
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  7/2560 

เม่ือศุกร์ที่  18  สิงหาคม  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. นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 

11. นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

3.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  6/2560 
                 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
6/2560  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2560   โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี 

1. หน้าที่ 3  วาระที่  3.2  แก้ไขมติที่ประชุม จาก “รับทราบ” เป็น  “เห็นชอบ” 

2. หน้าที่ 8  วาระที่  4.8  แก้ไขมติที่ประชุม โดยให้ตัดข้อความ  “และคณะจะได้นําไปจ่ายค่า 

กระแสไฟฟ้าต่อไป” ในวรรคสุดท้ายของมติที่ประชุม ข้อที ่2 ออก   

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  6/2560 
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ     

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  การส่งข้อมูลการวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกําหนดกรอบอัตรากําลังของระดับตําแหน่ง 

สูงขึน้ (ปีงบประมาณ 2560-2561)    
         รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ส่งข้อมูลการวิเคราะห์ค่างานเพ่ือขอ 

กําหนดกรอบอัตรากําลังของระดับตําแหน่งสูงขึ้น  (ปีงบประมาณ 2560 - 2561)  ของบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน   
7 ราย  ได้แก่  นักวิชาการศึกษา 1 ตําแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  1  ตําแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ  1  ตําแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  2  ตําแหน่ง  และบรรณารักษ์  1  ตําแหน่ง  ไปยัง 
กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

    3.2  การขออนุมัติลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด   
รายนายสรอรรถ  กลิ่นสุคนธ์ รหัส 5714404599  นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ซึ่งตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2560  ได้มีมติเห็นชอบการ
ลงทะเบียนหลังกําหนด ภาคการศึกษาที่ 3/2559  ในรายวิชา 1415341 การแปลไทย-จีน ของบุคคลดังกล่าว  แต่
เน่ืองจากหลักสูตรเข้าใจคลาดเคลื่อนในรายวิชา จากที่ถูกต้อง คือ วิชา 1415 351  ไวยากรณ์จีน   

ดังน้ัน เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ถูกต้องตามรายวิชาที่ได้เรียนจริง งานวิชาการจึงขอ 
เปลี่ยนแปลงรายวิชาลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด ใน จากเดิมวิชา 1415341 การแปลไทย-จีน  เป็นวิชา  1415 351  
ไวยากรณ์จีน  ทั้งน้ี  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  ครั้งที่ 7/2560  วันที่ 17 สิงหาคม  
2560 เรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
    4.1  ขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รายนางสาวศุภมน  อาภานันท์          
                รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ราย
นางสาวศุภมน  อาภานันท์  พนักงานมหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ได้
ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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มีกําหนด 3 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที ่20 สิงหาคม 2563 ด้วยทุนส่วนตัว  โดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาศึกษา เดือนละ 30,200 บาท 

         มติที่ประชุม     เห็นชอบ 
 

    4.2  ขออนุมัติขยายเวลาศกึษาต่อและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงาน กรณี ขยาย
เวลาศึกษาต่อนางสาววกุล  นิมิตโสภณ และนางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง                
              รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อและขอรับการ
ประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงาน  จํานวน  2  ราย  ดังน้ี 

1. นางสาววกุล  นิมิตโสภณ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง  
อาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ณ  
Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  
ประจําปี 2557 มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา 
ศึกษาต่อ มีกําหนด 1 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวได้ 
เปลี่ยนหัวข้องานวิจัยส่งผลให้ขอบเขตของงานวิจัยขยายกว้างขึ้น ประสบปัญหาในการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ 
งานวิจัย การทํางานไม่สามารถดําเนินไปตามแผนที่วางไว้ จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการทําวิจัย 
และขอบเขตของการทํางาน ทําให้ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงมีความประสงค์ขอ 
อนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 1 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ด้วยทุน 
ส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา  

