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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร ์

   ครั้งที่  11/2560 

เม่ือพฤหัสบดีที่  28  ธันวาคม  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.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    ลาราชการ 
2. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

2.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีประกันคุณภาพการศึกษา   

3.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น.  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์   เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   
ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่ม ี– 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  10/2560 
                 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
10/2560  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2560   โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี 

1. หน้าที่ 7 วาระที่  4.5  ปรับมติที่ประชุม  เป็นดังน้ี “รับทราบและเห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบ 
แต่ละองค์ประกอบ  นําไปพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่อไป” 

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  10/2560 
 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

     2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  วาระพิเศษ
7/2560  เม่ือวันที่  1  ธันวาคม  2560    
                 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ  7/2560  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2560 
                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
7/2560  โดยไม่มีแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  ขออนุมัติดําเนนิการส่งนักศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าํโขงเพื่อ 

เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาคลุ่มน้าํโขง 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 

10 /2560  เมือ่วันที่  24  พฤศจิกายน  2560  ได้อนุมัติในหลักการ ใหส้่งนักศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม 

ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเพ่ือเดินทางไปศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง   และขอให้หลักสูตรภาษาและ 

วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  บริหารจัดการเงินหลักสูตร  โดยใช้ไม่ให้เกินวงเงินที่คณะจัดสรรให ้20%  น้ัน เน่ืองจาก 

หลักสูตรให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เก่ียวกับการลงทะเบียนของนักศึกษา ซึ่งลงทะเบียนกับคณะศิลปศาสตร์  แต่ไม่ได้เรียน  

ดังน้ัน  จึงขอทบทวนมติที่ประชุมว่าคณะจะขอโอนเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าว จํานวน 4,480 บาท ไปยังมหาวิทยาลัย 

เครือข่ายภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงที่นักศึกษาจะไปศึกษา    

มติที่ประชุม   เห็นชอบ โดยให้จัดสรรค่าธรรมเนียมการศกึษา จํานวน 4,480 บาท  ใหม้หาวิทยาลัย 

เครือข่ายภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ซึง่ส่วนต่างค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ขอให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเอง  และขอให้งานวิชาการร่าง 
ประกาศเพ่ือรองรับการไปเรียนต่างประเทศของนักศึกษา โดยให้ระบุค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบไว้ในประกาศ 

 
ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1  การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภา 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เน่ืองจากวาระการดํารงตําแหน่งของศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล  นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะครบกําหนดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 ดังน้ัน กองการเจ้าหน้าที่ จึงแจ้งให้คณะ
เสนอช่ือภายในวันที่ 12 มกราคม  2561 
       มติที่ประชุม     เห็นชอบให้คณะกรรมการประจําคณะที่ประสงค์จะเสนอช่ือ แจ้งทีค่ณบดี ภายใน
วันที่ 10 มกราคม 2561 
 

4.2  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทกุวันศุกร์) รายว่าที่ร้อยตร ี
เชาวนันท ์ ทะนอก (ครั้งที่ 4)                       

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลา 
ราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) รายว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์  ทะนอก (ครั้งที่ 4)   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง
อาจารย์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์)   เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา  แขนงวิชาการบริหารพลศึกษาและการกีฬา  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี
กําหนด  3  ปี  ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556  ถึงวันที ่9 มถิุนายน 2559  โดยได้รับทุนการศึกษาสําหรบัอาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร ์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2556  และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถงึวันที่ 9 ธันวาคม 2560  น้ัน  บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้ผ่านการเรียนครบตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร  55  หน่วยกิต ได้เกรดเฉลี่ย 3.53  และผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination)  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้ได้ผ่านการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และอยู่ในกระบวนการทําดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอยู่ระหว่างการเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผูบ้ริหาร และการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล   บุคคลดังกล่าวจึงขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์)  มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี  
ต้ังแต่วันที่  10  ธันวาคม 2560  ถึงวันที่  9  มิถุนายน 2561  ด้วยทุนส่วนตัว  

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
        

4.4  การพิจารณากลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณากลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560-2564  รายละเอียดดังน้ี 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงนิ 
  

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
1.1 มีระบบสารสนเทศทางการเงิน (UBU FMIS) ท่ี 
รองรับการบริหารจัดการด้านการเงินเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ    

2.1 การดําเนินการการเบิกจ่ายโครงการหรือ 
กิจกรรมล่าช้าส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทาง 
การเงินของคณะ  

1.2 มีระบบสารสนเทศทางการเงินด้านลูกหนี้เงิน 
ยืมทดรองจ่าย คณะศิลปศาสตร์ อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

