
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  4 / 2560 

เม่ือพฤหัสบดีที่  18  พฤษภาคม  2560 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  7  ชั้น  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นายนพพร  ช่วงชิง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

6.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์          กรรมการ 

8.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       กรรมการ 

9.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

10.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 

11.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ติดราชการ 

 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางสาววริยาภรณ์  เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

2.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นางวิศรุตา  เฟอร์รารา   อาจารย์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 การประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับยุทธศาสตร์การกํากับดูแลและสนับสนุน 

สถาบันอุดมศึกษา (Reprofiling) ด้านการผลิตบัณฑิต  
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ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมความ 
คิดเห็นเก่ียวกับการปรับยุทธศาสตร์การกํากับดูแลและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา (Reprofiling) ด้านการผลิตบัณฑิต  
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เพ่ือสร้างความเข้าใจและหารือร่วมกันถึงแนวทางการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต  
เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสตูร และการผลติบัณฑิตตามความถนัด  และในวันที่ 23  พฤษภาคม 2560   
มหาวิทยาลัยจะเชิญหลักสูตรต่าง ๆ เข้าประชุมหารือร่วมกันในประเด็นความซ้ําซ้อนของหลักสูตรของแต่ละคณะวิชา  
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตบัณฑิตสําหรับหลักสูตรที่ดําเนินการไม่บรรลตุามแผนงานที่หลักสูตรกําหนด 
                        มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2560 
                ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
3/2560  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2560   โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี 

       หน้าที่ 4  วาระที่  4.4  ให้เพ่ิมเติมข้อความในมติที่ประชุม  เป็นดังน้ี “รับทราบ  และเห็นชอบ 

ให้งานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายคณะฯ  อีกคร้ัง   และเสนอใหท้ี่ 

ประชุมพิจารณาในคร้ังต่อไป” 

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 3/2560 
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 
 

                  2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  3/2560 (ลับ) 

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 3/2560 
(ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข 
 

                 2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วาระพิเศษ 1/2560 

                      มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
1/2560  โดยไม่มีแก้ไข 
 

    2.4  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วาระพิเศษ 2/2560 
                      มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
2/2560  โดยไม่มีแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  การขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน รายนางสาวธัญพร  บุตรแสน 

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่นางสาวธัญพร  บุตรแสน   ตําแหน่ง 

อาจารย์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขา  Interdisciplinary  Gender  Studies  ณ  

มหาวิทยาลัย Ochanomiz  ประเทศญี่ปุ่น  ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560  และอยู่ระหว่าง 

ดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  มีกําหนด  6  เดือน  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  
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2560  ได้แจ้งความประสงค์ขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน    โดยยังไม่สําเร็จการศึกษา  ต้ังแต่วันที่  1  

พฤษภาคม  2560  ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้งานบุคคลดําเนินการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 

รายงานตัวกลับกรณียังไม่สําเร็จการศึกษา  น้ัน  ในการน้ี  นางวิศรุตา  เฟอร์รารา  ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและ 

การสื่อสาร  ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดการลาศึกษาของบุคคลดังกล่าว  โดยแจ้งว่ามีผลการศึกษาที่ได้รับ 

การรับรองจากประธานสาขาวิชา  ว่าบุคคลดังกล่าวมีความสามารถจะเรียนให้จบในหลักสูตรได้ตามเง่ือนไขเน่ืองจากมี 

ความก้าวหน้าการศึกษาและยังอยู่ในเง่ือนไขการจบปริญญาเอก ดังน้ี 

1. ศึกษาภาคทฤษฎีและได้รับอนุมัติให้จบการศึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยมีเวลาส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายใน 3 ปี หลังจากอนุมัติจบภาคทฤษฎี  

2. คงเหลือการตีพิมพ์ 1 บทความและเสียค่าธรรมเนียมสําหรับการเข้าสอบ 
ซึ่งหลักสูตรมีความต้องการให้อาจารย์กลับมาปฏิบัติงาน   เน่ืองจากในปัจจุบันหลักสูตรภาษา 

ญี่ปุ่นและการสื่อสาร  มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  ที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันเพียง  5 คนเท่าน้ัน  

