
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  9 / 2558 

วันศุกร์ที่  9  ตุลาคม  2558   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  

1.  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 

4.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

6.  นายทรงภพ ขุนมธุรส    ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

7.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

9. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         กรรมการ 

10. นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์      ลาป่วย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม              รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ   มะโนรมย์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ซึ่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร  ได้รับการสรรหาให้เป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2558  จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2562 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
                                                                                    

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  8/2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  8/2558 

   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  8/2558  
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  (ร่าง) ประกาศคณะศลิปศาสตร์ ว่าด้วยกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม  

   รองคณบดีฝ่ายกิจการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)  ประกาศคณะศิลปศาสตร์ ว่าด้วย 

กิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  พ.ศ.2552  ซึ่งได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 

ศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 8/2558  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและมอบหมายให้งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบคําถูกผิด และจัดรูปแบบ 

ประกาศให้ถูกต้อง และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือเสนอให้คณบดี 

ลงนามในประกาศต่อไป 
 

3.2  การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนในหลักสตูรภาษาจีน     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างนางสาวนวพร  เจริญสตัยธรรม 

เป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือสอนในหลักสูตรภาษาจีน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558 อีกคร้ัง สืบเน่ืองจากประธาน 

หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ส่งเสนอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพ่ือเป็นอาจารย์  ในภาคการศึกษา  

1/2558  โดยได้ย่ืนเรื่องเสนอผ่านงานบุคคลและงานแผนคณะศิลปศาสตร์  แต่ด้วยคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกําหนด   

จึงไม่ได้รับอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพ่ือเป็นอาจารย์ภาษาจีน  ทั้งน้ี  คณะจึงได้ขออนุมัติเปลี่ยน 

จากจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพ่ือเป็นอาจารย์ภาษาจีน เป็นขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเพ่ือ 

เป็นอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวแทน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ภาคการศึกษา  1/2558  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทางหลักสูตรภาษาจีนและ 

การสื่อสารจึงขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษทดแทน จํานวน 1 อัตรา คือ นางสาวนวพร  เจริญสัตยธรรม  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้จา้งต้ังแต่ภาคการศึกษา 1/2558   เน่ืองจากหลักสูตรได้มีการดําเนินการ 
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ตามข้ันตอนและมี TOR 
 

3.3  ราคาอาหารของโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ประสานไปยังสํานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

เรื่องราคาอาหารของโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์แล้ว  ซึ่งได้รับคําตอบว่าเป็นราคาปกติที่เสนอตามราคาประมูล  ทั้งน้ี 

ได้ประสานให้ร้านอาหารติดราคาข้าวราดแกงให้ชัดเจน  ส่วนร้านกาแฟอยู่ระหว่างการประมูลราคา  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาผลการดําเนินงานด้านแผนคณะศิลปศาสตร์ 

1) การปรับปรุงแผนและรบัรองแผนแผนกลยุทธค์ณะศลิปศาสตร ์

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณากลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง   

2558 - 2559)  ซึ่งได้มีการทบทวนและ SWOT ผ่านคณะอนุกรรมการแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์  และเสนอต่อ 

บุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  รวมถึงนักศึกษา   เพ่ือระดมความคิดเห็นต่อแผนฉบับปรับปรุง 

ดังกล่าว  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2558  ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ 

  มติที่ประชุม  รับรองแผนแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์  โดยให้ปรับปรุงแผนในด้านการทํา 

กิจกรรมให้มีความสอดคล้อง ก่อนเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

2) การจัดทําแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําป ี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักการและแนวทางการทําโครงการและแผนปฏิบัติ 

การประจําปีงบประมาณ 2559 โดยจะมีโครงการท่ีปฏิบัติประจําปี งบประมาณด้านสิ่งก่อสร้าง การใช้จ่ายเงินรายได้ 

เพ่ือการสวัสดิการ โครงการวิจัย 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ค่าใช้จ่ายด้านกีฬามหาวิทยาลัย รวมถึงค่าไฟฟ้าที่จะกลายเป็น 

