
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  6 / 2559 

เม่ือวันศุกรท์ี่  19  สิงหาคม  2559    

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  7  ชั้น  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์        ประธาน 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา       กรรมการ 

3.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ     กรรมการ 

4.  นายราม  ประสานศักด์ิ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

6.  นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ    ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

7.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       กรรมการ 

8.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

9.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา        กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี นวมถนอม คีมูระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      ลาประชุม 

2. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางสาววริยาภรณ์ เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
4.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์  อาจารย์ประจําหลักสูตรการพัฒนาสังคม 
6.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
7.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
8.  นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการศึกษา 
9.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ  
 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น.  
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1  นโยบายการทํางานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
        ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบนโยบายการทํางานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 

2560 – 2561  ดังน้ี 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างผลงานที่มีคุณภาพและส่งเสริม 

ภาพลักษณ์ให้โดดเด่นเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง 

2. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เป็นที่ต้องการของประเทศและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

3. พัฒนางานวิจัยในสาขาที่เป็นจุดแข็งและมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยให้ 

โดดเด่น เน้นงานวิจัยที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

4. บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นในพ้ืนที่อีสานใต้และภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

5. เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สื่อสารสร้างความรับรู้และความ 

เข้าใจในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ เน้นการสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากร 

6. บริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล บริหารเชิงรุกเพ่ือก้าวทันความเปลี่ยนแปลง 

7. พัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และการทํางาน 

8. ปลูกฝังหลักธรรมาภิบาล ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมในทุก 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  มติที่ประชุม  รับทราบ       
 

1.2  การแต่งต้ังรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
        ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้แต่งต้ังนางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย  เป็นรักษาการใน 

ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ   ต้ังแต่วันที่  16  สิงหาคม  2559  เน่ืองจากนายนพพร  ช่วงชิง   หมดวาระ 
การดํารงตําแหน่ง 

                 มติที่ประชุม  รับทราบ       
 

1.3  การหารือแนวทางความร่วมมือกับตัวแทนมหาวิทยาลัยโกเบ (Kobe University)  
        ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์  ได้พบปะเพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือ 

ด้านวิชาการกับตัวแทนมหาวิทยาลัยโกเบ (Kobe University)  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  ณ คณะศิลปศาสตร์   

                 มติที่ประชุม  รับทราบ      
 

1.4  การเป็นเจ้าภาพร่วม Social Science, Art and Media International Conference  

2017   

                  ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบการเป็นเจ้าภาพร่วม Social Science, Art and Media  

International Conference 2017 ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่าง 
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วันที่ 15-16 มิถุนายน  2560  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 

                 มติที่ประชุม  รับทราบ       
 

1.5  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2559-2563        

 ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบภาระงานของคณะศิลปศาสตร์  ตามนโยบายการยกระดับ 

มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2559-2563  โดยให้มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะวิชาและสาขาวิชาที่รับผิดชอบการ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ดําเนินการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของแต่ละราย   โดยนักศึกษาที่มีคะแนนทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   จะต้องเข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษา 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

     มติที่ประชุม  รับทราบ       
 

1.6  การพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา  

2560 

        ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่ากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะจัดประชุม 

หารือร่วมกับผู้บริหารของคณะต่าง ๆ ในวันที่ 30 สิงหาคม  2559  เพ่ือพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือ 

รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 

                 มติที่ประชุม  รับทราบ       
                                                        

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2559 
          ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
5/2559 
     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  5/2559 โดย 
ไม่มีแก้ไข  
 
 

     2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2559 (ลับ) 
          ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่   
5/ 2559 (ลับ)   
     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 (ลับ)  
โดยไม่มีแก้ไข 
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     2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  6/2559  
          ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 
6/2559  โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี  

1. หน้าที่ 2 วาระที่ 4.1 ให้ย้ายมติที่ประชุมไปไว้ หน้าที่ 4 
2. หน้าที่ 7 วาระที่ 4.8 ให้ปรับข้อความ “...ที่มีความเสี่ยง  ซึ่งต้องทํางานกับเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ ที่อาจจะมีโอกาสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร” เป็น “...ที่มีความเสี่ยงสูง” 
     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
6/2559  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  

  -ไมม่ี- 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รายนายกันตพฒัน์  ตรินันท์  