2. นางสาวสุวภัทร จันทร์พวง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง  
อาจารย์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ   ณ  
Xiamen University   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ด้วยทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)  มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน 2556  
ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559 และได้รับอนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 1 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน 2559 ถึง 
วันที่ 6 กันยายน 2560 บัดน้ี  บุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์และดําเนินการตีพิมพ์ผลงานวิชาการตาม 
ข้อกําหนดของหลักสูตร และอยู่ระหว่างขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อจาก สกอ. และรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนา 
กําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)  มีกําหนด  
1 ปี  ต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2561 ด้วยทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นางสาววกุล  นิมิตโสภณ  และนางสาวสุวภัทร จันทร์พวง  ขยายระยะ 
เวลาศึกษาต่อ ทั้งน้ี ขอให้แจ้งขั้นตอนการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาให้นางสาววกุล นิมิตโสภณ ทราบเพ่ือให้
ดําเนินการตามข้ันตอน 
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     4.3  การขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเขมร ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพยีรธรรม 
                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเขมร รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   โดยผ่านการประเมินผลการ
สอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560  ซึ่งใช้ระยะเวลาในการประเมินเป็นเวลา  3 
เดือน 15 วัน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้งานบุคคลดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
         

   4.4  การขออนุมัติจ้างและขออนุมัติดําเนินการสอบคดัเลือกพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้  
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์  จํานวน  1 อัตรา     
                รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างและขออนุมัติดําเนินการสอบ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์  จํานวน  1 อัตรา  ตามท่ีนาง
แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการ   โดยจะมีผลต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2560  น้ัน  เพ่ือให้การบริหารจัดการเก่ียวกับ
การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ ทางหลักสูตรนิเทศศาสตร์  จึงมีความประสงค์จะ
เสนอขออนุมัติจ้างและขออนุมัติดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง 
อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนกรอบอัตราที่ว่างลง โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

    1.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547   

    1.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ 
และสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

2. คุณสมบัติพิเศษ 
  2.1 หากมีตําแหน่งทางวิชาการหรือคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับการ พิจารณาเป็น 

พิเศษ 
 2.2 หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจะ 

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  2.3 หากมีประสบการณ์การทาํงานด้านสื่อสารมวลชน ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือด้านการ
สื่อสารการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

   4.5  การขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณและขออนุมัติดําเนนิการเปิดสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้ เข้าสูตํ่าแหน่งพนักงานเงินงบประมาณแผน่ดิน ตําแหน่ง
อาจารย์ภาษาอังกฤษ     
                รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณและขอ
อนุมัติดําเนินการเปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย   ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้  เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานเงิน
งบประมาณมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ  ตามท่ี  นายณัฐสิทธ์ิ   วงศ์จนัทา    พนักงานที่จ้างด้วยเงิน
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งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์  ได้ลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560  น้ัน   เน่ืองจากหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   เปิดกลุ่มการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  ทัง้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและในหลักสูตร
เป็นจํานวนมาก อัตรากําลังของอาจารย์ประจําไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา  แมท้างคณะศิลปศาสตร์จะ
จ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนเพ่ือแบ่งเบาภาระงานสอนของอาจารย์ประจํา แต่อัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตรก็ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาซึ่งเพ่ิมขึ้นทุกปี   เน่ืองจากทางหลักสูตรมีพนักงานในสถาบันศกึษาเงินรายได้
คณะศิลปศาสตร์  จํานวน 8 ราย  และเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน    หลักสูตรภาษาอังกฤษและการ 
สื่อสารจึงขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณและขออนุมติัเพ่ิมงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  และขอ
อนุมัติดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานที่จ้างด้วย
งบประมาณแผ่นดิน   โดยวิธีการคัดเลือกเป็นการภายใน   เพ่ือทดแทนกรอบอัตราของ นายณัฐสิทธ์ิ  วงศ์จันทา   ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. คุณสมบัติ  
1.1 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ ตําแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ 
1.2 ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
1.3 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอย่างน้อยอยู่ในระดับดีติดต่อกันอย่างน้อย 3 รอบการประเมิน  
2. วิธีการคัดเลือก   

     - โดยวิธีการสอบสัมภาษณ ์ 
3.  เกณฑ์การคิดคะแนน 

     - สอบสัมภาษณ์    100  คะแนน 
4. เกณฑ์การตัดสนิ 

      - ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกจะต้องได้ค่าคะแนน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70  โดยเรียงลําดับจากผู้ทีส่อบได้คะแนน
สูงลงมาตามลําดับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 

4.7  การพิจารณากรอบอัตรากําลงั      
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณากรอบอัตรากําลัง  โดยนําเสนอ 

ข้อมูล ดังน้ี 
1) ข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เพ่ือประกอบการพิจารณากรอบอัตรากําลัง  เน่ืองด้วยคณะ 

