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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ครั้งที่ 3/2551
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ  2551 

ณ หอง Sc1-104 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร


ผูมาประชุม 
1. นายชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝายบริหาร   กรรมการ  
3. นางสาวศลยา  สุขสอาด หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ
4. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ เลขานุการคณะฯ     กรรมการและเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. นางสาวเบญจมาศ  แกวนุช รองคณบดีฝายวิชาการ ติดราชการ
2. นายวิรัตน สุวรรณาภิชาติ หัวหนาสายวิชาคณิตศาสตรสถิติและคอมพิวเตอร ติดราชการ
3. นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย หัวหนาสายวิชาศิลปศาสตร ติดราชการ
4. นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน ผูแทนคณาจารย ติดราชการ
5. นางสาวนันทนา เลิศประสบสุข ผูทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารยประจํา   ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ   
2. นายอนามัย ดําเนตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
3. นางสาววันเพ็ญ เหลาศรีไพบูลย รักษาการหัวหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐาน กําแพงแสน 
4. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.
เรื่องที่ประชุม

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานันก  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ตอจากการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ 2551 วาระที่ 4.11 
(ตอ) และวาระที่เกี่ยวของ ดังนี้  

4.1 สายวิชาวิทยาศาสตรขออนุมัติใชเงินรายไดเกินกวารอยละ 85 ในปงบประมาณ 2552 

หัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร ขออนุมัติจัดทําคําของบประมาณ ประจําป 2552 โดยไมขอเก็บเงินสะสมรอย
ละ 15 ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษสําหรับปงบประมาณ 2552  เนื่องจากมีภาระรายจายสูงกวางบประมาณรอย
ละ 85 และมีความจําเปน ไมสามารถปรับลดรายจายได 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติเปนกรณีพิเศษ เฉพาะปงบประมาณ 2552 โดยภาพรวมของคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือรายจายไมเกินรอยละ 85 ของประมาณการรายรับประจําป 
และมีเงินทุนสะสมไมนอยกวารอยละ 15  
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4.2 การขอรับงบประมาณสนับสนุนการจางพนักงานเงินรายได ตําแหนง พนักงานวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี 

ตามที่สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร จางนายสุรชาติ  พิมพา  ตําแหนง พนักงานวิทยาศาสตร โดยจะขอ
ปรับอัตราจางเปน นักวิทยาศาสตร  ในปงบประมาณ 2552 โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนคาใชจาย และจากกรณีดังกลาว
สายวิชาวิทยาศาสตร ขอทราบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการกําหนดกรอบอัตราใหม และการสนับสนุนงบประมาณในระหวางป  นั้น     

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณา และนําเสนอแนวทางและเกณฑการสนับสนุน ดังนี้ 

1. กรณีสายวิชา สาขาใด มีความจําเปนตองจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานวิชาการ/งานสนับสนุนการเรียน
การสอนตามภารกิจ แตมีงบประมาณไมเพียงพอในปแรก ใหกําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามเกณฑ ดังนี้   

1.1   ปแรก คณะฯ สนับสนุนรอยละ   75  สายวิชา/สาขาวิชาตนสังกัด รอยละ 25
1.2   ปที่ 2   คณะฯ  สนับสนุนรอยละ  50  สายวิชา/สาขาวิชาตนสังกัด รอยละ 50
1.3   ปที่ 3   สายวิชา/สาขาวิชาตนสังกัด รอยละ  100

2. กรณีสายวิชา/สาขาวิชา มีความจําเปนตองจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานวิชาการ/งานสนับสนุนการเรียน
การสอนตามภารกิจ แตไมมีเงินงบประมาณในปแรก ใหกําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามเกณฑ ดังน้ี    

