
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
วาระพเิศษ  1 / 2561 

เม่ือวันศุกรท์ี่  12  มกราคม  2561 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศกัด์ิ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 
7.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 
8.  นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 
9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
10. นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร                 กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้    รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      ลาราชการ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    10.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์   เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   
ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่ม ี-                       

                                                       

ระเบียบวาระที่ 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี    
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เน่ืองจากวาระการดํารงตําแหน่งของศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล  นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึง่จะครบกําหนดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561  และคณะจะต้องเสนอช่ือภายในวันที่ 12 
มกราคม  2561  โดยคุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัย  มีดังต่อไปนี ้

1. เป็นผู้ทรงคุณวฒุิและคุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม 
2. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้แกง่านของมหาวทิยาลัยตามสมควรแก่หน้าที ่
3. ไม่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย   

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เสนอช่ือรองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล  เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

4.2 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และขอรับการประเมินต่อสญัญาจ้าง 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาเอก  และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง รายนายธวัช  มณีผ่อง   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์    ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาและ 
มานุษยวิทยา ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ด้วยทุนสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
พ.ศ. 2555 มีกําหนด 3 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2558  และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา 
ศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 1 มถิุนายน 2558  ถงึวันที่  30  พฤศจิกายน 2560  น้ัน   เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวยังไม่สําเร็จ 
การศึกษา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเขยีนวิทยานิพนธ์และเตรียมตัวเพ่ือสอบประมวลผลความรู้ (comprehensive)  ครั้งที่ 2  
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (อยู่ระหว่างกําหนดวันที่ตรงกันของประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์  
และคาดว่าจะทําการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในเดือนพฤษภาคม  2561  และการย่ืนขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  
มีความล่าช้าเน่ืองจากมีความจําเป็นต้องเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม เน่ืองมาจากการอภิปรายร่วมกับที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 
คณะกรรมการฯ  เกิดคําถามใหม่ เพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมเติมความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์ อีกทั้งประสบอุบัติเหตุใน 
คืนวันที่  24  ธันวาคม  2560  ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและพักฟ้ืน   จึงเดินทางมาทําเรื่องขอขยายเวลาล่าช้า 
ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณี ขอ 
ขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน   ต้ังแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2560  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2561  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
 

4.3  การพิจารณาเกรดรายวิชา 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 82     
      หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกรดรายวิชา 1411 

101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  กลุม่ 82 (CP-ALL)  ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่  6  พฤศจกิายน   2560 
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ถึงวันที่  4  มกราคม  2561  ทั้งนี้  ผ่านการรบัรองจากหลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 
ตะวันออกแล้ว  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
4.4  การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน  ของสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   

ภาคการศึกษาที่  2/2560 
      หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้าง 

อาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน  ของสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ภาคการศึกษาที่  2/2560 เน่ืองจากนาย 
สุทธินันท์  ศรอ่ีอน  พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร ได้ปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2560 และได้ผา่นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ  เพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานประจํา  จึงมีผลทําให้ไม่สามารถต่อสัญญาจ้างได้  ซึ่งสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2561 
ดังน้ัน หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก จึงเห็นควรให้พิจารณาจ้างนาย
สุทธินันท์  ศรอ่ีอน   เป็นอาจารย์พิเศษ/ผูช่้วยสอน  รับผิดชอบสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560  จาํนวน 10 ช่ัวโมง/
สัปดาห์  จนสิน้สุดภาคการศึกษา 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่ม ี-                       

   
ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 ข้อคาํถามจากบุคลากร 
     นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  หารือที่ประชุมว่ามีข้อคําถามจากบุคลากรใน  

2 ประเด็น ดังน้ี  
1. สอบถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก 
2. กําหนดการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  

ในการน้ี  ประธานได้แจ้งว่าคณะมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ 
ให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จึงขอชะลอการจัดสรรทุนการศึกษา
และการจัดประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  จะสามารถจัดประชุมได้ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561  เน่ืองจาก
จะมีการปรับแผนและงบประมาณในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 

   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.2 แจ้งการจัดซ้ือเก้าอ้ีเพื่อใช้ในห้องเรียน 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะสามารถจัดซื้อเก้าอ้ีเพ่ือใช้ในห้องเรียนได้ 

ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.3 ความคืบหน้าในการแตง่ต้ังอาจารย์พลศึกษา และอาจารย์ศิลปะการแสดง เป็นคณะ 
กรรมการหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   

     หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   หารือที่ประชุมเก่ียวกับความคืบหน้าในการแต่งต้ังอาจารย์ 
พลศึกษา และอาจารย์ศิลปะการแสดง  เป็นคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ส่งหนังสือถึงหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา ใหส้่ง 
รายช่ือสาขาวิชาละ 2 คน  เพ่ืองานวิชาการจะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
  6.4 การออกแนะนาํเพื่อประชาสัมพันธ์หลกัสูตรของคณะศิลปศาสตร ์
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยตรงตาม
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งขณะน้ีงานวิชาการคณะอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับ 
โรงเรียนต่าง ๆ ผลการประสานงานเป็นอย่างไรงานวิชาการจะแจ้งให้หลกัสูตรต่าง ๆ ทราบอีกคร้ัง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา    10.40  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                               (นางธิราพร  ศรีบุญยงค์)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ               

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  19  มกราคม  2561 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
                                  ประธานกรรมการ  


