
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 7 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  

1.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน          ประธาน 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 

3.  นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

4.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

5.  นายนพพร  ช่วงชิง    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

6.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ               กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์              ไปราชการ  

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก        ไปราชการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า       ไปราชการ 

4.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า     ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    

2.  นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์   ค าคง   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ไปราชการ   จึงมอบหมายให้นาย 

สุรสม  กฤษณะจูฑะ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน  จึงไดก้ล่าวเปิดการ 

ประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี -                 
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ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  6/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
6/2561  โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้าที่  1  แก้ไขชื่อหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เป็น “นางสาวฑิฆัมพร   
วุฒิพรพงษ์”   

2. หน้าที่  9  วาระท่ี 6.3  แก้ไขข้อความและมติที่ประชุม  เป็นดังนี้  “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    
เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติด าเนินการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (กศบ.)  เพ่ือเป็นการหารายได้ให้กับ 
คณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ  เห็นควรให้คณะแต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไป”  มติที่ประชุม   “อนุมัติในหลักการ และคณะจะด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานต่อไป” 
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  6/2561 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  
 

   2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 5/2561 

        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระ 
พิเศษ 5/2561  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2561    

1. หน้าที่  1  วาระท่ี 1.1  แก้ไขข้อความเป็นดังนี้  “ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชานี  ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2561  มีมติให้  4  คณะ  ได้แก่ คณะ 
ศิลปศาสตร์   คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   คณะนิติศาสตร์   และคณะรัฐศาสตร์   เพ่ือหาแนวทาง 
ในการบริหารจัดการเพ่ือให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันและลดความซ้ าซ้อนของรายวิชา  และหลักสูตร  โดยการบูรณาการ 
ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน” 

2. หน้าที่  5  วาระท่ี 6.3  แก้ไขข้อความและมติที่ประชุม  เป็นดังนี้  “หัวหน้าสาขาวิชาภาษา 
และวรรณคดีตะวันตก   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาวิชาเอก ว่าคณะได้ระบุจ านวน 30 คน ต่อกลุ่มการ 
เรียน จึงจะสามารถเบิกค่าสอนเกินได้ ในกรณีท่ีนักศึกษาวิชาเอกมีจ านวนไม่ถึง 30 คน  ในบางกลุ่มการเรียน แต่มี 
รายวิชาเอกอ่ืนเกิน 30 คน   ของอาจารย์ผู้สอนคนเดียวกันจะสามารถเกลี่ยจ านวนนักศึกษาได้หรือไม่” มติที่ประชุม    
“เห็นชอบให้อาจารย์ผู้สอนคนเดียวกันที่สอนวิชาเอกมากกว่าหนึ่งรายวิชา  หรือหนึ่งกลุ่มการเรียน  สามารถเกลี่ย 
จ านวนนักศึกษาได้  แต่ไม่สามารถเกลี่ยจ านวนนักศึกษากับรายวิชาศึกษาท่ัวไปได้  ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป” 
                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ  
5/2561  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2561  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้ 

โรงละครคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2554   และปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้โรงละคร 
และห้องประชุม 

            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะอยู่ระหว่างให้กองกายภาพ 
มหาวิทยาลัยมาประเมินราคาการใช้ไฟฟ้าต่อวันให้คณะอีกครั้ง  เพ่ือคณะจะได้ค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดอัตรา 
ค่าเช่าโรงละครในอัตราที่คุ้มทุน  แตย่ังไม่ได้ค าตอบจากกองกายภาพฯ  คณะจะพิจารณาทบทวนข้อมูลที่มีอยู่ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

           3.2  การป้องกันโรคไข้เลือดออกคณะศิลปศาสตร์   
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีงานอาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัย 

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้เข้าคณะเพ่ือหาสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก และส ารวจปริมาณลูกน้ าและ 
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์  เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2561  นั้น   คณะจะด าเนินการฉีดพ่นสารเคมีละอองฝอย 
เพ่ือก าจัดยุงในวันศุกร์ช่วงบ่าย แต่ยังไม่ได้ระบุวันที่จะด าเนินการ  และคณะจะแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าจัดแหล่ง 
เพาะพันธุ์ยุงต่อไป 