2.1 ปแรก คณะฯ สนับสนุนรอยละ   100   
2.2 ปที่ 2   คณะฯ  สนับสนุนรอยละ  75  สายวิชา/สาขาวิชาตนสังกัด รอยละ 25
2.3 ปที่ 3   คณะฯ  สนับสนุนรอยละ  50  สายวิชา/สาขาวิชาตนสังกัด รอยละ 50
2.4 ปที่ 4   สายวิชา/สาขาวิชาตนสังกัด รอยละ  100

3. อัตรากําลังที่จําเปนนั้น ๆ  ตองผานการวิเคราะหภาระงาน และไดรับอนุมัติกําหนดกรอบอัตราจากคณะ
กรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานเงินรายไดเรียบรอยแลว  

4. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหนงดังกลาวแลว  ขอใหยุบ
เลิกอัตราจางในสวนของพนักงานเงินรายได และคณะฯ ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณจางอัตราพนักงานเงินรายไดนั้น ๆ  

5. การปรับแผนฯ สําหรับจางนักวิทยาศาสตรของสาขาวิชาเคมี  อัตราใหม ซึ่งจะตองปรับแผนกลาง
ปงบประมาณ 2551 นั้น  ใหใชเกณฑ ขอ 1  สวนปงบประมาณ 2552  ใชเกณฑตามขอ 1.2   

4.  ประธานมอบหัวหนาสายวิชาวิทยาศาสตร กํากับ ดูแลการใชหองปฏิบัติการกลาง  Sc1-305, Sc1-
306 ซึ่งไดรับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑเพื่อปรับปรุงหองเรียบรอยแลว 

4.3 พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําป 2552  ตอ
ประธานนําเสนอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2552 ตอจากการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ดังนี้ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติ ดังนี้ 
งานจัดการศึกษาฯ (สวนกลาง) 
หมวดคาตอบแทน
1.  เพิ่มงบ (6) คาสอนของโครงการวิศวฯ  ภาคพิเศษ    จาก 1,393,100  บาทเพิ่มเปน  1,540,000  

บาท 
หมวดคาใชสอย 
1. เพิ่มงบ (3) คาใชจายที่พัก ยานพาหนะและลงทะเบียนผูบริหาร จาก 70,000  บาทเพิ่มเปน  

165,000  บาท (เพิ่มจากการอบรมของคณบดี ณ สถาบันพระปกเกลา  95,000 บาท) 
หมวดคาครุภัณฑ
 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

(2 ) โตะสนาม  จํานวน 40 ตัว เปนเงิน 284,000 บาท ปรับลดคงเหลือ 20 ตัว เปนเงิน 142,000 
บาท

(3)  มานั่งยาวมีพนักพิง  จํานวน 80 ตัว เปนเงิน 360,000 บาท ปรับลดคงเหลือ 40 ตัว เปนเงิน 
180,000 บาท  โดยขอใหกองทุนพัฒนานิสิตมีสวนรวมในการจัดหาครุภัณฑดังกลาว 

 ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย
ตัดรายการครุภัณฑ ดังนี้ 
1. คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 32,000 บาท 
2. โตะประชุมหรือโตะอเนกประสงคพรอมเกาอี้สําหรับ 12 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 

80,000 บาท 
3. ตูกระจกบานเลื่อนใสหนังสือและชั้นวางของใชในหองพักนิสิต จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 

35,000 บาท 
ปรับลดรายการ และปรับลดวงเงินรายการครุภัณฑ ดังนี้ 
1. ชุดคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ชุด ปรับลดวงเงินจาก 26,800 บาท คงเหลือเปนเงิน 25,000 บาท
2. ตูเก็บของสวนตัวของนิสิต จํานวน 12  ตู จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 30,000 บาท ปรับชื่อ

รายการเปนตูลอกเกอร แบบ 12 ประตู จํานวน 3 ชุด เปนเงิน 15,000 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรับรายการเพิ่มเติม
3. คาใชจายสําหรับจางอาจารย  เคมี / ฟสิกส และนักวิทยาศาสตร (สายวิชาวิทยาศาสตร) ตาม

