
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  6/2560 

เม่ือพุธที่  26  กรกฎาคม  2560 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักด์ิ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์          กรรมการ 

8.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       กรรมการ 

9.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

10. นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 
2. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    ลาประชุม 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

2.  นางสาววริยาภรณ์  เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

3.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 

5.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี 

6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.20  น.  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 การปรับเปลี่ยนผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารโดยได้แต่งต้ัง  นางธิราพร   
ศรีบุญยงค์  ให้ดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร เน่ืองจากนายนพพร  ช่วงชิง  ขอลาออกจากตําแหน่งรองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร   และแต่งต้ังให้นายนพพร  ช่วงชิง   ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   ต้ังแต่วันที่  1  
กรกฎาคม 2560  เป็นต้นไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2560 
                 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
5/2560  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2560    
     มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2560 
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 

      2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2560 (ลับ) 
                 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
5/2560 (ลับ)  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2560    
                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2560 
(ลับ) 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
       3.1  การเลือ่นการจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร (OD) 
           ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกําหนดจะจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร (OD)  

ประจําปี พ.ศ. 2560  เรื่อง  “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร   และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับกับนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ”  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  น้ัน  เน่ืองจากวิทยากรไม่ว่างในวันดังกล่าว ดังน้ัน  

จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน 

     มติที่ประชุม   รับทราบ 
     

  3.2  การอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
                   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ 

อนุมัติให้ นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์   

ขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาไทย  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ด้วยทุนส่วนตัว   

ต้ังแต่วันที่  7  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่  6  ธันวาคม  2560  เรียบร้อยแล้ว  และอนมุัติให้ขยายเวลาศึกษาเป็น 

ครั้งสุดท้าย  ทัง้น้ี  มหาวิทยาลัยได้เสนอแนะว่าการให้เหตุผลความจําเป็นในการเสนอขอขยายเวลาศึกษา ควรให ้
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เหตุผลที่ไมซ่้ํากับเหตุผลเดิมที่เคยเสนอขอขยายเวลาศึกษา 

         มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

3.3  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการรายนางนรศิรา แสงเทียน             

      นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ  อาจารย์หลักสตูรนิเทศศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่นาง 

นริศรา  แสงเทียน   ได้ขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560   

ถึงวันที่  30  กันยายน  2561  มีกําหนด  1 ปี  น้ัน  บุคคลดังกล่าวขอชะลอการลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความ 

รู้ทางวิชาการไว้ก่อน จนถึงเดือนมกราคม  2561   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.4  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ผูช้่วยสอน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2560   
   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่หลักสูตร 

ภาษาไทยและการสื่อสาร  ได้รับอนุมัติให้จ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน  จํานวน 1 อัตรา  ในภาคการศึกษาที่  1/2560    
โดยมีภาระงานสอน 8-11 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ น้ัน  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ขอเสนอเพ่ิมภาระ 
งานสอน เป็น  8-15  หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
    มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1  การขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณ 

เงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ สงักัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก (หลักสูตร
ภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร)        

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณการ
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีตะวันออก  (หลกัสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร)  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ได้มมีติอนุมติัยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เลขที่ตําแหน่ง 297 เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์   และตัดโอนไปสังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก น้ัน ในการน้ี  จึงใคร่ขออนุมัติเปลี่ยน 

หมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  และขออนุมัติดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จา้ง 

ด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน   โดยวิธีการคัดเลือกเป็นการภายใน  

ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

     1. คุณสมบัติ  
                  1.1 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ ตําแหน่ง อาจารย์สาขา
ภาษาญี่ปุ่น 
                         1.2 ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
                           1.3 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดีติดต่อกันอย่างน้อย 3 รอบการประเมิน  
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            2. วิธีการคัดเลือก   
                  - โดยวิธีการสอบสมัภาษณ์  
            3.  เกณฑ์การคิดคะแนน 
                  - สอบสมัภาษณ์    100  คะแนน    
           4. เกณฑ์การตัดสนิ 
                  - ผู้ที่ได้รบัการคัดเลอืกจะต้องได้ค่าคะแนน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70  โดยเรียงลําดับจากผู้ที่สอบได้
คะแนนสูงลงมาตามลําดับ 
         มติที่ประชุม     อนุมัติ 
 

  4.2  การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับปรญิญาเอกและขอรับการประเมินต่อสญัญา 
จ้าง  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  และนายธวัช  มณีผ่อง                

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง  อาจารย จํานวน 2 ราย  ดังน้ี  

1. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะ 
ศิลปศาสตร์  ตําแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ ณ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึง่บุคคลดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์  เรื่อง “การปรับตัวในการประกอบอาชีพ 
ของคนไทยเช้ือสายจีนในอีสานใต้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม”  และได้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์  เมือ่ 
วันที่ 24 เมษายน 2560  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขวิทยานพินธ์ในการเก็บข้อมูลประกอบ 
การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข   และรอตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย   ดังน้ัน  บุคคลดังกล่าว  จึงขอ 
อนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  ต้ังแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2560  ถึงวันที่ 31 มกราคม  2561 มีกําหนด 6 เดือน  ด้วยทุน 
ส่วนตัว  และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง 

2. นายธวัช  มณีผ่อง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง  
อาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   ณ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2555 บัดน้ี บุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์และปรับแก้ 
วิทยานิพนธ์  เรื่อง “การต่อรองอัตลักษณ์และความรู้ของแพทย์ในโรงเรียนแพทย์”  โดยต้องเขียนและเพ่ิมเติมแนวคิดเพ่ือ 
ความสมบูรณ์ของเน้ือหา   และแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นไปเพ่ือความ 
สมบูรณ์ของงานวิทยานิพนธ์ และเน่ืองจากอยู่ระหว่างการเขียนงานระยะสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้เดินทางกลับจังหวัด 
อุบลราชธานี อีกทั้งรอเอกสารรับรองการทําวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาจึงทําให้ส่งเอกสารขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษา 
ต่อมายังคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีล่าช้า  จึงขออนุมัติให้บุคคลดังกล่าวขยายเวลาศึกษาต่อ   มีกําหนด  
6 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 ด้วยทุนส่วนตัว  และขอรับการประเมินต่อ 
สัญญาจ้าง    

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

  4.3  การขออนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน   และเอกสาร 
ประกอบการสอน เอกสารคาํสอน และสื่อการสอน 

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติค่าเบ้ียประชุมคณะ 
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อนุกรรมการประเมินผลการสอน   และเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน และสื่อการสอน  ตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เบ้ียประชุม พ.ศ. 2559  ดังน้ี 

1. ประธานกรรมการ (บุคคลภายใน)  อัตรา 1,000 บาท 
2. กรรมการ (บุคคลภายนอก)   อัตรา 1,000 บาท 
3. กรรมการ (บุคคลภายใน)   อัตรา    500 บาท 
4. เลขานุการ     อัตรา    300 บาท 
5. ผู้ช่วยเลขานุการ    อัตรา    200 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติ  โดยให้เบิกจ่ายต่อราย 
         

  4.4  การพิจารณากําหนดการประเมินเลือ่นเงินเดือนและเพิ่มคา่จ้าง 2/2560     
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิม 

ค่าจ้าง 2/2560  รายละเอียดดังน้ี 
บุคลากรสายวิชาการ 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2560 
1. บุคลากรสายวิชาการส่งเอกสารหลักฐาน กรอกข้อมูลใน
ระบบประเมิน  

 

ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560 

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

 

ภายในวันท่ี 29 กันยายน 2560 3. หัวหน้าสาขาวิชา นัดประชุมประเมินฯ ระดับสาขา  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 4. ปิดระบบประเมินสายวิชาการ  

วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 
5. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันท่ี 3 – 5 ตุลาคม 2560 

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

 

วันท่ี 6 ตุลาคม 2560 

7. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ รอบท่ี 2 จะมี
ข้ึ น เ ฉ พ า ะ  ก รณี ท่ี มี ข้ อ
ทักท้วงเรื่องคะแนนประเมิน 
จากข้อ 6 

วันท่ี 10 – 11 ตุลาคม 2560 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน  
วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 9. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

ภายในวันท่ี 18 กันยายน 2560 
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กรอกข้อมูลในระบบ
ประเมิน และส่งเอกสารหลักฐาน  

 

วันท่ี 20 กันยายน 2560 
2. ประชุมตรวจแฟ้มประเมินบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

 

วันท่ี 22 กันยายน 2560 
3. ผู้บริหารประชุมประเมินฯบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

 

ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560 

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

 

วันท่ี 26 - 28 กันยายน 2560 

5. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบคะแนน
ประเมินในรายงานแบบสรุปคะแนน เพ่ือยืนยันความ
ถูกต้องของคะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบท่ี
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน 

 

วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 
6. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันท่ี 6 ตุลาคม 2560 

7. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ รอบท่ี 2 จะมีข้ึน
เฉพาะ กรณีท่ีมีข้อทักท้วงเรื่อง
คะแนนประ เมิน  จากการ
ประชุมรอบท่ี 1 

วันท่ี 10 – 11 ตุลาคม 2560 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน  
วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 9. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และให้เพ่ิมรายการกําหนดวันที่เปิดระบบ ทั้งสายวิชาการและสาย 