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.3  การพิจารณาการเปิดรายวิชาให้คณะบริหารศาสตร์   

            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีคณะบริหารศาสตร์ ได้ขออนุเคราะห์เปิด 

รายวิชาให้กับนักศึกษาหลักสูตรการตลาด แผนฝึกด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก (CP ALL)   และหลักสูตรการจัดการ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ  (BBA)  ในภาคการศึกษาท่ี  1/2561  นั้น  งานวิชาการจะตรวจสอบว่าห้องใดที่คณะใช้ในการ 

สอน หลักสูตร BBA  และหลักสูตร CP ALL  โดยขอยกเว้นการจ่ายค่าไฟฟ้า ซึ่งคณะบริหารศาสตร์จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่าไฟฟ้าแทน  ส่วนการเบิกจ่ายค่าสอนนั้น คณะจะผลักดันให้มีระเบียบการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องต่อไป   

มติที่ประชุม      รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาภาษาจีน                   

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ต าแหน่งศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาภาษาจีน   รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ    โดยผ่านการประเมินผล 
การสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน  เมื่อวันที่  16 กุมภาพันธ์  2561 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 
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4.2  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง  กรณีขยายเวลาลา 
ศึกษา รายนางสาวสุธิดา ตันเลิศ 

            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อและ 
ขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายเวลาลาศึกษารายนางสาวสุธิดา ตันเลิศ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา  
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา   ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม 2557  ถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2561  นั้น  บัดนี ้  
บุคคลดังกล่าวได้ศึกษาในชั้นปีที่  5   โดยอยู่ในขั้นตอนการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ภายในเดือนสิงหาคม  2561  ซึ่งท าให้ยังไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้  เนื่องจากประสบปัญหาการวางกรอบงานวิจัย  
การเตรียมขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนามในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่ 
ประเมินไว้  ดังนั้น  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีก าหนด  6  เดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 กรกฎาคม  
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยทุนส่วนตัว 

 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้ขยายเวลาลาศึกษา และขอให้สอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์   และมี 
ผลผ่าน ภายในระยะเวลาที่ขอขยายเวลา  อีกทั้งด าเนินการตามแผนที่แจ้งแก่คณะอย่างเคร่งครัด 
 

4.3  การขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายเวลาลาศึกษา รายนางสาวจิรายุ  สินศิริ                                         
                           รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง 
กรณีขยายเวลาลาศึกษา  รายนางสาวจิรายุ  สินศิริ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที ่ 6/2561  
เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2561  มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 11 เดือน 20 วัน ตั้งแต่ 
วันที่ 26 สิงหาคม 2561  ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการเสนอเรื่องขอรับการประเมิน 
ต่อสัญญาจ้างมา  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2561  นั้น  ในการนี้  จึงขออนุมัตติ่อสัญญาจ้าง กรณีขยายระยะเวลา 
ศึกษา  เป็นระยะเวลา 11 เดือน 20 วัน 
        มติที่ประชุม      เห็นชอบ 
  

4.4  การพิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ ตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555     

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ. 
2555   ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.1.10/ว 819  ลงวันที่  20  มิถุนายน 2561  นั้น  มหาวิทยาลัยขอซักซ้อม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศตามระเบียบดังกล่าวตาม ข้อ 13 ก าหนดว่า “ข้าราชการซึ่ง 
ประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้   หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อ 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ” โดยขอให้ข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ของหน่วยงานที่ประสงค์จะลาไปต่างประเทศ  ในเวลา 
ราชการไม่ว่าจะเป็นการลาประเภทใด  หรือในระหว่างวันหยุดราชการ   ต้องเสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา 
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ตามล าดับชั้น  จนถึงอธิการบดี และต้องได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจากอธิการบดีก่อนวันเดินทางทุกครั้ง  ดังนั้น จึง 
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติภายในคณะ  โดยผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศให้แจ้ง 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  2  สัปดาห์  เพ่ือให้ได้รับการอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศ จากอธิการบดีก่อนวันเดินทาง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ  และมอบงานบุคคลแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