ขอตกลง ในปที่ 2  คณะฯ ใหการสนับสนุน 50 % ทั้ง 3 อัตรา เปนเงิน 233,352 บาท (รวมประกันสังคม) 
หมวดรายจายอื่น (โครงการเฉพาะเรื่อง) 
ฝายวิชาการ ปรับชื่อโครงการและวงเงินงบประมาณ โดยมอบให รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข 

เปนผูดําเนินการ  ดังนี้ 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน วงเงิน 30,000 

บาท เปนโครงการสัมมนาเพื่อสรางหลักสูตรทางดานสังคมศาสตร วงเงิน 20,000 บาท 
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ฝายบริหาร  
2. โครงการพัฒนาพื้นที่คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วงเงิน 300,000 บาท ปรับลดวงเงิน

คงเหลือ 200,000 บาท
ฝายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  ตัดรายการ
6.   ทุนไปเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบปากเปลาและโปสเตอร  วงเงิน 200,000 บาท 
ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต
6. โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 วงเงิน 47,700 บาท ปรับลดวงเงินคงเหลือ 

15,000 บาท 
7. โครงการคืนสูเหยาศิษยเกา ศวท. รุนที่ 1-9  วงเงิน 36,600 บาท ปรับลดวงเงินคงเหลือ 

32,000 บาท 
8. ตัดรายการ โครงการ Open House  วงเงิน 29,680 บาท 
งบกลาง จาก 400,000 บาท ปรับเพิ่มวงเงินเปน 420,000 บาท
งานบริหารทั่วไป (สํานักงานเลขานุการ) 
คาสาธารณูปโภค    คากระแสไฟฟา จาก 2,392,000 บาท ปรับเพิ่มเปนเงิน 2,524,300 บาท 

ประธานจึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.  

 
(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์)

กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสุวรรณี  ศรีนวล)
หัวหนางานนโยบายและแผน

ผูจดรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 3/2551

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์  2551 

ณ ห้อง Sc1-104 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(((((((((

ผู้มาประชุม 

1. นายชานันก์
สุดสุข
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการ

2. นายวุฒิพงษ์
ศิลปวิศาล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
กรรมการ  

3. นางสาวศลยา  
สุขสอาด 
หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ 
กรรมการ

4. นางวรรณวิมล
ศรีประเสริฐศักดิ์
เลขานุการคณะฯ 
    
กรรมการและเลขานุการ 


ผู้ไม่มาประชุม

1. นางสาวเบญจมาศ  
แก้วนุช 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ติดราชการ

2. นายวิรัตน์ 
สุวรรณาภิชาติ
หัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์
ติดราชการ

3. นางสาวจารุพร
พงษ์ศิริเวทย์
หัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์
ติดราชการ

4. นางสาวธนวรรณ
พาณิชพัฒน์
ผู้แทนคณาจารย์
ติดราชการ

5. นางสาวนันทนา
เลิศประสบสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทคณาจารย์ประจำ   
ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวศิริภัทรา
เหมือนมาลัย
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ   

2. นายอนามัย
ดำเนตร
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

3. นางสาววันเพ็ญ
เหล่าศรีไพบูลย์ 
รักษาการหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กำแพงแสน 

4. นางสุวรรณี
ศรีนวล
หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.


เรื่องที่ประชุม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประธานการประชุม เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อจากการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 วาระที่ 4.11 (ต่อ) และวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   

4.1 สายวิชาวิทยาศาสตร์ขออนุมัติใช้เงินรายได้เกินกว่าร้อยละ 85 ในปีงบประมาณ 2552 

หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2552 โดยไม่ขอเก็บเงินสะสมร้อยละ 15 ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เป็นกรณีพิเศษสำหรับปีงบประมาณ 2552  เนื่องจากมีภาระรายจ่ายสูงกว่างบประมาณร้อยละ 85 และมีความจำเป็น ไม่สามารถปรับลดรายจ่ายได้ 