รายจ่ายประจําปีต่อไป ซึ่งทําให้งบประมาณสําหรับใช้จ่ายในส่วนอ่ืนโดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการภายในลดลง  

โดยรายละเอียดงบประมาณจะนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังถัดไป 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ 

3) การทบทวนแผนกลยุทธก์ารเงนิ 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์ต่อทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

(ตามเอกสารแนบ)  ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ทางเงินเสนอต่อคณะ เพ่ือให้เป็นไปตาม 

เกณฑ์ประกันคุณภาพตัวบ่งช้ีที่ 5.1 (2) ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ 

ละหลักสูตร สดัส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ 

วิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

โดยจากข้อมูลคณะกรรมการให้ความเห็นดังน้ี   
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การวิเคราะหต้์นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร  สัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร พบว่า 

1. ต้นทุนต่อหน่วยในบางหลักสตูรสูงมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนนักศึกษา  จงึเสนอให้มีการปรับลด 
รายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้มากขึ้น  

2. ก่อนดําเนินการเปิดรายวิชาควรพิจารณาจํานวนนักศึกษา  ซึ่งอย่างน้อยจํานวนนักศึกษาจะต้อง 
มีอย่างน้อย 30  คนต่อหลักสูตร 

3. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือให้จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ิมขึ้นตามความ 
เหมาะสมของอาจารย์ในหลกัสูตรต่อจํานวนนักศึกษา 

4. พิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม สัมมนานอกสถานที่  ทั้งน้ีสนับสนุนให้มกีารอบรม 
ภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึน้ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย   เช่น  การจัดโครงการจัดอบรม OD  ของคณะมีการจัดนอกสถานที่  
2 ปี / 1 ครั้ง  ซึ่งปีที่ไม่ได้จัดนอกสถานที่ก็ให้จัดภายในคณะ  ทั้งน้ี นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  ได้เสนอว่าควรมี 
การจัดอบรมนอกสถานที่เหมอืนเดิมเพียงแต่อาจจะจัดในสถานที่ใกล้ขึ้นเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว 

การวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร  ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแข่งขนั 

1. ควรพิจารณาปรับลดการจัดโครงการ กิจกรรมลง เพ่ือให้เกิดความคุ้มทุนในการบริหารเงิน  

2. ควรหารือแนวทางบริหารจัดการเงินหลักสูตรใหม่เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนมากย่ิงขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยเห็นว่าในด้านความคุ้มค่าเมื่อเทียบความพึงพอใจของนายจ้างต่อ 

บัณฑิต และความรู้ความสามารถของบัณฑิตโดยเฉพาะในด้านภาษา คณะสามารถผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพ โดยบัณฑิต 

ที่จบโดยเฉพาะในด้านภาษามีโอกาสในการแข่งขันในตลาดแรงงานสูง และควรให้การสนับสนุนการเรียนการสอนมาก 

ขึ้น และเห็นว่าควรมีการจัดการความรู้การบริหารการเงินภายในหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพ่ือให ้

เกิดการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

  ทั้งน้ี นางเนตรดาว  เถาถวิล  รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  เสนอให้มีการคํานวณต้นทุน 

โดยนับเฉพาะคนที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหรือคํานวณจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรใหม ่โดย 

เฉลี่ยตามจํานวนรายวิชาของหลักสูตรน้ัน ๆ  

4) การกํากับและติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบคุลากร 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการดําเนินการด้านการกําหนดตําแหน่งทาง 

วิชาการ การลาศึกษาต่อ การลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์  และขอกําหนดตําแหน่งที่ 

สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยพบว่าการดําเนินงานในด้านการกําหนดตําแหน่ง 

ของสายวิชาการยังไม่เป็นไปตามที่กําหนด  ส่วนการกําหนดตําแหน่งของสายสนับสนุนอยู่ระหว่างการดําเนินการของ 