4.6  การพิจารณาแนวปฏิบัติการขออนุมัติอัตราค่าอาหารและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และ 
หลักฐานการพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร และค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี   
                    รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการขออนุมัติ อัตรา
ค่าอาหารและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และหลักฐานการพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร และ
ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี   โดย
เสนอประเด็นพิจารณาดังนี้ 

1. ก าหนดอัตราค่าอาหาร ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ทั้งในสถานที่เอกชน และสถานที่ราชการ  

2. ก าหนดอัตราค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  เงินรายได้คณะ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งในสถานที่เอกชน และสถานที่ราชการ  

3. กรณีมีผู้รับผิดชอบ ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติเกินกว่าอัตราที่ 
คณะศิลปศาสตร์ก าหนด และไม่เกินกว่าที่ระเบียบก าหนด ให้แนบใบเสนอราคาจากผู้รับจ้างโดยระบุอัตราค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ต่อคนต่อมื้ออย่างชัดเจน  

4. จากข้อ 1-3  หลักฐานและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 
1.1 หลักฐานการเบิกจ่าย คือ ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบของผู้รับจ้าง หรือ ใบส าคัญรับเงินพร้อม 

ส าเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้รับจ้าง  
1.2 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย คือ ใบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ใบลงทะเบียน 

ผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา พร้อมผู้รับผิดชอบรับรองเอกสารว่าเป็นจริง ทั้งนี้ จ านวนผู้เข้าร่วมต้องไม่น้อยกว่า 
จ านวนที่ขอเบิกค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 

2. กรณีจ านวนที่ขอเบิกมากกว่าจ านวนผู้เข้าร่วม และเป็นการสั่งอาหารตามจ านวนที่ขอเบิกจริง  
ผู้รับผิดชอบต้องระบุเหตุผลความจ าเป็น  และรับรองการสั่งอาหาร  อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มทุกครั้ง ทั้งนี้  จ านวน 
ผู้เข้าร่วมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนที่ขอเบิก 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังนี้ 
1. อัตราค่าอาหาร ในสถานที่ราชการและเอกชน  อัตราตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40-100 บาท/มื้อ 
2. อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อัตราตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25-30 บาท/มื้อ 
ทั้งนี้  ให้งานการเงินพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 



 
 

6 

4.7  การท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ผู้มาปฏิบัติหน้าที่ท่ีมี 
ความเสี่ยง        

            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
ให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ผู้มาปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง  ซ่ึงคณะศิลปศาสตร์ได้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ 
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง   จึงได้เริ่มมีการท าประกันอุบัติเหตุให้บุคลากร   โดยคณะกรรมการประจ าคณะ  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2553  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553  มีมติเห็นชอบให้ท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่บุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง ซึ่งคณะได้ด าเนินการดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน และที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ  ครั้งที ่ 6/2560   เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2560   มีมติเห็นชอบให้ท าประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  12  ราย  เป็นประกันอุบัติเหตุ  โปรแกรม KTB PA  อุ่นใจ 1 แผน1 (ทุน 500,000 บาท)  
ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี  จ านวนคนละ 1,100 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  13,200 บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย 
บาทถ้วน-)  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์  
2. นายจักราวุธ  นิลาศน์  
3. นายธีระยุทธ  ทองบ่อ  
4. นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ 
5. นายฤทธิเดช   วงษ์ปัญญา 
6. นายกมล  โสภาสิน  
7. นายสมชาย  สิริวรรณ  
8. นายศักดิ์สิทธิ์  คณะเมือง 
9. นายเปรมสิทธิ์  ศรีโพนทอง 
10. นายวิชัย เมทาสิงห์    
11. นายบัวทอง สีเกิด 
12. นายณรงชัย  สิริวรรณ  

