
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  2 / 2561 

เม่ือวันศุกรท์ี่  16  กุมภาพันธ์  2561 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

6.  นายคําล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 

10. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   ติดราชการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักด์ิ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ลาราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

2.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.  นายสมภพ  โสพัฒน์    อาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.50  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์   เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 การลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะศลิปศาสตร ์

            

      ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ย่ืนเร่ืองขอลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
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ต้ังแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2561  ในระหว่างน้ีมหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการสรรหาคณบดีคนใหม่    โดยจะมีการ
เสนอช่ือในวันที่  8  มีนาคม  2561  เวลา  09.00 – 16.00 น.  ณ  สํานักงานเลขานุการ  คณะศลิปศาสตร์   ทั้งน้ี  
หากผู้มีสิทธิเสนอช่ือเดินทางไปราชการหรือลาราชการในวันเสนอช่ือ  สามารถเสนอช่ือล่วงหน้าได้  ในวันที่  6 - 7 
มีนาคม 2561 ณ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี   

                        มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

1.2 การแต่งต้ังรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสงัคมศาสตร ์
             ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค  ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้า 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์   ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2561  น้ัน  เน่ืองจากขณะน้ีอยู่ระหว่างการสรรหาหัวหน้าสาขา  
จึงได้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา  ให้เป็นรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ 1   
กุมภาพันธ์  2561  ถึงวันที่  30  เมษายน  2561  

                        มติที่ประชุม    รับทราบ 
                 

ระเบียบวาระที่ 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  1/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
1/2561  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2560   โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี 

1. หน้าที่ 4 วาระที่ 4.4  ปรับมติที่ประชุมเป็นดังน้ี  “เห็นชอบการแก้ไขเกรด  และถือเป็น 
การทําเกรดผิดพลาดของอาจารย์ผู้สอน 
                        2.  หน้าที่  5 วาระที่  4.6  แก้ไขมติที่ประชุม จาก “เห็นชอบ...” เป็น “เห็นควร…”  
                        3.  หน้าที่  5 วาระที่  4.8  แก้ไขข้อความจาก “คณะศิลปศาสตร์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย...” 
เป็น “คณะศิลปศาสตร์ ไม่ต้องสมทบค่าใช้จ่าย...” 
               มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2561 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  1/2561 (ลับ) 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
1/2561  (ลับ)  เมื่อวันที่ 19  มกราคม  2561 

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
1/2561 (ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข 

 
    2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์  วาระพเิศษ  2/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
2/2561  โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี 

1. หน้าที่  2  วาระที่  4.2  ตัดคําว่า “และ” ซึ่งมีการใช้ซ้ําซ้อนกัน 

               มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 
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2/2561  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  ข้อมูลแผนความต้องการให้บคุลากรลาศึกษาต่อเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนา 

บุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 2561-2564 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งให้คณะดําเนินการจัดทําข้อมูล 

แผนความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาต่อ   ในระยะ  4 ปี  เพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย  
อุบลราชธานี   ประจําปี   2561-2564  น้ัน   คณะได้ขอข้อมูลจากสาขาวิชาเก่ียวกับแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว 
ซึ่งสาขาวิชามนุษยศาสตร์   ได้ส่งข้อมูลครบทุกด้าน  ได้แก่ การลาศึกษาต่อ การเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ  และการลา 
เพ่ิมพูนความรู้   ดังน้ัน   เพ่ือให้คณะมีข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากรครบทกุด้าน   จึงขอให้ทุกสาขาวิชาส่งข้อมูลมายัง 
คณะอีกคร้ัง 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

3.2  การจ้างอาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน  ของหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  และหลักสูตร 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสัญญาจ้างนายสุทธินันท์  ศรีอ่อน  อาจารย์ 

ประจําหลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร   และนางสาวสร้อยสุดา   สุวรรณะ     อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษา 

เวียดนามและการสื่อสาร จะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เน่ืองจากไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

ดังน้ัน  คณะจะจ้างอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์พิเศษ / ผู้ช่วยสอน  ต้ังแต่วันที่  1  มีนาคม  2561  โดยสอนใน 

ภาคการศึกษาที่  2/2560   จนสิ้นสุดภาคการศึกษา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