2.2 คณะฯยังพ่ึงพารายได้จากค่าธรรมเนียม 
การศึกษาเป็นหลัก ซ่ึงถ้าจํานวนนักศึกษาลดลง  
รายได้หลักก็ลดลงด้วย 

1.3 มีการรายงานข้อมูลทางการเงินให้กับผู้บริหาร 
และคณะกรรมการประจําคณะและเปิดเผยข้อมูล  
ผ่านระบบออนไลน์ 

2.3 มีค่าจ้างบุคลากร เกิน 60 % ของรายจ่ายของ 
คณะ 
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1.4 มีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสให้กับกรรมการ 
ประจําคณะ และรายงานสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

2.4 ระบบสารสนเทศทางการเงินภายในหน่วยงานยัง 
ไม่เช่ือมโยงกับการทํางานด้านการเดินทางไปราชการ  
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ การลา และ 
งานแผน ทําใหก้ารตรวจสอบลา่ช้า 

1.5 มีทรัพยากร อาคาร สถานท่ี บุคคล และการ 
ผลิตตําราท่ีสร้างรายได้ให้กับคณะ  

2.5 บุคลากรระดบัปฏิบัติการ ยังขาดความรู้ทักษะด้านก
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและระเบียบทางการเงินและพัสดุ
ฉบับใหม่เพือ่นําเสนอต่อผู้บริหารในการตดัสินใจ

 2.6 มีภาระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ท่ีสูงมากไม่ 
สมดุลกับรายรับปีละประมาณ 4 ล้านบาท 

 
โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

3.1 เปิดประชาคมอาเซียนทําให้มีโอกาสได้รายได้ 
จากการรับนักศกึษาชาวต่างชาติ 

4.1 เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีแนวโน้มลดลง  
ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษา 

3.2 มีหน่วยบริการวิชาการท่ีสามารถหารายได้เพ่ิม 
มากข้ึน  

4.2 สถาบันทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ทําให้จํานวน 
นักศึกษามีแนวโน้มลดลง 

3.3 คณะฯมีโอกาสจากการให้บริการเช่าโรงละคร 
และเช่าห้องประชุม สําหรับหน่วยงานภายนอก 

4.3 การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาลมี 
แนวโน้มลดลง เช่น งบประมาณประจําปี 

3.4 คณะมีโอกาสสร้างรายได้จากหลักสูตรระยะสั้น 
สําหรับคนวัยทํางาน 

4.4 กฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของ 
มหาวิทยาลัยยังไม่เอ้ือต่อการหารายได้ของคณะฯ 

  4.5  การจัดสรรค่าธรรมเนียมระบบเหมาจ่ายทําให้ 
รายได้คณะลดลง 

 4.6 นโยบายท่ีมหาวิทยาลัยให้คณะนําเงินรายได้ร้อย 
ละ 10 จํานวน2คร้ัง เพ่ือเป็นเงินสะสมทําให้กระทบ 
ต่อการทําแผนรายจ่ายท่ีลดลงและไม่ครอบคลุม 
ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 

 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี พ.ศ. 2560-2564 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศลิปศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน 

เป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ทาง

การเงิน 
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

1.การหารายได้เพ่ือ
การมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน 
(ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย) 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ช่องทางการหา
รายได้เพ่ือการ
สร้างความม่ันคง
ทางการเงิน 

การจัดการหา
รายได้ 
 

1.หาแนวทางการสร้างรายได้ 
นอกเหนือจากรายได้หลัก 
ให้มีรายได้เกิดขึ้นจากการให้บริการ 
กิจกรรม  
โครงการอบรมให้ความรู้/ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ/ โครงการอบรมพัฒนา
อาชีพครูภาษา/  
การจัดทัวร์/  
การอบรมระยะส้ันสําหรับกลุ่มผู้เรียนในวัย
ทํางานและผู้สูงอายุ 
 

มีรายได้
เพ่ิมขึ้นทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
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ยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน 

เป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ทาง

การเงิน 
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

2.มีระบบการจัดการบริหารทรัพย์สินอย่าง
จริงจัง เช่น กําหนดให้มีการจัดเก็บค่าใช้
บริการห้องประชุม การให้ความ
อนุเคราะห์ลดราคาแต่ไม่สามารถงดเว้น
ค่าบริการได้ 

มีรายได้จาก
การ
ให้บริการ
สาธารณูปโ
ภคเพ่ิมขึ้น
ทุกปี 

 
ร้อยละ 

 
10 

2. การบริหารจัด
การเงินและ
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย) 

1. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ทางการเงินของ
คณะให้มีความมี
ความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
รวมถึงมีระบบการ
ติดตาม และ 
รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดสรรเงินเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรม
ตามภารกิจหลัก
ของคณะ 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการ
ทางการเงิน ที่
ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดเกณฑ์การ 
จัดสรรและการใช้
จ่าย 
งบประมาณของ
คณะ 
 
 
 
 

1. การควบคุม ติดตามการบริหารเงินที่
โปร่งใส 
 
 
 
 
 
2. พัฒนาบุคลากรทางการเงินและผู้
ให้บริการมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
3. กําหนดให้บุคลากรของคณะเบิกจ่าย
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ระเบียบพัสดุ ระเบียบ กรมบัญชีกลาง 
ระเบียบและประกาศของ มหาวิทยาลัย 
อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
3. กําหนดให้มีการรายงานทางการเงินราย
ไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
4. พัฒนาให้มีองค์ความรู้จากการจัด KM 
เร่ืองวิธีปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุที่
ถูกต้องตรงตามระเบียบให้แก่บุคลากร 
เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง และรวดเร็ว 
 
 
1.จัดสรรงบประมาณจาก 
การประมาณการรายรับให้เพียงพอและ
สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 
 
2. ควบคุมการใช้จ่าย 
งบประมาณเงินรายได้ไม่ให้เกินรายรับจริง
 
 
 
 

-มีระบบ
กลไก
ควบคุม 
ติดตามการ
บริหารเงินที่
โปร่งใส 
 
-การอบรม
ให้ความรู้
ทางด้านการ
ปฏิบัติด้าน
การเงิน 
 
-การจัด
อบรมชี้แจง
ให้ความรู้
ด้านการเบิก
จ่ายเงิน
ให้แก่
บุคลากรใน
คณะ  
 
-รายงาน
ข้อมูลทาง
การเงิน ราย
ไตรมาส 
 
-มีการ
เผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกิด
จาก KM 
 
-
ความสําเร็จ
ของ 
การจัดสรร
งบประมาณ 
ที่สอดคล้อง
กับภารกิจ
ของคณะ 
-การใช้จ่าย
งบประมาณ

ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ัง/ป ี
 
 
 
 
คร้ัง/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
คร้ัง/ป ี
 
 
 
 
 
เร่ือง/ปี 
 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
ร้อยละ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
80 
 
 
 
ไม่เกิน 80 
 
 
 
80 
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ยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน 

เป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ทาง

การเงิน 
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

 
 
 
3. เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
ติดตามการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามแผน
ที่กําหนด 
 
 
 
4. พัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพที่
สนับสนุนการ
บริหารงบประมาณ 
 

 
 
 
มีระบบติดตามการ
เบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
มีระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพที่
สนับสนุนการ
บริหารงบประมาณ 
 

 
 
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
ไว้  
 
 
 
 
 
การประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศที่
สามารถแสดงผลการจัดการงบประมาณให้
เป็นปัจจุบันได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ตามรายรับ
จริง 
-ผลการ
เบิกจ่าย
กิจกรรม/
โครงการ ที่
เป็นไปตาม
แผนท่ี
กําหนด 
 
-ผลการ
ประเมิน
ประสิทธิ 
ภาพ 

 
 
 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

 
 
 
80 
 
 
 

3.การจัดการ
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ(ลด
รายจ่าย-
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย) 

ปรับปรุงระบบและ
แนวทางการ
บริหารเงินและ
ทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบและแนว
ทางการบริหารเงิน
และทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อ
คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
รณรงค์การ
ประหยัดทรัพยากร
และพลังงานไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
ลดการผลิตเอกสาร
ที่ส้ินเปลืองวัสดุ
และการบํารุงรักษา
อุปกรณ์ 
 
 

กําหนดแนวทางการบริหารเงินและ
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยให้สัดส่วน
งบประมาณในหมวดต่างๆ ตาม
ความสําคัญและความเร่งด่วน 
-บุคลากร  
-พันธกิจหลัก 
-งานยุทธศาสตร์ 
-บริหารจัดการทั่วไป 
-การสํารองจ่าย 
 
กําหนดปริมาณการเบิกจ่ายพัสดุของ
บุคลากร 
 
 
รณรงค์การประหยัดพลังงาน และควบคุม 
ลดการใช้ไฟฟ้า ด้วยการกําหนดเวลาการ
ใช้ไฟฟ้าหลังเวลาทํางาน  
การจัดการห้องเรียนและห้องประชุมให้
เหมาะสมกับจํานวนผู้ใช้ 
 