    ซ่ึงประกันอุบัติเหตุดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 11 สิงหาคม 2561  ดังนั้น จึงขอหารือเกี่ยวกับการ 
ด าเนินการเรื่องดังกล่าว เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ตามแผนการใช้เงินในส่วนนี้ ได้ขออนุมัตงิบประมาณ ปี 
พ.ศ. 2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้ท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ผู้มาปฏิบัติ 
หน้าที่ที่มีความเสี่ยง  จ านวน 12 ราย  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

 

4.8  การพิจารณาการเปิดรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2561 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาภาคการศึกษาท่ี  1/2561 

ด้วยหลักสูตรการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก เพ่ือเปิดรายวิชา 1424 201  
ภาษาฝรั่งเศส 3 และวิชา 1421 361 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว ในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 โดยได้ทาบทาม 
นายสรพจน์  เสวนคุณากร  เป็นผู้สอน  และที่ประชุมสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ 
เปิดรายวิชาได้   ดังนั้น   งานวิชาการจึงขอหารือที่ประชุมว่า   หากกรณีนายสรพจน์   เสวนคุณากร    มีภาระงาน 
สอนเกิน  10  หน่วยกิต / สัปดาห์   จะสามารถเบิกจ่ายค่าสอนเกินได้หรือไม่   ทั้งนี้  เนื่องจากจ านวนนักศึกษาใน 
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แต่ละรายวิชามีจ านวนน้อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด   
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เปิดรายวิชาได้  แต่การเบิกค่าสอนเกินให้เป็นไปตามนโยบายการจัด 

การเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ 
 

4.10  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561   
       หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้าง 

อาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา  2561    ซ่ึงสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกขออนุมัติจ้าง 
อาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2561  จ านวน  3  คน  (รายละเอียดตามแนบ) ดังนี้  
 

จ านวน ภาระงาน อัตราค่าตอบแทนต่อ
ชั่วโมง 

รวมเป็นจ านวนเงิน 

อาจารย์ผู้ชว่ยสอน  
3 อัตรา 

9 หน่วยชั่วโมงต่อสปัดาห์ต่อคน 
135 หน่วยชั่วโมงต่อภาคการศึกษาต่อคน 
270 หน่วยชั่วโมงต่อภาคการศึกษาต่อคน 

400 324,000.00 

  รวมเป็นจ านวนเงิน 324,000.00 
  (-สามแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 

                     มติที่ประชุม    ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาไปทบทวนภาระงานของอาจารย์ในสาขาวิชาอีกครั้ง โดย 
เกลี่ยภาระงานให้เต็มจ านวน  10  หน่วยกิตก่อน   และมีความจ าเป็นในการจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนจ านวนเท่าไหร่   
จึงแจ้งเวียนคณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้ง 

 

4.11  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ในหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2560   จ านวน  15  หลักสูตร   โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการคณะ  วาระแจ้งเวียน/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ  
พ.ศ. 2560 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ 2559 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560  
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560
  
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.  

2560 
             6.  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.  
2560 

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  และ  
พ.ศ. 2560 

8. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555  
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และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
12. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ   

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
13. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
14. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
15. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  

มติที่ประชุม       เห็นชอบ 

 

4.12  การพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา  ด้วย นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  ได้ขออนุมัติการส าเร็จ 
การศึกษา  ในภาคการศึกษาท่ี  2/2560  จ านวน  7  คน  คือ          

1.  นางสาวปราชญ์ปรีดา เขียนวงศ์ รหัส 5614600073 
2.  นางสาวสุคนทิพย์ ยงคง  รหัส 5614600116 
3.  นางสาวทรรศิกา อ่างแก้ว  รหัส 5614600059 
4.  นายก่อเกียรติ สืบเพ็ง  รหัส 5614600015 
5.  นางสาวนีรบล อนุกูล   รหัส 5614600060  
6.  นางสาวปาลิดา  ไชยโพธิ์  รหัส 5614600088 
7.  นายทศพล พงศ์พ้ืน                       รหัส 5714600052 