จึงทําให้มีภาระงานสอนจํานวนมากและขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน  ประกอบกับมีความต้องการจากหลักสูตรอ่ืนให้เปิด 

รายวิชาภาษาญี่ปุ่น  เช่น  หลักสูตรการโรงแรม  และวิชาเลือกเสรี ในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ดังน้ัน  เพ่ือให้หลักสูตร 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารสามารถรองรับความต้องการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  จึงมีมติเห็นชอบให้นางสาวธัญพร บุตรแสน  เสนอเรื่องขออนุมัติรายงาน 

ตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน โดยที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาและให้ทําวิทยานิพนธ์ สอบป้องกัน และเขียนบทความให้แล้วเสร็จ 

ครบถ้วนตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย Ochanomiz  และให้บุคคลดังกล่าวทําแผนการศึกษาเพ่ือสําเร็จภายใน  3  ปี    

ในขณะปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรายงานตัว 

กลับดังกล่าว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นางสาวธัญพร  บุตรแสน  รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2560  โดยให้งานบุคคลเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

    3.2  การเพิ่มแผนพัฒนาบคุลากร   

         รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ได้เสนอ 

แผนพัฒนาบุคลากร  กรณีการลาฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย  เพ่ิมเติมแล้วและคณะได้ปรบัแผนพัฒนาบุคลากรให ้

ครอบคลุมทุกด้าน  ได้แก่  การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  การลาศึกษาต่อ   การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ   

และการลาฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย  

                 มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

 

   3.3  การพิจารณาร่างแนวปฏิบัติการยืมและคนืเงนิทดรองราชการ  คณะศิลปศาสตร์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างแนวปฏิบัติการยืมและคืนเงินทดรองราชการ   

คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งงานการเงินได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เรียบร้อยแล้ว 
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รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม      เห็นชอบให้งานการเงิน  ตรวจสอบอีกคร้ังเก่ียวกับการอ้างอิงระเบียบกระทรวง 

การคลัง  

 
ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

      4.1  การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รายผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี 
ขาวดี        

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก รายผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี  ขาวดี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ คณะ         
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สาขาภาษาไทย 
(เน้นคติชนวิทยา) รุ่นปีการศึกษา  2554  มีกําหนด 3  ปี  ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 
และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน  ต้ังแต่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วย
ทุนส่วนตัว บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้วิเคราะห์เน้ือหาในวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการแก้ไข เตรียมทํา
รูปเล่มส่งคณะกรรมการสอบ รอสรรพ์วิทยา รอใบตอบรับบทความ ฉบับที่ 2 และสอบจบ  ในการน้ี  บุคคลดังกล่าว
จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 2 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 ด้วยทุนส่วนตัว 
         มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   4.2  การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญา
จ้าง จํานวน 5 ราย 

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง จํานวน 5 ราย  ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ เถาถวิล   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณ 
แผ่นดิน  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาเอก พ.ศ. 2555 มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และได้รับอนุมัติ 
ให้ขยายเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม 2560 แต่เน่ืองจากมีอุปสรรคในการ 
สํารวจข้อมูลภาคสนาม ทําให้ไม่สามารถสาํรวจข้อมูลได้ตามท่ีวางแผนไว้ แต่ขณะนี้ได้สํารวจข้อมูลภาคสนามเสร็จแล้ว  
กําลังวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนดุษฎีนิพนธ์   ในการน้ี  บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  
มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560   

2. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้  ตําแหน่ง  
อาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลาศกึษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรการสอน  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วย 
ทุนส่วนตัว มีกําหนด 3 ปี  ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา 
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ศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  น้ัน  เน่ืองจากบุคคล 
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดลองใช้หลักสูตรและเก็บรวบรวมผลการทดลองใช้หลักสูตร    ในการน้ี   จึงใคร่ขออนุมัติ 
ขยายเวลาศึกษาต่อ  มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 ด้วยทุน 
ส่วนตัว 

3. นางสาวสกุลพรรณ  โพธิจักร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้  ตําแหน่ง  อาจารย์   
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
ศาสตร์   ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554  ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557  และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ มี 
กําหนด 6 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนส่วนตัว  บัดน้ี บุคคลดังกล่าว 
ได้เขียนวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “Discourse of Mekong Karaoke Girls” และอยู่ระหว่างการดําเนินการ ดังน้ี 