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก รายนายกันตพัฒน์  ตรินันท ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์  
ตามท่ีบุคคลดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ด้วยทุนส่วนตัว  มีกําหนด 3 ปี  ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559 น้ัน   
บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้เรียนรายวิชา (Course Work) ครบถ้วนตามท่ีหลกัสูตรกําหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ต้ังแต่    
ภาคการศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา 2556  และกําลังดําเนินการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ เรื่อง “คําปรากฏร่วม
ในคลังข้อมูลตัวอย่างภาษาในงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านการพยาบาล  (Lexical Collocations in a 
Sample Corpus of Nursing Journal Articles – SCNJA)” โดยมีกําหนดการขออนุมัติโครงร่างภายในภาคการศึกษา
ที่ 1/2559  ดังน้ัน บุคคลดังกล่าวจึงแจ้งความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  ต้ังแต่วันที่  23  กันยายน 2559 
ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559   

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

4.2 การขออนุมัติลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน(ทุกวันศุกร์)รายนายจักรพันธ์ แสงทอง   

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ
บางส่วน (ทุกวันศุกร์) รายนายจักรพันธ์  แสงทอง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่ง 
อาจารย์  ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 
แบบทําวิทยานิพนธ์  โครงการพิเศษ  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกําหนด 3 ปี    
ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 25562 โดยใช้เวลาราชการบางส่วน คือ ทุกวันศกุร์ ด้วยทุนส่วนตัว  
ดังน้ัน  บุคคลดังกล่าวจึงขออนุมัติลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร)์ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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4.3 การพิจารณากําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง รอบการประเมินที่ 2/2559 
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิม 

ค่าจ้าง  รอบการประเมินที่ 2/2559  ดังน้ี 
 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
วันท่ี 6 ก.ย. 2559 1. เปิดระบบประเมิน  

ต้ังแต่วันท่ี 16 - 22 ก.ย. 2559 2. บุคลากรสายวิชาการกรอกข้อมูลภาระงานขั้นตํ่า  

ภายในวันท่ี 26 ก.ย. 2559 
3. บุคลากรส่งเอกสารหลักฐาน กรอกข้อมูลในระบบ
ประเมิน  

 

ภายในวันท่ี 26 ก.ย. 2559 

4. บุคลากรท่ีประสงค์เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเพ่ือเป็นบําเหน็จความดีความชอบ
ส่งแบบเสนอชื่อท่ีงานบุคคล เพ่ือนําเข้าพิจารณาในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 

 

วันท่ี 27 ก.ย. 2559 
5. ประชุมสํานักงาน เพ่ือประเมินบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

วันท่ี 29 ก.ย. 2559 3. ผู้บริหารประชุมประเมินฯ บุคลากรสายสนับสนุน  

ภายในวันท่ี 29 ก.ย. 2559 
6. คณะกรรมการประจําคณะและบุคลากรสาย
สนับสนุนประเมินองค์ประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานในระบบประเมิน 

 

วันท่ี 30 ก.ย. 2559 

7. บุคลากรสายสนับสนุนตรวจสอบคะแนนประเมินใน
รายงานแบบสรปุภาระงาน เพ่ือยืนยันความถูกต้อง
ของคะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบท่ี
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

 

ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 2559 8. หัวหน้าสาขาวิชา นัดประชุมประเมินฯ ระดับสาขา  
วันท่ี 2 ต.ค. 2559 9. ปิดระบบประเมิน  

วันท่ี 3 ต.ค. 2559 
10. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา
การประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันท่ี 5 – 7 ต.ค. 2559 

11. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินใน
รายงานแบบสรปุภาระงาน เพ่ือยืนยันความถูกต้อง
ของคะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบท่ี
หัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ รอบท่ี 2 

 

วันท่ี 10 ต.ค. 2559 

12. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา
การประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ รอบท่ี 2 จะมี
ข้ึนเฉพาะ กรณีท่ีมีข้อ
ทักท้วงเรื่องคะแนน
ประเมิน จากข้อ 11 

วันท่ี 12 – 13 ต.ค. 2559 13. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน  
วันท่ี 14 ต.ค. 2559 14. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดําเนินการดังน้ี 
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1. ให้เปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการประเมินเลื่อนเงินเดือนฯ ระดับ 