          ทั้งนี้  ได้ผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ประจ าคณะศิลปศาสตร์   เมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.13  การขออนุมัติเทียบรายวิชา 1443 201  กฎหมายธุรกิจ    
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา 1443 201   

กฎหมายธุรกิจ  เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุง และเพ่ือให้ตรวจสอบการ 
ส าเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตรวิชาโทบริหารธุรกิจ นายสุชินต์  ดรุณพันธ์  อาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอน 
รายวิชาดังกล่าว จึงขออนุมัติเทียบรายวิชากฎหมายธุรกิจ 1443201-0, 1443201-53, 1443201-55 และ 1443201- 
56  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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4.14  การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะ 
ศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  2560  

        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  2560  ซึ่งคณะกรรมการงาน 
บริการวิชาการฯ  ได้ก ากับติดตามและได้ประเมินความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 7 โครงการ ตามตัว 
บ่งชี้ที่โครงการได้ระบุไว้ และได้ประเมินความส าเร็จในระดับแผน รายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ 7 ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 3 โครงการ 

อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 4 โครงการ  
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,670 คน 852 คน 
เชิงคุณภาพ โครงการที่บรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ 
ร้อยละ 80 บรรลุ 3 โครงการ 

(ยกเว้นความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 95) 

 จ านวนโครงการบริการวิชาการอยา่งมีส่วน
ร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

≥1 โครงการ 1 โครงการ 

 โครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น า
ความรู้และประสบการณม์าใช้พัฒนาการเรยีน
การสอนและการวิจยัของจ านวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
≥3 

3 โครงการ 

 การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศกัยภาพการ
เรียนรู้แกเ่ด็ก (อาจารย์  บุคลากร) 

ระดับความรู้ ≥1 - 

 การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสรา้งการเรียนรู้
แก่ชุมชน 

ระดับความรู้ ≥1 - 

เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 42.85(3) 

เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายการให้งานบริการวิชาการ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 

1,069,800 
บาท 

550,000 

  
 ส าหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ     เนื่องจากยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอนและกลุ่มเป้าหมาย   คือ 

นักเรียน  นักศึกษา  คาดว่าจะสามารถด าเนินการส าเร็จภายในก าหนด  คณะกรรมการงานบริการวิชาการฯ  เสนอให้ 
ก ากับติดตามโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการตามก าหนด และเร่งรัดการเบิกจ่ายและรายงานผลการ 
ด าเนินงานของโครงการที่จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ  ก ากับติดตามการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษาท่ี 
ผ่านมา  และหากพบว่ามีโครงการที่ไม่ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน   ตามท่ีได้ระบุไว้ให้น าไปเป็นเกณฑ์การ 
พิจารณาในปีถัดไป โดยพิจารณาจากหัวหน้าโครงการเป็นหลัก และพิจารณาการบูรณาการในโครงการกับหลักสูตรอื่น 
มาเป็นเกณฑ์เพ่ิมเติม   และปรับปรุงแบบประเมินโครงการให้สอดคล้องกับการประเมินของโครงการและเหมาะสมกับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ    และค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่แต่ละโครงการตั้งไว้     โดยมอบเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาโดยตรงแก่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ในกรณีท่ีเป็นโครงการเดิมให้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าโครงการไปปรับปรุงในปีถัดไป 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ    โดยปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
รายหลักสูตร  และให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนด าเนินงานในปีถัดไป 

 

4.15  การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ 
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560   

