
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  2 / 2560 

เม่ือวันศุกรท์ี่  24  กุมภาพันธ์  2560 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นายนพพร  ช่วงชิง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

5.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

7.  นายราม  ประสานศักด์ิ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์          กรรมการ 

9.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       กรรมการ 

10.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

11.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 

12.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.  นางสาววริยาภรณ์  เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1  ผลการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ     
        ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ของ 

อาจารย์จํานวน 2 ท่าน  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักด์ิ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ   
ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2559 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  1.2  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟงับรรยายพิเศษ  เรื่อง  “การปรับยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลศิ  
(Reprofiling)     

        ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ  เรื่อง   
“การปรับยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการและเหตุผลความจําเป็นที่ 
มหาวิทยาลัยต้องมีการดําเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว และทบทวนศักยภาพความพร้อมของ 
มหาวิทยาลัย การกําหนดทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2574  โดยขอเชิญ 
บุคลากรสายวิชาการ  เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.00-12.00 น. ณ  
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
                      
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2560 
                ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
1/2560  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2560   โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี 
                            1. หน้าที่ 11 วาระที่ 6.6  ให้แก้ไขข้อความ จาก “..จะปรับไปอยู่ในฐาน TCI  กลุ่ม 2” เป็น  
“..จะปรับไปอยู่ในฐาน  TCI  กลุ่ม 1” 
                  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2560 
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  ความคบืหน้าการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  ทุนการศกึษาสําหรับ 

อาจารย์คณะศิลปศาสตรเ์พือ่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559     
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  เรื่อง  ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2559  
ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที ่ 1/2560  เมือ่วันที่  9 มกราคม  2560  และขณะน้ีอยู่ 
ระหว่างเสนออธิการบดีลงนาม 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

    3.2  การพิจารณาตําแหนง่ว่างสาขาวิชาสังคมศาสตร์  
         รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้ไปนําเสนอข้อมูลเหตุผลความจําเป็น    

และความต้องการตําแหน่งอาจารย์สังคมศาสตร์   ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล    มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี (กบบ.) น้ัน  ทีป่ระชุมมีมติเห็นควรให้ตําแหน่งดังกล่าวคงอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์  แต่ควรพิจารณาเหตุผล 
ความจําเป็นว่าควรจะยังคงไว้ที่หลักสูตรการพัฒนาสังคม  หรือหลักสูตรที่มีความจําเป็นมากกว่า  ทั้งน้ี  ขอให้คณะ
พิจารณาจากค่า FTES และสดัส่วนจํานวนนักศึกษา  ในการน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะได้ร่วมกันพิจารณา
เหตุผลและความจําเป็น รวมถึงค่า FTES  เห็นว่าตําแหน่งดังกล่าวควรสังกัดที่สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   เน่ืองจากสัดส่วนจํานวนนักศึกษากับสัดส่วนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
จัดการ 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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  3.3 โครงการก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ  
            รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ  

ได้แก่ การปรับปรุงห้องประชุมดอกจาน 4  และการซ่อมแซมท่อระบายนํ้าด้านหลังอาคารปฏิบัติการทางภาษา  โดย
ทั้งสองรายการได้ดําเนินการแล้วเสร็จ  และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 20 มกราคม  2560  และตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2560  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว     

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

  3.4 การจัดซ้ือเก้าอ้ีในห้องเรียน  
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะดําเนินการจัดซื้อเก้าอ้ีในห้องเรียน 

เพ่ิมเติม  เน่ืองจากจํานวนเก้าอ้ีที่มีอยู่ไม่เพียงพอ แต่เน่ืองจากตามระเบียบพัสดุเก้าอ้ีเป็นครุภัณฑ์ จึงต้องบรรจุการ 
จัดซื้อรายการดังกล่าวไว้ในแผน  โดยคณะจะมีการปรับแผนกลางปี   ในเดือนเมษายน  2560  น้ี   และจะบรรจุ 
รายการจัดซื้อเก้าอ้ีในห้องเรียนไว้ในแผน  เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในลําดับต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

     3.5  การทดลองใช้ระบบประเมินเลื่อนเงินเดือนที่ปรบัปรุงใหม่ของคณะศลิปศาสตร์ สําหรบั 

บุคลากรสายวิชาการ  

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะเชิญบุคลากรสายวิชาการ ทดลองใช้ 

ระบบประเมินเลื่อนเงินเดือนของคณะศิลปศาสตร์   ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2560   โดยจะส่งหนังสือเชิญถึง 

