
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  8/2560 

เม่ือศุกร์ที่  15  กันยายน  2560 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หวัหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักด์ิ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 

8.  นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์          กรรมการ 

9.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       กรรมการ 

10.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

11. นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 

12. นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

2.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

3.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.45  น.  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  7/2560 
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                 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
7/2560  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2560    
                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  6/2560 
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

     2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  วาระพิเศษ
4/2560 
                 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ  4/2560  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2560    
                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
4/2560  โดยไม่มีแก้ไข 
    

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  การพิจารณากรอบอัตรากําลงั      
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณากรอบอัตรากําลัง  ซึ่งตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2560  ได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรร 
กรอบอัตรากําลังนักเรียนทุน ประเภทบุคคลทั่วไป ที่ผิดสญัญา จํานวน 3 อัตรา   ให้กับหลักสูตรการท่องเที่ยว   
หลักสูตรนิเทศศาสตร์  และหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร   ส่วนกรอบอัตราเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ปี พ.ศ.  
2560  จํานวน 3 อัตรา   ปี พ.ศ. 2561 จํานวน  4  อัตรา  และกรอบอัตราผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี พ.ศ. 
2560  จํานวน  4  ราย  จะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังน้ี   จึงขอแจ้งความคืบหน้าในการ 
ดําเนินการเรื่องดังกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ได้อนุมัติกรอบอัตรากําลังนักเรียนทุน ประเภท 
บุคคลทั่วไป ทีผ่ิดสัญญา จํานวน 3 อัตรา  ให้กับหลักสูตรการท่องเที่ยว  หลักสูตรนิเทศศาสตร์   และหลักสูตรภาษา 
จีนและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว  และหลักสูตรภาษาจีนฯ ได้เสนอบันทึกเพ่ือดําเนินการเรื่องดังกล่าวมายังคณะแล้ว  

        ในการน้ี  หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมดังกล่าว ว่าควรจัดสรรตําแหน่งนักเรียนทุนที่ผิดสญัญา ใหแ้ก่อาจารย์ที่
เป็นพนักงานเงินรายได้คณะ  ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีคณะศิลปศาสตร์เป็นระยะเวลานาน เป็นอันดับแรก โดย
ควรพิจารณาจากอายุงานเป็นหลัก 
    มติที่ประชุม    เห็นควรทบทวนมติที่ประชุม และที่ประชุมเห็นชอบเป็นดังน้ี 
  1. กรอบอัตรากําลังนักเรียนทุน ประเภทบุคคลทั่วไป ทีผ่ดิสัญญา จํานวน 3 อัตรา  ใหจ้ัดสรรให้กับ 
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  จํานวน  1  อัตรา  เช่นเดิม  ส่วนกรอบอัตราหลักสูตรการท่องเที่ยว  หลักสูตร 
นิเทศศาสตร์  ให้พิจารณาจัดสรรใหแ้ก่พนักงานเงินรายได้ ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานเป็นเวลานาน  โดยดูอายุงานเป็น
หลักแทน  และให้ผู้บริหารพิจารณาตามความจําเป็น 
  2. กรอบอัตราเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ปี พ.ศ. 2560  จํานวน  3  อัตรา  (ไม่ระบุสาขา)   
จัดสรรดังน้ี 
      2.1  ให้หลกัสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จํานวน 1 อัตรา เป็นชาวต่างประเทศ จ้างปีต่อปี 
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      2.2  ให้หลกัสูตรการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา 
      2.3  ให้หลกัสูตรนิเทศศาสตร์  จํานวน 1 อัตรา 
  3. กรอบอัตราเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ปี พ.ศ. 2561 จํานวน  4  อัตรา  (ไม่ระบุสาขา)   
อนุมัติในหลักการให้หลักสูตรการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา 

4. กรอบอัตราผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี พ.ศ. 2560  จํานวน 4 ราย  ซึ่งเป็นตําแหน่ง
ข้าราชการซึ่งจะเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินงบประมาณแผน่ดิน จํานวน 3 ราย  ให้พิจารณาจัดสรรตามอายุงาน       
เป็นหลัก  ส่วนตําแหน่งพนักงานเงินรายได้  จํานวน 1 ราย  ไม่พิจารณาจัดสรร 

 3.2  การปิดรายวิชา 1449 300 หลักการมัคคุเทศก์    
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับการปิดรายวิชา 1449 300  หลักการ 

