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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
วาระพิเศษการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2559
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อ.ศศิวิมล
5. อาจารย์ ดร.สมชาย

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
วัชรปัญญาวงศ์

6. อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
7. อาจารย์วิภาศิริ
แจ้งแสงทอง
8. อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ
9. อาจารย์กวินกรณ์
ชัยเจริญ
10. อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม
11. อาจารย์ชนิตตา
โชติช่วง
12. อาจารย์ญาณเทพ
อารมย์อุ่น
13. อาจารย์วีรวิชญ์
บุญส่ง
14. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
15. อาจารย์วันวิสา
แย้มกระจ่าง
16. อาจารย์เสนีย์
เจริญสุข
17. นางภัคจิรา
แท่นทอง
18. นางสุภรัตน์
เครือวงษา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าสานักงานคณบดี
เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
ไม่มี
เริ่มประชุม เวลา 14.05 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัดทาแผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2560 แบ่งเป็น 3 งบประมาณ คือ งบประมาณแผ่นดิน จานวน 6,920,770 บาท งบ
บารุงการศึกษา จานวน 2,288,660 บาท และงบ กศ.บป. จานวน 542,100 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1. แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
แผนงานรอง ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
1.1 ผลผลิต โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
- วิจัยชั้นเรียน จานวน 231,000 บาท ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
แบ่งเป็น 3,500 บาท ต่อเรื่อง /อาจารย์ทั้งหมด 66 คน (ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างชาติ)
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนงานรอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.1 ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคม
- ดาเนินงาน
แผ่นดิน
2,253,700 บาท
บ.กศ.
1,907,800 บาท
กศ.บป.
542,100 บาท
แบ่งได้ดังนี้
- คณะ จานวน 1,996,664 บาท
- ภาษาจีน จานวน 99,186 บาท
- ภาษาญี่ปุ่น จานวน 66,168 บาท
- รัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 464,909 บาท
- การปกครองท้องถิ่น จานวน 245,866 บาท
- นิติศาสตร์ จานวน 232,591 บาท
- ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จานวน 161,793 บาท
- ภาษาไทย จานวน 225,015 บาท
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- ภาษาอังกฤษ ค.บ. จานวน 229,603 บาท
- สังคมศึกษา จานวน 229,603 บาท
- ศิลปกรรม จานวน 94,288 บาท
- ดนตรีศึกษา จานวน 174,838 บาท
- ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จานวน 357,501 บาท
- งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา งบแผ่ น ดิ น จ านวน 29,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- โครงการพัฒนาหลักสูตร (โครงการการจัดหาสื่อบริการสารสนเทศ) งบ
แผ่นดิน จานวน 386,000 บาท (จัดสรรตามจานวนนักศึกษา 2,415 คน) ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มี
รายละเอียดดังนี้
- คณะ จานวน 242,000 บาท
- ภาษาจีน จานวน 12,000 บาท
- ภาษาญี่ปุ่น จานวน 12,000 บาท
- รัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 12,000 บาท
- การปกครองท้องถิ่น จานวน 12,000 บาท
- นิติศาสตร์ จานวน 12,000 บาท
- ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จานวน 12,000 บาท
- ภาษาไทย จานวน 12,000 บาท
- ภาษาอังกฤษ ค.บ. จานวน 12,000 บาท
- สังคมศึกษา จานวน 12,000 บาท
- ศิลปกรรม จานวน 12,000 บาท
- ดนตรีศึกษา จานวน 12,000 บาท
- ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จานวน 12,000 บาท
2.2 ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ ตัวชี้วัด 750 คน บุคคลภายนอก คณะ
250 คน และสาขาวิชาๆ ละ 80 คน
- เผยแพร่ ค วามรู้ แ ละบริ ก ารวิ ช าการ งบแผ่ น ดิ น คณะ 160,000 บาท
สาขาวิชา 12 สาขาวิชา จานวน 480,000 บาท แบ่งสาขาวิชาละ 40,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
- คณะ จานวน 160,000 บาท แบ่งได้ งานกิจการนักศึกษา จานวน
17,000 บาท และ 39,000 บาท, ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ จานวน 30,000 บาท, อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล
ประสพศักดิ์ จานวน 30,000 บาท, สาขาวิชาภาษาจีน จานวน 22,000 บาท, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จานวน 22,000
บาท
- โครงการพระราชดาริ งบแผ่นดิน จานวน 20,000 บาท ผู้รับผิดชอบ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ
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- การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน งบแผ่นดิน จานวน 241,500 บาท
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แบ่งได้ดังนี้
- โครงการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซีย น (อาเซี ยนสั ม พั นธ์ ) –มาเลเซีย /ประกวดสุนทรพจน์ จานวน 200,000 บาท
- โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร/
วิชาชีพ นั กศึกษาชั้น ปีที่ 2 / เป้าหมาย 300 คน (อบรมภาษาอังกฤษ จานวน 20,000 บาท / อบรมภาษาจีน
จานวน 10,750 บาท / อบรมภาษาญี่ปุ่น จานวน 10,750 บาท)
2.3 ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (สายวิชาการ 77 คน, สาย
สนับสนุน 11 คน รวมทั้งหมด 88 คน
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้าไปร่วมอบรมหรือสัมมนาที่หน่วยงาน
ภายนอกเป็นผู้จัดสายวิชาการ งบแผ่นดิน จานวน 127,820 บาท ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าสานักงานคณบดี
- โครงการพัฒนาบุคลากร งบ บ.กศ. จานวน 149,860 บาท แบ่งได้ดังนี้
- โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ จานวน 119,860 บาท
- ศึ ก ษาดู ง านและพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน จานวน 30,000 บาท
3. แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าและสร้างการ
เจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง ส่ งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒ นธรรม ตัว ชี้วัด จานวน
1,300 คน แบ่งได้ดังนี้ คณะ จานวน 1,000 คน, ดนตรีศึกษา จานวน 800 คน และสาขาวิชาอื่นๆ จานวน 50 คน
3.1 ผลผลิต ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม งบแผ่นดิน จานวน 555,450 บาท
จัดสรรตามจานวนนักศึกษา 2,415 คน แบ่งได้ดังนี้ งานกิจการนักศึกษา จานวน 323,450 บาท, ดนตรีศึกษา
จานวน 100,000 บาท (โครงการไหว้ครูดนตรีไทย), ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), ภาษาอังกฤษ ค.บ.,
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จานวน 36,000 บาท และสาขาวิชาอื่นๆ จานวน 12,000 บาท
4. งบลงทุน งบแผ่นดิน จานวน 2,667,300 บาท สาขาวิชาดนตรีศึกษา
รวมยอดเงินทั้งหมด
- คณะ จานวน 242,000 บาท
- ภาษาจีน จานวน 151,186 บาท
- ภาษาญี่ปุ่น จานวน 118,168 บาท
- รัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 642,484 บาท
- การปกครองท้องถิ่น จานวน 297,866 บาท
- นิติศาสตร์ จานวน 284,591 บาท
- ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จานวน 201,793 บาท
- ภาษาไทย จานวน 277,015 บาท
- ภาษาอังกฤษ ค.บ. จานวน 269,603 บาท
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- สังคมศึกษา จานวน 281,603 บาท
- ศิลปกรรม จานวน 146,288 บาท
- ดนตรีศึกษา จานวน 2,982,138 บาท
- ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จานวน 433,501 บาท
มติ ที่ ป ระชุม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแผนงานและผลผลิ ต ตามแผนปฏิ บัติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ 2560 และอนุมัติ
4.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 เฉพาะส่วนแผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า มีงบประมาณที่ได้รับแบ่งเป็น 3 งบ คือ งบแผ่นดิน
จานวน 2,253,700 บาท, งบ บ.กศ. จานวน 1,907,800 บาท งบ กศ.บป. จานวน 542,100 บาท มีรายละเอียด
ดังนี้
1. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนงานรอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคม
- ดาเนิ น งานคณะ งบแผ่ นดิน จานวน 2,253,700 บาท, งบ บ.กศ. จานวน
1,907,800 บาท งบ กศ.บป. จานวน 542,100 บาท มีรายละเอียดดังนี้
หัวหน้าสานักงานคณบดี
งบแผ่นดิน
- จัดการเรียนการสอน และจัดจ้างอาจารย์พิเศษ จานวน 366,300
บาท
- วัสดุสานักงาน/บารุงเครื่องใช้สานักงาน/ครุภัณฑ์/ไปราชการ/เลี้ยง
รับรอง จานวน 359,119 บาท
งบ บ.กศ.
- วั ส ดุ ส านัก งาน/ส่ งนั ก ศึก ษา/อาจารย์ เข้ าประกวดแข่ ง ขัน จ านวน
100,00 บาท
งบ กศ.บป.
- ค่าโทรศัพท์ จานวน 15,600 บาท
- ประชุ ม กรรมการคณะ/ประชุ ม หั ว หน้ า ภาค-หั ว หน้ า สาขาวิ ช า/
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จานวน 160,000 บาท
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
งบ บ.กศ.