อาจารย์ทุกท่านต่อไป 

       มติที่ประชุม รับทราบ 
 

       3.6  ผลการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี   
          รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานการเงินคณะได้รายงานข้อมูลการ
ตรวจสอบสาเหตุที่รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน บางรายการไม่ตรงตามรายงาน  ให้คณะทราบแล้ว  
โดยงานเงินคณะได้ช้ีแจงว่าสูตรการคํานวณในโปรแกรม  Microsoft Excel  ทีใ่ช้บันทึกข้อมูลของรายงานการใช้ 
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเกิดความผิดพลาดของสูตรที่ใช้สําหรับลิ้งค์ข้อมูล ไปยังหน้ารายงาน ทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ 
ต่างกัน  แต่เอกสารการเบิกจ่ายมีความถูกต้องครบถ้วน  ทัง้น้ี  งานการเงินได้ดําเนินการแก้ไขสูตรการคํานวณให้ 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามคําแนะนําของหน่วยงานตรวจสอบภายนอกแล้ว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
       4.1 การเสนอชื่อคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัย แทนชุดปัจจุบนัที่จะสิ้นสุดวาระ      

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอช่ือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  แทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ  โดยเสนอช่ือภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560     
         มติที่ประชุม  เห็นควรไม่เสนอชื่อ 
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   4.2  การพิจารณากําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง  คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 
1/2560 
                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดการประเมินเล่ือนเงินเดือนและ
เพ่ิมค่าจ้าง  คณะศิลปศาสตร์  คร้ังที่ 1/2560  รายละเอียดดังน้ี 
 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

ภายในวันท่ี 24 มี.ค. 2560 
1. บุคลากรส่งเอกสารหลักฐาน กรอกข้อมูลในระบบ
ประเมิน  

 

ภายในวันท่ี 31 มี.ค. 2560 

2. บุคลากรท่ีประสงค์เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนเพิ่มเพ่ือเป็นบําเหน็จความดีความชอบส่งแบบ
เสนอชื่อท่ีงานบุคคล เพ่ือนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 

 

วันท่ี 20 มี.ค. 2560 3. ประชุมสํานักงาน เพ่ือประเมินบุคลากรสายสนับสนุน  
วันท่ี 22 มีนาคม 2560 4. ผู้บริหารประชุมประเมินฯ บุคลากรสายสนับสนุน  

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

ภายในวันท่ี 22 มีนาคม 
2560 

5. คณะกรรมการประจําคณะและบุคลากรสายสนับสนุน
ประเมินองค์ประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานในระบบ
ประเมิน 

 

วันท่ี 24 มี.ค. 2560 

6. บุคลากรสายสนับสนุนตรวจสอบคะแนนประเมินใน
รายงานแบบสรปุภาระงาน เพ่ือยืนยันความถูกต้องของ
คะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบท่ีรักษาการใน
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานกุาร 

 

ภายในวันท่ี 31 มี.ค. 2560 7. หัวหน้าสาขาวิชา นัดประชุมประเมินฯ ระดับสาขา  
วันท่ี 2 เม.ย. 2560 8. ปิดระบบประเมินสายวิชาการ  

วันท่ี 3 เม.ย. 2560 
9. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันท่ี 4 – 5 เม.ย. 2560 

10. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินใน
รายงานแบบสรปุภาระงาน เพ่ือยืนยันความถูกต้องของ
คะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบท่ีหัวหน้า
สาขาวิชา เพ่ือนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ รอบท่ี 2 

 

วันท่ี 7 เม.ย. 2560 

11. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุ มคณะกรรมการ
ประจําคณะ รอบท่ี 2 จะมีข้ึน
เฉพาะ กรณีท่ีมีข้อทักท้วงเร่ือง
คะแนนประเมิน จากข้อ 10 

วันท่ี 10 – 11 เม.ย. 2560 12. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน  
วันท่ี 12 เม.ย. 2560 13. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  4.3 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ รายนางสาวสุวภทัร  จันทร์พวง            
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  รายนางสาว 
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สุวภัทร  จันทร์พวง   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 
ต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  ณ  Xiamen  University  ประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)  มีกําหนด  3  ปี   ต้ังแต่วันที่  7  กันยายน  2556  ถึงวันที่  6  กันยายน  2559  
น้ัน   บัดน้ี   บุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์และดําเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการตามข้อกําหนดของ 
หลักสูตร และได้รับขออนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อจาก สกอ. และรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนากําลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)  มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 
7  กันยายน  2559  ถึงวันที่  6  กันยายน  2560   ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลา
ศึกษาต่อต้นสังกัด  มีกําหนด 1 ปี  ต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560  