มหาวิทยาลัยยังไม่มีการปรับระดับตําแหน่งของสายสนับสนุน 

และพิจารณาการปรับแผนการลาศึกษาต่อในแผนพัฒนาบุคลากร (ฉบับปรับปรุง 2558-2559) โดย 

นางสาววิชุลดา  พิไลพันธ์ุ และนายจักรพันธ์ แสงทอง เสนอปรับแผนลาศึกษาต่อเป็นปี 2559 
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  มติที่ประชุม  อนุมัติปรับแผนและเสนอใหท้บทวนแผนพัฒนาบุคลากรในด้านการลาศึกษาต่อ 

การกําหนดขอตําแหน่งทางวิชาการ และการลาเพ่ิมพูนฯ ในรอบปีงบประมาณ 2559 เสนอในที่ประชุมคร้ังต่อไป ทั้งน้ี 

ให้มีการส่งเสริมการกําหนดขอตําแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง   

5) การทบทวนแผนกิจกรรมนักศึกษาปี 2557 และรบัรองแผนพัฒนากิจกรรมนักศกึษาปี 2558 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนากจิกรรมนักศึกษา ว่าในรอบ 

ปีการศึกษา  2557  ได้มีการจัดทําแผนและผลการดําเนินงานตามเอกสารแนบ รวมถึงเสนอแผนพัฒนากิจกรรม 

นักศึกษาปี 2558  ซึ่งได้มีการวางแผนกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ   

  มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาปี 2558 และให้มีการเพ่ิมการดําเนินการ 

ด้านการสร้างจิตสํานึกสาธารณะให้กับนักศึกษาในด้านการประหยัดพลังงานและการรักษาความสะอาด 
 

4.2  การขออนุมัติปรับแผนการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของนางสาววิชุลดา  พิไลพันธ์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการลาศึกษาต่อระดับปริญญา 

เอก ของนางสาววิชุลดา  พิไลพันธ์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง อาจารย์   ได้ขอ 

อนุมัติปรับแผนการลาศึกษาระดับปริญญาเอก จาก ปีการศึกษา 2558 เป็น ปีการศึกษา 2559  ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบ 

จากที่ประชุมหลักสูตรประวัติศาสตร์แล้ว 

ในการน้ี นายจักรพันธ์  แสงทอง  ได้แจ้งว่าตนได้ทําเรื่องเสนอขอปรับแผนการลาศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก จาก ปีการศึกษา 2558 เป็น ปีการศึกษา 2559  เช่นกัน  แต่ไม่ทราบว่าต้นเรื่องค้างอยู่ที่ส่วนงานใด 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้ปรับแผนนางสาววิชุลดา  พิไลพันธ์  และนายจักรพันธ์  แสงทอง  

ปรับแผนการลาศึกษาระดับปริญญาเอก จาก ปีการศึกษา 2558 เป็น ปีการศึกษา 2559   
 

4.3  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของนางสาวธัญพร บุตรแสน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

ของนางสาวธัญพร บุตรแสน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ ซึ่งได้รับ 

อนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขา Interdisciplinary Gender Studies ณ มหาวิทยาลัย Ochanomizu  

ประเทศญี่ปุ่น มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา 

ศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  น้ัน บุคคลดังกล่าวมีความประสงค์จะขออนุมัติ 

ขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 

  

4.4  รายงานผลการดําเนินงานคณะศิลปศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ  2558  รายไตรมาสท่ี 4     

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานคณะศิลปศาสตร์ 

ประจําปีงบประมาณ 2558  รายไตรมาสที่ 4  โดยงานการเงินได้นําเสนอข้อมูล ดังน้ี 

1. รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน (รายไตรมาสท่ี 4) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
2. การใช้จ่ายเงินหลักสูตร 20 % ประจําปีงบประมาณ 2558 
3. ค่าไฟฟ้า คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
4. รายงานสถานะลูกหน้ีเงินยืมทดรองจ่าย คณะศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
5. ข้อเสนอแนะ 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ดําเนินการ ดังน้ี 
1. ให้จัดระบบติดตามการเบิกจ่ายโครงการ การไปราชการ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด หาก 

เกินกําหนดจะให้ส่งเงินต้นคืน โดยให้การเงินตรวจสอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว 
2. การกํากับการใช้ไฟฟ้าและความสะอาดของห้องเรียน  โดยคณะจะให้แม่บ้าน ช่วยตรวจสอบ 