        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  
2560 โดยคณะกรรมการงานบริการวิชาการ ฯ  ได้ก ากับติดตามและได้ประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัติ 14 โครงการ  ตามตัวบ่งชี้ที่โครงการได้ระบุไว้ และได้ประเมินความส าเร็จในระดับแผนรายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระดับผลลัพธ์   
เชิงปริมาณ จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 14 โครงการ 6 โครงการ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,610 คน 643 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ร้อยละ 80 6 โครงการ 

เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 42.8 
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
1,330,000 

บาท 
560,000 บาท 

ระดับผลผลิต   
เชิงปริมาณ 1. จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล ≥4 เรื่อง 2 เรื่อง 
 2. จ านวนองค์ความรู้ที่ถูกเผยแพร่ ≥4เรื่อง 2 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือ

บริการวิชาการ หรือกิจกรรมนักศึกษา 
≥8 โครงการ 6 โครงการ 

 
  ส าหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ   เนื่องจากโครงการประเภทรวบรวมข้อมูลอยู่ระหว่างด าเนินการ
เรียบเรียงและจัดพิมพ์หนังสือ    และโครงการประเภทจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอน   และ 
คาดว่าจะสามารถด าเนินการส าเร็จภายในก าหนด ทั้งนี ้คณะกรรมการฯ เสนอให้ก ากับติดตามการบูรณาการกับการ 
เรียนการสอนในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา และหากพบว่ามีโครงการที่ไม่ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนตามที่ 
ได้ระบุไว้ให้น าไปเป็นเกณฑ์การพิจารณาในปีถัดไป     โดยพิจารณาจากหัวหน้าโครงการเป็นหลัก    และประสานกับ 
ผู้รับผิดชอบโครงการในการปรับปรุงแบบประเมินโครงการให้สอดคล้องกับการประเมินของโครงการ  และเหมาะสม 
กับผู้เข้าร่วมโครงการ  และค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่แต่ละโครงการตั้งไว้  โดยมอบเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาโดยตรงแก่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ในกรณีที่เป็นโครงการเดิมให้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการท าโครงการไปปรับปรุงในปีถัดไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   โดยปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
รายหลักสูตร และให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนด าเนินงานในปีถัดไป 
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4.17  การพิจารณาทบทวนการยุติการศึกษาระดับปริญญาเอก และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
คณะศิลปศาสตร์ รายนายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท   

       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนการยุติการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร์ รายนายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ 

ได้เสนอเรื่อไปกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ  

4/2561   เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2561  ซ่ึงมีมติเห็นชอบให้นายภัทรพล   สาสน์ธรรมบท    ยุติการศึกษาในระดับ 

ปริญญาเอก   และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  ณ  คณะศิลปศาสตร์   นั้น   ต่อมากองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งมาท่ีคณะ  

ตามบันทึกข้อความที่  ศธ  0529.2.3/1974   ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2561   เรื่อง  การขออนุมัติให้  นายภัทรพล   

สาสน์ธรรมบท   ผู้รับทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ    “ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ได้ 

น าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา และอธิการบดีได้หารือกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน 

บุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ในประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยให้คณะศิลปศาสตร์น าเรื่องกลับไปทบทวน”   ดังนั้น จึงขอเสนอ 