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   4.4  การรับรองเกรด ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 หลักสูตร CP ALL 

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการรับรองเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2559  

หลักสูตร CP ALL   ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์   ได้เปิดทําการสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา 
การตลาด  (ธุรกิจค้าปลีก)  ประจําภาคการศึกษาที่  1/2559  กลุ่ม A  น้ัน บัดน้ี การจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 
เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังน้ี 

1. วิชา 1421 102 Foundation English I กลุ่ม 82  สอนโดยนายสรุศักด์ิ  วิฑูรย์ 
2. วิชา 1421 103 Foundation English II กลุ่ม 82  สอนโดยนางธิราพร  ศรีบุญยงค์ 

วิชา 
เกรด (คน) รวม 

A B+ B C+ C D+ D F (คน) 
Foundation English I (82) 19 3 3 5 10 7 7 6 60 
Foundation English II (82) 3 6 2 7 11 2 6 2 39 

  มติที่ประชุม  รับรอง 

 

 

    4.5  การพิจารณาแนวปฏิบัติในการปิดรายวิชา 
                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาแนวปฏิบัติในการปิดรายวิชา 

ด้วยอาจารย์หลักสูตรประวัติศาสตร์ ได้แจ้งขอปิดรายวิชาในรายวิชาที่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน / อีกทั้งจํานวน
นักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นตํ่าที่กําหนดกับงานวิชาการ ซึ่งงานวิชาการได้ดําเนินการตามคําร้องดังกล่าว แต่
เน่ืองจากการปิดรายวิชาดังกล่าว ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร และส่งผลกระทบต่อ
ภาระงานสอนขั้นตํ่าของคณาจารย์ในหลักสูตร ดังน้ัน หลักสูตรประวัติศาสตร์ จึงขอทราบแนวปฏิบัติในการปิดรายวิชา 

        อน่ึง สําหรับแนวปฏิบัติในการปิดรายวิชาที่ผ่านมา เมื่อผู้สอน/อาจารย์ประจําวิชาแจ้งขอปิด
รายวิชา (เฉพาะวิชาเอก) งานวิชาการจะดําเนินการปรับสถานะรายวิชาเป็น C ให้ ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้นักศึกษาลงทะเบียนใน
รายวิชาดังกล่าวได้ จากน้ัน ผู้สอน/อาจารย์ประจําวิชากรอกแบบฟอร์มขอปิดรายวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ประธานหลักสูตร และเสนอรองคณบดีที่เก่ียวข้อง ส่วนวิชาศึกษาทั่วไปเสนอหัวหน้าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบในการ
ปิดรายวิชา และคณะทําหนังสือขอปิดรายวิชาแจ้งงานทะเบียน กองบริการการศึกษาต่อไป 
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        เน่ืองจากแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นของงานวิชาการ ยังไม่เคยมีบันทึกข้อตลกลงร่วมกันทั้งคณะ
เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าผู้สอน/หลักสูตรจะต้องดําเนินการอย่างไร ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร    

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้งานวิชาการจัดทําเกณฑ์และแนวปฏิบัติการปิดรายวิชาให้ชัดเจน  และ 
แจ้งเวียนให้อาจารย์ทุกท่านทราบต่อไป 

 
 
 
 

  4.6  การรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี  
1/2559           

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2559  ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบรกิารการศึกษา 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
โดยวันสําเร็จการศึกษา คือ วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2559  ในเบ้ืองต้น  
งานวิชาการได้ดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์
เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน 6 คน รายละเอียดดังน้ี 

ชื่อ-สกุล วิชาเอก วิชาโท เกรดสะสม หมวดบังคับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
1) นางสาวรัชฎา  บุตรดีขันธ์ 
รหัสประจําตัว 5414401996 

การพัฒนาสังคม ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง 

2.78 3.09 

2) นายยอดกมล  อุดหนุน 
รหัสประจําตัว 5414401989 

การพัฒนาสังคม การท่องเที่ยว 2.46 2.93 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
1) นายธีริทธ์ิ  ชาญประดิษฐ์ 
รหัสประจําตัว 5414402982 