สนับสนุนวิชาการ 
 

  4.5  การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  

เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์  มีความประสงค์ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2560  เป็น 
ต้นไป  ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา  หรือ
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  พ.ศ. 2540 กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะเป็น
กรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา  และให้เป็นผู้กําหนด ดังน้ี 

1. คุณสมบัติผูท้ี่มสีิทธ์ิเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 
2. ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 
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ลําดับ การดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  คร้ังท่ี  1 

-  เพ่ือพิจารณากําหนดการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ 
 

พฤหัสบดีท่ี 21 ก.ค. 60 

2 ประกาศคุณสมบติัผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอชื่อ  และรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อ พร้อม
ท้ังกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการเสนอชื่อให้ทราบ 
ท่ัวกัน (ก่อนการเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า  7  วัน) 
 

อังคารท่ี 1 ส.ค. 60 

3 ผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อรับและหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ สํานักงานเลชานุการคณะ อังคารท่ี 8 ส.ค. 60 
09.00 – 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  คร้ังท่ี 2 
- เปิดกล่องเสนอชื่อและรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ   
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคณุสมบัติและดําเนินการทาบทาม  ท้ังนี้  

หากมีผู้ตอบรับมากกว่า 1 ราย จะเชิญผู้ตอบรับมาสัมภาษณ์ 
 
 

อังคารท่ี 8 ส.ค. 60 
15.40 – 16.30 น. 

5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการทาบทาม ภายใน   
ศุกร์ท่ี 11 ส.ค. 60 

6 เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ  ไปยังมหาวิทยาลัย ภายใน   
อังคารท่ี 15 ส.ค. 60 

  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.6 การเลื่อนแผนการลาศึกษาต่อ รายนางสาววนัสนันทน์  สุกทน    
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเลื่อนแผนการลาศึกษาต่อ รายนางสาว 

วนัสนันทน์  สกุทน  เน่ืองจากในปีการศึกษา 2560-2561 บุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 
และการสื่อสาร และในช่วงปีดังกล่าวหลักสูตรยังไม่มีแผนรับอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ิมเติม ส่งผลกระทบต่อการ 
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทําให้ไม่สามารถลาศึกษาต่อตามแผนการศึกษาได้ จึงขอเลื่อนแผนการลาศึกษา 
ต่อเป็นปีการศึกษา 2562  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.8 รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน รายไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2560      
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ราย 

ไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2560  โดยงานการเงินเป็นผู้นําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
1. รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน รายไตรมาส ที ่3 ปีงบประมาณ 2560    
2. รายงานเงินหลักสูตรปริญญาตรี 20%  
3. รายงานรายรับ-รายจ่ายของเงินหลักสูตรปรญิญาโท  
4. ค่าไฟฟ้าคณะศิลปศาสตร์ (ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 ถึง เมษายน 2560) 
5. รายงานเงินคงเหลือ  
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและให้ดําเนินการ  ดังน้ี 
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1. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน รายไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2560    
2. ให้ทําหนังสือแจ้งไปยังสาขาวิชาที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งปิดหลักสูตรแล้ว ได้แก่ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  และหลักสูตรสังคมศาสตร์และการพัฒนา ซึ่งหลกัสูตรทั้งสองยังมีเงินคงเหลือ 
ในบัญชี  โดยจะขอให้สาขาวิชาเห็นชอบเพ่ือนําเงินส่วนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินรายได้คณะ  

 

4.9 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผน่ดิน และเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2560   
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และ 

เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2560  โดยให้เบิกจ่ายภายในวันที่ 15 กันยายน 2560  ที่ประชุมเสนอให้ทําหนังสอื 
แจ้งถึงรายบุคคล  หลักสูตร  และสาขาวิชา เพ่ือทราบและเร่งรัดการเบิกจ่าย 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.10   การทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตรผ์ูป้ฏิบัติหนา้ที่ทีมี่ความ 
เสี่ยง ประจําป ี2560 

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ 
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง ประจําปี 2560  เน่ืองจากประกันอุบัติเหตุดังกล่าวจะสิ้นสุด 
ความคุ้มครอง  ในวันที ่5 กันยายน 2560  จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากร 
กลุ่มดังกล่าวข้างต้น จํานวน 12 ราย  ดังรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์  
2. นายจักราวุธ  นิลาศน์  
3. นายธีระยุทธ  ทองบ่อ 
4. นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ 
5. นายฤทธิเดช  วงษ์ปัญญา 
6. นายกมล  โสภาสิน  
7. นายสมชาย  สิริวรรณ  
8. นายศักด์ิสิทธ์ิ  คณะเมือง 
9. นายเปรมสิทธ์ิ  ศรีโพนทอง 
10. นายวิชัย เมทาสิงห์    
11. นายบัวทอง สีเกิด 
12. นายณรงชัย  สิริวรรณ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ทาํประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ของธนาคารกรุงไทย KTB PA อุ่นใจ 1  

