
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  6 / 2561 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2  สิงหาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตารจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

4.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

5.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

6.  นายนพพร  ช่วงชิง    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

7.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

8.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน            กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก       ไปราชการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                                  ลาราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    

2.  นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.45  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ  ได้กล่าวเปิด
การประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   - ไม่มี -              

    

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี -                 
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ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี -      

            

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง   กรณีขยายเวลา 
การศึกษา  รายนางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์   

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ 

และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายเวลาการศึกษา  รายนางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์  อาจารย์ 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์       ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก      สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม  

มีก าหนด  3  ปี  ตั้งแต่วันที่ 8  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่ 7  สิงหาคม  2561     ด้วยทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์   เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างปี 

การศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2561  นั้น   ปัจจุบันบุคลคลดังกล่าวได้ด าเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว  

และอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อด าเนินการขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   เนื่องจากระยะเวลาลาศึกษาต่อจะครบ 

ก าหนด  ในวันที่  7  สิงหาคม  2561  จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา  6  เดือน  ตั้งแต่วันที่  8  

สิงหาคม  2561 ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2562  ด้วยทุนส่วนตัว  และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยาย 

เวลาการศึกษา 

  มติที่ประชุม      อนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อและต่อสัญญาจ้าง 
 
 
 
 

4.3  การพิจารณาแนวปฏิบัติการขออนุมัติอัตราค่าอาหารและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
และหลักฐานการพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร และค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม  
อบรม สัมมนา เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี   

       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมการพิจารณาแนวปฏิบัติการขออนุมัติอัตรา 
ค่าอาหารและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   และหลักฐานการพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร   และ 
ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบราชธานี  
เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  7/2561   เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2561  
เห็นชอบอัตราค่าอาหาร   และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ในอัตราทีย่ังไม่ชัดเจน  ดังนั้น  จึงขอเสนอให้ที่ประชุม 
พิจารณาอัตราดังกล่าวอีกครั้ง  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ดังนี้ 

1. อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม ในสถานที่ราชการ (ภายในประเทศ)  ส าหรับบุคลากร 
   1.1  ค่าอาหารประเภทข้าวกล่อง  อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน   60  บาท/มื้อ/คน  

   1.2  ค่าอาหารประเภทจัดบุฟเฟ่ต์  อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน  120  บาท/มื้อ/คน 

2. อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม ในสถานที่ราชการ (ภายในประเทศ)  ส าหรับนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 
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   2.1  ค่าอาหารประเภทข้าวกล่อง  อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน   40  บาท/มื้อ/คน  

   2.2  ค่าอาหารประเภทจัดบุฟเฟ่ต์  อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน   80  บาท/มื้อ/คน 

3. อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม ในสถานที่เอกชน (ภายในประเทศ)  ส าหรับบุคลากร 
   3.1  ค่าอาหารประเภทข้าวกล่อง  อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน   80  บาท/มื้อ/คน  

   3.2  ค่าอาหารประเภทจัดบุฟเฟ่ต์  อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน  140  บาท/มื้อ/คน 

4. อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม ในสถานที่เอกชน (ภายในประเทศ)  ส าหรับนักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป 

   4.1  ค่าอาหารประเภทข้าวกล่อง  อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน   60  บาท/มื้อ/คน  

   4.2  ค่าอาหารประเภทจัดบุฟเฟ่ต์  อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน  100  บาท/มื้อ/คน 

5. อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ภายในประเทศ)  ส าหรับบุคลากร  
   5.1  ในสถานที่ราชการ  อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน   30  บาท/มื้อ/คน  

   5.2  ในสถานที่เอกชน   อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน   50  บาท/มื้อ/คน 

6. อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (ภายในประเทศ)  ส าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
   6.1  ในสถานที่ราชการ  อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน   30  บาท/มื้อ/คน  

   6.2  ในสถานที่เอกชน   อัตราจ่ายจริง แต่ไม่เกิน   40  บาท/มื้อ/คน 
 

4.4  การพิจารณาการตัดเกรด ภาคการศึกษาที่ 3/2560     

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการตัดเกรด   ภาคการศึกษาที่  3/2560   

จ านวน   18  รายวิชา  34 กลุ่มการเรียน  โดยภาพรวมไม่มีปัญหาการตัดเกรด  และได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 7/2561  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2561  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 

