
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 6 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  15  มิถุนายน  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

3.  นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก       กรรมการ 

5.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

6.  นายนพพร  ช่วงชิง    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 

8.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

9.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    

2.  นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการไดก้ล่าวเปิดการ 

ประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี -                 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
5/2561   
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2561 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  
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    2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2561 (ลับ) 
              ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
5/2561 (ลับ)   

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่   
5/2561 (ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข 

     2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 4/2561 

        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ 4/2561  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2561    

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ  
4/2561  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2561  โดยไม่มีแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้ 

โรงละครคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2554   และปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้โรงละคร
และห้องประชุม 

            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามทีไ่ด้เสนอปรับราคาค่าเช่าโรงละคร  
จากอัตรา  9,000 บาท/วัน และ 4,500 บาท/ครึ่งวัน  เป็นอัตรา  12,000 บาท/วัน  และ 7,000 บาท/ครึ่งวัน และ
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ได้เสนอว่าอัตราค่าเช่าโรงละคร  ได้มีการค านวณค่าใช้จ่ายครอบคลุมในส่วนค่าจ้าง
แม่บ้าน  และค่าอาหารท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาแล้วหรือไม่ นั้น  เนื่องจากค่าจ้างแม่บ้านและ
ค่าอาหารท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถน าไปกับอัตราค่าเช่าได้ แต่คณะสามารถระบุเป็นเงื่อนไขเพ่ิมเติม
ในประกาศฯ ได้ ทั้งนี้ คณะอยู่ระหว่างด าเนินการค านวณค่าไฟฟ้าในการใช้โรงละครอีกครั้ง  โดยขอให้กองกายภาพ
มหาวิทยาลัยมาประเมินราคาการใช้ไฟฟ้าต่อวันให้คณะใหม่  เพ่ือคณะจะได้ค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดอัตราค่าเช่า
โรงละครในอัตราที่คุ้มทุนต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

3.2  ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงและค่าไฟฟ้าในการเปิดใช้งานลิฟต์ชั้น 3   

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 

คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561  ได้เห็นชอบให้คณะด าเนินการพิจารณาทบทวนการเปิดใช้งานลิฟต์ชั้น 3  อีกครั้ง  

โดยมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน หาข้อมูลค่าไฟฟ้ามาประกอบการพิจารณา นั้น ในการนี้ จึงขอแจ้งค่าใช้จ่าย 

ดังนี้ 

1. ราคาค่าปุ่มกดเรียกลิฟต์เปิดประตูลิฟต์ ทั้งด้านนอกและด้านใน (2,200 บาท/ชิ้น)  ราคา 

4,400 บาท 

2. ราคาลูกยางเทคโค  (ใช้ส าหรับหยุดลิฟต์ให้ตรงชั้น)  ราคา 3,300  บาท 

3. การกดเรียกลิฟต์ 1 ครั้ง เสียค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 3 บาท/ครั้ง ใน 1 วัน มีผู้ใช้ลิฟต์ประมาณ  

200 ครั้ง  ราคา  600 บาท  และ 1 เดือน คิดการใช้งานเป็น 22 วัน (ไม่รวมวันเสาร์และอาทิตย์) ราคา 13,200 บาท 
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1 ปี ใช้งานรวมราคา  158,400 บาท 

         จากค่าใช้จ่ายข้างต้น จึงเสนอว่าคณะไม่ควรเปิดใช้งานลิฟต์ชั้น 3 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ 
  

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์          

                รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายนายสุรศักดิ์  บุญอาจ  ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 

4.2  การขอปรับแผนการลาศึกษาต่อนางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด  และนางประภาพร ศศิประภา 
            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนการลาศึกษาต่อ 

นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด  และนางประภาพร  ศศิประภา  รายละเอียดดังนี้ 
1. นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์   

ขอปรับแผนการลาศึกษาจากปีการศึกษา 2561  เป็นปีการศึกษา  2562 
2. นางประภาพร  ศศิประภา  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ต าแหน่งอาจารย์   ขอปรับ 