ทางเลือกเพ่ือพิจารณาเป็น 2 แนวทาง ดังนี้  

  1. เห็นควรให้ยุติการศึกษาระดับปริญญาเอกของนายภัทรพล สาสน์ธรรมบท และรับรายงานตัวเข้า 
ปฏิบัติงาน  ตามเอกสารส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ที่  ศธ  0503(6)/ว175  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2556 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจของสถาบันต้นสังกัดในแนวปฏิบัติงานชดใช้ทุนโครงการพัฒนาก าลังคนฯ ระบุว่า    “ข้อ 2 ... 
แม้จะไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ตามสัญญา ก็ไม่ควรเป็นเหตุให้สถาบันต้นสังกัดปฏิเสธการรับเข้าชดใช้ 
ทุน” เมื่อรายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานแล้ว เนื่องจากสาขาสังคมศาสตร์ ต้องการบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาเอก จึงควรก าหนดให้หาสถาบันการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทันทีเมื่อหมดระยะเวลาการใช้ทุน  
หรือโดยเร็ว ทั้งนี้จะต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ 
  2. เห็นควรให้ยุติการศึกษาระดับปริญญาเอกของนายภัทรพล สาสน์ธรรมบท และหากนายภัทรพล  
มีความประสงค์จะชดใช้ทุนในสถาบันอุดมศึกษาแห่งอ่ืนให้สามารถด าเนินการได้ 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้ยึดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
4/2561  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เห็นชอบให้นายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท ยุติการศึกษาในระดับปริญญาเอก และ 
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  ณ  คณะศิลปศาสตร์   โดยหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  จะขอพบอธิการบดีเพ่ือหารือใน 
เรื่องดังกล่าวโดยด่วน   

 

4.18  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเลขานุการสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

        หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   เสนอที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงเลขานุการสาขาวิชา 
สังคมศาสตร์   โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงเลขานุการ  เป็นดังนี้ 

1. นางละอองดาว  เพชรแก้ว   เป็นเลขานุการสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   
2. นางสาวโสภาวรรณ  พานพรม  เป็นเลขานุการสาขาวิชาสังคมศาสตร์   
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2561  เป็นต้นไป    และจะพิจารณาทบทวนอีกครั้งเมื่อมีการ 

ปรับเปลี่ยนภาระงานภายในส านักงานเลขานุการ 
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                    มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1  การรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก   
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการศึกษาระดับปริญญา 

เอก จ านวน 5 ราย  ดังนี้ 
1. นางสาวศุภมน  อาภานันท์  ต าแหน่งอาจารย์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก   

ในหลักสูตรอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้วยทุนส่วนตัว  ตั้งแต่วันที่  21  
สิงหาคม  2560  ถึงวันที่ 20 สิงหาคม  2562  โดยได้รายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560  

2. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร  ต าแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาบางส่วน  ในระดับ 

ปริญญาเอก  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น   ด้วยทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555   ตั้งแต่ 
วันที่  10  มิถุนายน  2556  ถึงวันที่  9 มิถุนายน  2559  ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และรายงาน 
ตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561  ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอรับผลการตอบรับการตีพิมพ์ 

3. นางสาวจิรายุ สินศิริ  ต าแหน่งอาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท –  
เอก  ในสาขาวิชา English (Literature)  ณ  Indiana University of  Pennsylvania  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
มีก าหนด 5 ปี ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556  ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2561  ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2555 นั้น  และขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  เป็นระยะเวลา 1 ปี 

ตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  14  สิงหาคม 2562  โดยได้ส่งแผนการศึกษามายังคณะและคาดว่าจะ 

ส าเร็จการศึกษา เดือนพฤษภาคม  2563 
4. นายพฤกษ์  เถาถวิล   ต าแหน่งอาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก  ใน 

สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์   เพ่ือศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2559  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2561  ขณะนี้ได้สอบ 
ป้องกันวิทยานิพนธ์   และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แก่บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว   คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ภายในเดือนกรกฎาคม  2561  และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่ 21  พฤษภาคม 2561 

5. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ต าแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาระดับปริญญา 

เอก  ในสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ด้วยทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  
เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  ขณะนี้ได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว   และได้รายงานตัว 
กลับเข้าปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2561 

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 5.2  รายละเอียดโครงการเครื่องปรับอากาศภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน 

เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ  (กลุ่มที่ 4)     



 
 

13 

            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดโครงการเครื่องปรับอากาศ 

ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด  Variable Speed / Inverter  ทดแทนของเดิมใน 

อาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มท่ี 4)  โดยคณะศิลปศาสตร์ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวน  35 เครื่อง  เนื่องจากการตรวจรับ 

พัสดุเครื่องปรับอากาศต่าง ๆ ทั้งหมดยังไม่สมบูรณ์ และการรับประกันตามข้อก าหนดสัญญายังไม่ได้เริ่มนับ และการ 