เบ้ียประกัน รายละ 1,100 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  13,200 บาท  โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิตคณะศิลปศาสตร ์

 
4.11 การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศกึษาท่ี  3/2559   

         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด ภาคการศึกษาที่  3/2559  
โดยนําเสนอเกรดตามสาขาวิชา ดังน้ี  ภาษาและวรรณคดีตะวันออก  มนุษยศาสตร์  ภาษาและวรรณคดีตะวันตก และ
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สังคมศาสตร์  ซึ่งระดับปริญญาตรี  มจีํานวน 35 รายวิชา  54 กลุม่การเรียน  และระดับบัณฑิตศึกษา มีจํานวน 5 
รายวิชา และขอส่งเกรดช้ากว่ากําหนด 1 รายวิชา ได้แก่ 1421 700 English for Graduate Studies 

มติที่ประชุม   รับรองเกรด  
 

4.12   การขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน / ผู้เกษียณอายุราชการ  สอนในปีการศึกษา 2560   
  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน / ผู ้

เกษียณอายุราชการสอนในปีการศึกษา 2560  รายละเอียด ดังน้ี  

จํานวน ภาระงาน อัตราค่าตอบแทนต่อช่ัวโมง รวมเป็นจํานวนเงนิ
ปีการศึกษา 2560    
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  
อาจารย์ผู้ช่วยสอน 10 อัตรา 15 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ตอ่คน 

225 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาต่อคน 
400 900,000.00

ภาคการศึกษา 1/2560   
หลักสูตรภาษาญีปุ่่นและการสื่อสาร  
อาจารย์ผู้ช่วยสอน 1 อัตรา 13 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ตอ่คน 

195 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาต่อคน 
400 78,000.00

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
อาจารย์ผู้ช่วยสอน 1 อัตรา 10 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ตอ่คน 

150 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาต่อคน 
400 60,000.00

หลักสูตร ป.ตรี และ ป.โท ภาษาไทย  
ผู้เกษียนอายุราชการ 
1 อัตรา 

ป.ตร ี
64 หน่วยช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา 

400 25,600.00

 ป.โท 
24 หน่วยช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา 

400 9,600.00

อาจารย์ผู้ช่วยสอน 2 อัตรา 15 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ตอ่คน 
 

400 180,000.00

  รวมเป็นจํานวนเงนิ 1,253,200.00
                                             (-หนึ่งล้านสองแสนห้าหม่ืนสามพันสองร้อยบาทถ้วน-) 

 

ทั้งน้ี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่าเน่ืองจากผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์สารภี  ขาวดี  จะรายงานตัวกลับเข้ารับราชการในภาคการศึกษา 1/2560 ทําให้หลักสูตรภาษาไทย 
มีอัตราเพ่ิมมากขึ้น  จึงขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน เพ่ิมเพียง 1 อัตรา  

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 
4.13   การขอยกเว้นเงื่อนไขรายวิชา 1421 404 หัวข้อศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษ    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเว้นเง่ือนไขรายวิชา 1421 404  
หัวข้อศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษ  ด้วยหลักสตูรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จะเปิดทําการสอนรายวิชา 1421 404  
หัวข้อศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ ละครเวทีภาษาอังกฤษ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยการเรียนการสอน 
ในหัวข้อละครเวทีภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้ฝึกหลากหลายทักษะ ไม่จําเพาะทักษะที่เรียนผ่านรายวิชา 1421 330  
ภาษาศาสตร์กับการสื่อสาร ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนน้ัน  ดังน้ัน เพ่ือให้การเรียนการสอนวิชา 1421 404 หวัข้อ 
ศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษศึกษาหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
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และการสื่อสาร จึงขออนุมัติยกเว้นวิชาต้องเรียนมาก่อนคือวิชา 1421 330 ภาษาศาสตร์กับการสื่อสาร 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

4.14  การรับรองเกรด ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 เพิ่มเติม    
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2559  

เพ่ิมเติม  ด้วยนายกฤษกร  ไสยกิจ  อาจารย์ประจําวิชา 1447206  สื่อใหม่ ภาคการศกึษาที่ 2/2559  ได้ส่งผลการ 
เรียนให้กับนางสาววริษฐา  โพธ์ิศรี รหัส 5814401731  เน่ืองจากนางสาววริษฐา  โพธ์ิศร ี ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน 
เรียนหลังกําหนด  และบัดน้ีงานทะเบียนกองบริการการศึกษาได้เพ่ิมรายช่ือนางสาววริษฐา  โพธ์ิศรี   เข้าในรายวิชา 
เสร็จสิ้นแล้ว ผูส้อนจึงได้ส่งผลการเรียนให้กับนักศึกษา ทั้งน้ี  การส่งเกรดเพ่ิมเติมดังกล่าวน้ี  ได้รับความเห็นชอบจาก 
หลักสูตร  สาขาวิชา และคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ในคราวประชุมวาระพิเศษ 2/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม  
2560 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เหน็ชอบ และไม่ถือเป็นความผิดพลาดของอาจารย์ผู้สอน 
  