- การจัดการความรู้ จานวน 20,000 บาท
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- โครงการพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนการประกันคุณภาพ จานวน
100,000 บาท
- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/เสริมศักยภาพและความสุขในการ
ปฏิบัติงาน (อบรมวิจั ย อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน/พัฒ นาวิธีการจัดการเรียนการสอน/ประชุม
กรรมการวิจัย/ประชุมเปิด-ปิดภาคเรียน/กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์) จานวน 200,000 บาท
เพิ่มเติม (รัฐประศาสนศาสตร์ให้ จานวน 40,000 บาท รวมเป็น 240,000 บาท ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ)
งบแผ่นดิน
- พัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชการที่ สูงขึ้น เช่น อบรมทา
วิจัยในชั้นเรียน วิจัยองค์ความรู้ การเขียนเอกสารประกอบการสอน พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน จานวน
138,745 บาท
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนงานรอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รองบริหาร
- โต๊ะ เก้าอี้ อาจารย์ 20 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท งบ กศ.บป. จานวน 120,000 บาท
- ตู้เอกสารแบบเตี้ย 10 ตู้ๆ ละ 4,000 บาท งบ บ.กศ. จานวน 43,000 บาท
- กล้องวงจรปิด งบ. บ.กศ. จานวน 85,575 บาท (รปศ.ให้)
- ส่งเสริมภาพลักษณ์คณะ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมู ลข่าวสาร/ เว็บไซต์คณะ/
ปรับภูมิทัศน์ งบ แผ่นดิน จานวน 70,000 บาท
รองกิจการนักศึกษา
- ปฐมนิเทศนักศึกษา งบแผ่นดิน จานวน 30,000 บาท
- ประกวดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ งบแผ่นดิน จานวน 10,000 บาท
- พิธีไหว้ครู งบแผ่นดิน จานวน 20,000 บาท
- ประกวดหนุ่มฉลาดสาวเฉลียว งบ บ.กศ. จานวน 20,000 บาท
- ประกวดร้องเพลงคณะ และเพชรมนุษย์ฯ งบ บ.กศ. จานวน 18,745 บาท
- อบรมให้ความรู้นักศึกษาและศิษย์เก่า งบแผ่นดิน จานวน 13,000 บาท
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม งบแผ่นดิน จานวน 8,500 บาท
- จัดบริการให้คาปรึกษาแนะแนวชีวิตและอาชีพ งบแผ่นดิน จานวน 30,000 บาท
- แสดงความยินดีบัณฑิต งบ บ.กศ. จานวน 30,000 บาท
- แข่งกีฬาคณะ งบแผ่นดิน จานวน 55,000 บาท
- อบรมภาวะผู้นาและการประกันคุณภาพ งบแผ่นดิน จานวน 30,000 บาท
- เพิ่มให้สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอั งกฤษ) งบแผ่นดิน จานวน 19,381
บาท และ งบ บ.กศ. จานวน 186,500 บาท
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รวมจัด สรรส่วนกลาง งบแผ่ นดิน จานวน 1,150,045 บาท งบ บ.กศ. จานวน
843,820 บาท และงบ กศ.บป. จานวน 296,000 บาท
เหลือจัดสรรให้สาขาวิชา งบแผ่นดิน จานวน 1,103,655 บาท งบ บ.กศ. จานวน
1,151,300 บาท และงบ กศ.บป. จานวน 246,100 บาท โดยจัดสรรให้สาขาวิชาดังนี้
- ภาษาจีน งบแผ่นดิน จานวน 52,098 บาท งบ บ.กศ. จานวน 47,088 บาท
- ภาษาญี่ปุ่น งบแผ่นดิน จานวน 34,732 บาท งบ บ.กศ. จานวน 31,436 บาท
- รั ฐ ประศาสนศาสตร์ งบแผ่ น ดิ น จ านวน 207,478 บาท งบ บ.กศ. จ านวน
147,431 บาท และงบ กศ.บป. จานวน 110,000 บาท
- การปกครองท้ อ งถิ่ น งบแผ่ น ดิ น จ านวน 119,277 บาท งบ บ.กศ. จ านวน
107,761 บาท และงบ กศ.บป. จานวน 18,828 บาท
- นิติศาสตร์ งบแผ่นดิน จานวน 105,567 บาท งบ บ.กศ. จานวน 95,327 บาท
และงบ กศ.บป. จานวน 31,697 บาท
- ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. งบแผ่นดิน จานวน 85,002 บาท งบ บ.กศ. จานวน 76,791
บาท
- ภาษาไทย งบแผ่นดิน จานวน 112,879 บาท งบ บ.กศ. จานวน 112,136 บาท
- ภาษาอั ง กฤษ ค.บ. งบแผ่ น ดิ น จ านวน 115,164 บาท งบ บ.กศ. จ านวน
114,439 บาท
- สังคมศึกษา งบแผ่นดิน จานวน 115,164 บาท งบ บ.กศ. จานวน 114,439 บาท
- ศิลปกรรม งบแผ่นดิน จานวน 45,243 บาท งบ บ.กศ. จานวน 49,045 บาท
- ดนตรีศึกษา งบแผ่นดิน จานวน 80,432 บาท งบ บ.กศ. จานวน 94,406 บาท
- ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) งบแผ่นดิน จานวน 50,000 บาท งบ บ.กศ.
จานวน 307,501 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
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ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