4.5  การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   จ านวน 2 หลักสูตร   รายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. 2560   เนื่องจากอาจารย์ท่านเดิมลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   จ านวน  1 ท่าน  และลาปฏิบัติงานเพื่อ 
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  จ านวน 1 ท่าน  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2561   เป็นต้นไป    

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยร์าม ประสานศักดิ์ นางสาวดวงดาว พันธ์นิกุล เนื่องจากท่านเดิมลาปฏิบตัิงานเพือ่

เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร 

 
คงเดิม 



 
 

4 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ตรีรตัน์  
อเลกซานเดอร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ตรีรตัน์  
อเลกซานเดอร ์

คงเดิม 

นางสาวพฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ นางสาวอรนุช ปวงสุข เนื่องจากท่านเดิมลาศึกษาต่อระดบั
ปริญญาเอก 

นางจิราภรณ์ สมิธ นางจิราภรณ์ สมิธ คงเดิม 
 
 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเวียดนาม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561 
เนื่องจากอาจารย์ท่านเดิมลาออก จ านวน 1 ท่าน  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2561  เป็นต้นไป 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
ดร.รจุิวรรณ เหล่าไพโรจน ์ ดร.รจุิวรรณ เหล่าไพโรจน ์ คงเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ศรีค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ศรีค า คงเดิม 
Dr. Nguyen Duy Linh Miss Ma Thi Thu Thuy เนื่องจากท่านเดิมลาออก 
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Chinh Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Chinh คงเดิม 
Dr. Nguyen Ngoc Binh Dr. Nguyen Ngoc Binh คงเดิม 

 

ทั้งนี้  ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
7/2561   เมื่อวันที่   2 สิงหาคม  2561  เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.6  การพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 

งบประมาณ 2562  
     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  

เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์  
อันเป็นนโยบายและภารกิจส าคัญของคณะที่มุ่งสนับสนุนบุคลากรให้ผลิตงานวิจัย       เปน็การสร้างแรงจูงใจในการ 
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ   อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง    หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือ 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ   ลงวันที่  18  สิงหาคม  2560   และอ้างถึงบันทึกข้อความที่   
ศธ  0529.1.10/170   ลงวันที่  29  มกราคม  2561   เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาร่างประกาศ   คณะศิลปศาสตร์    
เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  2561  ส านักกฎหมายและนิติการ  
แจ้งว่าสามารถน าประกาศของมหาวิทยาลัยมาใช้ได้  โดยการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนไม่เกินอัตราที่ก าหนด 

      ดังนั้น  จึงเสนอหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการ 
ผลิตบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยทั่วไป 5 โครงการ จ านวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน  25,000  บาทต่อโครงการ 
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน/สถาบัน 3 โครงการ  จ านวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 15,000 

บาทต่อโครงการ 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม   



 
 

5 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และมีข้อเสนอให้คณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์  พิจารณาเกณฑ์ 
เพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ข้อ 2  คุณสมบัติของผู้รับทุน  ขอให้ตัดข้อความใน  (5)  “...2  ปีย้อนหลังจากปีงบประมาณ 
ปัจจุบัน” 

2. เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่  ควรมีเกณฑ์ด้านการรับทุนต่อเนื่อง  โดยผู้ที่ได้ทุน 

ต่อเนื่องอาจพิจารณาเป็นล าดับสุดท้าย 

3. ขอให้พิจารณาในเรื่องความซ้ าซ้อนของงานวิจัย  ว่างานวิจัยไม่มีความซ้ าซ้อนกับทุนที่ได้รับ 
จากแหล่งทุนอ่ืน 

  4.7  การพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุมัติการวิจัยใช้งบประมาณส่วนตัว   

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การอนุมัติการวิจัยใช้ 

งบประมาณส่วนตัว  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ อันเป็นนโยบายและภารกิจส าคัญ 

ของคณะที่มุ่งสนับสนุนบุคลากรให้ผลิตงานวิจัย เป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ จึงเสนอ 

หลักเกณฑ์การอนุมัติการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว  ดังนี้ 

1. ลักษณะเสนอโครงการ 
(1) โครงการวิจัยทั่วไป เป็นโครงการที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหรือการพัฒนาอาจารย์เข้า

สู่ต าแหน่งทางวิชาการของผู้วิจัย  
(2) โครงการวิจัยในชั้นเรียน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนใน

หลักสูตร หรือการพัฒนาหลักสูตร  
(3) โครงการวิจัยสถาบัน เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้วิจัย 
2. คุณสมบัติของผู้วิจัย 
(1) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันหรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าในสังกัดคณะ 