       1. กําลังอยู่ระหว่างการเขียนเน้ือหาการวิเคราะห์โดยอาศัยแนวคิด Discourse Historical 
Analysis ของคาราโอเกะเลียบชายแดน อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

       2. กําลังอยู่ระหว่างการเขียนอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมของสาวคาราโอเกะ
ในลุ่มนํ้าโขง โดยอาศัยกรอบแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม Capitalism and Patriarchy 

       เพ่ือให้การเขียนวิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จึงใคร่ขอขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ด้วยทุนส่วนตัว 

4. นายวิเชียร  อันประเสริฐ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน   ตําแหน่ง  
อาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  หลักสูตร Doctor of Philisophy Program in Social Science  
(International Program)  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มีกําหนด  3  ปี  ต้ังแต่วันที่  1 มิถุนายน 2555  ถึงวันที่ 31  
พฤษภาคม 2558 และได้ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31  
พฤษภาคม 2560 โดยได้รับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557  
บัดน้ี บุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ์ ทั้งน้ี การ 
จบการศึกษายังคงเหลือขั้นตอน  ดังน้ี   1) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   2) การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร 
ต่างประเทศ   และ 3) การนําเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ   ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ  6  เดือน ในการน้ี  
จึงใคร่ขอขยายเวลาศึกษาต่อและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง  กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ  มีกําหนด  6  เดือน   
ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  ด้วยทุนส่วนตัว 

5. นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน   ตําแหน่ง 
อาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต 
ศาลายา  มีกําหนด 3 ปี  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2559  ด้วยทุนส่วนตัว  และได้รับ 
อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน  ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2560  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560   
เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้การเรียนสําเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ ใน 
การน้ี จึงใคร่ขอขยายเวลาศึกษาต่อและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง มีกําหนด 6 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  



 
 

6 

มติที่ประชุม  อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญา 
จ้าง  จํานวน 4 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ เถาถวิล  นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์  นางสาวสกุลพรรณ โพธิจักร 
และนายวิเชียร อันประเสริฐ  ส่วนรายนางสาวสุธิดา  ตันเลิศ    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ขอตรวจสอบเอกสาร 
การศึกษาอีกคร้ัง  และจะนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในคร้ังต่อไป 
  

  4.3  การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับปรญิญาเอกโดยใช้เวลาบางส่วน (ทุกวันศุกร)์   
นางสาวอรญัญา บุทธิจักร และนายเชาวนันท์  ทะนอก            

            รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกโดยใช้เวลาบางส่วน (ทุกวันศุกร์)  นางสาวอรัญญา บุทธิจักร และนายเชาวนันท์  ทะนอก รายละเอียด 
ดังน้ี 

1. นางสาวอรัญญา บุทธิจักร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  
ตําแหน่ง อาจารย์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) มีกําหนด 3 ปี  ต้ังแต่วันที่ 10  
มิถุนายน 2559  ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  โดยได้รับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2556 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 10  
ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้สอบผ่านโครงดุษฎีนิพนธ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม  
2559 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เรื่อง “ผลของการฝึกโปรแกรมโยคะร่วมกับฟิตบอลต่อสมรรถภาพทาง 
กายและสัดส่วนของร่างกายในผู้หญิงที่มีภาวะนํ้าหนักเกินและอ้วน (The effects of Yoga with Fit ball training  
program on physical fitness and body composition in overweight and obese women)  ขณะนี้อยู่ 
ระหว่างแก้ไขปรับปรุงรูปเล่มเพ่ือเตรียมสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์   ในการน้ี    
จึงขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) มีกําหนด 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน  
2560  ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2560  

2. นายเชาวนันท์ ทะนอก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง  
อาจารย์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขา 
สุขศึกษาและพลศึกษา แขนงวิชาการบริหารพลศึกษาและการกีฬา ณ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีกําหนด 3 ปี  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยได้รับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปะ 
ศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2556 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6  
เดือน  ต้ังแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559  ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ด้วยทุนส่วนตัว บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้ผ่านการเรียน 
ครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 55 หน่วยกิต  และผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  
แล้ว ขณะนี้ได้ผ่านการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และอยู่ในกระบวนการทําดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ 
บริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการน้ี จึงขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์)   มีกําหนด  6  เดือน   ต้ังแต่วันที่  
10 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ด้วยทุนส่วนตัว  

