
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 8 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  17  สิงหาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   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 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ประธานหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 

2.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการไดก้ล่าวเปิดการ 

ประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์   
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  และคณะรัฐศาสตร์ 
  ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีมติเห็นชอบให้  4   
คณะ  ได้แก่   คณะศิลปศาสตร์   คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   คณะนิติศาสตร์   และคณะรัฐศาสตร์    
หาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันและลดความซ้ าซ้อนของรายวิชา  และหลักสูตร  โดย 
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การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นั้น  สภามหาวิทยาลัยจะสอบถามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งใน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันที่  25  สิงหาคม  2561  ทั้งนี้ ทุกคณะมีความเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยควรจะมา 
พบปะประชาคม ทั้ง 4 คณะ เพ่ือแจ้งเหตุผลความจ าเป็นและเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับทุกคน  
               มติที่ประชุม      รับทราบ 

1.2 การชะลอการรับนักศึกษา 

     ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้แจ้งการชะลอการรับนักศึกษา  จ านวน   

3  หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรประวัติศาสตร์  หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  และหลักสูตรภาษาเวียดนามและการ 

สื่อสาร   ซ่ึงแม้ว่าหลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา   และหลักสูตรประวัติศาสตร์   จะส่งแผนการพัฒนาหรือปรับปรุง 

หลักสูตร  (Improvement Plan)   เพ่ือเสนอข้อมูลแผนการพัฒนาหลักสูตร   การประชาสัมพันธ์หลักสูตร   รวมถึง 

แนวทางการหารายได้ของหลักสูตรไปแล้วก็ตาม   มหาวิทยาลัยก็ยังคงให้คณะชะลอการรับนักศึกษา  ตั้งแต่ปีการ 

ศึกษา 2562  เป็นต้นไป 

  มติที่ประชุม      รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  7/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
7/2561  โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 
                    1.  หน้าที่  13  วาระท่ี 4.18  เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ “ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2561   
เป็นต้นไป    และจะพิจารณาทบทวนอีกครั้งเมื่อมีการปรับเปลี่ยนภาระงานภายในส านักงานเลขานุการ” 

2. หน้าที่  15  วาระท่ี 6.1  เพ่ิมเติมมติที่ประชุม  ดังนี้  “2. ขอเกลี่ยจ านวนนักศึกษาได้ ภายใน 
หมวดวิชาเอก ให้เกลี่ยได้ทั้งวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก  วิชาโท  และเลือกเสรี  และภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

โดยไม่สามารถเกลี่ยข้ามหมวดวิชาได้”  
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  7/2561 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

   2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  6/2561 

        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ 6/2561  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2561    
                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ  
6/2561  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2561  โดยไม่มีแก้ไข  
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ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การพิจารณาทบทวนการยุติการศึกษาระดับปริญญาเอก  และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

คณะศิลปศาสตร์ รายนายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท   

       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ 

ทบทวนการยุติการศึกษาระดับปริญญาเอก    และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร์    รายนายภัทรพล   

สาสน์ธรรมบท   และทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 7/2561   เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม   

2561  มีมติยืนยันและเห็นควรให้นายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท ยุติการศึกษาในระดับปริญญาเอก และรายงานตัวเข้า 

ปฏิบัติงาน  ณ  คณะศิลปศาสตร์   และหัวหน้าสาขาวิชาสงัคมศาสตร์  จะขอพบอธิการบดีเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าว  

นั้น  ทั้งนี้  หัวหน้าสาขาวิชาสงัคมศาสตร์  ให้ข้อมูลว่าได้เข้าพบอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว   และอธิการบดีขอให้คณะ 

พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง  ดังนั้น  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการยุติ 

การศึกษาระดับปริญญาเอก  และการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร์ของบุคคลดังกล่าว        