ประวัติศาสตร์ การบริหารงานยุติธรรมและ
การพัฒนา 

2.10 2.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 
1) นางสาวชญานิษฐ์  หงษา 
รหัสประจําตัว 5414401591 

ภาษาญี่ปุ่น บริหารธุรกิจ 2.40 2.48 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
1) นางสาวจิรารัตน์  อารีย์ 
รหัสประจําตัว 5414401219 

ภาษาญี่ปุ่นและ 
การสื่อสาร 

การท่องเที่ยว 2.54 2.37 

2) นางสาวสมพร  ภักดีบุตร 
รหัสประจําตัว 5414401439 

ภาษาญี่ปุ่นและ 
การสื่อสาร 

ภาษาจีนและการสื่อสาร 2.08 2.00 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
4.7 การขออนมุัติสอบคัดเลือก / เงินค่าตอบแทนอาจารยผ์ู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2559    
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติสอบคัดเลือก / เงินค่าตอบแทน 

อาจารย์ผู้ช่วยสอน  ภาคการศึกษาท่ี 2/2559  ดังน้ี 
1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ขออนุมัติรับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ผู้ช่วยสอน 1  

อัตรา ในภาคการศึกษา 2/2559  ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ทดแทน นางสาว 
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ชนิดา โกมลเมธชัย อาจารย์ผู้ช่วยสอนเดิมที่ต้องไปบรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนคําเขื่อนแก้วพิทยา  
2. หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  ขออนุมัติจา้งอาจารย์ผู้ช่วยสอน  ภาค 

การศึกษา 2/2559  เพ่ิมเติมจากเดิมที่ขออนุมัติไปแล้วอีก 7 สัปดาห์  เน่ืองจาก ภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรเกิน 
โหลดภาระงานสอน  

รายละเอียดดังน้ี  

 

จํานวนอาจารย ์
ผู้ช่วยสอน 

ภาระงาน อัตราค่าตอบแทน
ต่อช่ัวโมง 

รวมเป็นจํานวนเงนิ หมายเหต ุ

หลักสูตรภาษาญีปุ่่นและการสื่อสาร  
 

1 อัตรา 13 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์/ 
รวม 104 หน่วยช่ัวโมง (8 สัปดาห์) 

400 41,600.00 รวมในยอด
งบประมาณเดมิท่ี
คณะอนุมัติแลว้ 
 

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
Mr. Loylounant 
Oudhomyath 
(1 อัตรา) 

 

12 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ x 7 สัปดาห ์ 
รวมเป็นจํานวน 84 หน่วยช่ัวโมง 

400 33,600.00 ขออนุมัติเงิน
เพิ่มเติมจาก
ยอดเงินเดิมท่ีคณะ
อนุมัติแล้ว 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 4.8 การพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2559-2562    
                รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 

2559-2562  ซึ่งประกอบด้วยแผนการลาศึกษาต่อ  แผนการลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  และแผนการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ ทั้งน้ี  ในการพิจารณาการลาศึกษาต่อ และแผนการลาเพ่ิมพูนความรู้ทาง 
วิชาการ ของบุคลากรในหลักสูตรขอให้ประธานหลักสูตรระบุว่าการขออนุมัติดังกล่าวไม่กระทบต่ออาจารย์ในหลักสตูร 

 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

     5.1  รายงานข้อมูลการขยายเวลาศึกษาต่อและรายงานตัวกลบัเขา้ปฏิบัติงาน ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานข้อมูลการขยายเวลาศึกษาต่อและ
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560  ซึ่งมผีู้ขยายเวลาศึกษาต่อ  จํานวน 1 ราย ได้แก่  
นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง  อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ขยายเวลาศึกษาต่อ  ต้ังแต่วันที่ 7  
กันยายน  2559  ถึงวันที ่6 กันยายน  2560 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.2  รายงานผลการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2559  รายนายเสนาะ เจรญิพร   และนาย 
พลวิเชียร  ภูกองไชย     

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559  
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รายนายเสนาะ เจริญพร  และนายพลวิเชียร ภูกองไชย  อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์   
     มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

  5.3  รายงานผลการบันทกึข้อมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559   
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการบันทกึข้อมูล  มคอ.5/มคอ.6  

ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ซ่ึงคณะศิลปศาสตร์ดําเนินการแล้วเสร็จทุกรายวิชา จํานวน  238  รายวิชา 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  5.4  รายงานผลการบันทกึข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการบันทกึข้อมูล มคอ.3/มคอ.4  

