
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพเิศษ  5 / 2560 

เม่ือวันจันทรท์ี่  2  ตุลาคม  2560   

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หวัหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักด์ิ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

8.  นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      กรรมการ 

9.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       กรรมการ 

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

11.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ       กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

2.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

3.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีประกันคุณภาพการศึกษา   
5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.  นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 
7.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.20  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์   เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่ม ี-                       

                                                       

ระเบียบวาระที่ 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.3 การพิจารณากรอบอัตรากําลัง 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณากรอบอัตรากําลังซึ่งตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 เมือ่วันที่  18  สิงหาค ม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรกรอบ
อัตรากําลังนักเรียนทุน ประเภทบุคคลทั่วไปท่ีผิดสัญญา จํานวน 3 อัตรา ให้กับหลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร 
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ และหลักสูตรการท่องเท่ียว  โดยพิจารณาจากสัดส่วนจํานวนนักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตรเป็นหลัก ต่อมาในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2560 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก และหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์      ได้ขอให้ที่ประชุม
ทบทวนการจัดสรรกรอบอัตรากําลังนักเรียนทุนดังกล่าวใหม่   โดยเสนอให้มีการพิจารณาจัดสรร  แก่พนักงานเงิน
รายได้คณะที่มีอายุการทํางานนานเป็นลําดับแรก  ทั้งน้ีในส่วนของหลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสารยังคงจัดสรรกรอบ
อัตราจํานวน 1 อัตราเช่นเดิม แต่เน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   ครัง้ที่  7/2560   เมื่อ
วันที่ 18  สิงหาคม  2560   ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที ่ 9/2560 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560  เป็นที่เรียบร้อย จึ งขอคงกรอบอัตรากําลังนักเรียนทุน ประเภทบุคคลทัว่ไปที่ผิดสัญญา 
จํานวน 3 อัตรา ให้กับหลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตร์ และหลกัสูตรการท่องเที่ยวดังเดิม  

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบให้ยึดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2560 จัดสรรกรอบอัตรากําลังนักเรียนทุน ประเภทบุคคลทั่วไปที่ผิดสัญญา 
จํานวน 3 อัตรา ให้กับหลักสูตรภาษาจีนและการส่ือสาร หลักสูตรนิเทศศาสตร์ และหลักสูตรการท่องเที่ยว ทั้งน้ี
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ไม่เห็นชอบกับมติดังกล่าว เน่ืองจากเห็นว่าการจัดสรรกรอบอัตรากําลังนักเรียนทุน
ดังกล่าวควรพิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงานเงินรายได้คณะที่มีอายุการทํางานนานเป็นลําดับแรก   
 

4.4 การขออนุมัติจ้างผู้ช่วยสอน 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างผู้ช่วยสอน ตามท่ีนายพรชัย  

ศักด์ิศิริโสภณ  ได้รับอนุมัติให้จ้างในตําแหน่งผู้เช่ียวชาญพิเศษ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ต้ังแต่ปีงบประมาณ  2558 
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี  โดยในปีงบประมาณ  2561  มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าไม่มีการจ้างผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา
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ท่องเที่ยว เน่ืองจากมิใช่สาขาวิชาที่ขาดแคลนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรการท่องเที่ยว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลสูงสุด หลักสูตรการท่องเที่ยว 
จึงขออนุมัติจ้าง  นายพรชัย  ศักด์ิศิริโสภณ  เป็นผู้ช่วยสอน  ต้ังแต่เดือนตุลาคม  2560 เป็นต้นไป 

  มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 ขอซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 

ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาและการเพิ่มเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั   
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ขอซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาและการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้การ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560  ถึงวันที ่30 กันยายน 2560)  และ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  มี
ประสิทธิภาพ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอซักซอ้มความเข้าใจในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัยไปตามปกติ  และ
ให้ส่งแบบสรุปผลการประเมนิการปฏิบัติราชการให้กองการเจ้าหน้าที่  ภายในวันที่ 18  ตุลาคม  2560   

2. ให้ชะลอการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ไปก่อน เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแจ้งว่าอยู่ระหว่างเสนอร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้ารากชารพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เงินเดือน พ.ศ... ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา(ฉบับที่..) พ.ศ. ...จะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย เพราะร่างกฎ ก.พ.อ. ทั้ง 2 ฉบับ จะมผีลให้ข้าราชการฯ 
สายสนับสนุน (ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหน่งประเภท 
ทั่วไป) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับตําแหน่งที่ดํารงอยู่ และปรบัปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของตําแหน่ง 
ศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559   

3. ให้ชะลอการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคล จะมมีติใหดํ้าเนินการได้ เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2560 สํานักงบประมาณได้กําหนดวงเงินการเพ่ิม 
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยได้ไม่เกินร้อยละ 4 ของงบประมาณรายจ่ายที่จ่ายเงินเดือน 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้ดําเนินการไปตามปกติ และ 
ให้ส่งผลให้กองการเจ้าหน้าที่  ภายในวันที่  18  ตุลาคม  2560 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
  5.2 รายงานผลการบันทึกและอนุมัติข้อมูล มคอ.3/มคอ.4  ในระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุน 

การจัดทําหลกัสูตรตามกรอบ TQF ภาคการศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา 2560   
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    รายงานผลการบันทึกและอนุมัติข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ในระบบ 

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ  TQF  ภาคการศกึษาที่  1/2560  โดยคณะศิลปศาสตร ์
ดําเนินการแล้วเสร็จ  ครบทกุรายวิชา  จํานวน  264  รายวิชา  แยกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 238 รายวิชา  
และระดับปริญญาโท จํานวน 26 รายวิชา 
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  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่ม ี- 

   
เลิกประชุมเวลา    16.00  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                                 (นางสาวพัชรี  ธานี)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ               

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9/2560   เมื่อวันศุกร์ที่  20  ตุลาคม  2560 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
                                  ประธานกรรมการ  