มติที่ประชุม    เห็นควรอนุมัติให้ยุติการศึกษาระดับปริญญาเอก ราย นายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท  
และพิจารณาแล้วเห็นควรไม่รับเข้าปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ เนื่องจากไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตาม 
เงื่อนไขของทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย)    และคณะมีความประสงค์จะรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก   และเสนอให้มหาวิทยาลัย 
พิจารณาและส่งเรื่องให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้พิจารณาต่อไป 

 

3.3  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
     รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ   ประธานหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  หารือที่ 

ประชุมว่าคณะเคยมีนโยบายว่าหากสาขาวิชาใด ได้รับอนุมัติให้อาจารย์ในสาขาลาเพ่ิมพูนความรู้ได้แล้ว จะไม่สามารถ 
ขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนแทนได้   ดังนั้น   จึงขอหารือในเรื่องดังกล่าวว่ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือไม่  
อย่างไร 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เป็นวาระเพ่ือพิจารณา  เรื่อง การพิจารณาจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนกรณี 
มีอาจารย์ที่ขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ในการประชุมครั้งต่อไป 

  

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  การก าหนดชื่อ 

สาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว   

พ.ศ. 2561                   

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ   
ก.พ.อ.  เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และการเทียบเคียงสาขาวิชา 
ที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ซี่งกองการเจ้าหน้าที่  ได้แจ้งให้คณะพิจารณาและส่งข้อมูล ภายในวันที่ 20 สิงหาคม   
2561  ดังนั้น  จึงขอเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
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4.2  การพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองผลงาน  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองผลงาน  เพ่ือ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รายนายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 
 

4.3  การขออนุมัติขยายระยะเวลารับทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพื่อศึกษา 
ต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  รายนางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์                                         
                           รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลารับ
ทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555   รายนางสาวจีณัฐชะญา   
จีปณัฐิกาญจน์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 
ด้วยทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  ณ  สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2558  ถึงปีการศึกษา  2561 นั้น บัดนี้ได้ครบก าหนดการรับทุนดังกล่าวแล้ว  
จึงขออนุมัติขยายระยะเวลารับทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 
2555 ซึ่งเงื่อนไขในการขอขยายระยะเวลารับทุน ตามประกาศ ข้อ 8 ระบุว่า “ผู้ที่รับทุนครบ 3 ปี และสอบผ่านการ
ป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาในการรับทุนต่อได้คราวละหนึ่งภาคการศึกษา แต่ไม่
เกินสองภาคการศึกษา โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารับทุนจะได้รับเฉพาะค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาละไม่
เกิน 70,000 บาท แต่ไม่ได้รับค่าหนังสือเหมาจ่าย ในการขออนุมัติขยายระยะเวลารับทุนนั้น ผู้ขอรับทุนต้องแนบ
เอกสารประกอบดังนี้  

1. หนังสือรับรองการสอบผ่านป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะที่เข้าศึกษา            
2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักท่ีระบุความก้าวหน้าในการศึกษาและการท า 

วิทยานิพนธ์   
3. แผนการศึกษาของผู้ขอรับทุน ที่ระบุรายละเอียดการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ นับตั้งแต ่

วันที่ขออนุมัติขยายระยะเวลาในการรับทุนจนถึงวันที่ส าเร็จการศึกษา 
ทั้งนี้  งบประมาณในการจัดสรรทุนดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 
มติที่ประชุม      อนุมัต ิ

  

4.4  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลา 
ศึกษาต่อ  ของนางสาววกุล นิมิตโสภณ  และนางสาวสุวภัทร จันทร์พวง     

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ และ 
ขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  ของนางสาววกุล  นิมิตโสภณ    และนางสาวสุวภัทร   
จันทร์พวง   รายละเอียดดังนี้ 

1. นางสาววกุล  นิมิตโสภณ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง  
อาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก    สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์   ณ  
Zhejiang  University   สาธารณรัฐประชาชนจีน    ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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ประจ าปี  2557  มีก าหนด  3 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559  และได้รับอนุมัติให้ขยาย 
เวลาศึกษาต่อ  ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน 2559  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  นั้น    เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้เปลี่ยน 
หัวข้องานวิจัยส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้าจากก าหนดการเดิม    ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงานการวิจัยและ 
จัดเตรียมบทความวิจัย จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  มีก าหนด 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561  
ถึงวันที ่ 31  สิงหาคม  2562  ด้วยทุนส่วนตัว   