กําหนดให้ส่งเอกสารผลิตจํานวนมาก ให้
ผลิตที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

-ผลการ
กําหนด
งบประมาณ
เป็นไปตาม
สัดส่วน 
 
 
 
 
 
-การ
เบิกจ่าย
พัสดุ ไม่เกิน
จํานวน 
-ค่าไฟฟ้า
ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายใน
การผลิต
เอกสาร
ภายในคณะ 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่เกิน
ร้อยละ 
ของ
แผน
ราย 
จ่าย 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.005 
 
 
 
 

 

ในการน้ี คณบดี  ได้เสนอว่าคณะจะเพ่ิมช่องทางการหารายได้   โดยเปลีย่นศูนย์บริการวิชาการ 
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วิชาการคณะ  เป็นหน่วยบริการวิชาการคณะ  เน่ืองจากหน่วยจะสามารถบริหารจัดการรายได้ได้อย่างเป็นระบบ และ 
มีความสะดวกในการเบิกจ่ายมากกว่าศูนย์ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

4.5  การพิจารณาตัดเกรด  ภาคการศึกษาที่  1/2560            
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาตัดเกรด  ภาคการศึกษาที่   

1/2560  โดยนําเสนอตามลําดับดังน้ี 
1. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งว่าสาขาไม่รับรอง 1 รายวิชา  

คือ 1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  ซึ่งมกีารสอบจํานวน 2 ห้อง  มีความผิดพลาดในการระบุเวลา 
ที่ใช้ในการสอบไม่เท่ากัน จึงจําเป็นต้องดําเนินการจัดสอบใหม่ และใช้ขอ้สอบใหม่  โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะ
เอาคะแนนเดิม หรือสอบใหม่   

2. สาขาวิชามนุษยศาสตร์  หลักสูตรการท่องเที่ยว  ยังไม่ส่งเกรดจํานวน 5 รายวิชา  
3. สาขาวิชาสังคมศาสตร์  ไม่พบปัญหาในการส่งเกรด 
4. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ไม่พบปัญหาในการส่งเกรด 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และกรณีสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  รายวิชา  1421 218  
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  ขอให้เร่งดําเนินการให้ทันกําหนดการส่งเกรด  และขอให้สาขาวิชาตรวจสอบ 
ว่านางจารุณี  อนุพันธ์  อาจารย์ผู้สอน กระทําผิดจรรยาบรรณหรือไม่ เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
4.6 การขออนุมัติเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเสนอรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร์  โดยขอเสนอรายช่ืออาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร   จํานวน 3 ท่าน   เน่ืองจากจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
และอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ตามที่ สกอ.ตอบกลับข้อหารือฯ โดย 
2 ท่าน มีคุณวุฒิตรง และอีก 1 ท่าน มีคณุวุฒิสัมพันธ์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหม่  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
วาระพิเศษ 1/2560  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2560  รายละเอียดดังน้ี 

รายชื่อ หมายเหตุ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี  ชัยวณิชยา คุณวุฒิตรง 
2. ดร.วรรณพรรธน์  เฟรนซ์ คุณวุฒิตรง 
3. รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค คุณวุฒิสัมพันธ์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี  ชัยวณิชยา ประธานกรรมการ 
2. ดร.วรรณพรรธน์  เฟรนซ์ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค กรรมการ 
4. นางสาวสุรีรัตน์  บุบผา กรรมการและเลขานุการ 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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4.7 การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน  ของสาขาวิชาสงัคมศาสตร์  ภาคการศึกษา  
2/2560  

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ/ผูช่้วยสอน ของ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2560   เพ่ือรับผิดชอบสอนรายวิชาในหลักสตูรโทการบริหารงานยุติธรรม 
และการพัฒนาที่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ให้สามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตให้ครบ ตามโครงสร้างหลักสตูร  
จํานวน 2 ท่าน ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม  รายละเอียดดังน้ี 
 

ชื่อ-สกุล ภาระงาน  อัตราค่าตอบแทนต่อชั่วโมง   รวมเป็นจํานวนเงิน 
ผศ.ประจัน  มณีนิล 42 หน่วยชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

(2 รายวิชา)  
         400 16,800.00

นายตระการ  ถนอมพันธ์ 21 หน่วยชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
(1 รายวิชา) 

         400 8,400.00

รวมเป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 25,200.00
                  (-สองหม่ืนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-) 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.8 การขอเทยีบรายวิชาในหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตร 