มัคคุเทศก์ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ทําบันทึกแจ้งเหตุผลการปิดรายวิชาดังกล่าวแล้วดังน้ี  หลักสูตรการทอ่งเที่ยว  ได้แจ้ง 

ปิดรายวิชา 1449 300 หลักการมัคคุเทศก์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2560  ซึ่งเป็นวิชาโทเลือกสําหรับนักศึกษาวิชาโทการ 

ท่องเที่ยว โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจํานวน 8 คน แต่เน่ืองจากยังมีนักศึกษาวิชาโทการท่องเที่ยว ช้ันปีที่ 3 และ 4  

ที่ตกค้างและมคีวามจําเป็นที่จะต้องเรียนในรายวิชา 1449 200 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ซึ่งเป็นวิชาโทบังคับ จํานวน  

24 คน ดังน้ัน หลักสูตรฯ จึงได้ปิดรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์และเปิดรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วแทน   

อน่ึง สําหรับการปิดรายวิชา 1449 300 หลกัการมัคคุเทศก์ หลักสูตรการท่องเที่ยว ได้ดําเนินการ 

ตามแนวปฏิบัติการปิดรายวิชา ที่ผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดี/รองคณบดีที่เก่ียวข้อง  

อนุมัติให้ปิดรายวิชาตามลําดับ    

มติที่ประชุม   รับทราบและขอให้รองวิชาการแนะนําหลักสตูรการท่องเที่ยว  ให้มกีารวางแผน 
เปิด-ปิด รายวิชา ให้เหมาะสม ตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่จําเป็น  และไม่ควรจํากัดภาระงานสอน เพียง 9 หน่วยกิต ควร 

พิจารณาตามความจําเป็นในการจัดการเรียนการสอน  และมอบหมายให้งานวิชาการตอบเรื่องกลับไปยังนายจักเรศ   

อิฐรัตน์  เพ่ือแจ้งผลการดําเนินการ 
 
 

3.3  หารือการเปิดสอนรายวิชา 1443 200 กฎหมายกับสังคมของคณะนิติศาสตร ์
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าการเปิดสอนรายวิชา  1443  200  กฎหมาย 

กับสังคม  ของคณะนิติศาสตร์  ซึ่งเดิมเป็นรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์  น้ัน คณะนิติศาสตร์ได้ประสานเรื่องการขอ 
เปิดรายวิชาไปยังสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง  ดังน้ัน คณะศิลปศาสตร์  จึงได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยัง 
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือขอหารือร่วมกับคณะนิติศาสตร์อีกคร้ัง  ซึ่งงานหลักสูตรจะเป็นผู้จัดประชุม 
หารือร่วมกันทั้งสองคณะต่อไป 

มติที่ประชุม     เห็นชอบให้งานวิชาการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
3.4  การจัดซ้ือเก้าอ้ีสาํหรับนักศึกษา 
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้บรรจุการจัดซื้อเก้าอ้ีสําหรับนักศึกษา 

ไว้ในแผนงบประมาณประจําปี 2561 น้ัน คาดว่าจะสามารถจัดซื้อได้ประมาณเดือนธันวาคม 2561 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
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3.5  แผนพัฒนาบคุลากรคณะ 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะ ฉบับสมบูรณ์ 

เสร็จสิ้นแล้ว  และจะส่งให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
มติที่ประชุม       รับทราบ 

         3.6  กรอบอัตรากําลงัลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  จํานวน 1 อัตรา 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  4/2560  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2560  ได้เห็นชอบให้หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร   
ได้รับอัตรากําลังลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ  จํานวน 1 อัตรา น้ัน หลักสูตรภาษาจีนฯ  ได้เสนอเรื่องมายังคณะ 
แล้ว และคณะส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1  การพิจารณารายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งต้ังเปน็คณะกรรมการบรหิารสถานปฏิบัติการโรงแรม 

และการท่องเที่ยว (คบส.)          
        ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอรายช่ือบุคลากรเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการบริหาร 

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.)  ซึ่งหลกัสูตรการท่องเที่ยวได้เสนอช่ือ นางสาวกันยรัชน์ิ  ศรีจันทร์  
เป็นคณะกรรมการดังกล่าว 
         มติที่ประชุม     เห็นชอบ 
 
    4.2  การจัดการบัญชเีงนิฝากของหลักสูตรปรญิญาโท สาขาสงัคมศาสตร์และการพฒันา                  
              รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดการบัญชีเงินฝากของหลักสูตรปริญญา 

โท สาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ปิดหลักสูตรไปแล้ว  และหน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ 