แผนการลาศึกษาจากปีการศึกษา 2563  เป็นปีการศึกษา  2565  
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.3  การขออนุมัติฝึกอบรมและลาศึกษาต่อต่างประเทศ รายนางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์                                       
                           รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
ต่างประเทศ  รายนางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์ 
ซ่ึงได้รับเชิญเข้าร่วม   Fulbright  Pre – Academic  Program : Intensive  English  Program  ณ   Portland   
State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมีก าหนดการตั้งแต่วันที่  21  กรกฎาคม 2561  ถึงวันที่ 10 สิงหาคม  
2561 รวมทั้งสิ้น 21 วัน ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ของโครงการ  The  2018  Fulbright  Thai  Graduate  Scholarship  Program  และบุคคลดังกล่าวขออนุมัติลา 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ในสาขา  Language, Literacy, and Technology  (หลักสูตร 5 ปี) ณ College of  
Education, Washington State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังนั้น  จึงขออนุมัติลาศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ 11  
สิงหาคม  2561  ถึงวันที่ 10  สิงหาคม  2566  เป็นระยะเวลา 5 ปี  
        มติที่ประชุม      อนุมัตใิห้นางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์  ลาฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
ต่างประเทศ 
  

4.4  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อของว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์  ทะนอก  นางสาวจิรายุ  สินศิริ   
และนางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล     
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      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อของ  
ว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์  ทะนอก  นางสาวจิรายุ  สินศิริ  และนางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล  รายละเอียดดังนี้ 

1. นายเชาวนันท์ ทะนอก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ต าแหน่งอาจารย์   ได้รับอนุมัติ 
ให้ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  (ทุกวันศุกร์)  เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   สาขาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา แขนงวิชาการบริหารพลศึกษาและการกีฬา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งแต่วันที่  10  มิถุนายน 
2556  ถึงวันที่ 9 มิถุนายน  2561 นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้ผ่านการเรียนครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 55 หน่วยกิต  
และผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ในกระบวนการ 
ท าดุษฎีนิพนธ์  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  มีก าหนด  6 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 10  มิถุนายน  2561  
ถึงวันที่  9  ธันวาคม   2561  ด้วยทุนส่วนตัว 

2. นางสาวจิรายุ สินศิริ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ต าแหน่งอาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลา 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ในสาขาวิชา English (Literature)  ณ  Indiana University of  Pennsylvania  
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีก าหนด 5 ปี ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556  ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ด้วยทุนเรียนดี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2555 นั้น  บัดนี้  บุคคลดังกล่าวได้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาโท สาขาวิชา English (Literature) ณ Indiana University of  Pennsylvania  เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 
2558  แล้ว  ขณะนี้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา English วิชาเอก Literature and Criticism ณ 
Indiana University of Pennsylvania โดยได้เรียน coursework (จ านวน 30 หน่วยกิต) ครบตามหลักสูตรก าหนด 
และผ่านการสอบ comprehensive exam เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ในภาคการศึกษา Spring 2018   ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสอบป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ใน
ภาคการศึกษา Fall 2018 เดือนธันวาคม 2561 ทั้งนี้ หลังจากสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วจะต้องใช้เวลาอีก
ประมาณ 1 ปี ในการเขียนวิทยานิพนธ์  ดังนั้นบุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก  เป็นระยะเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  14  สิงหาคม 2562 

3. นางสาวนิโลบล นาคพลังกูล  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน   ต าแหน่ง 
อาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาไทย  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ตั้งแต่วันที่  7  มิถุนายน  2555  ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรียบร้อย 
แล้ว   เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2561  โดยคณะกรรมการสอบมีมติให้แก้ไขตัวเล่มค่อนข้างมาก  และเนื่องจากต้อง 
ด าเนินการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
ตามท่ีเคยแจ้งไว้   จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  มีก าหนด 1 เดือน 24 วัน ตั้งแต่วันที่  7  มิถุนายน  
2561  ถึงวันที่  31  กรกฎาคม   2561  ด้วยทุนส่วนตัว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์  ทะนอก   นางสาวจิรายุ  สินศิริ   และนางสาว 
นิโลบล  นาคพลังกูล  ขยายเวลาลาศึกษาต่อไป  และในกรณีนางสาวจิรายุ สินศิริ ขอให้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 
ตะวันตก  แจ้งอาจารย์ทราบว่าขอให้พยายามศึกษาเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 6 ปี  

 

4.5  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  รายนางสาวเหมวรรณ  
เหมะนัค   
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      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไป 
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  รายนางสาวเหมวรรณ เหมะนัค  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ มี
ความประสงค์จะขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2561 – 31 กรกฎาคม  
2562  เป็นระยะเวลา 1 ปี  เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการโดยการเขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1451 420 
การพัฒนาชุมชน  