4.15  การพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม (กรณีพเิศษ) ต่อสภามหาวิทยาลัย     

  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอปริญญาเกยีรตินิยม  (กรณีพิเศษ)  
ต่อสภามหาวิทยาลัย  ด้วยหลกัสูตรภาษาอังกฤษและการสือ่สาร  เสนอเรือ่งขอความอนุเคราะห์ให้คณะส่งเรื่องการ 
พิจารณาปริญญาเกียรตินิยม (กรณีพิเศษ) กรณี นายกฤชณรงค์  ศรีนิล ต่อสภามหาวิทยาลัย  เน่ืองจากใช้เวลาเรียน
เกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไว้ในหลักสตูร ซึ่งนักศึกษาย้ายคณะมาจากคณะนิติศาสตร์  และได้รับสญัลักษณ ์ W  
เน่ืองจากถอนรายวิชาจากการตัดสินใจเปลีย่นแปลงวิชาโท  และมผีลการเรียนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร 3.53  โดย
อ้างถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที ่13 ข้อ 66.6 ว่า  
ในกรณีที่นักศกึษาได้รับการเทียบโอนรายวิชาหรือเคยได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาใด  หรือมีระยะเวลาการศึกษา
เกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไว้ในหลักสูตรจะไม่ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับเกียรตินิยม ยกเว้น คณะกรรมการประจาํ
คณะของคณะเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  โดยในเบ้ืองต้นคณะได้แจ้งนักศึกษาทราบว่า  เหตุผล
ประกอบการพิจารณายังไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ   ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555 ข้อ 3  แต่ผูป้กครองของ
นักศึกษาได้เสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมให้เหตุผลเพ่ิมเติมมาอีกคร้ังโดยผ่านหลักสูตร  เพ่ือให้ส่งต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามข้อบังคับฯ ข้างต้น   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอเรื่องไปยังสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

4.16  การแก้ไขข้อมูลการสาํเร็จการศึกษา  กรณี นางสาวจิณณ์  กล้าวิกย์การ   
                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขข้อมูลการสําเร็จการศึกษา   

ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาขอแก้ไขข้อมูลการสําเร็จการศึกษา กรณี  
นางสาวจิณณ์  กล้าวิกย์การ รหัสประจําตัว 5414402868  นักศึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษและการสือ่สาร  ที่คณะ 
ได้รับรองการสําเร็จการศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว  ในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2560  วันที ่16  
มิถุนายน 2560  จากเดิม ภาคการศึกษา 2/2559  เป็น ภาคการศึกษา 2/2558  เน่ืองจากผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าว 
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ได้ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสตูรต้ังแต่ภาคการศึกษา 2/2558  แต่ไม่ได้ทาํการขึ้นทะเบียนบัณฑิตตาม 
กําหนดของมหาวิทยาลัยจึงพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เน่ืองจากไม่ต่อทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนเรียนโดยมิได้ทําการ 
ลาพักการศึกษา/ รักษาสถานภาพ  ทั้งน้ี  นักศึกษาได้ย่ืนคําร้องขอคืนสถานภาพและได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  
2560 โดยใหค้นืสถาพภาพและให้สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ศึกษาครบตามโครงสร้างดังกล่าว  ซึ่งสําเร็จ
การศึกษาอยู่ระหว่างภาคการศึกษา 2/2558  งานทะเบียน ฯ  จึงขอแก้ไขข้อมูลการสาํเร็จการศึกษา 2/2558 โดย 
เสนอให้วันสําเร็จการศึกษา  ในวันที่  29  มกราคม  2559   ซึ่งเป็นวันประกาศผลการเรียนผ่าน reg. ของรายวิชา 
สุดท้ายเพ่ือให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรกําหนด 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 
4.17   การขออนุมัติจ้างอาจารย์  (กรณีเร่งด่วน) 

  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ (กรณีเร่งด่วน) 
ด้วยหลักสูตรการท่องเที่ยว  หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  และหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ขออนุมัติจ้างอาจารย์  
(กรณีเร่งด่วน)  เพ่ือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรละ 1 อัตรา รายละเอียด 
ดังน้ี 

