)  

4.3 หลักสูตรใหมสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาค
ปกติ ปการศึกษา  2555    

อนึ่ง จากการตรวจสอบ หนวยงานพิจารณาเสนอขอมีทั้งหลักสูตรใหม หลักสูตรเดิมที่จะขอความ
อนุเคราะหจากคณะ ณ วิทยาเขตอื่น ดังนั้น จึงควรนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา พรอมนี้ไดแนบ
แบบฟอรมที่เกี่ยวของมาดวยแลว    

แบบฟอรมเสนอขอหลักสูตรใหม http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QS0KEI6X.doc    
แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ 04 ) 

http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/QS0KEI7D.doc   

   ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้  

1. มอบหนวยงาน/โครงการที่นําเสนอปรับแผนทั้งการขอใชหลักสูตรเดิมของคณะ/วิทยาเขตอื่น 
หรือขอจัดทําหลักสูตรใหม ดําเนินการตอไป  

2. กรณีที่หนวยงาน/โครงการ ขอปรับแผนจํานวนรับนิสิตในแตละป ขอใหดําเนินการเมื่อ
มหาวิทยาลัยแจงใหมีการทบทวน    

4.13 ขออนุมัติกูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ดวยโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ เสนอโครงการเงินกูเพื่อกอสราง
อาคารการเรียนรูภาษาอังกฤษ  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ช้ัน  1 หลัง ขนาดพื้นที่ใชสอย  2,817 ตารางเมตร 
วงเงินคากอสรางอยูในระหวาง  23,944,500 – 29,578,500 บาท  พรอมครุภัณฑประกอบอาคารฯ  วงเงินรวม 
ประมาณ 40,000,000 บาท  อางอิงที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RB0XLF59.PDF     

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2552 มีมติเห็นชอบ  สําหรับรายละเอียดโครงการเงินกู  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯจักนําเสนอ
ตอไป   

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ แจงวาโครงการมีเงิน
รายไดคงเหลือ ประมาณ ปละ 2,000,000 – 3,000,000 บาท (ปจจุบันมีนิสิต 3 ช้ันป) และเมื่อมีนิสิตครบทั้ง 4 ช้ันป มี
ศักยภาพในการชําระหนี้เงินกูดังกลาวไดภายในระยะเวลา 5 – 10  ป  และการกอสรางอาคารเปนประโยชนตอการ
พัฒนานิสิตทั้งของโครงการภาคพิเศษ และนิสิตภาคปกติ  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
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4.14 ขออนุมัติแกไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมคาสมนาคุณ และ

คาตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 

ดวยประธานคณะกรรมการโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ เสนอขอ
อนุมัติแกไขประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง กําหนดอัตราคาเบี้ยประชุมคาสมนาคุณ และคาตอบแทนอื่นๆ 
ตามประกาศฉบับเดิม  รายละเอียดที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RB0WH5OP.PDF  โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 มีมติเห็นชอบแลว นั้น  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.15  ขออนุมัติเปล่ียนชื่อโครงการจัดตั้งศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ (ศจศน.)  

ดวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ เสนอโครงการจัดตั้ง ศูนยการจัดการศึกษา
นานาชาติ  ปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการปรับโครงสรางภายในคณะฯ นั้น เนื่องจากการดําเนินการของศูนย
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนดานอุตสาหกรรมบริการ และศูนยฯ ดําเนินการจัดทําโครงการเงินกูจากสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อกอสรางอาคาร คณะกรรมการดําเนินงานศูนยฯ จึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อ
ศูนยเพื่อใหส่ือถึงกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยไดชัดเจนยิ่งขึ้น   

ดังนั้น จึงขออนุมัติเปลี่ยนชื่อจากเดิมศูนยการจัดการศึกษานานาชาติ (ศจศน.) เปน ศูนยการศึกษา
อุตสาหกรรมบริการนานาชาติ (ศอบน.)  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.16 โครงการเงินกูสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (โครงการกอสรางอาคาร ศอบน.) 

ดวยรองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ เสนอโครงการเงินกูเพื่อกอสรางอาคารศูนย
การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ   เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงไมเกิน 26 เมตร  1 หลัง ขนาดพื้นที่
ใชสอย  ไมนอยกวา 10,000 ตารางเมตร วงเงินคากอสราง 170 ลานบาท พรอมครุภัณฑ วงเงิน 70 ลานบาท และ
คาใชจายในการดําเนินงานของ ศอบน. 30 ลานบาท รวมวงเงินกู 270 ลานบาท  ทั้งนี้  ศอบน. ประมาณการรายรับจาก
การดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ 2553  เร่ิมตนที่ 7,150,000 บาท และดําเนินการจัดการเรียนการสอนครบทุก
หลักสูตร และทุกชั้นป ในปงบประมาณ 2559 รายรับรวม 84,300,000 บาท ดังนั้น ศอบน. มีศักยภาพในการชําระหนี้
เงินกูได ภายในระยะเวลา 10 – 15 ป รายละเอียดโครงการ และประมาณการรายรับ – รายจายของ ศอบน. ดังเสนอที่
ประชุมทราบแลว   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติที่ประชุม เห็นชอบ      
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4.17 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาขอเชิญสงผลงานเขาประกวด 

ดวยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีบันทึกขอเชิญสงผลงานเกี่ยวกับการรวมศูนยบริการของ 
ศสวท.  การจัดสวัสดิการบานพัก และการแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ เพื่อเขารวมประกวดงาน
ประกันคุณภาพ  ประเภท C   

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ยังไมพรอมจะดําเนินการเสนอ
ผลงานดังกลาวเขารวมประกวด เนื่องจากมีระยะเวลาจํากัด และมีภารกิจอื่นในชวงระยะเวลาดังกลาว  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

4.18 การสํารวจเพื่อซอมแซมอาคาร 1 – 5   

หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร แจงวาอาคารปฏิบัติการ 1 – 5 ในปจจุบันมีสวนที่ตองการซอมบํารุง
เชน ฝาเพดาน ระบบทอน้ําทิ้ง และอื่น ๆ  ประธานจึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร ดําเนินการสํารวจอาคาร
ปฏิบัติการ  1 – 5  เพื่อเตรียมจัดทําแผนงบประมาณซอมแซมตอไป  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

วาระท่ี   5  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
5.1 รายงานการเงนิประจําเดือนสิงหาคม 2552  

 สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอรายงานสถานภาพการเงิน งบประมาณ
ประจําเดือนสิงหาคม 2552  ประกอบดวย    

1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประกอบดวย  
1.1 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.2 รายงานการรับ - จายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก   
1.3 สรุปรายรับแยกประเภทตามศูนยตนทุน 
1.4 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนพัฒนานิสิตคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.5 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.6 งบรายรับ - รายจาย,งบดุล กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

1.6.1 รายงานลูกหนี้กองทุนสวัสดิการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

1.7.1 รายละเอียดใบเบิกถอนที่ไดรับการโอนเขาบัญชี แตยังไมไดจัดทําเช็คแจงจาย 
1.7.2 รายงานเช็คคางจายประจําวัน 
1.7.3 สัญญายืมเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
1.7.4 งบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง บัญชีเงินรายไดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
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1.8 รายงานเงินยืมทดรองราชการ 
1.8.1 รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 

  ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
5.2 รายงานการใชสาธารณูปโภค และยานพาหนะ ประจําเดือนสิงหาคม 2552 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตั้งมิเตอรไฟฟาประจําอาคาร 1-2 และ อาคาร 3 –4 ตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประหยัดพลังงาน และลดคาใชจายสาธารณูปโภค รอยละ 5 ตอป และปจจุบันคณะรัฐมนตรี มีมาตรการการประหยัด
การใชพลังงานของชาติ  

สํานักงานเลขานุการ จึงขอรายงานสถิติขอมูล ประจําเดือนสิงหาคม 2552  ดังนี้  
1. สรุปรายงานการใชคาสาธารณูปโภค ประจําเดือนสิงหาคม 2552  
2. การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ประจําเดือนสิงหาคม 2552 จําแนกตาม

มิเตอร  และคาใชจาย   
3. รายงานสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนสิงหาคม 2552 จําแนกตามปริมาณและคาใชจาย 

รายละเอียดที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/RB0UH989.xls  

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.3 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 10/2552   

ตามที่คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร พนจากการเปนผูแทนผูบริหารระดับคณะ กลุมสาขา
สังคมศาสตร ตามวาระของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจากการกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ตามนโยบายคณบดี ใหกําหนดประชุมทุกวันจันทรที่ 4 ของทุกเดือน    

 ดังนั้น เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สามารถกําหนดไดลวงหนา จึงขอนัดประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ คร้ังที่ 10/2552 ประจําเดือนตุลาคม 2552  ในวันจันทรที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 9.30 น. 
กําหนดเสนอวาระการประชุมพรอมรายละเอียดภายในวันที่  19 ตุลาคม 2552   

ประธานจึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม  