การปิดไฟ-เครื่องปรับอากาศ  และดูแลความสะอาด ห้องเรียนอีกครั้งหลังเวลา  11.00 น. หรือหลังจากอาจารย์สอน
เสร็จแล้ว 

3. มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งข้อมูลเวลาเรียนให้กับงานโสตทัศนศึกษา จัดทํา 
ตารางเวลาเรียนติดไว้หน้าห้องเรียน  และรองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้งานโสตฯ จัดทําประกาศแจ้งให้นักศึกษา
ช่วยกันรักษาความสะอาด และเก็บขยะออกจากห้องเรียนหลังเรียนเสร็จ 

4. ให้ผู้บริหารกํากับดูแลการใช้เงินหลักสูตรที่ได้รับการจัดสรรให้อยู่ในวงเงินอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ 
การบริหารเงินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

4.5  การพิจารณาระยะเวลาสิ้นสุดภาระงานของประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาระยะเวลาสิ้นสุดภาระงานของประธานหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 /2558  

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558   มีมติเห็นชอบให้ภาระงานประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

สิ้นสุดเมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายสําเร็จการศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2558  โดยให้จ่ายเงินค่าตอบแทนประธานหลักสูตร 

ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 น้ัน  ทั้งน้ี  เน่ืองจากประธานหลักสูตรฯ  แจ้งว่าในเดือนกรกฎาคม  2558  ยังปฏิบัติหน้าที่ 

ดังกล่าวอยู่  โดยได้ลงนามในเอกสารต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ประธานหลักสูตร  ดังน้ัน จึงขอเสนอพิจารณาระยะเวลา 

สิ้นสุดภาระงานประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จาก เดือนมิถุนายน 2558 เป็น เดือน 
กรกฎาคม 2558 

มติที่ประชุม    ยืนยันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 /2558 ซึ่งไม่ 

สามารถจะจ่ายเงินตําแหน่งประธานหลักสูตรได้ เน่ืองจากปิดหลักสูตรแล้ว 
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4.6  ผลการตอบแบบสํารวจความสุขบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการตอบแบบสํารวจความสุขบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ตอบแบบสาํรวจความสุขทั้งสิ้นจํานวน 571 คน ผลความสุขภาพรวมของบุคลากร
มหาวิทยาลัย  อยู่ที่ระดับ 62.4 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข  โดยคณะศิลปศาสตร์  อยู่ที่ระดับ 64.2  

                    ในการน้ี ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างสุขให้บุคลากรคณะ 

                   มติที่ประชมุ    รับทราบโดยเห็นว่าเกณฑ์การวัดหลายเกณฑ์ไม่สะท้อนความเป็นจริง โดยเห็นว่า
ควรดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสวัสดิการและกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี  ดังแนวปฏิบัติ
เดิม 
 

4.7  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก ของนายคาํล่า มุสิกา 

 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลา 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ของนายคําล่า มุสิกา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้ ตําแหน่ง อาจารย์  ซึ่งกําลัง 

ศึกษาต่อในสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวอยู่ในระหว่างการสรุป 

ผลงานวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาตรวจทาน  โดยจะดําเนินการนัดสอบวิทยานิพนธ์ ภายในภาค 

การศึกษาที่ 1/2558  ให้เสร็จตามกําหนด   จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ต้ังแต่ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 

 มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.8  การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษกลุ่มพลศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558   

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษกลุ่มพลศึกษา  

ประจําภาคการศึกษาที่  1/2558  กลุ่มพลศึกษามีอาจารย์ประจํา  จํานวน  5  คน  ซึง่สามารถรองรองรับการ 

ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาได้ประมาณ 1,500 คน พบว่ายังน้อยกว่าความต้องการในการลงทะเบียนเรียนของ 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 อยู่จํานวน 750 คน  ดังน้ัน  เพ่ือให้กลุ่มพละศึกษาสามารถเปิดรายวิชาและรองรับการ 

ลงทะเบียนเรียนได้ตามจํานวนนักศึกษา  กลุ่มพลศึกษาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องจ้างอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษา 

