
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  2 / 2562 

เมื่อวันจันทร์ที่  25  มีนาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  
1.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน       ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
5.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
6.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
7.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ              กรรมการ 
8.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์                       ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากรช านาญการ 

4.  นางสาวปิยะธิดา  พุฒพิมพ์   บุคลากรปฏิบัติการ 

5.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    10.05  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์   ค าคง    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ไปราชการ    จึงมอบหมายให้ 

นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน  ไดก้ล่าวเปิด 

การประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี -     

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.2  การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ     ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   ราย 
นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล  

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ     
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   รายนางสาวยุวดี  จิตต์โกศล    โดยผ่านการ 
ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน  เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2561   
   มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 
    

   4.4  การพิจารณาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายในระยะ 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2562-2566)            

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับภาระงานของผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในระยะ 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2562-2566)    

มติที่ประชุม    เห็นควรให้เสนอการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรและเร็วขึ้น 
 

   4.5   - วาระลับ - 
       

4.6  การรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ประจ าภาคการศึกษา  
1/2561 

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคการศึกษา  1/2561   ด้วย  งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล     กองบริการการ 
ศึกษา  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคการศึกษา  
1/2561  โดยวันส าเร็จการศึกษา  คือ  วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าวคือ   วันที่  30  พฤศจิกายน  
2561   จ านวน  7 คน ในเบื้องต้น   งานวิชาการได้ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา  ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษา
(คน) 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 1 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 1 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 3 
4. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2 
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         มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

      4.7  การขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดการเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดการเลือก 

รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย   หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557   ด้วย 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย   ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดการเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชา 

เลือก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เนื่องจาก การระบุรายละเอียด  

ตามโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มวิชาเลือก  มีการใช้ข้อความเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ซ่ึงจากการด าเนินการ 

เรียนการสอนตลอดมาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจจะเรียนรู้รายวิชาเลือกที่หลากหลาย  และไม่ได้มุ่งเน้นที่ 

กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     ทางหลักสูตร ฯ   จึงมีการประชุมเพ่ือคัดเลือกและเปิดรายวิชา    ให้ตรงตามความสนใจของ 

นักศึกษาแต่ละรุ่นในแต่ละภาคการศึกษา   ดังนั้น   เพ่ือให้การบริหารจัดการเรียนการสอนมีความราบรื่น   ไม่ขัดต่อ 

เงื่อนไขการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา     และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา     หลักสูตรจึงขออนุมัติปรับปรุง 

รายละเอียดการเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรใหม่   

พ.ศ. 2557  จาก  “นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้”  เป็น  “นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา 

กระจายในแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้” ทั้งนี้     ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ    วาระแจ้งเวียน /  

2562    ตามบันทึกข้อความที่  0529.9/ว 3147  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว         

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.8 การขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติมของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ิมเติมของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ    หลักสูตรปรับปรุง    พ.ศ. 2560 
ด้วย  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ    ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ิมเติม    โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2558   ทั้งนี้   ผ่านความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ   วาระแจ้งเวียน / 2562    ตามบันทึกข้อความที่  0529.9 / ว 3200 
ลงวันที่  21  มีนาคม  2562   เรียบร้อยแล้ว  จ านวน 3 คน  ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์        

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.9 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือรายวิชาเลือกเสรี 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาเลือกเสรี 
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ตามท่ี   คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   อนุมัติการเป็นรายวิชาใหม่เป็นวิชาเลือกเสรี  จ านวน  1   รายวิชา  
ได้แก่  วิชา 1435 116  ดนตรีคลาสสิกปริทรรศน์  เนื่องจากผู้รับผิดชอบรายวิชาได้เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา เพ่ือให้ม ี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาดังกล่าว  เป็น  1435 125  สุนทรียศาสตร์ในดนตรีตะวันตก       
(Aesthetics in Western Music) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.10  การพิจารณาการเปิดรายวิชา ในภาคการศึกษาที่  3/2561 
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชา     ในภาคการศึกษาท่ี   

3/2561   ซึ่งงานวิชาการได้ขออนุเคราะห์ข้อมูลรายวิชาที่หลักสูตรจะเปิดท าการสอนในภาคการศึกษาที่    3/2561    
และหลักสูตรได้แจ้งรายวิชาที่ประสงค์จะเปิดท าการสอนเป็นจ านวน  25  รายวิชา          