ศิลปศาสตร์  มนัีกเรียนทุน ประเภทบุคคลทัว่ไป ที่ผิดสัญญา จํานวน 3 อัตรา ดังน้ี  

ชื่อ – สกุล ประเภททุน สาขาวิชาที่ศกึษา  สังกัดสาขาวิชา หมายเหตุ 
1.นางสาวอัจฉรา  ถาบุตร ทุนโครงการพฒันา

อาจารย์วิทยาเขต
สารสนเทศ เพือ่ศึกษา
ในประเทศ ประจําปี 
2545 ของทบวง 
มหาวิทยาลัย (ทุนสกอ.) 
 

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

*วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด 

ผิดสัญญารับทุน 
เนื่องจากไม่สําเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด
และได้ลาออกจาก
การเป็นนักศึกษา 
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2.นางสาวประณีต  แย้มนาม ทุนโครงการพฒันา
อาจารย์ สาขาขาด
แคลนเพื่อศึกษาใน
ประเทศ (ทุน สกอ.) 

สาขาวิชาภาษาเขมร ภาษาและ 
วรรณคด ี
ตะวันออก 

ผิดสัญญารับทนุ 
เนื่องจากลาออก
จากการเป็น
นักศึกษา 

3.นายเสริม  ผลเพิ่ม ทุนโครงการผลิตและ
พัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษา
ร ะ ดั บ  โ ท - เ อ ก  ใ น
ประเทศ ประจําปี 2546  
(ทุน สกอ.) 

สาขาวิชา
มานุษยวทิยา 

สังคมศาสตร์ ผิดสัญญารับทุน
เนื่องจากเปลี่ยน 
แปลงสาขาโดยไม่ได้
รับความเห็นชอบ  
จากต้นสังกัด 

 2)  กรอบอัตราเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  
  - ปี พ.ศ. 2560 จํานวน 3 ตําแหน่ง (ไม่ระบุสาขา) 
  - ปี พ.ศ. 2561 จํานวน 4 ตําแหน่ง (ไม่ระบุสาขา) 
 3)  รายช่ือผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี พ.ศ. 2560  จํานวน 4 ราย ได้แก่  
  

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
1  นางสาวจุฬามาศ  สุวรรณบูล ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนทุ  ธารีเธียร ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์ มนุษยศาสตร ์
4 นายตระการ  ถนอมพันธ ์ สังคมศาสตร์ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังน้ี 
1. ให้จัดสรรกรอบอัตรากําลังนักเรียนทุน ประเภทบุคคลทั่วไป ที่ผิดสญัญา จํานวน 3 อัตรา ให้กับ 

หลักสูตรการทอ่งเที่ยว  หลักสูตรนิเทศศาสตร์  และหลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร  โดยพิจารณาจากความจําเป็น 
เรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. กรอบอัตราอ่ืน ๆ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังต่อไป 
 

4.8  การขออนุมัติเบิกจ่ายคา่อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด 
ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556  ซึ่งมีสาระสําคญัตามข้อ 4 ดังน้ี 

4. สาระสําคญัของเร่ืองหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 

เห็นสมควรปรบัปรุงมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน  2552 ข้อ 1.2 ในส่วนของค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการฝึกอบรมและการประชุม และค่าอาหารใน
การประชุม ใหเ้หมาะสมกับคา่ครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยเห็นควรปรับอัตราเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ส่วนราชการถือ
ปฏิบัติ ดังน้ี 

4.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการฝึกอบรมและการประชุม 

     (1) อบรม/ประชุมในสถานที่ราชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาทต่อมื้อต่อคน 

     (2) อบรม/ประชุมในสถานที่เอกชนเบิกได้ไม่เกิน 50 บาทต่อมื้อต่อคน 
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4.2 ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 120 บาทต่อมื้อต่อคน 

ในการน้ี  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดังกล่าวข้างต้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าอาหาร ให้เป็นไปตาม 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556   
 

4.9  แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการของคณะศิลปศาสตร ์     
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการ

บริหารงานและสวัสดิการของคณะศิลปศาสตร์   ซึ่งคณะได้ร่างระเบียบดังกล่าวโดยอิงตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2558  เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินรายได้
ในการบริหารงานและสวัสดิการของคณะศิลปศาสตร์  มแีนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมคีวามเหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและมีข้อเสนอแนะปรับข้อความ  ดังน้ี 
1. ข้อ 1.1  และ 1.2  ขอให้เพ่ิมเติมข้อความส่วนท้าย “ให้เบิกจ่ายตามจริง” 
2. ข้อ 1.4  ขอใหตั้ดข้อความ “เย่ียมไข้ ๑,๐๐๐ บาท” ซึ่งมคีวามซ้ําซ้อน 
3. ข้อ 1.6  และ 1.8  ขอให้เพ่ิมเติมข้อความส่วนท้าย “ทั้งน้ี  ให้ผ่านความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการประจําคณะ” 
4. ข้อ 4  ขอให้ปรับข้อความเป็น “กรณีอ่ืนทีน่อกเหนือจากน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

ประจําคณะ” 
 

4.10 การทวนสอบผลสัมฤทธิผ์ลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในหลกัสูตร  ประจําปีการศึกษา  2559  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  
ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  เรียบร้อยแล้ว  จํานวน 15  หลักสูตร  ดังน้ี 

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสือ่สาร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 
6.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลกัสตูรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 
7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลกัสตูรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 
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8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2555 
10. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2556 
11. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
12. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2555 
13. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2557 
14. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
15. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.11 การปรบัปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
การเคลื่อนย้ายของอัตรากําลังบางส่วน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

 

                  เดิม               ปรับปรุง หมายเหตุ 
1. นางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจันทร์ 1. นางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจันทร์ คงเดิม 
2. ดร.พรชัย  ศักด์ิศิริโสภณ 2. ดร.พรชัย  ศักด์ิศิริโสภณ คงเดิม (ท้ังนี้ ไม่จ้างต่อ) 
3. นางสาวพัชรี  ธานี 3. นางสาวพัชรี  ธานี คงเดิม 
4. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด 4. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด คงเดิม 
5. ดร.คําล่า  มุสิกา 5. นางนวทิวา  สีหานาม เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและการเคลื่อนย้ายของอัตรากําลังบางสว่น 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
 

4.12  การรับรองการสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2559    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2559   ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2559  โดยวันสําเร็จ
การศึกษา คือ วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค คือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  ในเบ้ืองต้น งานวิชาการได้ดําเนินการ
ตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแลว้   โดยมีผูผ้่านเกณฑ์เง่ือนไขการสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 21 คน  ดังน้ี 
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                         หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 1 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 3 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 4 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 1 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 8 
6. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2 
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 2 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.13  การขออนุมัติแก้ไขเกรดจาก  I  เปน็  B+      

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขเกรดจาก  I  เป็น  B+    
ตามท่ีสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ได้ให้เกรด I ในรายวิชา 1421 302 English for Science and Technology 
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 กับนางสาวอมรา  ชุ่มกลาง  รหสั 5811401688   นักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์   ที่ประสบ
อุบัติเหตุและต้องพักรักษาตัวน้ัน  บัดน้ี  นักศึกษาได้ติดต่อขอสอบเสร็จสิน้เรียบร้อยแลว้   สาขาภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก จึงขอแก้ไขเกรดให้กับนักศึกษาดังกล่าว  จากเดิมเกรด I  เป็น  B+    ทั้งน้ี    การแก้ไขเกรดดังกล่าวได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2560 เมือ่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรยีบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

4.15  การขออนุมัติค่าสอนภาคการศึกษาที่ 3/2559 กรณีหลักสูตรภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร       
  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติค่าสอนภาคการศึกษาที่ 3/2559 

กรณีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ด้วยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสอน 
รายวิชา 1416 102 ภาษาญีปุ่่น 2  ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่  3/2559  ให้กับผู้สอน ทั้งน้ี เน่ืองจากช่วงต้นภาค
การศึกษา จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามจํานวนขั้นตํ่า (10 คน) สําหรับรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดู
ร้อนที่มีสิทธ์ิเบิกจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อนได้  ต่อมานักศึกษาบางส่วนได้ถอนรายวิชา  จึงเป็นเหตุให้จํานวนนักศึกษา 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นตํ่าที่สามารถเบิกจ่ายค่าสอนภาคฤดูร้อนได้ ดังน้ัน หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่า
สอนให้กับผูส้อน ทั้งน้ี  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2560  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบ เน่ืองจากไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติการเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน 

