รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม 2 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายนามผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
๒. อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ
๓. ดร.เสาวภา ชูมณี
๔. อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
๕. อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
๖. ผู้ช่วยศาตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เกิดมี
๘. อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม
๙. อาจารย์วิไลพร ปองเพียร
๑๐. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
๑๑. อาจารย์เจษฎาพร ปาคาวัง
๑๒. อาจารย์วิลาสินี ดีปัญญา
๑๓. อาจารย์สุภาพร วิสุงเร
๑๔. นางสาวศิรดา แสงนก
๑๕. นางรุ่งนภา สนุ่นดี
รายนามผู้ไม่สามารถมาประชุมได้
-ไม่มีรายนามผู้เข้าร่วมประชุม
-ไม่มีเริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่มี-
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วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕8 วันพุธที่ 9 กันยายน 2558
โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ให้ใส่ตาแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุม ต่อท้ายชื่อ
2. รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ให้ใส่ (แทน)
3. แก้ไขวาระที่ 5 หัวข้อ 5.5 จากหลักสูตรวิชาสาธารณสุข เป็นหลักสูตรวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
4. แก้ไขวาระที่ 5 แก้ไข ชื่อสกุลของอาจารย์ธีรารัตน์ จากศรลาพล เป็น
คงทน
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ สืบเนื่องวาระที่ ๕ ข้อ 5.1 การจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ประธานในที่ประชุม สืบเนื่องวาระที่ ๕ ข้อ 5.1
การจั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี 2559 คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จากการประชุ ม ครั้ ง ที่
๖/๒๕๕๘ จากมติการประชุม มอบ ดร.เสาวภา ชูมณี ประสานกับ สสว.เกี่ยวกับการคิดค่า SCH เพื่อนามา
คานวณงบประมาณ และมอบคุณศิรดา แสงนก หัวหน้าสานักงานคณบดี ประสานกองนโยบายและแผน
(คุณใกล้รุ่ง) เกี่ยวกับการคานวณงบประมาณ เพื่อ นาข้อหารือที่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ง
ที่ ๗/๒๕๕๘ นั้น จากการหารือเกี่ยวกับการคานวณงบประมาณ ได้ข้อสรุป คือ มีความผิดพลาดในการคิด
ค่า ค่า SCH เพื่อนามาคานวณงบประมาณ และผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินการคิดค่า ค่า SCH และคานวณ
งบประมาณใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจ้ง้อมูลงบประมาณประจาปี ๒๕๕๙ ที่ถูกต้องมายังคณะ
เพื่อทาการจัดสรรลงสู่สาขาวิชาต่อไป สาหรับการจัดสรรงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาเข้าวาระที่ ๕ เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ สืบเนื่องวาระที่ ๕ ข้อ 5.2 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ
2559
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน สืบเนื่องวาระที่ ๕ ข้อ
๕.๒ แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ให้
ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการปรับลดงบประมาณที่ได้รับลงร้อยละ ๒๐ และจัดทาโครงการเพื่อเสนอ
ใหม่ กาหนดส่งภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น ณ ขณะนี้ผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการยัง
ส่งโครงการ ฯ ไม่ครบทุกโครงการ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการส่งภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ หาก
ไม่ส่งในเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
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มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไม่มีวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับแก้ตาม
ค่า SCH)
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยรั ตน์ มู ล ศรี ประธานในที่ ประชุ ม เสนอให้ ที่ ประชุ มร่ ว ม
พิจ ารณาการจั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ปรับแก้ ตามค่า SCH) ซึ่งคณะวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากเดิมจานวน 5,711,300 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) เพิ่มเป็น ๖,๒๙๔,๔๕๐ บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมืนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น จานวน ๕๘๓,๑๕๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แยกเป็นประเภทงบประมาณ ดังนี้
๑. งบประมาณแผ่นดิน จานวน ๓,๒๘๔,๖๐๐ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันหก
ร้อยบาทถ้วน) จากเดิมจานวน ๓,๐๐๘,๘๐๐ บาท (สามล้านแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้รับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น ๒๗๕,๘๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๒. งบประมาณบารุงการศึกษา (บกศ.) จานวน ๒,๐๒๒,๖๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่น
สองพันหกร้อยบาทถ้วน) จากเดิม จานวน ๑,๗๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ๓๑๐,๖๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
๓. งบประมาณ กศ.ปช. จานวน ๗๗,๒๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) จากเดิมจานวน ๘๐,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ได้รับการจัดสรรลดลง ๓,๒๕๐
บาท (สามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔. งบมหาบัณฑิต จานวน 910,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) คงเดิม
การจัดสรรงบประมาณใช้หลักการเช่นเดิม คือ แบ่งการจัดสรรออกเป็นงบประมาณราย
วิชาเอกร้อยละ ๙๓ และงบประมาณวิชา GE ร้อยละ ๗ และยอดงบประมาณที่ได้หักเข้าคณะร้อยละ ๒๐
จั ดสรรลงสาขาวิช า ร้ อยละ ๘๐ ยกเว้น งบประมาณมหาบัณฑิต หั กเข้าคณะร้อยละ ๑๐ จัด สรรลง
สาขาวิชาร้อยละ ๙๐ เพราะฉะนั้นยอดงบประมาณที่จัดสรรภายในคณะจึงเป็นดังนี้