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
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  4.4  - ถอนวาระ - 
 

    4.5  - ถอนวาระ - 
 

  4.6  พิจารณาร่างประกาศ เรื่อง ทนุการศึกษา สาํหรบัอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาเอก  พ.ศ.... 
                         รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษา สําหรับ
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ....   ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ เสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 
2559 - 2562 เพ่ือเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2560  ในวันที่ 9 มกราคม 
2560 น้ัน  อธิการบดีมีความเห็นให้ปรับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559 - 2562  โดยปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมจาก   (-ร่าง-) หลักเกณฑ์
เดิม ในประเด็นดังต่อไปน้ี เพ่ือนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (กบม.)  และสภามหาวิทยาลยั
ต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม   

  มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณบดีหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (กบม.)  
ในประเด็นคุณสมบัติของผู้มีสทิธ์ิรับทุน  ดังน้ี 

1. เสนอให้พิจารณาปรับลดผลการศึกษาระดับปริญญาโท  จาก 3.50  เป็น 3.25  หรือให้ 
เป็นไปตามที่หลักสูตรทีผู่้สมคัรเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกกําหนดไว้ 

2. เสนอให้พิจารณาให้ผู้ทีล่าศึกษาต่อบางส่วน สามารถสมัครรับทุนได้ 

 4.7  การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก           
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันออก  เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
จะครบวาระการดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงขอเสนอ 
ขั้นตอนและวิธีการสรรหา ดังน้ี 

ลําดับ การดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที ่ 1 

-  เพ่ือพิจารณากําหนดการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ 
พฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. 60 

2 ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือ  และรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเสนอ
ช่ือ พร้อมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอช่ือให้ทราบ 
ทั่วกัน (ก่อนการเสนอช่ือ ไม่น้อยกว่า  7  วัน) 

พฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 60 

3 ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือรับและหย่อนบัตรเสนอช่ือ ณ สํานักงานเลชานุการคณะ พฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย. 60 
09.00 – 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที ่2 
- เปิดกล่องเสนอช่ือและรวบรวมรายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ   
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติและดําเนินการ

ทาบทาม  ทั้งน้ี  หากมผีู้ตอบรับมากกว่า  1  ราย  จะเชิญ
ผู้ตอบรับมาสัมภาษณ์ 

พฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย. 60 
15.40 – 16.30 น. 
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5 ผู้ได้รับการเสนอช่ือตอบรับการทาบทาม ภายใน   
อังคารที่ 13 ม.ิย. 60 

6 เสนอช่ือผู้ได้รับการสรรหาฯ  ไปยังมหาวิทยาลัย ภายใน   
ศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 60 

 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

 4.8  การตรวจสุขภาพประจําปีกับโรงพยาบาลคา่ยสรรพสิทธิประสงค ์    
              รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการตรวจสุขภาพประจําปีกับโรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิประสงค์  โดยโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้เสนอรายการตรวจสุขภาพประจําปีมายังคณะ 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร หาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป 
 

 4.9  รายงานการเงนิรายไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการเงินรายไตรมาส ที่ 2  ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2560  ข้อมลู ณ วันที่  31  มีนาคม  2560  โดยงานการเงินเป็นผู้นําเสนอข้อมูล รายละเอียดดัง 
เอกสารประกอบการประชุม 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานการเงิน  และมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. เพ่ือลดรายจ่ายด้านค่าไฟฟ้า คณะจะดําเนินการติดประกาศหน้าห้องเรียน  เพ่ือขอความร่วมมือ 

ให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า  
2. ขอให้เปิดเคร่ืองปรับอากาศเม่ือมีการจัดการเรียนการสอน  ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปิดเคร่ือง 

ปรับอากาศ ระหว่างพักกลางวัน กรณีไม่มกีารขอใช้ห้อง 

     4.10  การขออนุมัติเพิม่กิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2560   