ปรับปรุง  พ.ศ. 2555  และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบรายวิชาในหลักสูตรศลิปศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จํานวน 21 รายวิชา 
ในการน้ี  หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์  จึงขออนุมัติเทียบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวน  21 รายวิชา  โดย 
มีเน้ือหารายวิชาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  รายละเอียดดังน้ี 

 

 
ลําดับท่ี 

วิชาท่ีขอเทียบหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

เทียบรายวิชาหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาประวัติศาสตร์
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

1 1432120  ประวัติศาสตร์ไทย 1       3(3-0-6) 1432120 ประวัติศาสตร์ไทย 1 3(3-0-6) 
2 1432121 ประวัติศาสตร์ไทย 2        3(3-0-6) 1432121 ประวัติศาสตร์ไทย 2 3(3-0-6) 
3 1432325 ประวัติศาสตร์อีสาน         3(3-0-6) 1432225  ประวัติศาสตร์อีสาน  3(3-0-6) 
4 1432237 ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ําโขง     3(3-0-6) 1432238 ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ําโขง   3(3-0-6) 
5 1432230 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)   1432239 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)   
6 1432261 ประวัติศาสตร์โลก           3(3-0-6) 1432261  ประวัติศาสตร์โลก          3(3-0-6) 
7 1432213 ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน          3(3-0-6) 1432213  ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน     3(3-0-6) 
8 1432324 ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี    3(3-0-6) 1432324 ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี  3(3-0-6) 
9 1432224 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย   3(3-0-6) 1432421 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
10 1432320 ประวัติศาสตร์การต่างประเทศไทย 3(3-0-6) 1432423 ประวัติศาสตร์การต่างประเทศไทย  3(3-0-6) 
11 1432233 ประวัติศาสตร์กัมพูชา          3(3-0-6) 1432233 ประวัติศาสตร์กัมพูชา     3(3-0-6) 
12 1432234  ประวัติศาสตร์ลาว             3(3-0-6) 1432234 ประวัติศาสตร์ลาว         3(3-0-6) 
13 1432235  ประวัติศาสตร์เวียดนาม       3(3-0-6) 1432235 ประวัติศาสตร์เวียดนาม   3(3-0-6) 
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ลําดับท่ี 

วิชาท่ีขอเทียบหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

เทียบรายวิชาหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาประวัติศาสตร์
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

14 1432250  ประวัติศาสตร์อเมริกา         3(3-0-6) 1432352  ประวัติศาสตร์อเมริกา    3(3-0-6) 
15 1432339  ประวัติศาสตร์ความคิดตะวันออก  3(3-0-6) 1432442  ประวัติศาสตร์ความคิดตะวันออก  3(3-0-6) 
16 1432341  ประวัติศาสตร์ความคิดตะวันตก  3(3-0-6) 1432452   ประวัติศาสตร์ความคิดตะวันตก 3(3-0-6) 
17 1432461  จักรวรรดินิยมกับโลกาภิวัตน์ในเอเชีย  3(3-0-6) 1432461  จักรวรรดินิยมกับโลกาภิวัตน์ในเอเชีย  3(3-0-6) 
18 1432290 ประวัติศาสตร์ศาสนา            3(3-0-6) 1432290 ประวัติศาสตร์ศาสนา            3(3-0-6) 
19 1432396 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์    3(3-0-6) 1432396 ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์    3(3-0-6) 
20 1432321 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย   3(3-0-6) 1432424 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย   3(3-0-6) 
21 1434321  ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมไทยจาก

ภาชนะดินเผา      3(3-0-6) 
1434415  ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมไทยจาก
เคร่ืองปั้นดินเผา        3(3-0-6) 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
   

       4.9 การเบิกคา่ตรวจกระดาษคําตอบปกติ  คณะศลิปศาสตร์   
                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเบิกค่าตรวจกระดาษคําตอบปกติ   

คณะศิลปศาสตร์  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560  โดยนําเสนอข้อมูลการเบิก 2 ปีการศึกษาย้อนหลัง  ดังน้ี 
 

ปีการศึกษา 
จํานวนเงินคา่ตรวจกระดาษคําตอบปกติ รวม 

ภาคต้น ภาคปลาย  
2558         40,615.25          39,035.50  79,650.75 

2559         39,566.00          41,361.50  80,927.50 
 

ในการน้ี  จึงขอหารือว่าควรมีการยกเลิกการเบิกค่าตรวจกระดาษคําตอบปกติ  เพ่ือเป็นการประหยัด 
ค่าใช้จ่ายหรือไม่ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอเป็นวาระพิจารณาในการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
 
                4.10  การพิจารณาปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายการใช้    

เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตและเงินทุนคณะ คณะศิลปศาสตร์  
                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  กําหนดอัตรา 