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะปีงบประมาณ 2552 โดยภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือรายจ่ายไม่เกินร้อยละ 85 ของประมาณการรายรับประจำปี และมีเงินทุนสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  

4.2 การขอรับงบประมาณสนับสนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 

ตามที่สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร์ จ้างนายสุรชาติ  พิมพา  ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ โดยจะขอปรับอัตราจ้างเป็น นักวิทยาศาสตร์  ในปีงบประมาณ 2552 โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย และจากกรณีดังกล่าวสายวิชาวิทยาศาสตร์ ขอทราบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดกรอบอัตราใหม่ และการสนับสนุนงบประมาณในระหว่างปี  นั้น     

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณา และนำเสนอแนวทางและเกณฑ์การสนับสนุน ดังนี้ 

1. กรณีสายวิชา สาขาใด มีความจำเป็นต้องจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานวิชาการ/งานสนับสนุนการเรียนการสอนตามภารกิจ แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอในปีแรก ให้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามเกณฑ์ ดังนี้    



1.1   ปีแรก คณะฯ สนับสนุนร้อยละ   75  สายวิชา/สาขาวิชาต้นสังกัด ร้อยละ 25


1.2   ปีที่ 2   คณะฯ  สนับสนุนร้อยละ  50  สายวิชา/สาขาวิชาต้นสังกัด ร้อยละ 50


1.3   ปีที่ 3   สายวิชา/สาขาวิชาต้นสังกัด ร้อยละ  100

2. กรณีสายวิชา/สาขาวิชา มีความจำเป็นต้องจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานวิชาการ/งานสนับสนุนการเรียนการสอนตามภารกิจ แต่ไม่มีเงินงบประมาณในปีแรก ให้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามเกณฑ์ ดังนี้    

2.1 ปีแรก คณะฯ สนับสนุนร้อยละ   100   

2.2 ปีที่ 2   คณะฯ  สนับสนุนร้อยละ  75  สายวิชา/สาขาวิชาต้นสังกัด ร้อยละ 25

2.3 ปีที่ 3   คณะฯ  สนับสนุนร้อยละ  50  สายวิชา/สาขาวิชาต้นสังกัด ร้อยละ 50

2.4 ปีที่ 4   สายวิชา/สาขาวิชาต้นสังกัด ร้อยละ  100

3. อัตรากำลังที่จำเป็นนั้น ๆ  ต้องผ่านการวิเคราะห์ภาระงาน และได้รับอนุมัติกำหนดกรอบอัตราจากคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานเงินรายได้เรียบร้อยแล้ว  

4. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว  ขอให้ยุบเลิกอัตราจ้างในส่วนของพนักงานเงินรายได้ และคณะฯ ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณจ้างอัตราพนักงานเงินรายได้นั้น ๆ  

5. การปรับแผนฯ สำหรับจ้างนักวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาเคมี  อัตราใหม่ ซึ่งจะต้องปรับแผนกลางปีงบประมาณ 2551 นั้น  ให้ใช้เกณฑ์ ข้อ 1  ส่วนปีงบประมาณ 2552  ใช้เกณฑ์ตามข้อ 1.2   

4.  ประธานมอบหัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์ กำกับ ดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง  Sc1-305, Sc1- 306 ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องเรียบร้อยแล้ว  


4.3 พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2552  ต่อ

ประธานนำเสนอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2552 ต่อจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ดังนี้ 

มติที่ประชุม  
เห็นชอบ อนุมัติ ดังนี้ 

งานจัดการศึกษาฯ (ส่วนกลาง) 

หมวดค่าตอบแทน

1.  เพิ่มงบ (6) ค่าสอนของโครงการวิศวฯ  ภาคพิเศษ    จาก 1,393,100  บาทเพิ่มเป็น  1,540,000  บาท 