ศิลปศาสตร์  
(2) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
(3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม /ดูงาน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาค

การศึกษา 
(4) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการมากกว่า 1  

โครงการ (2 ปีย้อนหลังจากปีงบประมาณ)  ส าหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ 

(5) เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัย 

3. เงื่อนไขการอนุมัติการท าวิจัย 

(1) ผู้วิจัยจะต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ตามที่คณะก าหนด 

(2) ผู้วิจัยจะต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการตีพิมพ์ในวารสาร 
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วิชาการท่ีคณะกรรมกรรมการข้าราชการพลเรือนในสังคมอุดมศึกษารับรอง หรือน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติขึ้นไปที่มี Peer Review และได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นับจากการอนุมัติการท าวิจัย 

(3) ในกรณีที่ผู้ท าวิจัยไม่ด าเนินการรายงานความก้าวหน้าและด าเนินการตามขั้นตอนอ่ืน ๆ ที่
คณะก าหนดได้ ให้คณะกรรมการวิจัยพิจารณาเบื้องต้นในการเสนอยกเลิกการอนุมัติการท าวิจัย  

 
4. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 การพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ก าหนด 
5. ระยะเวลาการเสนอโครงการวิจัย 
ดังนั้น จึงขอให้ผู้เสนอโครงการ  ด าเนินการดังนี้ 
 

รายละเอียด รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
ระยะเวลาเสนอโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการจดัท า
ข้อเสนอส่งงานวิจัย 

ภายใน 31 สิงหาคม  ภายใน 31 มีนาคม 

คณะกรรมการวิจัยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอ เดือนกันยายน-ตลุาคม  เดือนเมษายน-พฤษภาคม 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอวิจยั   เดือนกันยายน-ตลุาคม  เดือนเมษายน-พฤษภาคม 
งานวิจัย แจ้งผลการพจิารณาข้อเสนอหัวหน้าโครงการวิจัย เดือนตุลาคม  เดือนมิถุนายน  

หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งรายงานความก้าวหน้า/น าเสนอใน
เวทีรายงานความก้าวหนา้ 

เริ่มด าเนินโครงการตาม
แผนการด าเนินโครงการที่ตั้ง
ไว้ 

เริ่มด าเนินโครงการตาม
แผนการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ 

หัวหน้าโครงการวิจัย  
ส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
คณะกรรมการวิจัยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิร่างรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และมีข้อเสนอดังนี้ 
1. ข้อ 2  คุณสมบัติของผู้รับทุน   ขอให้เพ่ิมข้อความข้อ (3)  “ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษา 

ต่อเต็มเวลา...” 
2. ข้อ 2  คุณสมบัติของผู้รับทุน  ขอให้ตัดข้อความใน  (4)  “...(2 ปีย้อนหลังจากปีงบประมาณ 

ปัจจุบัน)...” 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   - ไม่มี -                 

   

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 ความคืบหน้าในการซ่อมแซมลิฟต์  
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการซ่อมแซมลิฟต์  

ซึ่งคณะได้ด าเนินการซ่อมโดยใช้อะไหล่มาเปลี่ยนแล้ว    แต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้   ซึ่งแผงวงจรควบคุมเสีย    
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เนื่องจากเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  คาดว่าอีกไม่เกิน 1 เดือน  จะสามารถใช้ลิฟต์ได้  
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

  6.2 ขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
     หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้าง 

อาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ในภาคการศึกษาที่ 2/2561  จ านวน 3 คน  ใช้งบประมาณเป็นจ านวน   
162,000 บาท  (ภาคการศึกษาที่ 1/2561  ได้รับอนุมัติให้จ้างเป็นจ านวน  270,000 บาท)   ทั้งนี้  สาขาวิชาฯ  
ขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน ตลอดปีการศึกษา 2561  เป็นจ านวนทั้งสิ้น  432,000 บาท 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

6.3  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนข้อเสนอโครงการ การเขียนบทความ และการน าเสนอ 
ผลงาน 

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิจัยจะจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

การเขียนข้อเสนอโครงการ   การเขียนบทความ   และการน าเสนอผลงาน   ในวันศุกร์ที่  10  สิงหาคม   2561 

เวลา  13.00 - 16.00  น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  7  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ทั้งนี้ งานวิจัย 

ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์แล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 

เลิกประชุมเวลา    15.20  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                            (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                  
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 8/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  17  สิงหาคม  2561 
 
 
 
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
       คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                                 ประธานกรรมการ  