จํานวน ระยะเวลา อัตราเงินเดือน หมายเหตุ 
หลักสูตรการท่องเท่ียว    
1 อัตรา 
นางสาวภัคพิง  สารสนอง 

1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 

หลักสูตรภาษาจีนและการส่ือสาร   
1 อัตรา 
นางสาวปวีณา  แพงสอน 

25 ก.ค. 60 – 31 ก.ค. 61 24,500.-บาท เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์   
1 อัตรา 1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

(แทนตําแหน่ง นางแพรวพรรณ  หอกิจรุ่งเรือง)
 

ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง ในหลายประเด็น ได้แก่   
1. ระเบียบที่เก่ียวข้องในการจ้าง  
2. ภาระงานสอนมีรายวิชาใดบ้าง   
3. การระบุช่ือผู้ที่จะจ้างสามารถกระทําได้หรือไม่ และมีผลงานวิชาการหรือไม่ 

 มติที่ประชุม   ขอให้คณะหารอืวิธีการจ้างอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง 
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ตรงกับคุณสมบัติการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมอ้างอิงระเบียบที่เก่ียวข้องในการ 
ขอจ้างในอัตราดังกล่าว 

 

4.18 – ถอนเรื่อง - 

4.19 การพิจารณารบัรองการสําเรจ็การศึกษา ระดับบัณฑิตศกึษา   
          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษา ระดับ 

บัณฑิตศึกษา  ด้วยนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต   ได้ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา  
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2/2559  จํานวน 1 คน คือ นายทรงวุฒิ  ภัทรไชยกร   สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ    ทั้งน้ี 
ได้ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม  
2560 เรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม   รับรอง 
 

4.20 การขออนุมัติลงทะเบียนเรยีนหลงักําหนด   
               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด   

ด้วยนายสรอรรถ  กลิ่นสุคนธ์  รหัส 5714404599  นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ได้ลงทะเบียนเรียน 
ในรายวิชา 1415341 การแปลไทย – จีน  ในภาคการศึกษา  3/2559  แต่เน่ืองจาก  นักศึกษามีปัญหาภาระค่าใช้จ่าย 
จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันภายในกําหนดระยะเวลา ดังน้ัน เมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา งานทะเบียน กองบริการการศึกษาจึงได้ถอน
รายวิชาที่นายสรอรรถ  กลิ่นสุคนธ์  ลงทะเบียนเรียนไว้  บัดน้ี  นักศึกษาพร้อมที่จะชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
แล้ว จึงได้ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด  และอาจารย์ผู้สอนได้รับรองการเข้าช้ันเรียนให้กับนายสรอรรถ  กลิ่น
สุคนธ์  

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

4.21 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนเรียน 
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระบบการ 

ลงทะเบียนเรียน  ด้วยนางสาวศิริรัตน์  มานะวัน  รหัส 5314402896  นักศึกษาหลักสตูรการพัฒนาสังคม  ได้ 

ลงทะเบียนเรียนวิชา 1421 406 English for Humanity and Social Science  ภาคการศึกษา 3/2559  แต่ 

เน่ืองจากได้ลงทะเบียนเรียนผิดระบบจากระบบเกรด เป็นระบบ Audit  ดังน้ัน  เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนของ 

นักศึกษาถูกต้องตรงตามโครงสร้างหลักสูตร  หลกัสูตรการพัฒนาสงัคม  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน 

เรียนจากระบบ  Audit  เป็นระบบเกรดในรายวิชาดังกล่าวให้กับนางสาวศิริรัตน์  มานะวัน 

      มติทีป่ระชุม   เห็นชอบ 
                     

4.22 การส่งเกรดหลังกําหนด โดยไม่ถือว่าเป็นการส่งเกรดหลังกําหนด ภาคการศึกษาท่ี  
3/2559  

   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการส่งเกรดหลังกําหนด โดยไม่ถือว่าเป็น 
การส่งเกรดหลังกําหนด ภาคการศึกษาที่ 3/2559  ตามท่ีหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  ได้เปิดรายวิชา 
1413493 การฝึกงาน  ในภาคการศึกษา 3/2560  โดยกําหนดฝึกงานครบ 250 ช่ัวโมง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 
น้ัน เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาหลังกําหนดการส่งเกรดในระดับหลักสูตร/สาขา และคณะ ดังน้ัน หลักสูตรภาษาเวียดนาม
และการสื่อสาร จึงขออนุมัติส่งเกรดหลังกําหนดโดยไม่ถือว่าเป็นการส่งเกรดล่าช้าหลังกําหนด 

     มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
                             

4.23 โครงการผลิตตําราและหนงัสือ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  
“ศรีภัทเรศวร” ของนางวรรณพรรธน์ เฟรนซ์   