ที่ 1/2558  จาํนวน 2 คน  คือ นายเรืองยศ  เชาวรัตน์ และนางสําลี  หน่อพงษ์ 

   มติที่ประชุม    ให้ดําเนินการดังน้ี 

1. อนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ  ต้ังแต่วันที่ 17 กันยายน  2558 
2. ในส่วนที่มีการสอน ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 – 16 กันยายน  2558  น้ัน ขอให้กลุม่ 

พลศึกษาทําเป็นกิจกรรม เสนอขออนุมัติผ่านหัวหน้ากลุ่มพลศึกษา  และเสนอคณบดีอนุมัติ   
3. ขอให้นางสาวโสภิดา  พิมประภา  มีระบบติดตามอาจารย์พิเศษ 
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4.9  การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ภาคการศึกษาที่ 1/2558  จํานวน 14 หลักสูตร   และภาคการศึกษาที่ 1/2557  

จํานวน 1 หลกัสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ และการบริหารงานของหลักสูตร 

ในปัจจุบัน  ดังน้ี 

           ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี  1/2558  เป็นต้นไป (14 หลักสตูร) 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

6. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสือ่สาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

9. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

10. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

11. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

12. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 

13. ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

14. วิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี  1/2557  เปน็ต้นไป (1 หลักสูตร) 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

(หมายเหตุ: อยู่ระหว่างการรอบการรับทราบการให้ความเห็นชอบจาก สกอ. ยังไม่มีคําสั่ง 

แต่งต้ังในปีการศึกษา 2557 โดยกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรทกัท้วงต้องมีคําสั่ง 

แต่งต้ัง แม้ว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ชุดปัจจุบันจะ เป็นชุดเดียวกับที่ระบุไว้ใน มคอ.2)  

   มติที่ประชุม    เห็นชอบและให้ปรับแก้ไขรายช่ือตามที่คณะกรรมการประจําคณะเสนอ  จํานวน  

13 หลักสูตร   โดยไม่ต้องเสนอเรื่องหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา   หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555  ไปยังมหาวิทยาลัย 
 

4.10  การขออนุมัติยกเลิกการปรับปรุงแผนท่ีการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู ้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติยกเลิกการปรับปรุงแผนทีก่ารกระจาย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  5/2558  เมื่อวันที่  

8  พฤษภาคม  2558  เห็นชอบในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว   เน่ืองจากทางหลักสูตรฯ   พิจารณาแล้วเหน็ว่าในปี 

การศึกษา 2559  จะมีการปรับปรุงหลักสูตรใหญ ่(รอบ 5 ปี)  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตามมาตรฐานหลักสูตร 

อยู่แล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

4.11  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินการประกัน 

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  คณะศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา 2557   เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและ 

พัฒนาการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ของหลักสูตรทั้ง  

13  หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์  ซึ่งหลักสูตรจํานวน  7 หลักสูตร  ไม่ได้มาตรฐาน  และหลักสูตรจํานวน  5  

หลักสูตร มีระดับคุณภาพปานกลาง  และหลักสูตรจํานวน  1  หลักสูตร  มีระดับคุณภาพน้อย   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ดําเนินการดังน้ี 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ควรจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ 

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  และเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ตลอดจนจัดอบรมเขียน มคอ. และ SAR   

ให้ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ในคณะ 
2. ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสตูรควรจัดประชุมพิจารณาทบทวนผลการดําเนินงาน 

และวางแผนการดําเนินงานเพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีคุณภาพในระดับที่สูงขึน้ตามข้อเสนอแนะของ 

กรรมการตรวจประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการประเมินผลกระบวนการดําเนินการ 

ด้านต่าง ๆ และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและวางแผนให้เป็นไปตามกระบวนการ  PDCA และหลักการบริหาร 

จัดการหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 

3. คณะควรจัดโครงการและเพ่ิมมาตรการกระตุ้นการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
ส่งเสริมใหค้ณาจารย์ศึกษาต่อ และสนับสนุนให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการให้มากย่ิงขึ้น 