ค่าใช้จ่ายการใช้   เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและเงินทุนคณะ  
คณะศิลปศาสตร์  สืบเน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา วาระพิเศษ 1/2560 ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ  
3.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายการใช้
เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและเงินทุนคณะ คณะศิลปศาสตร์ 
โดยให้มีการเพ่ิมเร่ืองการให้ทุนการศึกษาหรือรางวัลสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ลงใน
ประกาศดังกล่าว เน่ืองจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
การน้ี งานวิชาการจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการ
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วิจัยและพัฒนาวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและเงินทุนคณะ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
(แก้ไขประกาศหน้า 2 ข้อ 4.1 หน้า 4 ข้อ 4.17 และเพ่ิมเติม ข้อ 4.18) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการ ขอให้ใช้คําว่าเงิน “รายได้” แทน “เงินกองทุนฯ”  และขอให้ 
งานวิชาการตรวจสอบการสะกดคํารวมทั้งระเบียบการออกประกาศที่ถูกต้อง  กับกองคลัง   และกองกฎหมายและ 
นิติการ  

 
               4.11 การปรับแผนยุทธศาสตร์คณะ ประจําปีงบประมาณ 2561-2564  
                       รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับแผนยุทธศาสตร์คณะ  

ประจําปีงบประมาณ  2561 - 2564  รายละเอียดดังน้ี 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์คณะเดิม ยุทธศาสตร์คณะใหม่ หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี1  
จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
สากล เพ่ือเป็นกําลังในการพัฒนา
ประเทศและเป็น ท่ียอม รับใน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
บัณ ฑิต มีความ เป็ น เลิ ศทา ง
วิชาการ และเชี่ยว ชาญในทักษะ
วิ ช า ชี พ  ท า ง ด้ า น ภ า ษ า 
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 มีคุณธรรม และสร้าง 
ประ โยชน์ ใ ห้ประ เทศ  และ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ยุทธศาสตร์ที 1  
จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน เป็น
กําลังในการพัฒนาประเทศ และ
เป็นท่ียอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

 
ปรับตาม 
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี2  
พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขงอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
งานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้าน
ภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคม 
ศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมใน
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   
พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเ พ่ือ
ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า นภ าษ า 
มนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ ท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขงอย่างย่ังยืน 

 
คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ท่ี3  
ส่งเสริมสนับสนุนการ บูรณาการ
งานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือเสริมสร้างความเข้ม แข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม
บนพ้ืนฐานความพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
สร้างความเป็นเลิศ ด้านการ
บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริม สร้างความเข้มแข็ง
และเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและ
สังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
ส่งเสริมสนับสนุนการ บูรณาการ
งานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
ปรับตาม 
มหาวิทยาลัย 
แต่ไ ม่ใช้คํ า ว่าบน
พ้ืนฐานความ 
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี4  
อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิด
จิ ต สํ า นึ ก รั ก ท่ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ
ประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
อนุรักษ์สืบสาน ประเพณี 
ท้องถ่ิน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลป 
วั ฒนธ ร รม  และภู มิ ปั ญญ า
ท้องถ่ินในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถ่ิน 
และพัฒนาแหล่ ง เ รี ยน รู้ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ท่ี5  
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
บริหารจัดการภายใต้หลักธรร
มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

 
 
ปรับตาม 
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พลวัตการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ
คุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 
และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และการทํางานอย่างมี
ความสุข  

กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม สร้างสภาพแวด ล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้และการทํางาน
อย่างมีความสุขและยกระดับ
คุณภาพให้เป็นมาตรฐาน 

พลวัตการเปลี่ยน แปลงทางสังคม
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เ รียน รู้และการทํางานอย่าง มี
ความสุขและยกระดับคุณภาพให้
เป็นมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัย 
แต่ไม่ใช้คําว่า 
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
บ ริหารและ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ให้สอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  มี สม ร รถนะ 
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และ
มีความผูกพันกับองค์กร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  
บ ริหารและ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

 
ปรับตาม 
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
พัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสน เทศและการ
สื่อสารท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย 
เ พ่ื อ พั ฒ น า นํ า สู่ ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ ส า ร ท่ี ทั น ส มั ย  ม่ั น ค ง 
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ นํ า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
สนั บ สนุ น  กา ร เ รี ย น รู้ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการทาง
การศึกษา การบริหารจัดการ 
และยกระดับความสามารถของ
นักศึกษาและบุคลากรในการใช้ 
ICTตอบสนองต่อการพัฒนาสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายในและนอกองค์กรท่ี
ทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย  