คณะ รอบที่ 1 จากวันที่ 3 ตุลาคม  2559  เป็นวันที่ 30 กันยายน 2559  และให้ปรับกําหนดการอ่ืนให้เหมาะสมต่อไป 

2. หากอาจารย์ท่านใดไม่ส่งแฟ้มผลงานเพ่ือขอรับการประเมินผ่านสาขาวิชา จะไม่ได้รับการ 

ประเมินเลื่อนเงินเดือน 

4.4 รายงานสถานะทางการเงินคณะศิลปศาสตร์ ไตรมาสท่ี 3   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานสถานะทางการเงินคณะศิลปศาสตร์ 

ไตรมาสที่ 3  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2559   โดยงานการเงินเป็นผู้นําเสนอรายงาน  รายละเอียดดังเอกสาร 

ประกอบการประชุม และขอความร่วมมือบุคลากรดําเนินการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายในวันที่  31  

สิงหาคม  2559  และปิดรับการส่งเอกสารเบิกจ่ายปีงบประมาณ  2559  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 

 

         ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วน 

ของค่าไฟที่เกิดจากการใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม  กรณีที่อาจารย์ไม่ไปสอนตามกําหนดการจองห้อง  ทําให้คณะต้อง 

รับผิดชอบค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดําเนินการดังน้ี 

1. เห็นชอบรายงานสถานะทางการเงินคณะศิลปศาสตร ์ไตรมาสที่ 3 
2. ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาประสานอาจารย์ในสาขาวิชาทราบว่า หากยกเลิกการสอนในรายวิชาที่ทํา 

การสอนที่อาคารเรียนรวม ขอให้เขียนแบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการใช้ห้อง  ส่งที่นางนวลละออง  อุทามนตรี  นักวิชาการ 
ศึกษา  เพ่ือดําเนินการแจ้งใหม้หาวิทยาลัยทราบต่อไป 

3. การขอใช้ห้องของคณะศิลปศาสตร์  จะต้องมีหลักฐานการขอใช้ห้อง เพ่ือแสดงให้ รปภ.  
ตรวจสอบได้   

4. มอบหมายให้งานวิชาการทําหนังสือแจ้งอาจารย์ทุกท่านทราบ และขอความร่วมมือให้ใช้ห้องได้ 
ไม่เกินเวลา 21.00 น. 

 

4.5 การขออนุมัติเทียบรายวิชาศึกษาท่ัวไป   ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2559 กับหลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2555   
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                          นางพัชรี  ลมิปิทีปราการ  นักวิชาการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบ 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 กับหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 

2555  ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559   ทาํให้มีการเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 5 ด้าน จากหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพ่ือให้การบริหารจัดการรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเทียบรายวิชาในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งน้ี 

ผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  

 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

4.6 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพฒันาสังคม และหลักสูตร 

วิชาโทการพฒันาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560   

       นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์  อาจารย์ประจําหลักสูตรการพัฒนาสังคม  เสนอที่ประชุม 

พิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  และหลักสูตรวิชาโทการพัฒนา 

สังคมหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  ด้วยหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   ขออนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ. 2555  ซึ่งรับนักศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2555  โดยหลักสูตรจะครบรอบการปรับปรุง (รอบ 5 ปี)  

เพ่ือให้สอดคลอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558    และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทัง้น้ี เพ่ิมเติมวิชาโทการพัฒนาสังคมใน มคอ.2 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้วย  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

4.7 การขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษ หลักสูตรการพัฒนาสังคม   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ หลักสตูรการ 

พัฒนาสังคม จาํนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล  ซึ่งเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน  

2559 ซึ่งไม่ได้รับอนุมัติให้จ้างเป็นบุคคลที่มอีายุ 60 ปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน   

มณีนิล  ยังมีภาระงานสอนที่ต่อเน่ืองจํานวน 3 รายวิชา  รวม  5  กลุ่มเรียน  ในภาคการศึกษา 1/2559  คือ 1. วิชา  

1451 230 อาชญากรรมและการบริหารงานยุติธรรม  จํานวน 2 กลุม่เรยีน  2. วิชา 1451 250 สิทธิมนุษยชน จํานวน 