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  โดยให้วิชาที่จะเปิดสอนใช้อาคารเรียนของคณะนั้น ๆ 
 

4.12  การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศึกษาที่  1/2561  เพิ่มเติม 
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด ภาคการศึกษาท่ี  1/2561   

เพ่ิมเติม   ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร  CP ALL  คณะบริหารศาสตร์  จ านวน  1  รายวิชา  คือ 
วิชา  1443201-55  กฎหมายธุรกิจ  กลุ่ม  82  ซึ่งมีนักศึกษา   จ านวน  22  คน   ส าหรับเกรดวิชาดังกล่าว   ได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์   วาระเวียน   ศธ 0529.9/ว3054   เมื่อวันที่  18   
มีนาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว        

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.2  การขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย    ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
จ านวน 1 อัตรา 

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติกรอบอัตราพนักงาน 
มหาวิทยาลัย   ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   จ านวน  1  อัตรา   ด้วย  ในปีการศึกษา  2561   หลักสูตร 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการ 
สื่อสาร   ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  เป็นจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 297 คน  และมีแนวโน้มในการรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง    โดยในปีการศึกษา  2562   มียอดยืนยันสิทธิ์ของนักศึกษา  จ านวน  92  คน    เพ่ือรองรับจ านวน 
นักศึกษาท่ีเพ่ิมขึ้น     และเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    อีกท้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรมีจ านวน  5  คนพอดี  จึงขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวไทยเพ่ิมอีก 1 อัตรา 

มติที่ประชุม      เห็นควรอนุมัติในหลักการ โดยให้งานบุคคลประสานข้อมูลกับมหาวิทยาลัย เรื่อง  
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กรอบอัตราก าลังของคณะศิลปศาสตร์    หากมหาวิทยาลัยมีการอนุมัติอัตราแก่คณะฯ เป็นลายลักษณ์อักษร  จึงจะ
สามารถด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 

 

6.3  การขออนุมัติปรับงบประมาณประจ าปี 2562 
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน         เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับงบประมาณ 

ประจ าปี 2562  รายละเอียดดังนี้ 

 รายการ จ านวนเงิน (บาท) คงเหลือ  

 โครงการค่าจ้างพนักงาน     18,000,000.00   18,000,000.00   

 ขอโอนเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1        193,081.50   17,806,918.50   

 ขอโอนเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2        886,000.00   16,920,918.50    

 ประมาณการค่าจ้างไว้ *     13,110,096.00     3,810,822.50   

 หมายเหตุ    

 ครั้งที่ 1  ทุนการศึกษา/ไปราชการ/จัด OD/ศูนย์บริการวิชาการ  

 ครั้งที่ 2  ค่าซ่อมลิฟต์   

 * ยอดค่าจ้างที่งานบุคคลแจ้งยอดท่ีคาดว่าจะใช้จริง   
มติที่ประชุม      เห็นชอบ 
 

6.4  การเบิกค่าตอบแทนประธานหลักสูตร 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์ณัชวนินท์   แสงศรีจันทร์    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า     หารือที่ประชุม 

เกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนประธานหลักสูตร   เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเกี่ยวกับต าแหน่งที่สามารถ 
เบิกค่าตอบแทนได้  และทราบว่าต าแหน่งประธานหลักสูตร  จะไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม  
2562  เป็นต้นไป   จึงขอทราบความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว    ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งว่าคณะได้
ด าเนินการเบิกค่าตอบแทนให้แก่ประธานหลักสูตรย้อนหลังแล้ว  ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม  2561   ส่วนตั้งแต่
เดือนมกราคม  2562  คณะจะต้องพิจารณาข้อมูล FTES  และข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ด้านอื่น ๆ ประกอบการเบิก
ค่าตอบแทนอีกครั้ง   

มติที่ประชุม      รับทราบ และอยู่ระหว่างรอแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัย 
 

เลิกประชุมเวลา    14.30  น. 
 
 

                     (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                   (นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  กรรมการประจ าคณะ 
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
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              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 4/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  26  เมษายน  2562 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                                ประธานกรรมการ  