ด าเนินการซ่อมในระหว่างที่ยังมีการพิพาทระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับบริษัท  ซัยโจ  

เด็นก ิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  อาจมีความล่าช้าจากสาเหตุดังกล่าว    
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.3  ผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 พฤษภาคม  2561   

 

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 พฤษภาคม  2561  โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ
ดังนี้ 

1. การปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาดนตรีกับชีวิต ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

2. การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  5.4  ผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จาก 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จ านวน 2 หลักสูตร   
        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการให้ความ 

เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จ านวน 2 
หลักสูตร  ดังนี้ 

1. การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2561 

2. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2561 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
  5.5  การปรับสัดส่วนการจัดสรรงบกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาหมวดค่าบ ารุง 

กีฬาและกิจกรรม  เป็นร้อยละ  60 : 40   
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบผลการปรับสัดส่วนการจัดสรรงบกองทุน 

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาหมวดค่าบ ารุงกีฬาและกิจกรรม  จากเดิม  70 : 30  เปอร์เซ็นต์   เป็นร้อยละ  
60 : 40  เปอร์เซ็นต์  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561   เมื่อวันที่ 3  
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เมษายน  2561 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

5.6  รายงานค่าใช้จ่ายค้างส่งเอกสารเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานค่าใช้จ่ายค้างส่งเอกสารเบิกจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,043,568 บาท (-หนึ่งล้าน 
สี่หมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน-)  ทั้งนี้  งานการเงินจะได้แจ้งผู้ค้างส่งเอกสารดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การพิจารณาร่างประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอน  และ 

ค่าตอบแทนการสอนในภาคการศึกษาปกติ 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะศิลปศาสตร์   เรื่อง  

นโยบายการจัดการเรียนการสอน  และค่าตอบแทนการสอนในภาคการศึกษาปกติ      รายละเอียดดังเอกสาร 
ประกอบการประชุม ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1/2561  เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา    
และหากมีประเด็นปัญหาจะด าเนินการปรับปรุงนโยบายอีกครั้ง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และให้ด าเนินการดังนี้ 
1. เพ่ิมเติมข้อความในหมวด ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  บรรทัดที่ 3 เป็นดังนี้  “...ให้ปิดกลุ่มการ 

เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาหรือหากเปิดจะไม่สามารถน ามาเบิกค่าสอนเกินได้...” 
2. ขอเกลี่ยจ านวนนักศึกษาได้ ภายในหมวดวิชาเอก ให้เกลี่ยได้ทั้งวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก   

วิชาโท และเลือกเสรี  และภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยไม่สามารถเกลี่ยข้ามหมวดวิชาได้ 
3. ขอให้ระบุวันเพ่ือจะสรุปยอดจ านวนนักศึกษาที่จะสามารถเบิกค่าสอนเกินได้ และวันที่ถอน 

รายวิชาได ้
 

6.2  การขอเสนอชื่อชาวต่างประเทศ เพื่อขออนุมัติกรอบอัตราผู้เชี่ยวชาญ 
      หวัหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าสาขาวิชาขอเสนอ 

ชื่อ  Dr. James  Kenneth Powell II  เพ่ือขออนุมัตกิรอบอัตราผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีวุฒิการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก  สาขาพุทธศาสนาศึกษา   และมีผลงานตีพิมพ์   ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เรียน 
ผ่านสื่อออนไลน์ (Online courses)   ให้แก่นักศึกษาต่างชาติของ  The University of Wisconsin  มานานหลายปี   
จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดท า Online courses  และสื่อการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (Online materials)  ซ่ึง 
จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก  และเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ 
นอกชั้นเรียนของนักศึกษาและช่วยนักศึกษาเตรียมตัวสอบ   

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และให้เสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา    17.05  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                       (นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้จดรายงานการประชุม                  ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                 

 ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

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

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