ข้อเสนอแนะว่า “เงินฝากธนาคารของหลักสูตรใดที่ปิดหลกัสูตรแล้ว  คณะควรพิจารณาบริหารจัดการเงินคงเหลือใน 

บัญชีเงินฝากธนาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดประสิทธิผลต่อไป”  ดังน้ัน  คณะจึงได้ช้ีแจงให้สาขาวิชาทราบการ 

รวมบัญชีเงินฝากดังกล่าวเข้าเป็นสว่นหน่ึงของเงินรายได้  ซึ่งจะไม่กระทบต่อแผนการใช้งบประมาณในการดําเนินการ 

เปิดหลักสูตรใหม่ในอนาคต  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีเงินคงเหลือในบัญชีทัง้สิ้น 3,555,017.28 บาท  (-สามล้านห้าแสน 

ห้าหมื่นห้าพันสิบเจ็ดบาทย่ีสิบแปดสตางค์) 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ปิดบัญชีหลักสูตรหลักสูตรปรญิญาโท สาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 และให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของตรวจสอบภายในและให้กันเงินไว้สําหรับหลักสูตรลุม่นํ้าโขงศึกษา จํานวน  363,770  บาท  
 

4.3  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง  
รายนายกันตพัฒน์  ตรินนัท์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับ 



 
 

5 

ปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง รายนายกันตพัฒน์  ตรินันท์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศกึษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  

ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 22 กันยายน  

2559 และได้รบัอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560  น้ัน   

เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา ช้ันปีที ่4  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยจะมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ซึ่งจะดําเนินการระหว่างภาคการศึกษา 

ที่ 1/2560  ทาํให้ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามกําหนด ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยาย 

เวลาศึกษาต่อและขอรับการประเมินต่อสญัญาจ้าง มีกําหนด 6 เดือน   ต้ังแต่วันที่  23  กันยายน  2560  ถึงวันที่  22  

มีนาคม  2561 

มติที่ประชุม   อนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและประเมนิต่อสัญญาจ้าง รายนาย 
กันตพัฒน์  ตรินันท์ 
         

 

4.4  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี   
      ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของรองคณบดีและ 

ผู้ช่วยคณบดี  ซึ่งจะใช้ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2561  (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) รายละเอียดดังน้ี 
 

        1. เกณฑ์ประเมินรองคณบดี  เป็นดังน้ี 
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน 
(ก) 

นํ้าหนัก 
(ข) 

คะแนนรวม 
(ก) X (ข) 

องค์ประกอบที่ 1 :  ภาระงานหลัก 
- สมรรถนะผู้บริหารประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน 30 
- ภาระงานด้านบริหารและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
ประเมินโดยคณบดี 70 

100 0.7 70 

องค์ประกอบที่ 2 :  ภาระงานอาจารย์ 
คะแนนรวม จากระบบฐานข้อมูลภาระงานอาจารย์ 
 

100 0.3 30 

รวม   100 
             2. เกณฑ์ประเมินผู้ช่วยคณบดี  เป็นดังน้ี 
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน 
(ก) 

นํ้าหนัก 
(ข) 

คะแนนรวม 
(ก) X (ข) 

องค์ประกอบที่ 1 :  ภาระงานหลัก 
- สมรรถนะผู้บริหารประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน 30 
- ภาระงานด้านบริหารและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
ประเมินโดยคณบดี 70 

100 0.5 50 
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องค์ประกอบที่ 2 :  ภาระงานอาจารย์ 
คะแนนรวม จากระบบฐานข้อมูลภาระงานอาจารย์ 
 

100 0.5 50 

รวม   100 
 

ส่วนเกณฑ์การประเมินหัวหน้าสาขาวิชา จะเชิญหัวหน้าสาขาหารือเพ่ือทําข้อตกลงร่วมกันอีกคร้ัง 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
4.5  การพิจารณาเกณฑ์การประเมิน และร่างประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560       
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมิน  และร่างประกาศว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  พ.ศ.2560  ซึ่งจะใช้ในรอบการประเมิน  ครั้งที่  1/2561  (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)  
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ และให้สดัส่วนผลสัมฤทธ์ิของงาน  คะแนนเต็ม  70  คะแนน  

และใหค้ิดสัดสว่นคะแนนเป็น ดังน้ี  เน้นการสอน : คะแนนแต่ละระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ : คะแนนแต่ละระดับสูงกว่า 

เกณฑ์  คือ  40 : 20 : 10 
 

4.6  การพิจารณาเกณฑ์การประเมิน และร่างประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560       