ภาคการศึกษาที่ 2/2559  ซ่ึงคณะศิลปศาสตร์ดําเนินการแล้วเสร็จทุกรายวิชา จํานวน  251  รายวิชา 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

5.5  แจ้งผลการพจิารณาหลักสตูร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่  

1/2560 

         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตร ตามมติทีป่ระชุม 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที ่1/2560  เม่ือวันที่  28  มกราคม 2560  โดยท่ีประชุมอนุมัติการปรับปรุง 

แผนการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 

        มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   5.6  การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําป ีพ.ศ.2560     
         รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   แจ้งที่ประชุมทราบการสมัครรางวัลบริการภาครัฐ 

แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2560  ซึ่ง สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติให้แก่หน่วยงานที่
มีความโดดเด่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด  ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยจึงแจ้งว่าหากคณะ สํานัก/หน่วยงานใด  สนใจเข้าร่วม
สมัครรางวัลดังกล่าว สมัครได้จนถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์  2560  

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
      

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
    6.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD)  

            ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD) ว่าคณะจะจัดภายใน 
หรือภายนอกคณะ  ส่วนหัวข้อจะเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์  คาดว่าจะจัดช่วงปิดเทอมเดือน 
มิถุนายน  2560 

  มติที่ประชุม  เห็นควรให้หารือต่อที่ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร ์
   

  6.2 การขออนุมัติลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  

รายนายมิตต  ทรัพย์ผุด  ซึ่งขอลาต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่ 30 มถิุนายน 2560  เป็นระยะเวลา  8  
เดือน  เพ่ือเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ทั้งน้ี  ที่ประชุมเสนอให้
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พิจารณาประเด็นการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรด้วย จะมีผลกระทบ
หรือไม่  และอาจารย์ท่านใดจะเป็นอาจารย์ประจําหลักสตูรแทน 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายมิตต ทรัพย์ผุด  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารจัดการอาจารย์ 
ประจําหลักสูตร 

 
 
 
 
 

      6.3 ฐานข้อมูลเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจําปงีบประมาณ 2560 
           รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบฐานข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ  2560  ซึ่งรวบรวมข้อมูลเงินวิจัยที่บุคลากรภายในคณะได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินโครงการ 
วิจัยและงานสร้างสรรค์  ประจําปีงบประมาณ  2560  จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  จากภายในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 962,600 บาท  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  จากภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน 1,319,635 บาท  รวม 
2,282,23550 บาท  กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน  ซึ่งเมื่อแปลงค่าคํานวณ
ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คณะศิลปศาสตร์ได้คะแนน  4.41 คะแนน 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
    

     6.4  หารือการเชิญเป็นวิทยากรในรายวิชา  
           หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  หารอืที่ประชุมเก่ียวกับการเชิญอาจารย์ในสาขาวิชา
เดียวกันเป็นวิทยากร ว่าสามารถทําได้หรือไม่  สืบเน่ืองจากมีบางรายวิชาเชิญวิทยากรในสาขาเดียวกันมาสอน 
เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของคาบสอนทั้งหมด   และกรณีน้ีเช่นน้ี คณะมีความคิดเห็นอย่างไร   
       มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังน้ี 

1. ผู้ที่ถูกเชิญเป็นวิทยากรในกรณีน้ี ให้นับคะแนนในส่วนช่ัวโมงสอน แต่ไมนั่บคะแนนให้ในการ 
เป็นวิทยากร ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง ครั้งที่  1/2560 

2. แนวปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ 1/2560  ใหเ้ชิญวิทยากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  ได้ไม่ 
เกิน 2 ครั้ง / ภาคการศึกษา (6 ช่ัวโมง)  เว้นแต่ หากเกิน 2 ครั้ง ขอให้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตร  

  6.5  ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ 
        นายจักรพันธ์  แสงทอง  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่ามีอาจารย์หลาย 

ท่านส่งข้อคําถามและข้อเสนอแนะเพ่ือให้ช่วยสื่อสารต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ดังน้ี 
1. การดูแฟ้มเอกสารของประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา บางครั้งล่าช้า จนส่งผลให ้

กระทบต่อการไปราชการ หรือการลา 
2. การเข้าปฏิบัติงานล่าช้าในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขานุการบางคน 
3. สอบถามการจัดทําภูมิทศัน์หน้าโรงละคร ว่าคณะจะถมหรือทํานํ้าพุ 
4. การลงโพสต์ในเฟสบุ๊คคณะศลิปศาสตร์ มีกรณีการประชาสัมพันธ์ผู้สมคัรนายกสโมสร 