4. ปรับปรุงและเพ่ิมระบบกระตุ้นให้คณาจารย์ให้ความร่วมมอืในการดําเนินงานของหลักสูตรให้ 
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยเพ่ิมบทลงโทษสําหรับคณาจารย์ที่กระทําการอันเป็นผลใหห้ลักสูตรหรือ
คณะมีระดับคุณภาพตํ่าลง เช่น ตัดคะแนนในระบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนมากขึ้น หากอาจารย์ทําให้หลักสูตรหรือ
คณะได้คะแนนน้อยลงหรือไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ หรือปรับปรุงระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนส่วน
หน่ึงให้สอดคลอ้งกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ 

5. ช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านงานประกันคุณภาพช่วยเหลือและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่อ้ือต่อ 
การประกันคุณภาพทํางานให้เป็นระบบ  มีความรัดกุม  และแม่นยํามากยิ่งขึ้น  เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและข้อ 
ร้องเรียน 

6. เจ้าหน้าที่ประกันคณะดําเนินการส่งข้อมูลส่วนกลางด้านระบบและกลไกที่คณะจัดทําขึ้นให้กับ 
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หลักสูตรทุกหลักสูตร 
7. คณะและงานประกันคุณภาพร่วมกันออกแบบประกาศ  แบบประเมิน   และเอกสารข้อมูล 

ส่วนกลางของคณะที่ทุกหลักสูตรสามารถใช้อ้างอิงได้ให้กับหลักสูตรเพ่ือลดภาระการดําเนินการซ้ําซ้อน และเพ่ือให้
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

8. งานวิชาการคณะร่วมกับฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย  ออกแบบคู่มือและสร้าง  template  
แม่แบบการเขยีน SAR หลักสูตรให้หลกัสูตรทุกหลักสูตรพิจารณาใช้ 

9. คณะควรค้นหาระบบและกลไกช่วยดูแลหลกัสูตรที่มีคะแนนระดับคุณภาพน้อย   เพ่ือให ้
สามารถพัฒนาการบริหารหลกัสูตรและมคีะแนนระดับคุณภาพสูงขึ้น 

  

4.12  การขออนุมัติเปิดรบัสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศภาษาเวียดนาม       

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์ชาว 

ต่างประเทศภาษาเวียดนาม ในกรณีที่อาจารย์ชาวเวียดนามในหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ถูกหน่วยงาน 

ต้นสังกัดเรียกตัวกลับ ซึ่งอาจส่งผลให้อาจารย์ไม่สามารถทํางานต่อที่คณะได้ เพ่ือให้การดําเนินงานของหลักสูตร 

ลุล่วงไปได้ด้วยดี หลักสูตรฯ จึงขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศภาษาเวียดนาม  จํานวน  1 อัตรา 

แทนอัตราเดิม 

   มติที่ประชุม    อนุมัติ  
 

4.13  การขออนุมัติงบประมาณรับรองนกัศึกษาชาวต่างประเทศ และขออนุมัติเสนอมหาวิทยาลยัทําความ
ร่วมมือ MOU กับ University of San Diego     

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณ 

รับรองนักศึกษาชาวต่างประเทศ และขออนุมัติเสนอมหาวิทยาลัยทําความร่วมมือ MOU กับ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก้ 

(University of San Diego)  ตามท่ีมหาวิทยาลัยซานดิเอโก้  ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งความประสงค์ที่จะส่ง 

นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 2 คน  เพ่ือมาสอนภาษาอังกฤษและทํากิจกรรมต่างๆ  

ณ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์  ในภาคการศึกษาที่ 2/2558  น้ัน ในการน้ีขอเสนอเพ่ือ 

พิจารณาดังน้ี 

1. ขออนุมัติงบประมาณรับรองนักศึกษาชาวต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
- ค่าที่พักรวมค่าสาธารณูปโภค   =   33,000.00 บาท 

    (อัตรา 5,500 บาท x 1 ห้อง x 6 เดือน) 
    * ตามแนวปฏิบัติการอนุมัติค่าที่พักสําหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาย  ตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  6/2554  ทั้งน้ี  เบิกจ่ายตามจริงและไม่เกิน 5,500 บาทต่อเดือน 

