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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
คร้ังที่ 1/2549 วาระพิเศษ    

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2549 
ณ หอง Sc4-111 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1. นายคณพล จุฑามณี คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ 
3. นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก  หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร กรรมการ 
4. นายพุทธพร     สองศรี    หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
5. นางสาวจารุพร  พงษศิริเวทย  หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร กรรมการ 
6. นางจิตราภรณ ธวัชพันธุ   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
7. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูชวยศาสตราจารย กรรมการ 
8. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์      กรรมการและเลขานุการ 
ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวเบญจมาศ แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม  
1. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายบริหาร  
2. นางสิริภัทร  พราหมณีย รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  
3. นางสาวฐิติยา  แซปง ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ   
4. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน  
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 

เร่ืองที่ประชุม 
 รองศาสตราจารย ดร.คณพล จุฑามณี  คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ทําหนาท่ีประธานการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้     

วาระที่  1   พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงนิรายได ประจําป 2550  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดใหจัดทําเอกสารคําของบประมาณเงินรายได ประจําป 2550 จัดสง
ภายในวันที่ 13 มกราคม 2549 นั้น งานนโยบายและแผน ดําเนินการจัดทําสรุปประมาณการรายรับ และรวบรวมคําขอ
งบประมาณรายจายของฝายตาง ๆ  สํานักงานเลขานุการ สายวิชาตาง ๆ และโครงการภาคพิเศษ เพื่อจัดทําสรุปเปน
เอกสารคําของบประมาณเงินรายไดประจําป รายละเอียดดังแนบ  

 ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 ฝายเลขานุการ แจงประมาณการรายรับรวม ประจําป 2550 และที่ประชุมพิจารณารายจายของแตละฝาย 
สวนกลาง และสํานักงานเลขานุการ ดังนี้  
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ประมาณการรายรับรวม     22,388,178 บาท 
1. เงินไดจากการบริหารงาน     94,800 บาท 
    คาเชาพื้นที่รานถายเอกสาร อัตราคาเชา 3,200 บาท 12 เดือน    38,400 บาท 
    คาเชาพื้นที่จําหนายอาหารวาง เบเกอรี่ชนิดตางๆ และเครื่องดื่ม อัตราคาเชา 3,200 บาท 12 เดือน  38,400 บาท 
    คาเชาพื้นที่จําหนายอาหารกลองแบบสําเร็จรูปและเครื่องดื่มชนิดขวด อัตราคาเชา 1,500  บาท 12 เดือน 18,000 บาท 
  รวมเงิน   94,800 บาท 
2. คาธรรมเนียมการศึกษา     19,907,850 บาท 
    คาหนวยกิต     9,205,850 บาท 
    คาธรรมเนียมพิเศษคณะ     7,838,000 บาท 
    คาธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  550,000 บาท 
    คาธรรมเนียมพิเศษคณะหลักสูตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขารัฐศาสตร   385,000 บาท 
    สวนแบงคาหนวยกิตรายวิชาพื้นฐาน     554,000 บาท 
    สวนแบงกองทุนการศึกษาฯ      1,375,000 บาท 
  รวมเงิน   19,907,850 บาท 
3. เงินไดโครงการพัฒนาวิชาการ     8,480 บาท 

คาอํานวยการ 10 % 
ชื่อโครงการ หนวยงานที่ขอใชบริการ ประมาณการ

รายรับ รวม ภาควิชา 60% คณะ 20% สวนกลาง20% 

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

อัตราปุยประจําปสําหรับปาลมน้ํามนั            

2. โครงการถายทอดความรูดานการผลิต
ส่ือสารสนเทศ ประกอบการเรียนการสอน
สําหรับบุคคลภายนอก 

บุคคลภายนอก 24,000 2,400 1,440 480 480 

โครงการถายทอดความรูดานคอมพวิเตอร
สําหรับบุคคลภายนอก 

บุคคลภายนอก 
100,000 

10,000 6,000 2,000 2,000 

รวม   424,000 42,400 25,440 8,480 8,480 
4. เงินอ่ืน ๆ (ถามี)     2,377,048 บาท  
1. เงินรายไดโครงการสอนนิสิตวิศวกรรมศาสตรภาคพิเศษ   2,277,048 บาท  
 2. เงินไดโครงการเปดใชหองปฏิบัติการภาษา    100,000 บาท  
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 มติที่ประชุม    
1. เห็นชอบในหลักการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล  และพิจารณาจัดสรรประมาณการรายรับ ประจําป 

2550 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2544 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544     