        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการผลิตตําราและหนังสือ คณะ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง “ศรีภัทเรศวร” ของนางวรรณพรรธน์  เฟรนซ์  จากผลงานวิจัย เรื่อง  
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ศิลปกรรม และประติมานวิทยาที่ปราสาทวัดพู (สปป.ลาว)   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาวัฒนธรรมเอเซียนและโบราณคดีในลุ่มนํ้าโขง  คณะกรรมการวิจัยจึงเสนอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบประสาน
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือขอใบเสนอราคาประกอบการพิจารณาจัดพิมพ์หนังสือ และเสนอให้ออกแบบ
ตราสัญลักษณโ์ครงการผลิตตําราโดยออกแบบลายเส้นเป็นรูปดอกจาน  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์  โดย
คณะได้กันงบประมาณไว้แลว้ จํานวน 200,000 บาท  ทั้งน้ี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ได้หารือเพ่ิมเติมว่าคณะ
จะสามารถนําเงินที่ได้จากการขายหนังสือดังกล่าว เข้าเงินกองทุนของคณะได้อย่างไร  

 มติที่ประชุม   อนุมัติให้ผลิตหนังสือ “ศรีภัทเรศวร” ของนางวรรณพรรธน์  เฟรนซ์  และขอให ้
นายตระการ  ถนอมพันธ์  ช่วยหาข้อมูลเก่ียวกับการนําเงินจากการจําหน่ายหนังสือ เข้ากองทุนคณะ ได้ตามระเบียบ
ราชการ    

 

4.24  สรุปผลประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม   
ประจําปีการศกึษา 2559 และสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
แผนด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2559  

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เสนอที่ประชุมพิจารณา 
สรุปผลประเมนิความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ประจําปีการศึกษา 2559  
และสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปและ 
วัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2559  

            จากรายงานความก้าวหน้าของโครงการไตรมาสท่ี 1 2 และ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-  
มิถุนายน 2560) สรุปผลประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ เป็นดังน้ี 

       - โครงการบริการวิชาการฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจํานวน 7 โครงการ ดําเนินการจัด 
กิจกรรมแล้วเสร็จ 6 โครงการ ส่วนอีก 1 โครงการอยู่ระหว่างจัดกิจกรรม ส่งรายงานผลการดําเนินโครงการ จํานวน   
3 โครงการ ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการดําเนินโครงการ จํานวน 3 โครงการ  

       -  โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจํานวน 6 โครงการ  
ดําเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ 3 โครงการ ส่งรายงานผล 2 โครงการ ส่วนอีก 3 โครงการอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 

       รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

4.25  การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

       ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอช่ือ รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา  เป็นผู้ม ี
คุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   

    มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ  
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  รายงานเก่ียวกับนักเรียนทนุรัฐบาล (สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โครงการ 

พัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
รายนางสาวจริายุ  สินศิริ   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบรายงานเก่ียวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สํานักงาน 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา) โครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)  รายนางสาวจิรายุ  สนิศิริ   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

     5.2   รายงานการดําเนนิงานวิเทศสัมพันธ์ ประจําปงีบประมาณ 2560   
 ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานการดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์  

ประจําปีงบประมาณ 2560  รายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ ผลการดําเนินโครงการ 
1 โครงการรับนักศกึษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน ภายใต้

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบท่ี 1) 

งบประมาณแผ่นดิน   
ผ่านสํานักงานวิเทศ
สัมพันธ์  

440,000 บาท รับบุคลากรชาวต่างชาติ
มาแลกเปลี่ยนจํานวน 2 
คน นักศึกษาจํานวน 11 
คน รวมท้ังสิ้น 13 คน 

2 โครงการรับนักศกึษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน  
(รอบท่ี 2) 

งบประมาณแผ่นดิน   
ผ่านสํานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

100,000 บาท อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

3 โครงการรับนักศกึษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน  
(รอบท่ี 3) 

งบประมาณแผ่นดิน   
ผ่านสํานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

100,800 บาท อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

4 โครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ งบประมาณแผ่นดิน   
ผ่านสํานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

200,000 บาท ส่งนักศึกษาหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวไปฝึกงาน ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 1 คน และ
สิงคโปร์ 1 คน รวมท้ังสิ้น  
2 คน 

5 การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  
ในโครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ 

งบประมาณแผ่นดิน   
ผ่านสํานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

75,000 บาท กําหนดการเดินทาง 
ระหว่างวันท่ี 7-10 
กันยายน 2560 

6 โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ภายใต้โครงการนําร่อง
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

งบประมาณแผ่นดิน   
ผ่านสํานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

48,000 บาท ส่งนักศึกษาหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวไปฝึกงาน ณ 
ประเทศเวียดนาม  
จํานวน  
2 คน 