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน     =   35,406.38 บาท 

(มกราคม อัตรา 129.03 บาท x 7 วัน x 2 คน = 1,806.42 บาท) 
(กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม อัตรา 4,000 บาท x 2 คน x 4 เดือน = 32,000 บาท) 



 
 

11

(มิถุนายน อัตรา 133.33 บาท x 6 วัน x 2 คน = 1,599.96 บาท) 
*กําหนดการสอน ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 – 6 มิถนุายน 2559 
รวมทั้งสิน้     =   68,406.38 บาท 
                                        (-หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกบาทสามสิบแปดสตางค์-) 

2. ขออนุมัติเสนอมหาวิทยาลัยทําความร่วมมือ MOU กับ University of San Diego ในลักษณะ 

เดียวกันกับ University of Hawaii เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.14  ขอเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  และ 

นําเสนอผลงานวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรและอนุมัติ 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และนําเสนอผลงานวิชาการ โดยเสนอเพ่ิมเกณฑ์การจัดสรร  

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ปรับแก้ ดังน้ี 

ข้อ 6. สามารถนํางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรการนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศสมทบ 

กับการนําเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศได้ แต่ไม่สามารถนํางบประมาณการนําเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ 

ไปสมทบกับการนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 

ข้อ 9. งบประมาณดังกล่าวให้รวมถึง 

9.1 อาจารย์ที่มีสถานะเป็นลูกจ้างช่ัวคราวประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และอาจารย์
ชาวต่างประเทศ ที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยได้รับการจัดสรรเงินการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ใน
ประเทศไทย ในวงเงินจํานวน 7,000 บาท และการนําเสนอผลการงานทางวิชาการในประเทศในวงเงินจํานวน 
10,000 บาท เทา่น้ัน 

     9.2  อาจารย์ชาวต่างประเทศ ทีม่ีสถานะเป็นลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ จะได้รับการจัดสรร 

นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศในวงเงินจํานวน 10,000 บาท เท่าน้ัน  
  

4.15  การขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษ จํานวน  6 คน เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ 

พิเศษ จํานวน  6  คน  เพ่ือสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ด้วยสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  มีภาระงานสอนวิชา 

ภาษาอังกฤษ ทั้งสําหรับนักศกึษาในคณะรวมถึงวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป ซึ่งมีกลุ่มการเรยีนจํานวนมาก  ในทุกภาค 

การศึกษาพบปัญหาภาระการสอนของอาจารย์เกินกําหนด  อีกทั้งมีอาจารย์สังกัดสาขาวิชาฯ   หลายท่านดํารง 

ตําแหน่งบริหารในระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งรับภาระงานสอนได้เพียง 3  หรือ 6  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  ดังน้ัน  จึงมคีวาม 

จําเป็นที่จะต้องจ้างอาจารย์พิเศษ จํานวน 6 คน  เพ่ือทําการสอนในภาคการศึกษา  2/2558 ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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   มติที่ประชุม    อนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ จํานวน 6 คน และให้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 

ตะวันตกพิจารณาหาบุคคลทีม่ีคุณสมบัติต่อไป 
 

4.16  การขออนุมัติรับครูอาสาสมัครชาวจีน และขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย ประจําปีการศึกษา 2559 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติรับครู 

อาสาสมัครชาวจีน ประจําปีการศึกษา  2559  จํานวน  2  คน  รายละเอียดดังน้ี 

-   ค่าตอบแทนครูอาสาสมัครชาวจีน           240,000   บาท 

    (อัตรา 12,000 บาท x 10 เดือน x 2 คน) 

-   ค่าเบ้ียประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ                      16,000   บาท 

    (อัตรา 8,000 บาท x 2 คน) 

-   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน                        6,200   บาท 

    (อัตรา 3,100 บาท x 2 คน) 

-   ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า                         3,800   บาท 

    (อัตรา 1,900 บาท x 2 คน) 