นักศึกษา ไม่เป็นกลาง 
5. ความคืบหน้าในการซ่อมกล้องวงจรปิด 
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6. จอโรงละครคณะศิลปศาสตร์ ที่มีขนาด 1:1 เหตุใดจึงไม่เป็น 4:3 ตามมาตรฐานจอฉาย 
ภาพยนตร์ 

7. ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ 
8. เอกสารหรือบันทึกข้อความท่ีเสนอผู้บริหาร  พบว่ามีผู้ที่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่านก่อนให้ 

ผู้บริหารพิจารณา 
9. ขั้นตอนการปิดรายวิชา  ซึ่งมีการปิดรายวิชาบางรายวิชาโดยไม่ผ่านการพิจารณาจาก 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่งานวิชาการสามารถดําเนินการเองได้เลยหรือไม่ 
     มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินการดังน้ี 

     1. การเสนอเรื่องเข้าแฟ้มประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา  ไม่อาจระบุได้ว่าเกิดปัญหาใน 
หลักสูตรหรือสาขาใด จึงมีข้อเสนอแนะว่าหากเป็นการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ  ผู้ขออนุมัติควรเสนอเรื่อง 
แต่เน่ิน ๆ  และประธานหลักสูตร  หัวหน้าสาขาควรตรวจแฟ้มทุกวัน   สว่นการนําเอกสารออกจากแฟ้มน้ัน   รอง 
คณบดีฝ่ายบริหารจะไปสอบถามแนวปฏิบัติจากสํานักงานอีกคร้ัง 
     2. รองคณบดีฝ่ายบริหารจะไปกําชับให้เจ้าหน้าที่สํานักงานเข้าปฏิบัติงานให้ตรงเวลา 
     3. การจัดการภูมิทัศน์หน้าโรงละคร ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอการเสนอแบบจากกองกายภาพ ใช้เงิน 
รายได้คณะในการปรับปรุง 
     4. รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ในฐานะผู้ดูแลจะตรวจสอบและทบทวนเน้ือหาก่อนที่จะ
ให้มีการโพสต์ข้อความในเฟสบุ๊ค รวมถึงปรับลดจํานวนแอดมิน 
     5. กล้องวงจรปิดของคณะหลายตัวหมดอายุแล้ว จากการตรวจสอบพบว่ามีจํานวน 63 จุด ที่ม ี
ความเสี่ยงและจําเป็นต้องติดต้ัง ทั้งน้ี คณะจะพิจารณาติดต้ังในจุดที่มีความสําคัญและจาํเป็นที่สุด  หากมีการปรับ 
แผนและได้รับการอนุมัติแผน 
     6. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  (Spec.) จอฉายภาพในโรงละครน้ัน ได้มีการกําหนด  
Spec. ขนาด 1 : 1 ไว้ก่อนแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีหน้าที่เพียงตรวจรับตาม Spec. ที่ต้ังไว้   เน่ืองจาก 
กระบวนการกําหนด Spec.  ได้ผ่านการพิจารณามาก่อนหน้าน้ี  และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  
     7. คณะอยู่ระหว่างการขยายพ้ืนที่ในการทาํที่จอดรถ 
     8. การเสนอเอกสารถึงผู้บริหาร จะมีการเสนอตามขั้นตอนงานที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน  รองคณบดี 
ฝ่ายบริหารได้กําชับงานธุรการ ให้เสนอแฟ้ม / เรื่อง  โดยตรงไปยังผู้บริหารที่เก่ียวข้องกับเอกสาร  โดยห้ามไม่ให้ผู ้
ที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องอ่านโดยพลการ 
     9. การแจ้งปิด/เปิด รายวิชาจะต้องมีการส่งแบบฟอร์มการขออนุมัติปิด/เปิดรายวิชา  ที่ประธาน 
หลักสูตร/หัวหน้าสาขา  ลงนามอนุมัติก่อนเท่าน้ัน  ห้ามไมใ่ห้งานวิชาการดําเนินการปิด/เปิด รายวิชาโดยพลการ 

 

เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 
 
 
 
 
 

              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                                 (นางสาวพัชรี  ธานี)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ                
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   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2560   เมื่อวันศุกร์ที่  24  มีนาคม  2560 
 
 
 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