ปรับตาม 
มหาวิทยาลัย 
 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 
               4.12  แผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและหลักสูตร  ประจําปีการศึกษา 2559   
                        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาประกัน 

คุณภาพการศึกษา  ระดับคณะและหลักสูตร  ประจําปีการศึกษา  2559   ทั้งน้ี  คณะได้แจ้งเวียนแผนพัฒนาคณะให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการแล้วเสร็จและได้ส่งแผนพัฒนาฯ  ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
                4.13 การขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการ (โดยวิธี 

ปกติ) รายนายฤทธิเดช  วงษ์ปัญญา    
                        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่ง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการ (โดยวิธีปกติ) รายนายฤทธิเดช  วงษ์ปัญญา  ซึ่งได้ย่ืนผลงานเพ่ือขอกําหนด 
ตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการ (โดยวิธีปกติ)  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และ 
งานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  และเอกสารประกอบการย่ืนขอกําหนดตําแหน่ง เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 

  1. คู่มือ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์”  จํานวน 5 ชุด 
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  2. แบบคําขอรับการกําหนดตําแหน่ง เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
     ประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ        จํานวน 5 ชุด 
 

       ทั้งน้ี ตําแหน่งดังกล่าว (เลขที่ตําแหน่ง 108) ได้รับการประเมินค่างานผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
และได้รับการอนุมัติกรอบตําแหน่งสูงขึ้น (ต้ังแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2560)  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือรับการประเมินในขั้นตอนต่อไป  
เน่ืองจากค่างานมีความเหมาะสมกับระดับชํานาญการ 

 

4.14  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก รายนางสาวสุธิดา  ตันเลศิ  

                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาเอก รายนางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์   ได้รับ 

อนุมัติให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 3 ปี  ทั้งน้ี  

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม   2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยทุนส่วนตัว และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ  
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560   ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  น้ัน   บัดน้ี   บุคคลดังกล่าวได้เรียนรายวิชาบังคับและ 

รายวิชาเลือกในหลักสูตรครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในประเด็น    

“โครงการวัฒนธรรมลาวกับการสร้างชาติหลังสงครามเย็น”   ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  2561   

ดังน้ัน   บุคคลดังกล่าวจึงขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน   ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561  ถึงวันที ่ 30  

มิถุนายน 2561  ด้วยทุนส่วนตัว    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.15 การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National University of Laos   

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับต่ออายุบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมือทางวิชาการกับ  National University of Laos   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ซึ่งหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง   แจง้ความประสงค์ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือทางวิชาการกับ  National University of Laos  (NUOL)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   เพ่ือ 
ดําเนินการส่งนักศึกษาวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว  ไปลงทะเบียนเรียน  ณ  National  University of Laos  
ตามโครงสร้างของหลักสูตร   

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 แจ้งผลการขออนุมัติพิจารณาปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษสําหรับนายกฤชณรงค์  ศรีนิล    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการขออนุมติัพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม 

เป็นกรณีพิเศษ สําหรับนายกฤชณรงค์  ศรนิีล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  
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18/2560  เมือ่วันที่ 7 พฤศจิกายน  2560  มีมติให้คณะศิลปศาสตร์ทบทวนและเสนอความคิดเห็นให้เป็นไปตาม 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และประกาศสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี เรื่อง การให้ปรญิญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2555 น้ัน  นักวิชาการศึกษาคณะได้ดําเนินการ 
ตรวจสอบแล้วนักศึกษาดังกล่าว  ไม่เข้าข่ายได้รับปริญญาเกียรตินิยม  เน่ืองจากถอนรายวิชา  โดยได้สัญลักษณ์ w  
จํานวน 1 รายวิชา  และศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  จํานวน 1 ปีการศึกษา  ซึ่งไม่เป็นไปตาม 
เง่ือนไขของการขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.2 การรายงานความก้าวหน้าผลการศกึษาประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2560 รายนายเสนาะ  
เจริญพร 

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาประจําภาค 

การศึกษาที่  1/2560  รายนายเสนาะ  เจรญิพร  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์    

ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ได้รับ 

ทุนการศึกษาจาก “กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาอุบลราชธานี”  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์เรื่อง  

“ความรักกับเพศสัมพันธ์ในวรรณกรรมและสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้หญิงช่วงทศวรรษ  2490” 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1  ขอหารือการเขา้ร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  
      หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเข้าร่วมการจัด 