-   ค่าเดินทางไปรับครูอาสาสมัครชาวจีน            13,000  บาท 

-   ค่าเดินทางกลับ                5,000  บาท 

(อัตรา 2,500 บาท x 2 คน) 

-   ค่าเดินทางไปอบรม                1,000  บาท 

(อัตรา 500 บาท x 2 คน) 

รวมทั้งสิ้น                          285,000  บาท 

(-สองแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 

   มติที่ประชุม    อนุมัติในหลักการ  และขอให้งานวิเทศสัมพันธ์ประหยัดค่าเดินทางไปรับครู 

อาสาสมัครชาวจีนโดยใช้สายการบินราคาประหยัด และให้เบิกจ่ายตามจริง  
 

4.17  โครงการบูรณาการงานวิจัย 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่า งานวิจัยจะดําเนินการโครงการบูรณาการงานวิจัย 

จากโครงการบริการวิชาการ  และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สู่การเรียนการสอนซึ่งงานวิจัย งานบริการ 

วิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ได้กําหนดงบประมาณปี พ.ศ.2559 ให้คณะศิลปศาสตร์จํานวนหน่ึง    

เพ่ือให้หลักสูตรที่ไม่ได้รับงบประมาณโครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2559 และหลักสูตรที่ประสงค์จะทําโครงการวิจัย จัดทําโครงการบูรณาการงานวิจัย จากโครงการ 
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บริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สู่การเรียนการสอน ซึ่งหลักสูตรที่รับทุนต้องดําเนินโครงการ 

ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ  2559  โดยไม่มีการขยายเวลา เพ่ือให้หลักสูตรและนักศึกษาร่วมทํางานกับชุมชน และ 

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา   และมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย์  ทั้งน้ี  สามารถนําโครงการ 

บริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มาศึกษาวิจัยและปรับใช้ในการเรียนการสอนได้  

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  ขอแจ้งผลการบนัทึกอาจารย์ทีป่รึกษา   

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบผลการบันทึกอาจารย์ที่ปรึกษานักศกึษาช้ัน 

ปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา  2558  จํานวน  10  สาขาวิชา  ซึ่งงานทะเบียนฯ ได้ดําเนินการบันทึกอาจารย์ที่ปรึกษาใน 

ระบบ Reg เรียบร้อยแล้ว  ดังน้ัน จึงขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปตรวจสอบอีกคร้ัง  และงานกิจการนักศึกษาคณะ 

จะสําเนาแจ้งประธานหลักสูตรต่อไป 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
 

5.2  การรายงานตัวกลบัเขา้ปฏิบัติราชการ ของนางสายสุนี  ชัยมงคล      

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ 

ราชการ ของนางสายสุนี  ชัยมงคล  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างวันที่  

1 ตุลาคม  2557 ถึงวันที่  30  กันยายน  2558  น้ัน  บัดน้ี อาจารย์ได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว ต้ังแต่วันที่ 

1 ตุลาคม  2558   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.3  การรายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิม่พูนความรู้ทางวิชาการ ของนางสาวอภินันท์  
สงเคราะห์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน 

ความรู้ทางวิชาการ ของนางสาวอภินันท์  สงเคราะห์  ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1  ของการจัดทําเอกสาร 

คําสอนรายวิชา 1432 233 ประวัติศาสตร์กัมพูชา (รายวิชาเอกเลือก ในหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์)  โดยได้ 

จัดทําเน้ือหาการเรียนการสอนในบทท่ี  1  เรื่อง   สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมสมัยก่อน 

ประวัติศาสตร์ และบทที่ 2 การศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเผยแพร่วัฒนธรรม 

อินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.4  แจ้งเวียนระบบให้บรกิารจองรถยนต์ส่วนกลางออนไลน์     

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ได้ 
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แจ้งเวียนระบบให้บริการจองรถยนต์ส่วนกลางออนไลน์ เพ่ือให้คณะได้ดําเนินการขอใช้บริการยานพาหนะ  ผ่านระบบ 

จองดังกล่าว  โดยจะเร่ิมให้บริการต้ังแต่วันที่  7 ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
 
 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
- 

 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา    15.00  น. 
 
 
 
 


