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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
คร้ังที่ 2/2557 วาระพิเศษ 

วันจันทร�ที่ 17 มีนาคม 2557  
ณ ห'อง Sc9-110 คณะศิลปศาสตร�และวิทยาศาสตร� 

  ��������� 

ผู'มาประชุม  
1. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   ประธานกรรมการ 
2. รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองคณบดีฝ(ายวิชาการ   กรรมการ  
3. ผศ.นพพร   รัตนช+วง รองคณบดีฝ(ายบริหาร  กรรมการ 
4. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ หัวหน/าสายวิชาคณิตศาสตรฯ   กรรมการ 
5. อ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี  หัวหน/าสายวิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
6. อ.ดร.ป4ทมา จันทรเจริญสุข หัวหน/าสายวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ  
7. รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ กรรมการประจําคณะ(อาจารยประจํา) กรรมการ  
8. อ.ดร.แตงอ+อน พรหมมิ ผู/แทนคณาจารย  กรรมการ  
9. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหน/าสํานักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ 

ผู'ไม1มาประชุม  
1. รศ.ปริทรรศน  นฤทุม  ผู/ทรงคุณวุฒิ      ลาประชุม  
ผู'เข'าร1วมประชุม  
1. อ.ภัทรพร  จินตกานนท  รองคณบดีฝ(ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ+ม หัวหน/าศูนยส+งเสริมการวิจัยและถ+ายทอดเทคโนโลยี 
3. อ.ดร.ปAติ ตรีสุกล ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาเคมี  
4. อ.ดร.ศศิมลฑล ม+วงศรีจันทร  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาฟAสิกส  
5. อ.ดร.มลธิรา ศรีถาวร แทนประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาจุลชีววิทยา 
6. อ.ดร.พงศพันธ   ศรีเมือง  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 
7. รศ.ชุติมณฑน  บุญมาก  ประธานโครงการจัดต้ังสายวิชาคอมพิวเตอร  
8. อ.ดร.วิสุทธ์ิ จรูญธวัชชัย ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ 
9. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหน/างานนโยบายและแผน   

เร่ิมประชุมเวลา  9.40 น. 
เร่ืองที่ประชุม 

  ผู/ช+วยศาสตราจารย ดร.ชานันก สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประธานการประชุม เริ่ม
การประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

วาระที่  1  เร่ืองเสนอพิจารณา  

1.1 การจัดทํางบประมาณเงินรายได' ประจําป8 2558   
ตามที่กองแผนงาน มีบันทึกที่ ศธ 0513.10107/ว.138 ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2557 แจ/งขอให/หน+วยงาน

ดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายได/ ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยมีรายละเอียดกําหนดการโดยสังเขป ดังน้ี    



2 

 

1. ดําเนินการผ+านระบบ e - Revenue ซ่ึงเปAดระบบให/หน+วยงานดําเนินการต้ังแต+วันที่ 12 กุมภาพันธ 
2557  

2. กําหนดส+งเอกสารรายละเอียดทุกแบบฟอรมที่บันทึกเข/าในระบบให/กองแผนงาน จํานวน 1 ชุด  ภายใน
วันที่ 12 มีนาคม 2557  

ทั้งน้ีที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2557 พิจารณาแล/วมีมติ
เห็นชอบให/ดําเนินการ ดังน้ี  

1. ให/ดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได/ ประจําปL 2558 ตามนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทาง
การจัดทํางบประมาณเงินรายได/ ประจําปL 2558 โดยเน/นให/ทุกหน+วยงาน/โครงการ หักเงินสะสมจากยอดรายรับ ไม+น/อยกว+า
ร/อยละ 15 และต้ังงบประมาณรายจ+ายงบอุดหนุนเพื่อการวิจัยไม+น/อยกว+าร/อยละ 10 กรณีท่ีไม+สามารถดําเนินการได/ให/ช้ีแจง
เหตุผล ความจําเปUนเสนอคณบดีเพื่อประกอบการพิจารณา    