2 กลุม่เรียน  และ 3. วิชา 1443 200 กฎหมายกับสังคม  จํานวน  1  กลุ่มเรียน   จึงขออนุมัติจา้งเป็นอาจารย์พิเศษ  

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  28,800 บาท รายละเอียดดังน้ี  
 

อาจารย์พิเศษ ภาระงาน อัตราค่าตอบแทนต่อช่ัวโมง รวมเป็นจํานวนเงิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล 72 หน่วยช่ัวโมง 

 
400 28,800 
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

4.8 การรับรองการสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 และ 3/2558 

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาที่ 2/2558 และ 3/2558  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ขอความ 

อนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  ในเบ้ืองต้น  

งานวิชาการได้ดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ 

เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา จํานวน 33 คน ดังน้ี 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) 
ภาคการศึกษา 2/2558 (รวม 11 คน)  
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 1 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2551 2 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 5 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 2 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 1 
ภาคการศึกษา 3/2558 (รวม 22 คน)  
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 1 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 1 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 1 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2551 1 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2552 2 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2553 9 
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 1 
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 1 
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 1 
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 3 
11. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 1 

        ดังน้ัน  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ภาคการศึกษา  2/2558  จํานวน 11 คน โดยวันสําเร็จการศึกษาคือวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว คือ  

วันที่ 3 มิถุนายน 2559  และภาคการศึกษา 3/2558  จํานวน 22 คน  โดยวันสําเร็จการศึกษาคือวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาคดังกล่าว คือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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  4.9 การพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสตูร ประจําปีการศึกษา 2558   

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตร ประจําปี 

การศึกษา 2558  จํานวน  15  หลักสูตร  ซึ่งทุกหลักสูตรดําเนินการรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร  

ประจําปีการศึกษา  2558  เป็นไปตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ข้อ 7 ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อย่อยที่ 6 ระบุไว้ว่า หลักสตูรจะมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีกํ่าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 

การศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ วาระพิเศษ/2559  เมื่อวันที ่ 28  

กรกฎาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

4.10 การพิจารณารบัรองเกรดระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 3/2558   

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองเกรดระดับปริญญาโท ภาคการศึกษา 

ที่  3/2558  ด้วยอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   

และหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา ขอส่งผลการเรียนภาคการศึกษที่  3/2558   

หลังกําหนด  ทั้งน้ี  เน่ืองจากจัดการเรียนการสอนไม่แลว้เสร็จตามปฏิทินการศึกษา บัดน้ี อาจารย์ผู้สอนได้จัดการเรียน 

การสอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะศิลปศาสตร์  โดยวาระ 

แจ้งเวียนแล้ว  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2559  จํานวน 3 รายวิชา ดังน้ี  

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1. 1421714 Seminar in Language Teaching and Learning 
2. 1421700 English for Graduate Studies 
3. 1454 823 Field Study in the Mekong Region 

 

         ที่ประชุมเสนอให้งานวิชาการนําไปแจ้งเวียนในสาขาวิชาก่อนเน่ืองจากยังไม่ผ่านการพิจารณา 
ของสาขาวิชา และแจ้งเวียนคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาต่อไป  ทั้งน้ี  กรณีการรับรองเกรดระดับปริญญาโท 
ขอให้ผ่านการพิจารณาจากหลักสูตรและสาขาวิชาตามลําดับ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

  4.11 การพจิารณาปรับการกําหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศลิปศาสตร์ หมวด 

วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท 

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาปรับการกําหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท  ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เรื่อง การกําหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร์ โดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาโทเป็น
จํานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เน่ืองจาก ปัจจุบันมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ได้กําหนดจํานวนหน่วยกิตของวิชา
โทไว้ว่า “ต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” ดังน้ัน จึงเสนอประเด็นพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าว  ดังน้ี 

1. การพิจารณาปรับการกําหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท จากเดิม “จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต” เป็น “จํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ย 
กว่า 15 หน่วยกิต” 

2. ขอแก้ไขประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกําหนดโครงสร้าง 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโท เป็น “จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15  
หน่วยกิต” 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

  4.12 การพจิารณาภาระงานประธานหลักสูตร  

         -ถอนวาระ- 

  4.13 การพจิารณาทุนการศึกษาสําหรบัอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการให้ทุนการศกึษาสําหรับอาจารย์คณะศิลป 