ประชุมวิชาการระดับชาติ   “โลกกับธรรม : ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์อีสาน”   โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษา 
นานาชาติเพ่ือการพัฒนาสังคมไทย : ENITS  จัดโดย สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสาขาวิชา 
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
จังหวัดขอนแก่น   ระหว่างวันที่  22-23  กุมภาพันธ์  2561  ซึ่งทางสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   คณะ
ศิลปศาสตร์  มอีาจารย์ได้รับเชิญเข้าร่วมนําเสนอผลงาน จาํนวน 5 ท่าน  ดังน้ัน จึงขอหารือประเด็นการเข้าร่วมการ
ประชุม และงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วม 

 มติที่ประชุม   เห็นควรเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  โดยใช้เงินหลักสูตรภาษาไทย
และการสื่อสาร      

6.2  การดําเนนิการกรณคีณะกรรมการบรหิารหลักสูตรที่ครบวาระ 
      หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ 

พลศึกษา และศิลปะการแสดง ครบวาระแล้ว ดังน้ัน จึงส่งผลให้อาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าวไม่มีหลักสูตรประจาํ
จึงทําให้ไม่สามารถกรอกคะแนนประเมินในส่วนของการเป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได้  ดังน้ัน จึงขอหารือที่
ประชุมเพ่ือให้พิจารณาแต่งต้ังต่อไป 
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 มติที่ประชุม   เห็นชอบให้แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้งานวิชาการส่ง
หนังสือถึงสาขาวิชามนุษยศาสตร์ เพ่ือให้เสนอช่ือ และใหห้ัวหน้าสาขาส่งรายช่ืออาจารย์เป็นตัวแทนสาขาเพ่ือเป็น
คณะกรรมการดังกล่าว 

 
 
 

6.3  การเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (UBU Active  
Learning 21)  ประจําปี 2561 

      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (UBU Active Learning 21)  ประจาํปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรใหม้ีความสามารถใน 
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้เสนอช่ือไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 5 มกราคม  2561 ดังน้ัน จึงเสนอให้แต่ละสาขาวิชา 
เสนอช่ือสาขาวิชาละ 2 คน  ทั้งน้ี  จะส่งหนังสือแจ้งสาขาวิชาเพ่ือขอรายช่ืออีกคร้ัง 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

6.4  แจ้งจํานวนยืนยันสทิธิเ์ข้าศึกษา ระบบ TCAS ครั้งที่ 1/1  
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบจํานวนยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ระบบ TCAS  

ครั้งที่  1/1  ขอ้มูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม  2560  รายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับที่ สาขา จํานวนยืนยันสิทธ์ิกับ ม.อบ. ยืนยันสิทธ์ิกับ (ทปอ.) 
1 การท่องเที่ยว 25 24 
2 การพัฒนาสังคม 10 10 
3 นิเทศศาสตร์ 15 13 
4 ประวัติศาสตร์  2 2 
5 ภาษาจีนและการสื่อสาร 29 29 
6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 46 44 
7 ภาษาไทยและการสื่อสาร 12 12 
8 ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง  2 2 
9 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 4 4 
10 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 92 91 

 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

6.5  การปรับเปลีย่นผู้บรหิารคณะ 
      ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารคณะ  ดังน้ี 

1. นางสาวพัชรี  ธานี  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  ขอลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่  
1  มกราคม 2561   โดยนายภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   มาดํารงตําแหน่งรอง 
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คณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2561  เป็นต้นไป 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ขอลาออกจาก 

ตําแหน่งต้ังแต่วันที่  13  มกราคม 2561  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มา 
ดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ต้ังแต่วันที่  13  มกราคม  2561  เป็นต้นไป 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

6.6  การขออนุมัติค่าจัดซุ้มอาหารร่วมโครงการบําเพ็ญบุญกุศล วันขึน้ปีใหม่ 2561 เทิดไท้องค ์
ราชา 

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติค่าจัดซุ้มอาหารร่วมโครงการบําเพ็ญ 

บุญกุศล วันขึ้นปีใหม่ 2561 เทิดไท้องค์ราชา  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ศาลาแปดเหล่ียม  

อาคารสํานักงานอธิการบดี  โดยจะมีพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  จํานวน  9  รปู  การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  

และการแข่งขนักีฬาพ้ืนบ้าน  ดังน้ัน  จึงขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเป็นจํานวน 3,000 บาท 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.00  น. 
 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)      (นางสาวพัชรี  ธานี)                    

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ                   
 ผู้จดรายงานการประชุม                                        กรรมการคณะกรรมการประจําคณะ                  

           ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม      
                     

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2561  เมื่อวันศุกร์ที่  19  มกราคม  2561 
 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