๑. งบประมาณแผ่นดินแบ่งตามวิชาเอกร้อยละ ๙๓ เท่ากับ ๓,๐๕๔,๖๗๘ บาท จัดสรร
เข้าคณะร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๖๑๐,๙๓๕.๖๐ บาท จัดสรรลงสาขาวิชาร้อยละ ๘๐ เท่ากับ
๒,๔๔๓,๗๔๒.๔๐ บาท
๒. งบประมาณแผ่นดินแบ่งตามวิชา GE ร้อยละ ๗ เท่ากับ ๒๒๙,๙๒๒ บาท จัดสรร
เข้าคณะร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๔๕,๙๘๔.๔๐ บาท จัดสรรลงสาขาวิชาร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๑๘๓,๙๓๗.๖๐
บาท
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๓. งบประมาณบ ารุ ง การศึ ก ษา (บกศ.) แบ่ ง ตามวิ ช าเอกร้ อ ยละ ๙๓ เท่ า กั บ
๑,๘๘๑,๐๑๘ บาท จัดสรรเข้าคณะร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๓๗๖,๒๐๓.๖๐ บาท จัดสรรลงสาขาวิชา
ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๑,๕๐๔,๘๑๔.๔๐ บาท
๔. งบประมาณบ ารุ ง การศึ ก ษา (บกศ.) แบ่ ง ตามวิ ช า GE ร้ อ ยละ ๗ เท่ า กั บ
๑๔๑,๕๘๒ บาท จัดสรรเข้าคณะร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๒๘๓,๓๑๖.๔๐ บาท จัดสรรลงสาขาวิชาร้อยละ
๘๐ เท่ากับ ๑๑๓,๒๖๕.๖๐ บาท
๕. งบประมาณ กศ.ปช. แบ่งตามวิชาเอกร้อยละ ๙๓ เท่ากับ ๗๑,๘๔๒.๕๐ บาท
จัดสรรเข้าคณะร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๑๔,๓๖๘.๕๐ บาท จัดสรรลงสาขาวิชาร้อยละ ๘๐ เท่ากับ
๕๗,๔๗๔ บาท
๖. งบประมาณ กศ.ปช. แบ่งตามวิชา GE ร้อยละ ๗ เท่ากับ ๕,๔๐๗.๕๐ บาท
จัดสรรเข้าคณะร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๑,๐๘๑.๕๐
บาท จัดสรรลงสาขาวิชาร้อยละ ๘๐ เท่ากับ
๔,๓๒๖ บาท
๗. งบมหาบัณฑิต จัดสรรเข้าคณะร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๙๑,๐๐๐ บาท จัดสรรลง
สาขาวิชาร้อยละ ๙๐ เท่ากับ ๘๑๙,๐๐๐ บาท
จากการจัดสรรงบประมาณสู่หลักสูตรสาขาวิชา ตามค่า SCH
หลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
น้อยลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาก ประธานในที่ประชุมจึงหารือกับทุกหลักสูตรสาขาวิชาที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจานวนมาก คือ หลักสูตรสาขาวิชาเคมี หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรสาขาวิชา
ชีววิทยา และหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อจัดสรรงบประมาณแก่หลักสูตรสาขาวิชาที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยลงทั้ง ๒ หลักสูตรสาขาวิชา
จากการหารื อ มี ม ติ ใ ห้ ทั้ ง ๔ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช า จั ด สรรงบประมาณ สาขาวิ ช าละ
๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แก่ทั้ง ๒ หลักสูตร
สาขาวิชา ดังนี้
จัดสรรลงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)
จัดสรรให้ห ลักสู ตรสาขาวิช าวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จานวน ๑๕,๐๐๐
บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
และจากการหารือให้ที่ประชุมให้ปัดเศษในหลักหน่วยเข้าคณะทุกหลักสูตรสาขาวิชา
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ดาเนินการดังนี้
๑. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน บกศ. และกศ.ปช. ร้อยละ ๒๐ และ
งบมหาบัณฑิต ร้อยละ ๑๐ เข้าคณะเพื่อการบริหารจัดการคณะ
๒. ให้ ห ลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเคมี หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ หลั ก สู ต ร
สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ สาขาวิชาละ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดสรรลงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท และหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ให้ทุกหลักสูตรสาขาวิชาปัดเศษในหลักหน่วยเข้าคณะ
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มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทุกสาขาวิชา นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปรับปรุงการประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชาในปีต่อไป

๕.๒ การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ ๒/๒๕๕๘ การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นาเสนอการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
รอบที่ ๒/๒๕๕๘ การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นรอบที่ ๒/๒๕๕๘ ของข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ใช้แบบประเมิน
เช่นเดียวกับแบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่ ๑/๒๕๕๘ แต่จะเปลี่ยนแปลงในส่วนของแบบสรุป
เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลังจากคณะดาเนินการตรวจประเมิน
เรียบร้อยแล้ว สาหรับแบบประเมินพนักงานราชการและลูกจ้างประจาไม่มีการเปลี่ยนแปลง กาหนด
ส่งเอกสารการประเมินตนเอง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสิรินธร ก่อน
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ ทางคณะ ดาเนินการจัดส่งแบบสรุปที่แก้ไขแล้วทาง e.mail ของอาจารย์ทุกท่าน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านใดไม่ได้รับเอกสารสามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ คุณรุ่งนภา สนุ่นดี
๒. การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของอาจารย์ประจาพิเศษ และลูกจ้างชั่วคราว กาหนดส่งเอกสาร
การประเมินตนเองภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อคณะจาดาเนินการตามขั้นตอนและจัดส่งผลการ
ประเมินต่องานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
มติ ที่ป ระชุม เห็ น ชอบ ให้ ผู้ ป ระเมิน ตนเองส่ ง แบบประเมิ น ตนเองภายในวั นที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสิรินธร และมอบอาจารย์จิตรนันท์
ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดาเนินการตามขั้นตอนการประเมินตนเองเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีปิดประชุมเวลา 17.00 น.
(นางรุ่งนภา สนุ่นดี)
บันทึกการประชุม

(นางสาวศิรดา แสงนก)
ตรวจทานการบันทึก
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี)
ตรวจรับรอง