ศาสตร์  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์   มีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ในคณะโดยให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555  โดยคณะจัดสรรทุนสนับสนุนเพ่ือการศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาเอกของอาจารย์ จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะระยะเวลา 4 ปีการศึกษา คือระหว่าง 

ปีการศึกษา 2555 - 2558 แยกเป็นปีการศึกษาละ 4 ทุน รวมจํานวน 16 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,440,000 บาท  โดยแบ่ง 

ออกเป็นเงินทุนการศึกษาระยะเวลาสามปี จํานวน 7,200,000 บาท และเงินทุนการศึกษาในช่วงขยายเวลาเพ่ิมหน่ึงปี  

เป็นเงิน  2,240,000  บาท  โดยมีรายละเอียดการให้ทุน การศึกษา  ดังน้ี 

1. ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงต่อคน  ภาคการศึกษาละไม่เกิน 70,000 บาท  รวม 6  

ภาคการศึกษา  เป็นเงิน 420,000 บาท 

         2. ค่าหนังสือเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละไม่เกิน 5,000 บาท รวม 6 ภาคการศึกษา เป็นเงิน  

30,000 บาท 

         3. การขยายเวลาในการรับทุนต่อได้คราวละหน่ึงภาคการศึกษา แต่ไม่เกินสองภาคการศึกษา  

จะได้รับเฉพาะค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาละไม่เกิน 70,000 บาท 

           ดังน้ัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นต่อไปน้ี 

1. คณะจะให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่อไปหรือไม่  
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2. หากให้ทุนการศึกษาต่อไปจะพิจารณาให้จํานวนก่ีทุน 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบดังน้ี 

1. คณะจะให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่อไปอีก 4 ปี 

2. จํานวนทุนการศึกษา 6 ทุน  โดยจัดสรรให้ ดังน้ี  ปีที่ 1 จาํนวน 2 ทุน  ปีที่ 2 จํานวน 2 ทุน  

ปีที่ 3 จํานวน 1 ทุน  และปีที ่4 จํานวน 1 ทุน  
 

  4.14 การพจิารณาเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกระเบียบว่าด้วย เบ้ียประชุม  พ.ศ.2559  ประกาศเมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2559 

เพ่ือกําหนดอัตราเบ้ียประชุมให้คณะกรรมการต่างๆ  ในการน้ี  จึงขอหารอืที่ประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุม 

ดังกล่าว   

   ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  และเห็นชอบให้เบิกเบ้ียประชุมให้คณะกรรมการ
จํานวน 3 คณะกรรมการ  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบดังน้ี 

1. เบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมให้กับกรรมการประจาํคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา จํานวน  

2 คน เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 300 บาท 

2. เบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้น ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ว่าด้วย เบ้ียประชุม  พ.ศ.2559  ประกาศเมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2559 ตามอัตราที่กําหนด ต่อกรณี 

3. เบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมให้คณะอนุกรรมการวินัยนักศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ว่าด้วย เบ้ียประชุม  พ.ศ.2559  ประกาศเมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2559 ตามอัตราที่กําหนด ต่อกรณี 
 

  4.15 การโอนย้ายไปรับราชการท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ลักษมี นวมถนอม คีมูระ 

         ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการโอนย้ายไปรับราชการที่หาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  
รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี  นวมถนอม  คีมูระ  ซึ่งบุคคลดังกล่าวผ่านการคัดเลือกในตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชา 
ศิลปศาสตร์  และมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ส่งหนังสือทาบทามการโอนข้าราชการรายดังกล่าว  ทั้งน้ี  
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ได้มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวโอนย้ายได้ ต้ังแต่วันที่  3  ตุลาคม  2559 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้โอนข้าราชการ  รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี  นวมถนอม  คีมูระ  
ไปรับราชการ ณ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  ต้ังแต่วันที่  3  ตุลาคม  2559 
 
     4.16  การขอกําหนดตําแหน่งวิชาการ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
(การท่องเท่ียว)  ราย นายปริวรรต  สมนึก 
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         รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งวิชาการ  ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (การท่องเที่ยว)  รายนายปริวรรต  สมนึก 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบให้งานบุคคลส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 