3.3 ความคืบหน้าเก่ียวกับการชะลอการรบันักศึกษา  หลักสูตรประวัติศาสตร์   และหลักสูตร 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา   

     นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  สอบถามความคืบหน้าเก่ียวกับการชะลอ 

การรับนักศึกษา หลักสูตรประวัติศาสตร์ และหลักสูตรภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  ในปีการศึกษา  2561  ซึ่งประธาน   

ได้แจ้งว่ารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว รอการรับรองรายงานการ 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.4  การเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น  ประจําปี  พ.ศ. 2560       
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ศิลปศาสตร์    วาระพิเศษ   2/2561    ไม่เสนอชื่อบุคลากรดีเด่น  ประจําปี  พ.ศ. 2560  น้ัน    ต่อมาสาขาวิชา 

มนุษยศาสตร์  ได้แจ้งว่าที่ประชุมสาขาวิชาขอเสนอช่ือ  นายคําล่า  มุสิกา  เป็นบุคลากรดีเด่น  ดังน้ัน  คณะจึงได้ 
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เสนอช่ือบุคคลดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัย   
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การจัดทาํความร่วมมือทางวิชาการ กับศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร (องค์การมหาชน)       

                 ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  กับ 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในด้านการวิจัย  การจัดฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา และบรรยายความรู้ 
แก่สาธารณะ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบในการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  และขอให้เสนอ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

4.2  การพิจารณาคุณสมบติัและกลัน่กรองผลงาน เพือ่ประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ 
ทางวิชาการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายนายบุญชู  ภูศรี 

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองผลงาน  เพ่ือประกอบการ
พิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รายนายบุญชู  ภูศรี  ในสาขาวิชาภาษาไทย 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในลําดับต่อไป 

 

4.3  การพิจารณากําหนดการประเมินเลื่อนเงนิเดือนและเพิ่มค่าจ้าง 1/2561                                   
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิม 

ค่าจ้าง 1/2561  รายละเอียดดังน้ี 
1. กําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง ครั้งท่ี 1/2561 สายวิชาการ 

 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

ภายในวันท่ี 23 มีนาคม 2561 1. บุคลากรสายวิชาการส่งเอกสารหลักฐาน กรอก
ข้อมูลในระบบประเมิน  

 

ภายในวันท่ี 23 มีนาคม 2561 

2. บุคลากรท่ีประสงค์เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเพ่ือเป็นบําเหน็จความดีความชอบ
ส่งแบบเสนอชื่อท่ีงานบุคคล เพ่ือนําเข้าพิจารณาในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 

 

ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2561 3. หัวหน้าสาขาวิชา นัดประชุมประเมินฯ ระดับสาขา  
วันท่ี 1 เมษายน 2561 4. ปิดระบบประเมินสายวิชาการ  

วันท่ี 2 เมษายน 2561 5. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา
การประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2561 

6. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินใน
รายงานแบบสรปุภาระงาน เพ่ือยืนยันความถูกต้อง
ของคะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบท่ี
หัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือนําเข้าพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ รอบท่ี 2 
 

 



 
 

5 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

วันท่ี 5 เมษายน 2561 

7. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา
การประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ รอบท่ี 2 จะมีข้ึน
เฉพาะ กรณีท่ีมีข้อทักท้วงเรื่อง
คะแนนประเมิน จากข้อ 6 

วันท่ี 9 – 10 เมษายน 2561 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน  
วันท่ี 11 เมษายน 2561 9. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

 
2. กําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง  ครั้งท่ี 1/2561  สายสนับสนุนวิชาการ 

 

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
ภายในวันท่ี 16  มีนาคม 2561 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กรอกข้อมูลใน

ระบบประเมิน และส่งเอกสารหลักฐาน  
 

วันท่ี 19 มีนาคม 2561 2. ประชุมตรวจแฟ้มประเมินบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

 

วันท่ี 22 มีนาคม 2561 3. ผู้บริหารประชุมประเมินฯบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

 

วันท่ี 23 มีนาคม 2561 4. บุคลากรท่ีประสงค์เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเพ่ือเป็นบําเหน็จความดีความชอบ
ส่งแบบเสนอชื่อท่ีงานบุคคล เพ่ือนําเข้าพิจารณาในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 

