
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
วาระพเิศษ  6 / 2556 

วันศุกร์ที่  6  กันยายน  2556  เวลา  12.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
6.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก  กรรมการ 
8.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ             ผูแ้ทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    กรรมการ 
9.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 
10.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
11.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร         กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวพัชรี  ธานี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  นายพุทธราช  มาสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
3.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 
4.  นางนุชนารถ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 
5.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
7.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    12.00  น.  



 

 

2 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การจัดนทิรรศการภาพถ่าย “สายน้าํโขง ความงามแห่งวิถี”   
  ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดนิทรรศการภาพถ่าย  “สายน้ําโขง  ความงามแห่งวิถี” 
ในวันที่  23-26  กันยายน  2556  ณ  โรงละครคณะศิลปศาสตร์  โดยสโมสรนักศึกษาคณะร่วมกับชาวบ้าน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  นั้น   

การสรรหาดังกล่าวได้เสร็จสิน้แล้ว  และผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
ธีระพล  บันสทิธ์ิ  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2560  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การขออนุมัติขยายเวลาจัดโครงการพัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรม ผลิตวารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 9   

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาจัดโครงการพัฒนางานวิจัยคณะ 
ศิลปศาสตร์ กิจกรรม  ผลิตวารสารศิลปศาสตร์  ปีที ่9  (จํานวน 2 เล่ม)  (มกราคม – ธันวาคม  2556)   งบประมาณ   
200,000  บาท  เนื่องจากการดําเนินงานต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก  ใชร้ะยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร 
และส่งเอกสารโต้ตอบ  จึงทําให้โครงการไมแ่ล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด   ดังนั้น    นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   
บรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์  จึงขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ  ไปจนถึงวันที่30  เมษายน  2557   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไปจนถึงวันที่ 30  เมษายน   
2557   
 

4.2  การทูลเกล้า ฯ  ถวายทุนการศึกษา  สําหรบัปีการศึกษา  2557 
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการทูลเกล้า ฯ  ถวายทนุการศึกษา สาํหรับปีการศึกษา  2557   
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ตามท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักเรยีนจาก 
ราชอาณาจักรกัมพูชาให้เข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดการให้ทุนการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระยะเวลาการศึกษา ลําดับที ่ รายการค่าใชจ้่าย 
2 ปีการศึกษา (24 เดือน) 3 ปีการศึกษา (36 เดือน) 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ๆ ละ  5,000 บาท 120,000 180,000 
2 ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา จํานวน 8,000 

บาท / ปี / คน 
16,000 24,000 

3 ค่าประกันสุขภาพ ประมาณ 3,000 บาท /ปี/ คน 6,000 9,000 
4 ค่าเปลี่ยนประเภทวีซ่า 1 ครั้ง  1,900 1,900 
5 ค่าต่อวีซ่า ปีละ 1 ครั้ง 3,800 5,700 
6 ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกถึง (จ่ายครัง้เดียว) 6,000 6,000 

รวมทั้งสิ้น 153,700 226,600 
  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นจากมหาวิทยาลัย  ได้แก่   ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
และค่าหอพัก  (พักในหอพักของมหาวิทยาลัย) 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน  1 ทุน ให้กับ 
นักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

 

4.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท  ธารีเธียร  ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ  
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท  ธารีเธียร  อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  โดยขออนุมติัต้ังแต่ภาคเรียนที่   
2/2556  ต้ังแต่วันที่  4  พฤศจิกายน  2556  ถึงวันที ่ 3  พฤศจิกายน  2557   
  ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่าหลักสูตรภาษาไทยสามารถบริหารจัดการ 
ในการจัดการเรียนการสอนได้  โดยจะเปิดสอนในรายวิชาที่มีความจําเป็นและจะไม่ขอจ้างอาจารย์เพิ่ม 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท  ธารีเธียร  ไปปฏิบัติงานเพื่อ 
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้  และมอบงานบุคคลดําเนินการตามระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  การจัดการเรยีนการสอน  ภาคการศึกษา 2/2556  จํานวน 6 ชั่วโมง/สปัดาห์  ของวิชาประวัติศาสตร ์
สหรัฐอเมริกา 
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   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวสุธิดา ตันเลิศ  อาจารย์ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ 
สหรัฐอเมริกา  ขอจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว  ในภาคการศึกษา 2/2556   จาํนวน  6  ช่ัวโมง/สัปดาห์   
เนื่องจากอาจารย์จะต้องเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหดิล  ในเดือน 
มกราคม  2557  ดังนั้น  จึงขอจัดการเรียนการสอนและสอบให้แล้วเสรจ็  ภายในวันที ่ 23  ธันวาคม  2556 
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 

5.2  รายงานผลการดําเนนิงานโครงการประชาสัมพนัธห์ลักสูตรในประเทศเวียดนาม   
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานโครงการ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในประเทศเวียดนาม  ตามท่ีคณะศลิปศาสตร์  ร่วมกับคณะบริหารศาสตร์   และหน่วยจัดการ 
เรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร  ได้จัดโครงการเดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเจรจาความร่วมมือกับสถาบนั 
อุดมศึกษา  ณ  ประเทศเวียดนาม  ระหว่างวันที่  25 - 28  สิงหาคม  2556  ณ  Hue  University – College  of  
Foreign Languages  เมืองเว้  และ  University  of  Danang – College of  Foreign  Languages   เมืองดานัง  
ประเทศเวียดนาม   เพื่อเปน็การแลกเปลีย่นนักศึกษา  และบุคลากร  ทั้งนี้  งานวิเทศสัมพันธ์  จะดําเนินการสานต่อ 
การเขียนโครงการในแต่ละกจิกรรมต่อไป 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.3  ผลการพิจารณาให้ทนุอุดหนุนการวิจยัคณะศลิปศาสตร์   
   รองคณบดีฝ่ายวิจัย    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ 
ศิลปศาสตร์  จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2557  โดยให้เสนอโครงการ 
ภายในวันที่  30  สิงหาคม  2556  นั้น  ปรากฏว่ายังคงเหลือทุนวิจัย  ดังนี้ 
   1.  โครงการวิจัยทั่วไป  4 โครงการ  จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อโครงการ 

2.  โครงการวิจัยในชั้นเรียน 2 โครงการ  จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน  20,000  บาท ต่อโครงการ 
3.  โครงการวิจัยสถาบัน  1  โครงการ  จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน  20,000  บาท ต่อโครงการ 
4. ชุดโครงการวิจัย 1 ชุดโครงการ  จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 300,000 บาท  ต่อชุดโครงการ 
ดังนั้น  คณะกรรมการวิจัยจึงเห็นควรให้ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ฯ  ครั้งที่  2  ในวัน 

จันทร์ที่  9  กันยายน  2556   โดยกําหนดการรับสมัครถึงวันที่  30 กันยายน  2556 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
- 

 

เลิกประชุมเวลา    17.15  น. 
        