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน และร่าง 

ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะ 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560  ซึ่งจะใช้ในรอบการประเมิน  ครั้งที ่ 1/2561  (1 ตุลาคม 2560 –  

31 มีนาคม 2561) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ 
 
4.7 การขออนุมัติจ้างอาจารย์ผูช้่วยสอน (กรณีเกษียณอายุราชการ)  ในภาคการศึกษาที่  

1/2560      
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน  (กรณี

เกษียณอายุราชการ)  ในภาคการศึกษาที่ 1/2560  จํานวน 2 อัตรา  รายละเอียดดังน้ี 
 

จํานวน ภาระงาน อัตราค่าตอบแทนต่อชั่วโมง รวมเป็นจํานวนเงิน 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 
1 อัตรา ได้แก่  
น.ส จุฬามาศ  สุวรรณบูล 

72 หน่วยชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
(9 หน่วยชั่วโมง x 8 สัปดาห์) 

400 28,800 
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สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 

1 อัตรา ได้แก่  
ผศ.ชมพูนุท  ธารีเธียร 

24 หน่วยชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
(3 หน่วยชั่วโมง x 8 สัปดาห์) 

400 9,600 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 38,400 

 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.8  การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการปิดหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลกัสูตรใหม ่พ.ศ.2557 ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการชะลอการ
รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 หลกัสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลกัสูตรใหม ่ พ.ศ. 2557 เน่ืองจากในปีการศึกษา 2560  จะมีอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุราชการและลาศึกษาต่อ   ทําให้หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงรายช่ืออาจารย์
ประจําหลักสูตร ฯ  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที ่ 4  เมษายน 2560  มีมติไม่อนุมัติการชะลอการรับนักศึกษา และเห็นชอบ 
ให้ปิดหลักสูตร   โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง    เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปิด
หลักสูตรต่อไป  เบ้ืองต้นงานวิชาการได้ดําเนินการเสนอเรื่องแจ้งเวียนการปิดหลักสูตรฯ  ต่อคณะกรรมการบัณฑิต 
ศึกษาคณะศิลปศาสตร์  และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

4.9  การขออนุมัติแผนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจําปีงบประมาณ 2561   
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแผนการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ประจําปีงบประมาณ 2561   รายละเอียดดังน้ี 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน 788,520  

2. อาคารสถานที่ 2,201,350 ปรับเป็น 4,000,000 บาท 

3. ห้องเรียน 600,000 รวมผ้าม่าน และโทรทัศน์ 

4. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ICT 1,020,600  

รวม 4,610,470 6,610,470 บาท 



 
 

8 

ทั้งน้ี  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผูแ้ทนคณาจารย์ประจํา   เสนอให้คณะพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเทปูนบริเวณด้านหน้าอาคารปฏิบัติการทางภาษาเพ่ิมเติม  เพ่ือให้มีพ้ืนทีใ่นการจัดกิจกรรมมากขึ้น 

ในการน้ี รองแผนและสารสนเทศ  ได้แจ้งรายจ่ายคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560  รายละเอียดดังน้ี 

 

หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุนฯ รวม อัตราส่วน

1.ค่าจ้างช่ัวคราว - 16,375,432.93 - 16,375,432.93 52.89

2.ค่าตอบแทน 340,460.00 1,340,428.45 4,033,068.98 5,713,957.43 18.45

3.ค่าใช้สอย 1,050,275.67 1,002,624.42 5,214,507.51 7,267,407.60 23.47

4.ค่าวัสดุ 486,901.00 - 630,165.20 1,117,066.20 3.61

5.ค่าสาธารณูปโภค - - - - 0

6.ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

- 488,160.00 - 488,160.00 1.58

รวม 1,877,636.67 19,206,645.80 9,877,741.69 30,962,024.16 100.00
 

มติที่ประชุม    รับทราบและเห็นชอบแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําปีงบประมาณ 2561     
  

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  ผลการตรวจสอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลยั  

สังกัดคณะศลิปศาสตร์    
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งทีป่ระชุมทราบผลการตรวจสอบการเล่ือนเงินเดอืนข้าราชการ  และการเพิ่ม 

เงินเดอืนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ซึ่งบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ได้สอบถามวิธกีารเล่ือนเงินเดือน 
ข้าราชการแลเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม   
2559  และครั้งอื่น ๆ ว่าได้ดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขการเล่ือน 
เงินเดอืนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกดัมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ 11  
มีนาคม 2559  คือ การเล่ือนเงนิเดือนให้ข้าราชการและการเพิ่มเงินเดือนใหพ้นักงานมหาวทิยาลัยต้องดําเนินการภายใน 
วงเงินของแต่ละกลุ่มก่อน หากวงเงินงบประมาณของกลุ่มใดมีเหลืออาจเกล่ียวงเงินที่เหลือเพื่อเล่ือน/เพิ่มเงินเดือนใหก้ลุ่มอื่น 
ต่อไป หรอืไม่ นัน้  อธิการบดีพจิารณาจากขอ้เท็จจริงและเอกสารหลักฐานทีค่ณะศิลปะศาสตร์ชี้แจงแล้วเหน็ว่า คณะได้ 
ดําเนินการเกีย่วกับการเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการและเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนด 
ในข้อบงัคับมหาวิทยาลัย และประกาศฯ ทีเ่กีย่วข้องในสาระสําคัญถูกต้องแล้ว  จึงให้ยุติเรือ่งและแจ้งผู้ร้องเรยีนทราบผลการ 
พิจารณา ทั้งน้ี งานบุคคลคณะศิลปศาสตร์ ได้แจ้งเวียนผลการพิจารณาดงักล่าวไปยังบุคลากรทกุท่านเรียบรอ้ยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  5.2   รายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โครงการพัฒนา 
กําลังคน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ ของ นายชญณัฐ  วิสยัจร   

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานเกี่ยวกับนายชญณัฐ  วิสัยจร  นกัเรยีนทุนรฐับาล  
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  โครงการพัฒนากําลังคน  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ทุนเรยีนด ี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)  ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกําลังศึกษา  
วิชาเอก Music Performance  ณ Michigan State University  สหรฐัอเมริกา   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.3  แจ้งผลการพิจารณาหลกัสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
คร้ังที ่ 6/2560  เม่ือวันที ่29 กรกฎาคม  2560   

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบแจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรตามมตทิี่ประชุม 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  2560  ซึ่งหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ 
การปรับปรุงหลักสูตร มีจํานวน 5 หลักสูตร  ดังน้ี 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 
3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 
4. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
5. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.4  ผลคะแนนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ 
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  แจ้งทีป่ระชุมทราบผลคะแนนการตรวจประเมินประกันคุณภาพ 

การศึกษา ระดบัหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์  โดยเปรียบเทียบผลประเมิน ปีการศึกษา  2558  และ  2559  ดังน้ี 
 

ลําดับ หลักสูตร 
ผลประเมินปีการศึกษา ผลต่าง 

 ปี 2558  ปี 2559 เพิ่มขึน้ ลดลง 
ปริญญาตรี         

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3.13 3.18 0.05   

2 ประวัติศาสตร์ ป.ตรี 2.72 2.86 0.14   
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3 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 3.11 2.78   -0.33 

4 การท่องเที่ยว 2.69 2.04   -0.65 

5 ภาษาจีนและการสื่อสาร 2.09 3.06 0.97   

6 พัฒนาสังคม 3.12 3.11   -0.01 

7 นิเทศศาสตร์ 2.85 2.44   -0.41 

8 ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง ป.ตรี 2.18 2.39 0.21   

9 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 2.63 2.86 0.23   

10 ภาษาไทยและการสื่อสาร 3.12 3.08   -0.04 

ปริญญาโท         

11 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 2.39 2.90 0.51   

12 ภาษาไทย ป.โท 2.47 3.02 0.55   

13 นวัตกรรมการท่องเที่ยว ป.โท 3.19 3.57 0.38   

14 ประวัติศาสตร์ ป.โท 2.51 2.87 0.36   

15 ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ป.โท 2.69 3.09 0.40   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.5  รายงานผลการดําเนนิโครงการงานกิจการนักศึกษา  ประจําเดือนสิงหาคม 2560  
      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งทีป่ระชุมทราบรายงานผลการดําเนินโครงการงานกิจการ

นักศึกษา  ประจําเดือนสิงหาคม 2560  รายละเอียดดังน้ี 
 

  
โครงการ วันดําเนินงาน 

 งบประมาณ   งบประมาณ  
   ท่ีขออนุมัติ   ใช้จริง  
1 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   ประจําปีการศึกษา 2560 3 ส.ค. 60     37,250     36,200  

2 
พ่ีน้องสานสัมพันธ์และแต่งแต้มดอกจานช่อท่ี 21  ประจําปี
การศึกษา  2560 

5-10 ส.ค. 60     39,200  อยู่ระหว่างเบิกจ่าย  

3 ไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 60     20,000  อยู่ระหว่างเบิกจ่าย  