 

วันท่ี 26 - 28 มีนาคม 2561 5. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบคะแนน
ประเมินในรายงานแบบสรุปคะแนน เพ่ือยืนยันความ
ถูกต้องของคะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบ
ท่ีรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน 

 

วันท่ี 2 เมษายน 2561 6. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา
การประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันท่ี 5 เมษายน 2561 7. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา
การประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

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

วันท่ี 9 - 10 เมษายน 2561 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน  
วันท่ี 11 เมษายน 2561 9. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และขอให้งานบุคคลส่งไฟล์เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิม 

ค่าจ้าง ของสายวิชาการ ส่งให้อาจารย์ทุกท่านอีกคร้ัง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
 
4.4  การขออนุมัติจ้างและเงินคา่ตอบแทนอาจารย์ผูช้่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาท่ี   

2/2560  
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างและเงินค่าตอบแทนอาจารย์ 
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ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่  2/2560  จาํนวน  8  คน  รายละเอียดดังน้ี  
 

จํานวน ภาระงาน อัตราค่าตอบแทนต่อช่ัวโมง รวมเป็นจํานวนเงนิ
ภาคการศึกษา 2/2560    
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  
อาจารย์ผู้ช่วยสอน 2 อัตรา 12 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ตอ่คน 

180 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาต่อคน 
400 144,000.00

อาจารย์ผู้ช่วยสอน 5 อัตรา 9 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อคน 
135 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาต่อคน 

400 270,000.00

อาจารย์ผู้ช่วยสอน 1 อัตรา 6 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อคน 
90 หน่วยช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษาตอ่คน 

400 36,000.00

  รวมเป็นจํานวนเงนิ 450,000.00
  (-สี่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-)

มติที่ประชุม    อนุมัติ  และมขี้อเสนอว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ควร 
พิจารณาว่าควรจะมีเกณฑ์เพ่ือกําหนดการจ้างรวมถึงจํานวนการจ้าง  อีกทั้งพิจารณารายจ่ายเพ่ือคํานวณจุดคุ้มทุน 

 
4.5  การรับรองการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําภาคการศึกษาท่ี  

1/2560 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560  จํานวน 17 คน  โดยวันสําเร็จการศึกษาคือวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาคดังกล่าว คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ในเบ้ืองต้น  งานวิชาการได้ดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผ่านเกณฑ์เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา ทั้ง 17 คน  ดังน้ี 

 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน)
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 1 
2. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 15 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2556 1 

 

มติที่ประชุม   รับรอง   
 
4.6  การขออนุมัติปรับปรุงข้อมูลรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ.2)  หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงข้อมูลรายวิชาใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  เน่ืองจากมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ  ครั้งที ่2/2561  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561  เรียบรอ้ยแล้ว  จํานวน 2 รายวิชา ดังน้ี 

1. วิชา 1421 231 สทัศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ  ขอเปลี่ยนวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  
(Pre-requisite) จาก วิชา 1421 101 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2  เป็น วิชา 1421 100 ภาษาอังกฤษและการ 
สื่อสาร 1 (หน้า 57 และ 67) 

2. วิชา 1421 220 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเบ้ืองต้น ขอเปลี่ยนช่ือวิชา จาก การอ่าน 
เชิงวิเคราะห์และการเขียนเบ้ืองต้น เป็น การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนระดับย่อหน้า (หน้า 22) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 



 
 

7 

4.7 การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาไทยหลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2557            

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร  
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557  เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตร
ท่านเดิมสิ้นสุดสัญญาจ้าง   ทัง้น้ี   ต้ังแต่วันที่  15   มกราคม  2561   เป็นต้นไป   โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  1/2561   เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2561  เรียบร้อยแลว้ 
รายละเอียดดังน้ี 
 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
1. ดร.สุทธินันท์  ศรีอ่อน 1. ผศ.ดร.สารภี  ขาวดี ท่านเดิมสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
2. ดร.บุญชู  ภูศรี 2. ดร.บุญชู  ภูศรี คงเดิม 
3. ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ 3. ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ คงเดิม 
4. ผศ.ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ 4. ผศ.ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ คงเดิม 
5. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ 5. นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ คงเดิม  