หมวดค่าใช้สอย 

1. เพิ่มงบ (3) ค่าใช้จ่ายที่พัก ยานพาหนะและลงทะเบียนผู้บริหาร จาก 70,000  บาทเพิ่มเป็น  165,000  บาท (เพิ่มจากการอบรมของคณบดี ณ สถาบันพระปกเกล้า  95,000 บาท) 

หมวดค่าครุภัณฑ์

· คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(2 ) โต๊ะสนาม  จำนวน 40 ตัว เป็นเงิน 284,000 บาท ปรับลดคงเหลือ 20 ตัว เป็นเงิน 142,000 บาท

(3)  ม้านั่งยาวมีพนักพิง  จำนวน 80 ตัว เป็นเงิน 360,000 บาท ปรับลดคงเหลือ 40 ตัว เป็นเงิน 180,000 บาท  โดยขอให้กองทุนพัฒนานิสิตมีส่วนร่วมในการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว 


· ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย

ตัดรายการครุภัณฑ์ ดังนี้ 

1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท 

2. โต๊ะประชุมหรือโต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้สำหรับ 12 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 80,000 บาท 

3. ตู้กระจกบานเลื่อนใส่หนังสือและชั้นวางของใช้ในห้องพักนิสิต จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท 

ปรับลดรายการ และปรับลดวงเงินรายการครุภัณฑ์ ดังนี้ 

1. ชุดคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ชุด ปรับลดวงเงินจาก 26,800 บาท คงเหลือเป็นเงิน 25,000 บาท

2. ตู้เก็บของส่วนตัวของนิสิต จำนวน 12  ตู้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท ปรับชื่อรายการเป็นตู้ล๊อกเกอร์ แบบ 12 ประตู จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท 


หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรับรายการเพิ่มเติม

3. ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างอาจารย์  เคมี / ฟิสิกส์ และนักวิทยาศาสตร์ (สายวิชาวิทยาศาสตร์) ตามข้อตกลง ในปีที่ 2  คณะฯ ให้การสนับสนุน 50 % ทั้ง 3 อัตรา เป็นเงิน 233,352 บาท (รวมประกันสังคม) 

หมวดรายจ่ายอื่น (โครงการเฉพาะเรื่อง) 

ฝ่ายวิชาการ ปรับชื่อโครงการและวงเงินงบประมาณ โดยมอบให้ รศ.นันทนา  เลิศประสบสุข เป็นผู้ดำเนินการ  ดังนี้ 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน วงเงิน 30,000 บาท เป็นโครงการสัมมนาเพื่อสร้างหลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ วงเงิน 20,000 บาท 


ฝ่ายบริหาร  

2. โครงการพัฒนาพื้นที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วงเงิน 300,000 บาท ปรับลดวงเงินคงเหลือ 200,000 บาท

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย  ตัดรายการ

6.   ทุนไปเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์  วงเงิน 200,000 บาท 

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนิสิต 


6. โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 วงเงิน 47,700 บาท ปรับลดวงเงินคงเหลือ 15,000 บาท 

7. โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ศวท. รุ่นที่ 1-9  วงเงิน 36,600 บาท ปรับลดวงเงินคงเหลือ 32,000 บาท 

8. ตัดรายการ โครงการ Open House  วงเงิน 29,680 บาท 

งบกลาง จาก 400,000 บาท ปรับเพิ่มวงเงินเป็น 420,000 บาท 

งานบริหารทั่วไป (สำนักงานเลขานุการ) 

ค่าสาธารณูปโภค    ค่ากระแสไฟฟ้า จาก 2,392,000 บาท ปรับเพิ่มเป็นเงิน 2,524,300 บาท 



ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.  

 


 










(นางสุวรรณี  ศรีนวล)


หัวหน้างานนโยบายและแผน


ผู้จดรายงานการประชุม











� 


(นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์)


กรรมการและเลขานุการ


ผู้จดรายงานการประชุม
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