
 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

เวลา ๑๖:๐๐ น. 

************************************************** 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑ แจ้งผลการด าเนนิการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๑) 

  ๑.๒ บัญชรีายละเอียดผูร้ับทุนและลาศึกษาต่อ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๒-๔) 

  ๑.๓ รายงานการด าเนินงานการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารคณะศลิปศาสตร์   

   (เอกสารหนา้ที่ ๕-๑๕) 

 ๑.๔ รายงาน กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

   คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๖-๒๑) 

 ๑.๕ สรุปอัตราก าลังขอ้มูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน  

   ๒๕๖๔  (เอกสารหนา้ที่ ๒๒-๓๒) 

  ๑.๖ รายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๓๓-๓๗) 

  ๑.๗ รายงานวัสดุคงเหลอืคณะศิลปศาสตร์ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๓๘-๕๐)  

 ๑.๘ รายงานทางการเงินของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน  

   กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๕๑-๘๗) 

 ๑.๙ รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๘๘-๘๙)   

 ๑.๑๐ รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุ 

   ย่อย (IMS) ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๙๐) 

 ๑.๑๑ รายงานการอนุมัตกิารจา่ยเงนิรายได้คณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๙๑-๙๔)  

 ๑.๑๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิป- 

   ศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๙๕-๑๐๒) 

 

 

 



 

 

 

 ๑.๑๓ การก าหนดภาระงานสอนส าหรับบุคลากรสายวิชาการในฐานะผู้สอน 

   รายวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับรายวิชาบูรณาการ ๖ รายวิชา) (เอกสารหน้าที่ 

   ๑๐๓-๑๐๔) 

 ๑.๑๔  รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา 

   อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๕-๑๐๖)  

 ๑.๑๕ การขออนุมัตแิตง่ตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งประธานหลักสูตรศลิปศาสตร  

   มหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๗-๑๐๘) 

  ๑.๑๖ รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

   ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๙-๑๓๑) 

 ๑.๑๗ ขออนุมัตขิยายระยะเวลาส่งผลการการศกึษา ในภาคการศึกษาต้น 

   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๓๒-๑๓๗) 

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  ๙/๒๕๖๔

   เมื่อวันพฤหัสบดีที ่๒๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ  

   Microsoft Teams (เอกสารหนา้ที่ ๑๓๙-๑๔๘)  

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๔.๑ การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรระยะสั้น        

(Non-degree Program) จ านวน ๓ หลักสูตร (เอกสารหนา้ที่ ๑๕๐-๑๗๐) 

 ๑. หลักสูตรประกาศนยีบัตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเบือ้งตน้ (เอกสารหนา้ที่  

              ๑๕๐-๑๕๕) 

 ๒. หลักสูตรประกาศนยีบัตรการสนทนาภาษาจนีแบบเร่งรัด (เอกสารหนา้ที่     

               ๑๕๖-๑๖๑) 

 ๓. หลักสูตรประกาศนยีบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับพยาบาล 

     วิชาชีพ (เอกสารหนา้ที่ ๑๖๒-๑๗๐) 

๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๒) 

๔.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

 ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๔)  

๔.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๖)  

 

 

 

 



 

 

  

๔.๕ (ร่าง)  แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับนิสิตที่ เข้าศึกษา 

การศกึษา ๒๕๖๕ (เอกสารหนา้ที่ ๑๗๘-๑๘๘)  
  

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams  

เวลา ๑๖:๐๐ น. 

************************************************** 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑ แจ้งผลการด าเนนิการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๑) 

  ๑.๒ บัญชรีายละเอียดผูร้ับทุนและลาศึกษาต่อ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

   (เอกสารหนา้ที่ ๒-๔) 

  ๑.๓ รายงานการด าเนินงานการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารคณะศลิปศาสตร์   

   (เอกสารหนา้ที่ ๕-๑๕) 

 ๑.๔ รายงาน กิจกรรมที่ปล่อยและกิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

   คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๖-๒๑) 

 ๑.๕ สรุปอัตราก าลังขอ้มูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน  

   ๒๕๖๔  (เอกสารหนา้ที่ ๒๒-๓๒) 

  ๑.๖ รายงานการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๓๓-๓๗) 

  ๑.๗ รายงานวัสดุคงเหลอืคณะศิลปศาสตร์ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๓๘-๕๐)  

 ๑.๘ รายงานทางการเงินของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน  

   กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๕๑-๘๗) 

 ๑.๙ รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  

   (เอกสารหนา้ที่ ๘๘-๘๙)   

 ๑.๑๐ รายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง (AX) และคลังวัสดุ 

   ย่อย (IMS) ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๙๐) 

 ๑.๑๑ รายงานการอนุมัตกิารจา่ยเงนิรายได้คณะศลิปศาสตร์ ประจ าเดือน 

   กันยายน ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๙๑-๙๔)  

 ๑.๑๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิป- 

   ศาสตร์ (เอกสารหนา้ที่ ๙๕-๑๐๒) 

 

 



 

 

 

 ๑.๑๓ การก าหนดภาระงานสอนส าหรับบุคลากรสายวิชาการในฐานะผู้สอน 

   รายวิชาศึกษาทั่วไป (ส าหรับรายวิชาบูรณาการ ๖ รายวิชา) (เอกสารหน้าที่ 

   ๑๐๓-๑๐๔) 

 ๑.๑๔  รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา 

   อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๕-๑๐๖)  

 ๑.๑๕ การขออนุมัตแิตง่ตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งประธานหลักสูตรศลิปศาสตร  

   มหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๗-๑๐๘) 

  ๑.๑๖ รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

   ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๐๙-๑๓๑) 

 ๑.๑๗ ขออนุมัตขิยายระยะเวลาส่งผลการการศกึษา ในภาคการศึกษาต้น 

   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารหนา้ที่ ๑๓๒-๑๓๗) 

 จงึแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 
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	๑.๑๓	การกำหนดภาระงานสอนสำหรับบุคลากรสายวิชาการในฐานะผู้สอน				รายวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับรายวิชาบูรณาการ ๖ รายวิชา) (เอกสารหน้าที่ 			๑๐๓-๑๐๔)
	๑.๑๔ 	รายชื่อเอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนา				อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหน้าที่ ๑๐๕-๑๐๖) 
	๑.๑๕	การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรศิลปศาสตร 				มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เอกสารหน้าที่ ๑๐๗-๑๐๘)
		๑.๑๖	รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 			๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๐๙-๑๓๑)
	๑.๑๗	ขออนุมัติขยายระยะเวลาส่งผลการการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น
			ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เอกสารหน้าที่ ๑๓๒-๑๓๗)


	ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม
		รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔			เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 				Microsoft Teams (เอกสารหน้าที่ ๑๓๙-๑๔๘) 

	ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
	ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
	๔.๑	การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรระยะสั้น        (Non-degree Program) จำนวน ๓ หลักสูตร (เอกสารหน้าที่ ๑๕๐-๑๗๐)
	๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น (เอกสารหน้าที่ 
              ๑๕๐-๑๕๕)

	๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรการสนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัด (เอกสารหน้าที่    
               ๑๕๖-๑๖๑)

	๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพยาบาล
	    วิชาชีพ (เอกสารหน้าที่ ๑๖๒-๑๗๐)


	๔.๒	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๑๗๒)
	๔.๓	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
	๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๑๗๔)	

	๔.๔	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕	(เอกสารหน้าที่ ๑๗๖)	
	๔.๕	(ร่าง)  แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา การศึกษา ๒๕๖๕ (เอกสารหน้าที่ ๑๗๘-๑๘๘)	

	ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ  



