
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  3 / 2561 

เมื่อวันจันทร์ที่  2  เมษายน  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

8.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล          ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 

11.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

12. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ 

2. นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 
3. นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.15  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์   เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ไดก้ล่าวเปิดการประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   1.1  ผลการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

         ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยมีการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
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คนใหม่  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ประชุมพิจารณาสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2561 นั้น 
ผู้ได้รับการสรรหาเป็นคณบดี  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  วาระด ารงต าแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี -                 

 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี -                 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2  การขออนุมัติเลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงานของอาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น 
            รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเลื่อนวันเริ่มปฏิบัติงานของ

นางสาวชาคริยา  ชุมมวล  ผูผ้่านการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น  ซึ่งก าหนดให้รายงานตัว
และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 15 มีนาคม  2561 นั้น บุคคลดังกล่าวได้มารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว แต่ขออนุมัติเลื่อนวัน
เริ่มปฏิบัติงานเนื่องจากยังมีภาระงานสอนนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ต้นสังกัดเดิม  ดังนั้น   จึงขออนุมัติเลื่อนวันรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน  ณ  คณะศิลปศาสตร์  เป็นวันที่  2  
กรกฎาคม  2561   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

 

4.3  แผนบุคลากรสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกและสาขาสังคมศาสตร์    

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนบุคลากรสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 
ตะวันตก  ประจ าปี 2560-2565  และสาขาสังคมศาสตร์  ประจ าปี 2559-2564  ซึ่งประกอบด้วยแผนการลาศึกษา
ต่อ แผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ  และแผนการลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 

4.4  ขออนุมัติเพิ่มค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด   
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด  

เนื่องจากเดิมคณะศิลปะศาสตร์  มีพนักงานท าความสะอาด  จ านวน  6 ราย  ดูแลท าความสะอาดอาคารปฏิบัติการ
ทางภาษา (LA) จ านวน 4 ราย  และอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม (ILC)  จ านวน 2 ราย  และในเดือนเมษายน  
2561  พนักงานฯ ได้ขอลาออก 1 ราย  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของคณะ  จึงขออนุมัติจ้าง
เหมาบริการท าความสะอาด ให้คงเหลือเพียง  5  ราย  และขออนุมัติเพ่ิมค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด จากคนละ 
7,000 บาท/เดือน เป็น คนละ  7,500 บาท/เดือน  โดยท าความสะอาดอาคารปฏิบัติการทางภาษา   จ านวน 3  ราย  
ซึ่งพนักงานฯ จะช่วยกันท าความสะอาดชั้น 2  ส่วนอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมคงเดิม 2 ราย  

มติที่ประชุม    อนุมัต ิ  
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4.5  การขอรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนของนักเรียนทุนโครงการพัฒนาก าลังคน 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) รายนายภัทรพล  
สาสน์ธรรมบท 

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ 
ทุนของนักเรียนทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์แห่งประเทศไทย)  รายนายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท  ซึ่งเป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  
(ในต่างประเทศ) ปีการศึกษา 2556 ตามโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ทุนเรียนดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)  โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับเป็นต้นสังกัด  ทั้งนี้   บุคคล 
ดังกล่าวส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขา Policy Studies  ณ  สหราชอาณาจักร  เมื่อปี พ.ศ. 2558  และมี 
ความประสงค์รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาโท   รายละเอียดดังเอกสารประกอบ 
การประชุม  ในการนี้ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสาขา
สังคมศาสตร์  วาระพิเศษ 1/2561  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้นายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท  รายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุน  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท   รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน  
เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ จะได้รับอัตราพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดินเพ่ิมข้ึนอีก 1 อัตรา  และบุคคลดังกล่าวจะ
สามารถช่วยสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป  และการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ของคณะ  เช่น หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศบ.) เป็นต้น 

 
4.6  ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560     
             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ ลาออก  1 คน  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม   2560   เป็นต้นไป  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์ วาระแจ้งเวียน/2561  เมื่อวันที่  23 
มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้ 
 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
1. นายกฤษกร ไสยกิจ 1. นายกฤษกร ไสยกิจ คงเดิม 
2. นายธีระพล อันมัย 2. นายธีระพล อันมัย คงเดิม 
3. นางนริศรา แสงเทียน 3. นางนริศรา แสงเทียน คงเดิม 
4. นายสุรศักดิ์ บุญอาจ 4. นายสุรศักดิ์ บุญอาจ คงเดิม 
5. นางแพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง 5. นางสาววิชุดา สายสมุทร ลาออก 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   - ไม่มี -                 
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ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

1.1 การพิจารณาเสนอชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ที่ท า 
คุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย   
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อข้าราชการและพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ที่ท าคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย  ซึ่งสมควรได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเพ่ือเป็น 
บ าเหน็จความดีความชอบจากเงินที่กันไว้เพื่อบริหารส่วนกลาง  โดยมหาวิทยาลัยให้เสนอชื่อประเภทละ 3 ราย 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้ 
1. ประเภทข้าราชการ  เสนอชื่อ 2 ราย  ได้แก่ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ชัยวณิชยา 
2. ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  เสนอชื่อ 2 ราย  ได้แก่  นายค าล่า มุสิกา  

และนางสาวพัทนี เจริญทัศน์ 
 

   6.2 แจ้งผลการพิจารณาปรับลดรายจ่ายของคณะ   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีคณะได้น าเสนอแผนการปรับลดรายจ่ายคณะ 

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น คณะเสนองบประมาณเกี่ยวกับรายจ่ายของคณะใน 
ส่วนต่าง ๆ  เป็นจ านวน  5,636,143.90 บาท  ซ่ึงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มีมตเิห็นชอบให้คณะใช้จ่ายเงินเพียง  
ร้อยละ 50 คือ 2,818,071.95  บาท ดังนั้น  คณะจึงจ าเป็นต้องจัดประชุมบุคลากรอีกครั้ง เพื่อปรับแผนงบประมาณ 
รายจ่ายของคณะตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้จัดประชุมบุคลากรในวันที่ 9 เมษายน 2561  เวลา 11.00 น.  

 

เลิกประชุมเวลา    14.40  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                               (นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                            รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 4/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  20  เมษายน  2561 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
                                  ประธานกรรมการ  