  4.17 การขออนุมัติจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ  

2560 

         รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างเหมาบริการ  

ตําแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2560  ด้วยปัจจุบันคณะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นเป็น 

จํานวนมาก ส่งผลให้ภาระงานในการซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมีปริมาณเพ่ิมขึ้นด้วย และ 

 งานคอมพิวเตอร์จะต้องรับผิดชอบในการดูแลแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเก่ียวกับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในห้องเรียน 

และห้องประชุมภายในอาคารของคณะ  ทําให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะเกิดความล่าช้า ดังน้ัน เพ่ือให้ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงขออนุมัติจ้างเหมาบริการ   ตําแหน่งช่างเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2560  ในอัตรา 8,000 บาท เป็นระยะเวลา  12 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม   

2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2560  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จ้างเหมาบริการ ตําแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ในอัตรา 8,500 บาท 

เป็นระยะเวลา 11 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
93,500 บาท 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

  5.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
             รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โดยสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
             1.แก้ไขเพ่ิมเติมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการ 

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมท้ัง ออก 
ข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมการต้ังคณะอนุกรรมการโดยกําหนดให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ 
   3. แก้ไขถ้อยคําให้สอดคล้องกับระบบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา   
   ในการน้ี  งานบุคคลได้แจ้งเวียนในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว 

       มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

     5.2 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษ หรือครผูู้ช่วยสอน 

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นอาจารย์พิเศษ  

หรือครูผู้ช่วยสอน  ดังน้ี 
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1. หลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร 
ผู้ผ่านการคัดเลือก  ได้แก่  นางสาวพอลาวัณย์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ  นางสาวกิ่งกาญจน์   

จํารูญพงษ์  และนางสาวเพียรอักษร  น้อยวงษ์ 
     สํารอง  ได้แก ่ นางสาวยุพาวดี อาจหาญ   นางสาวจิระนันท์ เหลาเคน  และนางสาวนฤมล  
จันนะชาติ 

2. หลักสูตรภาษาเวียดนามและการส่ือสาร  ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวสร้อยสุดา สุวรรณะ 

     มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

     5.3 ผลการรบัรองคณุวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.)  

          รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบแจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของสํานักงานคณะ 

กรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ซึ่งหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการรับรอง 

คุณวุฒิ  คือ  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2555 เมื่อ 

วันที่ 13 พฤษภาคม  2559    
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

     5.4 การรายงานผลการบันทึกข้อมูล และกํากับ ติดตาม การบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4  

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินการบันทึกข้อมูล และ 

กํากับ ติดตาม การบันทึกข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะส่งครบ 246 รายวิชา 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

     5.5 การรายงานตัวกลบัเขา้ปฏิบัติราชการของนายวศนิ  โกมุท 
            รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่านายวศิน โกมุท พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน   ตําแหน่งอาจารย์   ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาสห        
วิทยาการ  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ด้วยทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต้ังแต่วันที่  16  มิถุนายน 2553 น้ัน  ได้ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
ต้ังแต่วันที่ 14 กรกฎาคม  2559 

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

  5.6 การจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานเพ่ือแสดงมุทิตาจิต 

แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  จํานวน  15  ท่าน  ในวันที่  22  กันยายน  2559   โดยคณะศิลปศาสตร์  มีผู้เกษียณอายุ 
ราชการ จํานวน  2  ท่าน  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล  และนายเมธี  แก่นสาร์   

       มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
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  6.1 การขออนุมัติก้ันห้องงานผลิตเอกสารและปรับปรงุพื้นทีใ่ต้บนัไดโรงละครคณะ 
             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติก้ันห้องงานผลิตเอกสาร  

เพ่ือแบ่งแยกบริเวณเคร่ืองถ่ายเอกสาร และผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นสัดส่วน  และขอปรับปรุงพ้ืนที่ใต้บันไดโรงละครคณะ 
เพ่ือจัดเป็นห้องเก็บสต๊อกพัสดุกลางของคณะ 
                      มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการ งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท ต่องาน 
   
เลิกประชุมเวลา  16.10  น. 
 
 
 
 
 

              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี  นวมถนอม คีมูระ)                  
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
            ผู้จดรายงานการประชุม                                 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม   
                         

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  7 / 2559  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน  2559 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