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.8  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ด้วยหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ได้ขออนุมัติแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา เน่ืองจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิดโครงสร้าง 
หลักสูตร   จึงทําให้ไม่สามารถตรวจสอบจบได้  ทั้งน้ี   ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ ชื่อ-สกุล รหัส ภาค เดิม แก้ไขเป็น 
1 นางสาวเบญจวรรณ 

แก่นจันทร์ 
59142160028
 

 1/2560 1421730-60 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
สอนภาษาอังกฤษ 

1421810-55ระเบียบ
วิธีวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

2 นางสาวรัตนาภรณ์ 
หน่อแก้ว 

59142160033
  

 1/2560 1421730-60 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
สอนภาษาอังกฤษ 

1421810-55ระเบียบ
วิธีวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

3 นางสาวเซลซิเลีย แอน
เนท ลินด์ควิสท์  

59142160059  1/2560 1421730-60 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
สอนภาษาอังกฤษ 

1421810-55ระเบียบ
วิธีวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

4 นางสาวกัลยาณี ศรี
ประทุมวงศ์ 

59142160060
  

 1/2560 1421730-60 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
สอนภาษาอังกฤษ 

1421810-55ระเบียบ
วิธีวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.10  การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศึกษาท่ี 1/2560  เพิ่มเติม   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด  ภาคการศึกษาที่ 1/2560   

เพ่ิมเติม  จํานวน 6 วิชา   
- รับรองเกรด ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร CP ALL คณะบริหารศาสตร์  

จํานวน 3 รายวิชา ดังน้ี 
1) วิชา 1421102 Foundation English I กลุ่ม 82 
2) วิชา 1421103 Foundation English II กลุ่ม 82 
3) วิชา 1421406 English for Humanities and Social Sciences กลุ่ม 82 

 

- รับรองเกรดรายวิชาหลักสูตรการท่องเที่ยว (ได้รับอนุมัติให้ส่งเกรดหลังกําหนด) 
1) วิชา 1449302 Tour Planning and Operation กลุ่ม 1 

 

- รับรองการส่งเกรดเพ่ิมเติม  
1) วิชา 1449105 Tourism and Services Industry กลุ่ม 3 ส่งเกรดให้กับนักศึกษา 3 ราย  

เน่ืองจากในช่วงการส่งเกรดนักศึกษาทั้ง 3 ราย อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนจากวิชา 1449200  
เป็น 1449105 ดังน้ี 

1) นางสาวกาญจนา  พันธ์เจริญ รหัส 59144740028  เกรด B+ 
2) นายกลนิษฐ์  ธิฎาภัทรภากุล  รหัส 59144740059  เกรด B+ 
3) นางสาวชัญญานุช  ศรีสอน    รหัส 59144740105  เกรด C 

    2)  วิชา 1421406 English for Humanities and Social Sciences กลุ่ม 1  ส่งเกรดให้กับ 
นักศึกษา 1 ราย คือ นายอัษฎาวุธ  จงใจ รหัส 5721403961 เกรด F ทัง้น้ี เน่ืองจากนักศึกษาไม่เข้าช้ันเรียน ผู้สอน 
จึงไม่ได้กดส่งเกรด 
 ทั้งน้ี  เกรดทั้ง  6  รายวิชา   ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  
ครั้งที่  2/2561  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561  เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล รหัส ภาค เดิม แก้ไขเป็น 

5 นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ 59142160088
  

 1/2560 1421730-60 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
สอนภาษาอังกฤษ 

1421810-55ระเบียบ
วิธีวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

6 
 

นางสาวศิริพร สมาน 59142160095  1/2560 1421730-60 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
สอนภาษาอังกฤษ 

1421810-55ระเบียบ
วิธีวิจัยทางการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
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4.11 การพิจารณารายงานประจําปี งบประมาณ  2560  
       รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานประจําปี  

งบประมาณ  2560   ทั้งน้ี  งานแผนได้ส่งข้อมูลดังกล่าว   ถึงคณะกรรมการประจําคณะทุกท่าน ทางจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์  ก่อนการประชุมแล้ว  ดังน้ัน  จึงนําเสนอข้อมูลในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
2. ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. ด้านการบริการวิชาการ 
4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 
6. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
7. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริม 

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
8. ด้านการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
9. ด้านกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ในการน้ี รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอว่ายังไม่มีฝ่ายใดของคณะ 

จัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับอาจารย์หรือนักศึกษา   ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งรองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งว่าจะ 

มอบหมายให้งานบุคคลเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล   ทั้งน้ี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ได้แจ้งว่า  นายอิสระ  ช่ืนบาน  

นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว ช้ันปีที่ 3  คณะศิลปศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ในรายการแข่งขัน 

ทักษะมัคคุเทศก์  จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ครั้งที่  5  (5th THM  

FAIR)  ณ  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัด    พร้อมด้วย  

สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 11 สถาบัน  ภายใต้หัวข้อ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน” 
มติที่ประชุม    เห็นชอบรายงานประจําปี งบประมาณ  2560 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   5.1  - วาระลบั – 

 

 5.2  รายงานสถานะลูกหนีค้งคา้งครบกําหนดรายไตรมาส ณ วันที่ 31 มกราคม 2561   
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานสถานะลูกหน้ีคงค้างครบกําหนดรายไตรมาส  

ณ  วันที่ 31 มกราคม 2561  ซึ่งงานการเงิน  คณะศิลปศาสตร์  ได้ตรวจสอบรายการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการและ 
ลูกหน้ีค้างชําระเงินยืมทดรองจ่าย ฯ เงินยืมกองทุนส่งเสริมฯ  ณ 31  มกราคม 2561 รายละเอียดดังน้ี 

1. ยอดส่งใช้ใบสําคัญและส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ (เงินเหลือจ่าย) 36 รายการ  เป็นเงิน  615,226  บาท 
2. ยอดลูกหนี้อยู่ระหว่างรอคืนเงิน                 1 รายการ เป็นเงิน     12,767  บาท 
3. ยอดลูกหนี้คงค้างครบกําหนด 
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 1. เงินยืมกองทุนส่งเสริมฯ ปีงบประมาณ 2560     13 รายการ      เป็นเงิน   198,853  บาท 
 2. เงินยืมกองทุนส่งเสริมฯ ปีงบประมาณ 2561     26 รายการ      เป็นเงิน   525,040  บาท 
 3.  เงินยืมทดรองจ่ายฯ     ปีงบประมาณ  2561     7  รายการ             เป็นเงิน   200,930  บาท 
รวมทั้งสิ้น(1)-(3) (เก้าแสนสองหม่ืนสี่พันแปดร้อยย่ีสิบสามบาทถ้วน)           924,823  บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบงานการเงินออกหนังสือติดตามทวงถามผู้มีรายช่ือเป็นลูกหน้ีใหส้่ง
ใช้เอกสารหลักฐานการจ่ายและ/เงินเหลือจ่าย ต่อไป 

 
  5.3 รายงานขอ้มูลเชิงสถิติเหตุการณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานข้อมูลเชิงสถิติเหตุการณ์   ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งสํานักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลการ  ได้สรุปข้อมูลต้ังแต่วันที่  1   
ตุลาคม  2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2560 รายละเอียดดังน้ี 

1. นักศึกษาลืมถอดกุญแจ   จํานวน  573  คัน 
2. นักศึกษาเจ็บป่วย    จํานวน  222  ราย 
3. ระบบไฟฟ้าขัดข้อง   จํานวน  166  ครั้ง 
4. อุบัติเหตุทางรถยนต์ จักรยานยนต์  จํานวน  171  ครั้ง 
5. ระบบประปาขัดข้อง   จาํนวน   90  ครั้ง 
6. นักศึกษาลืมสิ่งของไว้ตะแกรงหน้ารถ จํานวน   85 ครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  5.4 รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2560  ของนางสาว 

ศุภมน  อาภานันท์  และนายพลวิเชียร  ภูกองไชย   
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก  ประจํา 

ภาคการศึกษาที่  1/2560  ของนางสาวศุภมน  อาภานันท์  ซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   ในหลักสูตรอักษร 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศลิปากร  ด้วยทนุส่วนตัว   และนายพลวิเชียร  ภูกองไชย  
ซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาสังคมวิทยา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทนุการศึกษากองทุนพัฒนา 
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.5  แจ้งผลการพิจารณารบัทราบการให้ความเห็นชอบการปรบัปรงุหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการให้ความเหน็ชอบ 
การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เมื่อวันที่  4  
ธันวาคม  2561  ดังน้ี 

1. การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) 
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2. วิชาโทการท่องเที่ยว  

ทั้งน้ี  งานวิชาการได้สําเนาแจ้งอาจารย์ประจําหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
  5.6 ขอความอนุเคราะห์เร่งดําเนนิการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  ในส่วนเงนิงบประมาณแผ่นดิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลกําหนด   
       รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  แจง้ที่ประชุมทราบการเร่งดําเนินการ 

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน  ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด  ซึ่งมีทั้งหมด 15 หน่วยงาน มหีน่วยงานที่เบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลกําหนด จํานวน 9 หน่วยงาน และหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด จํานวน 6 
หน่วยงาน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.7  แจ้งผลการพิจารณาตรวจร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ 
ใช้เงนิรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรคผ์ลงานวิชาการ   

       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      แจ้งที่ประชุมทราบผลการ 
พิจารณาตรวจร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ 
ผลงานวิชาการ  โดยสํานักงานกฎหมายและนิติการได้ตรงจสอบร่างประกาศ และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

1. คณะศิลปศาสตร์สามารถนําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เรื่อง   หลักเกณฑ์การ        
ใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560  มาใช้บังคับได้ โดย 
การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนหรือเงินสมนาคุณต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้แล้วในประกาศดังกล่าว หรือ 

2. หากคณะศิลปศาสตร์ประสงค์จะกําหนดหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนด 
ไว้แล้วในร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 
วิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560  ให้เสนอขอความเห็นชอบต่ออธิการบดีตามความในข้อ 19 วรรคหน่ึง  
แล้วจึงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําเป็นประกาศตามความในข้อ 19 วรรค 
สอง  และประกาศดังกล่าวควรกําหนดเฉพาะหลักเกณฑ์ที่เพ่ิมเติม น้ัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การซ่อมบํารุงเครื่องโทรสารคณะ  
      หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์      แจ้งที่ประชุมทราบว่ามีนักศึกษาแจ้งว่าหน่วยงานที่จะไป 

ฝึกงานจะส่งแบบตอบรับการเข้าฝึกงาน มายังคณะผ่านทางเคร่ืองโทรสาร  แต่เครื่องของคณะชํารุด  จึงขอหารือ 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

        ในการน้ี   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ใหข้้อมูลว่าคณะได้ดําเนินการประสานไปยังบริษัท  TOT  

แล้ว  ทราบว่าระบบโทรศัพท์ของบริษัท  TOT  ชํารุดไม่ใช่เคร่ืองโทรสารคณะชํารุด  ซึ่งบริษัท TOT ต้องใช้เวลาใน 
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การซ่อมแซมระบบอีกสักระยะหน่ึง  ดังน้ัน  จึงขอให้นักศกึษาแจ้งให้หน่วยงานที่รับฝึกงานส่งแบบตอบรับผ่านทาง 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.2  ความคบืหน้าในการติดยางลูกระนาดชะลอความเร็วบริเวณถนนหน้าคณะ 
     นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผูแ้ทนคณาจารย์ประจํา     สอบถามความคืบหน้าในการติดยางลูก 

ระนาดชะลอความเร็วบริเวณถนนหน้าคณะ เน่ืองจากรถท่ีสัญจรไปมาใช้ความเร็วสูง เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ 

     ในการน้ี ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    ให้ข้อมูลว่าขณะน้ีอยู่ระหว่างส่งแบบเข้าแผนการเงิน  

และบรรจุลงในแผนของคณะต่อไป  เพ่ือให้ได้งบประมาณในการดําเนินการในคราวเดียวกัน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.3  ความคบืหน้าการสั่งซ้ือเก้าอ้ีในห้องเรยีน 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามกําหนดการจัดซื้อเก้าอ้ี  ร้านค้าจะส่งมอบ 

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 น้ัน ปรากฏว่าร้านค้าขอเลื่อนการส่งมอบออกไป  โดยจะส่งมอบภายใน 15 วัน และ 

ร้านค้าจะโดนปรับ  ในอัตราวันละ 999 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา    12.00  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                               (นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                            รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ               

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  16  มีนาคม  2561 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
                                  ประธานกรรมการ  