4 
การประกวดเฟรชชี่บอยแอนด์เกิร์ล คณะศิลปศาสตร์  ประจําปี
การศึกษา 2560 

31 ส.ค.-1 ก.ย. 
60 

    35,000  อยู่ระหว่างเบิกจ่าย  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 
 

11

5.6  รายงานผลการดําเนนิการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจําเดือนมิถุนายน- 
สิงหาคม  2560  และกองทุนเงนิให้กู้ยืมที่ผูกกับรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ประจําปกีารศึกษา 2560   

           รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการดําเนินการกองทุนเงินให้ 
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจําเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560   และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต  
(กรอ.) ประจําปีการศึกษา 2560  รายละเอียดดังน้ี 

1. ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. และทุนการศึกษาที่ติดกับรายได้ในอนาคต กรอ. 
กยศ. กรอ. รวม 

รายเก่า รายใหม่ รายเก่า รายใหม่  

417 20 56 162 655 

2. ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 3 ทุน 
2.1 ทุนละ 20,000 บาท 
2.2 ทุนละ 15,000 บาท 
2.3 ทุนละ 10,000 บาท 

 3. ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 
 

ช่ือทุน จํานวนเงิน จํานวนทุน รวม 

1.ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น 3,000 3 9,000 

2.ทุนกิจกรรมเด่น 3,000 9 27,000 

3.ทุนส่งเสริมการเรียน (ทุนขาดแคลน) 3,000 53 159,000 

4.ทุนเรียนดีกรณีพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.25-3.49) 1,500 53 79,500 

5.ทุนเรียนดีกรณีพิเศษ (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.5 ข้ึนไป) 2,000 81 162,000 

รวม 199 436,500 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  กําหนดวันประชุมพิจารณาเลื่อนเงนิเดือน ครั้งที่ 2/2560  
      ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกําหนดวันประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ  ครั้งที่   

2/2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560  ซึ่งจะส่งหนังสือเชิญถึงคณะกรรมการ 

ประจําคณะทุกท่านต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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6.2 การรับรองการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 3/2559 

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2559  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา 

ได้ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่

3/2559  โดยวันสําเร็จการศึกษา คือ  วันสดุท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว คือวันที่  21  กรกฎาคม  2560  

จํานวน 1 คน ในเบ้ืองต้น งานวิชาการได้ดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว 

เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา ดังน้ี 
 

ชื่อ-สกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม      เกียรตินิยม วิชาโท
   ตลอดหลักสูตร    ท่ีหลักสูตรกําหนด   

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555
นางสาวศุภัสศร  สกุลคู 
รหัสประจําตัว 5514404382 

           2.37             2.55 -   การท่องเท่ียว 

 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ  
 
 

 6.3  การขออนุมัติปรับแผนลาศึกษาต่อ รายนางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข ์
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนลาศึกษาต่อ รายนางสาว 

พฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์  จากปีการศึกษา  2560  เป็นปีการศึกษา 2561 

มติที่ประชุม       อนุมัติ 
 
6.4  การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจําปีงบประมาณ 2561 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  ประจําปี

งบประมาณ 2561  ตําแหน่งพนักงานทั่วไป 3 อัตรา  ได้แก่ นายวิชัย  เมทาสิงห์  นายบัวทอง  สีเกิด  และนาย 

ณรงชัย  สิริวรรณ  ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

 

6.5 การทํากุญแจสํารองหอ้งพักอาจารย์ 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้ส่งบันทึกข้อความถึงอาจารย์ทุกท่าน 

เพ่ือขอความร่วมมือในการจดัทํากุญแจสํารองห้องพักอาจารย์ และนํามาฝากไว้ที่นายสมชาย  สิริวรรณ  ซึ่งเป็น 

ผู้ดูแลงานอาคารของคณะ ในกรณีมีเหตุฉกุเฉินจะสามารถเปิดห้องพักได้  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํากุญแจ 

สํารอง คณะจะติดต่อร้านมาบริการที่คณะต่อไป 

มติที่ประชุม       รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา  14.20  น. 
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              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)      (นางสาวพัชรี  ธานี)                    

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ                   
 ผู้จดรายงานการประชุม                                        กรรมการคณะกรรมการประจําคณะ                  

           ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม      
    
                  

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9/2560  เมื่อวันศุกร์ที่  20  ตุลาคม  2560 
 
 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