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเพ่ิมกิจกรรมโครงการบริการ 
วิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  (ไมใ่ช่งบประมาณแผ่นดิน)  
จํานวน 4 โครงการ  รายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ การศึกษาและพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็ก
และเยาวชนแบบบูรณาการ
ระดับจังหวัด: อุบลราชธานี 

เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนการทํางาน
ด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการทั้ง
ในระดับท้องถิ่นและจังหวัดอุบลราชธานี 
และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่สร้างสรรค์
สําหรับเด็กและเยาวชน 

นายทรงพล  
อินทเศียร  

2 Mobilizing Local and 
Traditional Knowledge on 
Fishing Livelihoods: Fishers 
Knowledge about the 

เพ่ือนําเสนองานวิชาการว่าด้วยความรู้
ท้องถิ่นด้านประมงพ้ืนบ้านในสามลุ่มนํ้า
หลักของโลก ได้แก่ ลุ่มนํ้าโขง ลุ่มนํ้า 
อะเมซอน และลุ่มนํ้าแมคแคนซี ่

รศ.กนกวรรณ  
มะโนรมย์ 
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Impacts of the Pak Mun 
River Hydro Dam 

3 การส่งเสริมการศึกษาสําหรับ
เด็กข้ามชาติโดยอาสาสมัคร
นักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (ครูข้ามชาติ)  
ประจําปีงบประมาณ 2560  

เพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้แก่เด็กข้ามชาติ  และเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้สังคมพหุ
วัฒนธรรม เคารพในคุณค่าศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน มี
จิตอาสาและสาํนึกที่ดีต่อสังคม
สาธารณะ 

นางสาวณัฏฐ์ชวัล  
โภคาพานิชวงษ์ 

4 การประมงพ้ืนบ้านในแม่นํ้า
สาขาแม่นํ้ามูล 

เพ่ือนําเสนอข้อมูลผลการวิจยัแก่ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย และเพ่ือหารือแนวทางการ
จัดการทรัพยากรนํ้าสาขาเพ่ือรักษา
ระบบประมงพ้ืนบ้าน 

รศ.กนกวรรณ  
มะโนรมย์ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

     5.1  รายงานสถานภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2559  จํานวน  4  ราย              
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานสถานภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2559  
จํานวน  4  ราย  ดังน้ี 

1. นางสาวณัฏยา ศรีศักดา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง อาจารย์  

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร 

ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี  ขาวดี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา  ได้รับอนุมัติให้ลา 
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนเรียนดี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สาขาภาษาไทย (เน้นคติชนวิทยา)  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเขียน 
วิทยานิพนธ์ 

3. นางนวทิวา สีหานาม  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน   ได้รับ 
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  ณ  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ขณะนี้รอการตอบรับอนุมัติ 
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ 

4. นายกันตพัฒน์  ตรินันท์  พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับ 
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ด้วยทุน 
ส่วนตัว  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์   

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
    6.1  โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ  สําหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

                รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการฝึกอบรมภาษา 

ต่างประเทศ  สําหรับอาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และบุคคลท่ัวไป  ซึ่งจะจัดฝึกอบรม  

5  หลักสูตร  ดังน้ี 

       1.  หลกัสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ จํานวน 3 หลักสูตร  ได้แก่    Intensive Grammar   

Better  Pronunciation  และ Enlarge Your  Vocabulary   

       2.  หลกัสูตรสนทนาภาษาจีนเบ้ืองต้น   

       3.  หลกัสูตรสนทนาภาษาเวียดนามเบ้ืองต้น   

       ทั้งน้ี  จะจัดระหว่างวันที่ 19 มถิุนายน  2560  ถึงวันที่ 5  กรกฎาคม  2560  และคณะจะได้ 

ดําเนินการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมดังกล่าวต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

      6.2  การจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร (OD) 

           ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร (OD) ในช่วงปิดภาค
การศึกษา  โดยจะจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธคณะ  และมกิีจกรรมให้
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับบุคลากรสายวิชาการ  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

     มติที่ประชุม  รับทราบ 

      
        

เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 
 
 
 
 
 

              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                                 (นางสาวพัชรี  ธานี)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                        กรรมการคณะกรรมการประจําคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม      
                      

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2560  เมื่อวันศุกร์ที่  16  มิถุนายน  2560 
 
 
 
 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