2. พิจารณาปรับรายจายของแตละฝายตามเอกสาร ดังนี้  

1.1 งานจัดการศึกษา (สวนกลาง)   

1.1.1 ปรับเพิ่มรายจายคาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนิสิต จากเดิมปละ 1,200 บาท/คน/ป 
รวม 3,600 บาท เปน 500 บาท/คน/เดือน รวม 18,000 บาท โดยขอใหฝายกิจการนิสิตเสนอ
ขออนุมัติอัตราใหม ในการประชุมครั้งตอไป  

1.1.2 ตัดรายการครุภัณฑ ฝายบัณฑิตศึกษา รายการที่ 1 ชุดอุปกรณฉายวิดีโอโปรเจคเตอรแบบ 
LCD พรอมอุปกรณคอมพิวเตอร 1 ชุด 188,000 บาท  

1.1.3 ปรับเพิ่มคาใชจายในการสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการกับตางประเทศ จากเดิม 
120,000 บาท เปน 200,000 บาท  

1.1.4 แยกรายจายทุนอุดหนุนวิจัยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เปน  2 รายการ  คือ 
ทุนอุดหนุนวิจัยท่ัวไป 350,000 บาท และทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน 50,000 บาท  

1.1.5 เงินสนับสนุนการใหรางวัลของฝายบัณฑ ิตศึกษาและวิจัย  วงเงิน 50,000 บาท มอบใหฝาย
บัณฑิตศึกษา นําเสนอหลักเกณฑการใหรางวัล นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป โดยเกณฑควรมีการกําหนดผลงานดังกลาวตอง   
มิใชวิทยานิพนธท่ีเปนสวนหนึ่งของการจบศึกษา  

1.1.6 ตัดโครงการฝายวิชาการ จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
รายวิชาพื้นฐานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Learning) 110,000 บาท และโครงการ 
Peer Review กิจกรรมการเรียนการสอน 35,000 บาท  และปรับลดคาใชจายโครงการรวม
จัดตารางสอนประจําป จากเดิม 4,800 บาท คงเหลือ 1,200 บาท  

1.1.7 ตัดโครงการแผนพับแนะนําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ภาษาอังฤษ ของฝายกิจการ
พิเศษ   16,000 บาท  

1.1.8 ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย ปรับลดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย 
ของฝาย จากเดิม 16,650 บาท คงเหลือ 15,650 บาท โครงการจัดประชุมปฐมนิเทศ นิสิต
ปริญญาโท (3 หลักสูตร) จาก 5,750 บาท คงเหลือ 3,750 บาท และปรับช่ือโครงการดูงาน
วิชาการที่สวนจิตรลดา วงเงิน 11,370 บาท เปน โครงการดูงานวิชาการ คงเหลือวงเงิน 
8,930 บาท และ ตัดโครงการฝกอบรมเรื่องการสืบคนขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงาน 
วงเงิน 24,750 บาท    
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1.2 งานบริหารท่ัวไป (สวนกลาง)  

1.2.1 ปรับเพิ่มอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ ใหเปนไปตามอัตราตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ  

1.2.2 ปรับเพิ่มคาชวยเหลือพนักงานขับรถยนต จากเดิม 15,000 บาท เปน 20,000 บาท  

1.2.3 ปรับลดคาวัสดุคอมพิวเตอร จากเดิม 80,000 บาท เปน 50,000 บาท  

1.2.4 ตัดรายการครุภัณฑ งานบริการการศึกษา 5,830 บาท ใหไปใชเงินงบประมาณของสํานักงาน
เลขานุการ แทน  

1.2.5 ปรับเพิ่มรายจายอื่น รายการคาใชจายโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากเดิม 
25,000 บาท เปน 30,000 บาท โดยเพิ่มเปนสําหรับกิจกรรมเชิดชูราชวงศไทย  5,000 บาท     

1.2.6 ปรับเพิ่มโครงการสัมมนาสํานักงานเลขานุการ จากเดิม 40,000 บาท เปน 50,000 บาท โดย
ใหรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการของสายวิชาตาง ๆ ท้ังหมดดวย  

1.2.7 ปรับลดโครงการพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน จากเดิม 60,000 บาท 
คงเหลือ 30,000 บาท   

3. ขอใหสายวิชาพิจารณาจัดทําคําของบประมาณในสวนของแตละสายวิชาในลักษณะงบประมาณแบบ  
สมดุล และจัดสงงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2549  

ปดประชุมเวลา  17.20 น.   
 

 

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์) 

กรรมการและเลขานุการ  
  
 

 