                    มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.6  การพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  ซ่ึงได้ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี  2/2560  จ านวน 1 คน  ได้แก่นางสาว 
ศศินันท์   โต๊ะชาลีศรีทิน สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ ได้ผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ า 
คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่  5  มิถุนายน 2561  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.7  การพิจารณาอนุมัติค่าสอนเกิน ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2560          

            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอนเกิน   ประจ าภาคการศึกษา 
ที่  2/2560  ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  นโยบายการจัดการเรียนการสอน 
ลงวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2556  ก าหนดให้อาจารย์แต่ละคนในคณะมีภาระงานสอนปกติ 10 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา  
และอาจารย์สามารถเบิกจ่ายค่าสอนเกินได้ในกรณีที่สอนเกิน 10 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา  ดังนั้น  งานวิชาการ จึงได้ 
สรุปภาระงานสอนเกิน ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2560   โดยได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2561  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้ 
 

สาขาวิชา จ านวนค่าสอนเกิน 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 48,000.00 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 73,200.00 
สังคมศาสตร์                         - 
มนุษยศาสตร์ 34,800.00 

รวมทั้งสิ้น                       156,000.00 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.8  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นการลงทะเบียนเรียนให้ตรงตามหลักสูตร   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่น 

การลงทะเบียนเรียนให้ตรงตามหลักสูตร  ให้กับนักศึกษาสาขาภาษาจีนและการสื่อสาร จ านวน 6 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้ 
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาตรงตามโครงสร้างหลักสูตร  ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

จากเดิม 
ในระบบลงทะเบียนที่ปรากฏ 

เปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น 
 

รายชื่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

วิชา 1415103-48 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  รายวิชา 1415103-55 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  นางสาวดาหวัน เสาธงทอง 
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Beginning Chinese I 
5(4-2-9)  (1/2556) 

Beginning Chinese I 
5(4-2-9)   (1/2560) 

รหัส 5614401795 
 

วิชา 1415 104-60 ภาษาจีนระดบัต้น 2     
Elementary Chinese II 
5(4-2-9) 
(2/2557) 

วิชา 1415 104-55 ภาษาจีนเบื้องต้น 2  
Beginning Chinese II  
5(4-2-9) 
(2/2560) 
 

นายสรอรรถ กลิ่นสุคนธ์  
รหัส 5714404599 
นางสาววิลาวณัย์ ชอบชิน 
รหัส 5714401488  
นางสาวจันจิรา ปญัญายงค ์
รหัส 5714400999 
นางสาวดาหวัน เสาธงทอง 
รหัส 5614401795 

วิชา1415 221-53 การเขียนภาษาจีน 1  
Chinese Writing I  3(3-0-6)  (1/2558) 

วิชา1415 221-55 การเขียนภาษาจีน 1  
Chinese Writing I  3(3-0-6)  (1/2560) 

นางสาวเจนจริา พวงจ าปา 
รหัส 5714401064   

รายวิชา1415 281-1 วัฒนธรรมจีน  
Chinese Culture 
3(3-0-6)  (2/2558)  

รายวิชา 1415281-55 วัฒนธรรมจีน  
Chinese Culture 
3(3-0-6) 
 (2/2560) 

นางสาวเจนจริา พวงจ าปา 
รหัส 5714401064   
นางสาววิลาวณัย์ ชอบชิน 
รหัส 5714401488  

จากเดิม 
ในระบบลงทะเบียนที่ปรากฏ 

เปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็น 
 

รายชื่อนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

วิชา 1415103-48 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  
Beginning Chinese I 

  5(4-2-9)   (1/2559) 

รายวิชา 1415103-55 ภาษาจีนเบื้องต้น 1  
Beginning Chinese I 
5(4-2-9)   (1/2560) 

นางสาวเกศกนก แสนแก้ว 
รหัส 59141540041 

                         
  ทั้งนี้  ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
6/2561 วันที่ 6  มิถุนายน 2561  เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1  การแจ้งผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออกคณะศิลปศาสตร์   
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบผลการสอบสวนโรคไข้เลือดออกคณะ 

ศิลปศาสตร์  เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับการรักษาโรคไข้เลือกออก ณ อาคารผู้ป่วยนอกฯ  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2561 ดังนั้น งานอาคารผู้ป่วยนอก  จึงได้เข้า
สอบสวนโรคเพ่ือค้นหาสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก และส ารวจปริมาณลูกน้ าและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ เมื่อวันที่  
22  พฤษภาคม  2561  ณ คณะศิลปศาสตร์  ผลเป็นดังนี้ 