4.16  การขออนุมัติค่าสอนภาคการศึกษาที่ 3/2559  
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าสอนภาคการศึกษาที่ 3/2559  ซึ่ง งาน 

วิชาการได้สรุปค่าตอบแทนการสอนรายวิชา  ที่มีจํานวนนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นตํ่า   ที่สามารถเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 3/2559 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  800,700 บาท (แปดแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
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4.17 การรับรองการส่งเกรด ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 เพิ่มเติม   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส่งเกรด  ภาคการศึกษาที่ 

2/2559 เพ่ิมเติม  ด้วยนางสาวมุกดา  วรพันธ์  รหัส  5617404313  นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์   ได้ย่ืนคําร้อง 
ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในช่วงระยะเวลาการย่ืนลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่  2/2559  จึง
เป็นเหตุให้งานทะเบียน กองบริการการศึกษาเข้าใจผิดว่านักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559  จึงได้
ถอนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/5559  โดยให้เกรด W กับนางสาวมุกดา  วรพันธ์   ซึ่ง 1 ในรายวิชาที่ถอนเป็นวิชา 
1449101-1 การจัดการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน กลุ่ม 1 ทําการสอนโดยนางสาวกันยรัชน์ิ  ศรีจันทร์   บัดน้ี  งาน
ทะเบียนกองบริการการศึกษาได้ปรับคืนสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาที่  2/2559 ให้กับนางสาวมุกดา  วรพันธ์ 
และได้ขออนุเคราะห์ให้คณะส่งผลการเรียนให้กับนักศึกษาเพ่ิมเติม  ดังน้ัน  อาจารย์ผู้สอน  จึงได้ส่งผลการเรียน 
เพ่ิมเติม  โดยให้เกรดนักศึกษาเป็น  C+  ทั้งน้ี  การส่งเกรดเพ่ิมเติมน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 17 สงิหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม   รับรอง 
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรือ่ง  รายชื่อ

วารสารทางวิชาการ  สาํหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบับลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์  2558   

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายช่ือวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2558  จํานวน 13 รายช่ือ ซึ่งงานบุคคลได้แจ้งเวียนบุคลากรสายวิชาการ
และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.2   รายงานผลการศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน รายนายจักรพันธ์  แสงทอง   
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน 

รายนายจักรพันธ์  แสงทอง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์  ซึ่งลาศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ได้รายงานผลการศึกษาประจําปีการศึกษา 2/2559 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.3  รายงานผลการสอบประมวลความรู ้รายนายพุทธราช มาสงค์   
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการสอบประมวลความรู้ รายนาย 

พุทธราช มาสงค์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้  ตําแหน่งอาจารย์  ซึ่งลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยผ่านการสอบ
คุณสมบัติ (Qualifying Examination)  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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5.4  การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ     
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ   

โดยคณะขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านให้ลงเวลาปฏิบัติงานทุกวัน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.5  แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 

ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 มิถุนายน  2560 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติทีป่ระชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที ่5/2560  เมื่อวันที ่24 มิถุนายน  2560  โดยอนุมัติการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ.2560 จํานวน 5 หลักสูตร  ดังน้ี 

1. การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลกัสตูร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2. การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3. การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

      4.   การปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
                          5.  การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  การปฏิบติัตามแนวปฏิบัติการปิดรายวิชา    
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการปิดรายวิชา ซึ่งนาย

จักเรศ  อิฐรัตน์  ได้ทําหนังสอืหารือมายังคณะกรรมการประจําคณะ  โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2560  ตนในฐานะ 
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์  ได้ทําการเซ็นเห็นชอบการเพ่ิมรายวิชาของนักศึกษา โดย
นักศึกษาได้ใหเ้หตุผลว่ารายวิชาเดิมที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ รายวิชา 1449 300 หลักการมัคคุเทศก์ อาจารย์ผูส้อน 
ได้แจ้งการปิดรายวิชา และใหนั้กศึกษาดําเนินการถอน  นักศึกษาจึงต้องลงทะเบียนในรายวิชาใหม่เพ่ือแทนรายวิชาที่
ถอน  จึงได้ตรวจสอบในเบ้ืองต้นพบว่ารายวิชายังไม่ได้มีการแจ้งปิดในระบบ REG. จึงขอหารือที่ประชุมในหลาย
ประเด็น รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  ในการน้ี นางสาวพัชรี  ธานี  อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรท่องเที่ยว ได้ให้ข้อมลูเพ่ิมเติม  