7 การเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  
ในโครงการนําร่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการ
ระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

งบประมาณแผ่นดิน   
ผ่านสํานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

35,000 บาท กําหนดการเดินทางเดือน
สิงหาคม 2560 

8 โครงการส่งนักศกึษาไปแลกเปลี่ยน  
ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยน
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้) 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

150,000 บาท ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน 
ณ ประเทศสิงคโปร์ 2 คน 
และ ประเทศเวียดนาม 2 
คน รวมท้ังสิ้น 4 คน 

9 ค่าใช้จ่ายสําหรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจําปี
การศึกษา 2559 

เงินรายได้         
คณะศิลปศาสตร์ 

200,000 บาท ครูอาสาสมัครชาวจีน 
จํานวน 2 คน  
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ลําดับ โครงการ/รายการ งบประมาณ ผลการดําเนินโครงการ 
10 ค่าใช้จ่ายสําหรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจําปีการศึกษา 

2560 
เงินรายได้         
คณะศิลปศาสตร์ 

80,000 บาท ครูอาสาสมัครชาวจีน 
จํานวน 2 คน 

11 ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครชาวไทยอเมริกัน เงินรายได้         
คณะศิลปศาสตร์ 

28,300 บาท อาสาสมัครชาวไทย
อเมริกัน 1 คน 

12 โครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ 
National University of Laos และ Hanoi University 

เงินรายได้         
คณะศิลปศาสตร์ 

82,060 บาท  

13 โครงการประสานงานการลงทะเบียนเรียนและรายงานตัว
นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

เงินรายได้         
คณะศิลปศาสตร์ 

33,960 บาท  
 

14 กิจกรรมเทศกาลอาหารนานาชาติ เงินรายได้         
คณะศิลปศาสตร์ 

5,000 บาท  

15 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม เงินรายได้         
คณะศิลปศาสตร์ 

6,500 บาท  

16 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ 

เงินรายได้         
คณะศิลปศาสตร์ 

9,300 บาท  

 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น  1,593,920 บาท  งบประมาณจากมหาวิทยาลัย  จํานวน  
1,148,800 บาท  และจากคณะ จํานวน  445,120 บาท    

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  การปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษา  ซึ่งหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
วิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร  เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรบางท่าน 
จะเกษียณอายุราชการ  และมีแผนลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   ต้ังแต่วันที่  1  สงิหาคม  2560  เป็นต้นไป 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วาระแจ้งเวียน/2560  เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม  2560  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังน้ี 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
1. ผศ.ดร.ชมพูนุท  ธารีเธียร 1. ดร.สุทธินันท์  ศรีอ่อน ท่านเดิมจะเกษียณอายุราชการ 
2. ดร.บุญชู  ภูศรี 2. ดร.บุญชู  ภูศรี คงเดิม 
3. ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ 3. ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ คงเดิม 
4. ผศ.ชญานนท์  แสงศรีจันทร์ 4. ผศ.ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ คงเดิม เปลี่ยนชื่อตัว 
5. นางสาวศุภมน  อาภานันท์ 5. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ ท่านเดิมมีแผนลาศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา 
1. รศ.สมหมาย  ชินนาค 1. รศ.สมหมาย  ชินนาค คงเดิม 
2. รศ.ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์ 2. รศ.ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์ คงเดิม 
3. ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 3. ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ คงเดิม 
4. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา 4. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา คงเดิม 
5. ผศ.ดร.ชมพูนุท  ธารีเธียร 5. ดร.บุญชู  ภูศรี ท่านเดิมจะเกษียณอายุราชการ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
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6.2  - ถอนเรื่อง - 
 

6.3  - นําข้อมูลแจ้งเปน็วาระสบืเนื่อง - 
 

6.4 การรับรองการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2559  
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่  2/2559  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษาขอ 
ความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษา 2/2559  
โดยวันสําเร็จการศึกษา คือ วันสุดทา้ยของการสอบปลายภาคดังกล่าว คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560  ในเบ้ืองต้น  
งานวิชาการได้ดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ 
เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 คน  ดังน้ี 

 

หลักสูตร รายชื่อนักศึกษา  
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 นางสาวพิชญ์จิรา  นาถํ้านาค 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 นางสาวประภัสสร  แสงมาศ 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 นางสาวหทัยภัทร  ฟองงาม 

 

มติที่ประชุม       อนุมัติ 
  

เลิกประชุมเวลา  16.40  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)      (นางสาวพัชรี  ธานี)                    

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ                   
 ผู้จดรายงานการประชุม                                        กรรมการคณะกรรมการประจําคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม      
    

                  
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  7/2560  เมื่อวันศุกร์ที่  18  สิงหาคม  2560 
 
 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