1. จากการสอบสวนและควบคุมโรค   คาดว่าผู้ป่วยน่าจะรับเชื้อไข้เลือดออกมาจากอ าเภอ 
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  และน่าจะพบผู้ป่วยรายต่อไป  ที่คณะศิลปศาสตร์  เนื่องจากผลส ารวจ  ค่าดัชนีความชุก 
ของลูกน้ ายุงลาย มีค่าเท่ากับ 30.77 % ซึ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับรุนแรง โดยค่ามาตรฐานดัชนีความชุกของ 
ลูกน้ ายุงลายในสถานศึกษา ต้องเป็น 0 

2. งานอาคารผู้ป่วยนอก  เสนอให้พ่นสารเคมีละอองฝอยก าจัดยุงตัวแก่ ในพ้ืนที่รัศมี 100  
เมตรที่พบผู้ป่วย   โดยการฉีดสเปรย์กระป๋อง   หากต้องใช้เครื่องพ่นขนาดใหญ่    ส านักงานบริหารกายภาพและ 
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สิ่งแวดล้อม จะเข้ามาด าเนินการ  รวมถึงให้คณะตรวจสอบและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างสม่ าเสมอ 
                  ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน แจ้งว่าคณะจะมีการฉีดพ่นสารเคมีละอองฝอย 

เพ่ือก าจัดยุง  ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หากจะฉีดพ่นสารเคมีในวัน เวลาใด  จะ 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง 

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 5.2  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการบริหารผลการ 

ปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานต่ า   

            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  

มาตรการ กลไกและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการ 

ปฏิบัติงานต่ า  โดยมีประเด็นส าคัญ  คือ  ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน 

มหาวิทยาลัย  ในแต่ละรอบการประเมิน  หากมีผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้หรือต้องปรับปรุง  ให้ 

ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน  พร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นพัฒนาปรับปรุงตนเอง   โดยให้ลง 

ลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ผู้นั้นท าค ามั่นในการ 

พัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนเกี่ยวกับผลงานหรือพฤติกรรมการ 

ปฏิบัติงานที่ต้องปรับปรุง  แนวทางการปรับปรุงและเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในระดับอันเป็นที่น่า 

พอใจของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป 

       ทั้งนี้  งานบุคคลได้ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวในเว็บไซต์คณะ และส่งผ่านจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์  เรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.3  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง 
มาตรการ  กลไก  และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   เพ่ือพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลแสดงถึงความ
โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกระดับ ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
2. ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. ด้านบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การขออนุมัติรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิภาค 

ลุ่มน้ าโขงศึกษา  และสาขาวิชาประวัติศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2562   และขอส่งแผนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร  

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติรับบุคคลเข้าศึกษาต่อใน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  และสาขาวิชาประวัติศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  
2562   และขอส่งแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  (Improvement Plan)  ซึ่งทั้งสองหลักสูตรได้เสนอข้อมูล
แผนการพัฒนาหลักสูตร การประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมถึงแนวทางการหารายได้ของหลักสูตร 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะส่งเรื่องไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อให้พิจารณาเปิดรับ 
นักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  และสาขาวิชาประวัติศาสตร์   ในปี 
การศึกษา 2562 

 

6.3  การขออนุมัติด าเนินการร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศบ.) 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติด าเนินการร่างหลักสูตร 

การศึกษาบัณฑิต (กศบ.)  เพ่ือเป็นการหารายได้ให้กับคณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ เห็นควรให้คณะ 
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม    อนุมัติในหลักการ และคณะจะด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานต่อไป 
 

6.4  หารือเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ 
      หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินบุคลากรสายวิชาการ  

เกี่ยวกับภาระงานสอน  ว่าอาจารย์ผู้ที่สอนระดับปริญญาโท จะมีคะแนนประเมินที่สูงกว่าอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญา 
ตรี ค่อนข้างมาก  เนื่องจากหมวดที่ 1 ภาระงานสอน  ได้ก าหนดค่าคะแนนให้แตกต่างกันมาก จึงขอหารือว่าคณะจะ 
พิจารณาปรับเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

มติที่ประชุม    รับทราบ และจะเสนอข้อเสนอดังกล่าวเพ่ือพิจารณาในการประชุมเกณฑ์ประเมิน 
บุคลากรสายวิชาการครั้งต่อไป 
  

เลิกประชุมเวลา    12.15  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                              (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 7/2561   เมื่อวันศุกร์ที่       กรกฎาคม  2561 
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         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