มติที่ประชุม   รับทราบและขอให้อาจารย์ผู้สอนวิชา 1449 300 หลักการมัคคุเทศก์ ทาํบันทึก
แจ้งเหตุผลการดําเนินการดังกล่าว ผ่านประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาต่อไป 

 

6.2 หารือการเปิดสอนรายวิชา 1443 200 กฎหมายกับสังคมของคณะนิติศาสตร ์
     หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  หารือทีป่ระชุมเกี่ยวกับการเปิดสอนรายวิชา 1443 200 กฎหมาย 
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กับสังคมของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ ว่าคณะทราบเรื่องหรือไม่ และจะดําเนินการ 
อย่างไรต่อไป 

มติที่ประชุม     เห็นชอบให้งานวิชาการ ดําเนินการจัดทําบันทึกเพ่ือสอบถามและติดตามไปยังคณะ
นิติศาสตร์  และแจ้งให้คณะนติิศาสตร์ตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษร   

 

 6.3  การจัดสรรเก้าอ้ีสําหรบันักศึกษา 
       นายตระการ  ถนอมพันธ์  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรเก้าอ้ี 

สําหรับนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอ ว่าคณะมีแผนดําเนินการอย่างไร  ในการน้ี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
ได้ให้ข้อมูลว่าคณะได้ดําเนินการบรรจุการจัดซื้อไว้ในแผนงบประมาณประจําปี 2561 เป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว  

มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
6.4  การขยายเวลาศึกษา ราย นายธวัช  มณีผ่อง 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการขยายเวลาศึกษา ราย นายธวัช  มณผี่อง ซึ่งลา 

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมหาวิทยาลัยได้
อนุมัติให้บุคคลดังกล่าวขยายเวลาศึกษา  ครั้งที่ 5  ต้ังแต่วันที่  1  มิถนุายน  2560  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2560  
เป็นระยะเวลา 6 เดือน และขอให้คณะติดตามดูแลการไปศกึษาต่อของบุคคลดังกล่าวให้สําเร็จการศกึษาภายใน
กําหนดระยะเวลา เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.5 หารือการจัดสรรงบประมาณในการเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา และนําเสนอผลงาน

วิชาการ  สาํหรับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  หารือที่ประชุมว่าลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ มสีิทธิได้รับการ 

จัดสรรงบประมาณในการเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา และนําเสนอผลงานวิชาการ เช่นเดียวกับบุคลากรคณะ
หรือไม่  ในการน้ี  คณบดีใหข้้อมูลเพ่ิมเติมว่าคณะได้ร่างระเบียบการใช้เงินที่ครอบคลมุถึงลูกจ้างช่ัวคราวชาว
ต่างประเทศ  เสนอไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว  อยู่ระหว่างรอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ 

มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
 6.6 การซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศที่ได้รับจากกระทรวงพลังงาน 
     นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  หารือที่ประชุมเก่ียวกับการซ่อมบํารุง

เครื่องปรับอากาศที่ได้รับจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งชํารดุมาเป็นเวลานานแล้ว คณะมีการดําเนินการอย่างไร ในการน้ี 
รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งว่าคณะได้แจ้งใหม้หาวิทยาลัยรบัทราบแล้ว และรอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป ส่วน 
คณะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้วยอีกทางหน่ึง 

มติที่ประชุม       รับทราบ 
 
6.7  แผนพัฒนาบคุลากรคณะ 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรคณะ  และจะเสนอฉบับ 

สมบูรณ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในคร้ังต่อไป 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
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 6.8  การจัดงานเกษียณอายุราชการ 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดงานเกษียณอายุราชการ ให้แก่ผู้เกษียณ 

อายุ  ได้แก่  ผูช่้วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท  ธารีเธียร  นางสาวจุฬามาศ  สุวรรณบูล   
และนายตระการ  ถนอมพันธ์  ในวันที่ 7 กันยายน  2560  เวลา  17.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   

มติที่ประชุม       รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  13.00  น. 
 
 