2. กรณีที่หน+วยงาน/โครงการ ต/องการเปล่ียนแปลงผู/รับผิดชอบการกรอกข/อมูลในระบบออนไลน ขอให/
แจ/งช่ือพร/อม account nontri ด+วนเพื่อกําหนดสิทธ์ิให/  

3. ขอให/ทุกหน+วยงาน/โครงการ เร+งดําเนินการจัดส+งข/อมูลแผนคําของบประมาณภายในวันที่ 3 มีนาคม 
2557  

4. การจัดทําคําของบประมาณขอให/ใช/แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปL ซึ่งฝ(ายวางแผนฯ 
รวบรวมไว/ (เล+มสีเขียว)  

5. นัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาคําของบประมาณประจําปL 2558 ใน
วันที่ 10 มีนาคม 2557  

เน่ืองจากมีหน+วยงาน/โครงการ จัดส+งคําของบประมาณ ประจําปL 2558 ไม+ทันตามกําหนดในวันที่ 3 
มีนาคม 2557 จากการติดตามเมื่อครบกําหนด จนถึงวันท่ี 7 มีนาคม 2557 ยังไม+สามารถรวบรวมข/อมูลได/ครบ ทําให/ไม+
สามารถสรุปคําของบประมาณเพื่อประชุมในวันท่ี 10 มีนาคม 2557 ได/ จึงขอเล่ือนการประชุมเปUนวันที่ 17 มีนาคม 2557 
และประสานงานขอให/กองแผนงาน ขยายเวลาปAดระบบภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 แทน  

ดังน้ัน ประธานจึงขอให/รองคณบดีฝ(ายบริหาร ทําหน/าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคําของบประมาณ
เงินรายได/ ประจําปL 2558 ท้ังน้ีประธาน มอบให/หัวหน/างานนโยบายและแผน รายงานข/อมูลท่ีนําเสนอในการประชุม จํานวน 
4 ชุด ประกอบด/วย  

1. สรุปประมาณการรายรับ ประกอบการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได/ ประจําปL 2558  

2. สรุปประมาณการรายรับ ปLงบประมาณ 2558 จําแนกตามหน+วยงาน/โครงการ  

3. แบบเสนอของบประมาณรายจ+ายจากเงินรายได/ คณะฯ (ส+วนกลาง ด/านการจัดการเรียนการสอน) 
ปLงบประมาณ 2558  

4. แบบเสนอของบประมาณรายจ+ายจากเงินรายได/ คณะฯ (สํานักงานเลขานุการ ด/านการบริหารทั่วไป) 
ปLงบประมาณ 2558  
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ประธานจึงขอเสนอให/ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณา ประมาณการรายรับ รายจ+ายตามเอกสาร และพิจารณาในหลักการปรับค+าใช/จ+ายให/

เปUนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยปรับค+าใช/จ+ายให/เปUนไปตามเกณฑ คือ สะสมภาพรวมไม+น/อยกว+าร/อยละ 15 ของ
ประมาณการรายรับ และต้ังงบอุดหนุนวิจัย ในภาพรวมได/ไม+น/อยกว+าร/อยละ 10  ซึ่งในส+วนของหน+วยงานภายใน/โครงการ
ภาคปกติ หน+วยงาน/โครงการที่ไม+สามารถดําเนินการได/ตามนโยบายได/ ประกอบด/วย 3 หน+วยงาน คือ สายวิชาศิลปศาสตร   
โครงการจัดต้ังสายวิชาบริหารธุรกิจฯ และโครงการจัดต้ังสายวิชาฟAสิกส  ท้ังน้ีท่ีประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ+าย
ให/เปUนไปตามนโยบาย และมอบงานนโยบายและแผน ดําเนินการสรุปเพื่อแจ/งคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้ง
ต+อไป   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 

 
 (นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักด์ิ) 

กรรมการและเลขานุการ  
ผู/บันทึกรายงานการประชุม   

 
  

 