ทั้งนี้ ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ได้ให้ข้อมูลกรณีนางสาววกุล  นิมิตโสภณ   
ว่าหลักสูตรไม่ได้รับทราบการขออนุมัติสมัครสอบเพ่ือลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  จึงให้ความเห็นว่าการจะลาศึกษา 
ต่อควรแจ้งหลักสูตรตั้งแตข่ั้นตอนการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ 

2. นางสาวสุวภัทร จันทร์พวง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง  
อาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก    สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ    ณ  
Xiamen   University   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     ด้วยทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)  มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2556  
ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559 และได้รับอนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  ตั้งแต่วันที่  7  กันยายน 2559  ถึงวันที่  6  กันยายน  
2561  นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนและพฤติกรรม 
การเรียนภาษาจีนของผู้เรียนในระดับอาชีวะศึกษาของไทย   แต่เนื่องจากการท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อดังกล่าวจ าเป็น 
ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจ านวนมาก  โดยขณะนี้บุคคลดังกล่าวได้เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว    และอยู่ในระหว่างการ 
รวบรวมข้อมูลสถิติ สรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ์ จึงมีความประสงค์ขอขยายเวลาศึกษาต่อ มี 
ก าหนด  1  ปี  ตั้งแต่วันที่  7  กันยายน  2561  ถึงวันที่  6  กันยายน  2562  ด้วยทุนส่วนตัว   

มติที่ประชุม    อนุมัติให้นางสาววกุล  นิมิตโสภณ  และนางสาวสุวภัทร  จนัทร์พวง  ขยายเวลา 
ศึกษาต่อ  

 
4.6  การขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน ระดับช านาญการ  ของนายสิริชัย  ภิบาลวงษ์  และนาย 

มงคลชัย  ล้อมวงษ์   
                    รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น   ระดับ 
ช านาญการ  ของนายสิริชัย  ภิบาลวงษ์   และนายมงคลชัย   ล้อมวงษ ์   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
ทั้งนี้   ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่  6/2561   เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2561   มีมติอนุมัติกรอบ 
ต าแหน่ง ทั้งสองต าแหน่งเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นควรมอบหมายให้งานบุคคล ประสานเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่มาให้ 
ข้อมูลและเสนอแนวทางเก่ียวกับการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือน าเข้าประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 

 

4.7  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2561        
            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล 
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รัตโนบล  ประจ าปี  2561   ซึ่งมหาวิทยาลัยขอเชิญคณะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2561 ตาม
แบบประวัติและผลงาน พร้อมร่างประกาศเกียรติคุณของผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบลประจ าปี  2561  ภายในวันที่ 
31  สิงหาคม  2561   โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับรางวัลรัตโนบล   ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เป็นดังนี ้
  ข้อ 4  ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล  จะต้องมีคุณสมบัติ   ดังนี้ 
  เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือองค์กรผู้ประสบผลส าเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณ
ดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและหรือมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่บุคคลทั่วไป 
  บุคลากรที่มีประวัติดีเด่นหรือมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ได้รับรางวัล 
รัตโนบลเมื่อพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ในมหาวิทยาลัยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อ และสาขาท่ีประสงค์จะเสนอชื่อขอให้แจ้ง 
รายชื่อที่งานบุคคล ภายในวันที่ 27  สิงหาคม  2561   

 

4.8  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 2560 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560  ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอเชิญคณะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 
2560   ตามแบบประวัติและผลงาน   พร้อมร่างประกาศเกียรติคุณของผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์    ประจ าปี 
การศึกษา 2560  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับปริญญากิตติมศักดิ์   ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  เป็นดังนี้ 
  ข้อ 3 คุณสมบัติของสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
  3.1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย 
  3.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ 
สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนเจริญรอยตามสืบไป 

3.3 ไม่เป็นข้าราชการประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างทุกประเภท และกรรมการต่าง ๆ ของ 

มหาวิทยาลัย และ 
                     3.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในระหว่างการเลือกสรร 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อ และสาขาท่ีประสงค์จะเสนอชื่อขอให้แจ้ง 
รายชื่อที่งานบุคคล ภายในวันที่ 27  สิงหาคม  2561 

           

4.10  การพิจารณาโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2561     
       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2561 

ซึ่งเป็นสวัสดิการให้บุคลากร โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน  2561  งบประมาณท้ังสิ้น  50,000 บาท  (-ห้าหมื่น 
บาทถ้วน-)  ทั้งนี้  ได้บรรจุการใช้เงินดังกล่าวไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  
2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    อนุมัต ิ
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4.11  การพิจารณาก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง 2/2561   
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาก าหนดการประเมินเลื่อน

เงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง 2/2561  รายละเอียดดังนี้ 
ก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง  2/2561 (บุคลากรสายวิชาการ) 

 

วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

ภายในวันท่ี 14 กันยายน 2561 
1. บุคลากรสายวิชาการส่งเอกสารหลักฐานและกรอกข้อมลูใน
ระบบประเมิน  

 

ภายในวันท่ี 14 กันยายน 2561 

2. บคุลากรที่ประสงค์เสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนเพิ่มเพื่อเป็นบ าเหน็จความดีความชอบส่งแบบเสนอ
ช่ือท่ีงานบุคคล เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 

 

ภายในวันท่ี 21 กันยายน 2561 3. หัวหน้าสาขาวิชา นัดประชุมประเมินฯ ระดับสาขา  
วันท่ี 23 กันยายน 2561 4. ปิดระบบประเมินสายวิชาการ  

วันท่ี 24 กันยายน 2561 
5. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันท่ี 25 – 26 กันยายน 2561 

6. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินในรายงาน
แบบสรุปภาระงาน เพื่อยืนยันความถูกต้องของคะแนน
ประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบท่ีหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อ
น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
รอบที่ 2 

 

วันท่ี 27 กันยายน 2561 

7. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ รอบท่ี 2 จะมี
ขึ้ น เ ฉพาะ  กรณีที่ มี ข้ อ
ทั ก ท้ ว ง เ รื่ อ ง ค ะ แ น น
ประเมิน จากข้อ 6 

วันท่ี 1 – 2 ตุลาคม 2561 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมนิ  
วันท่ี 3 ตุลาคม 2561 9. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

 
ก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง  2/2561 (บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 

 

วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

ภายในวันท่ี 12 กันยายน 2561 
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  กรอกข้อมูลในระบบ
ประเมิน  และส่งเอกสารหลักฐาน 

 

ภายในวันท่ี 12 กันยายน 2561 

2. บคุลากรที่ประสงค์เสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนเพิ่มเพื่อเป็นบ าเหน็จความดีความชอบส่งแบบเสนอ
ช่ือท่ีงานบุคคล เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 

 

วันท่ี 14 กันยายน 2561 
3. ประชุมตรวจแฟม้ประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

 

วันท่ี 18 กันยายน 2561 4. ผู้บริหารประชุมประเมินฯ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
วันท่ี 20 – 21 กันยายน 2561 5. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินใน

รายงานแบบสรุปคะแนน เพื่อยืนยันความถูกต้องของคะแนน
ประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบท่ีงานบุคคล 

 

วันท่ี 24 กันยายน 2561 
6. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันท่ี 27 กันยายน 2561 

7. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ รอบท่ี 2 จะมี
ขึ้นเฉพาะ  กรณีที่มีข้อ 
ทักท้วงเรื่องคะแนน 
ประเมิน จากการประชุม
รอบที่  1 

วันท่ี 1 – 2 ตุลาคม 2561 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมนิ  
วันท่ี 3 ตุลาคม 2561 9. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

 

                     มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1  การรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก รายนายเสนาะ  เจริญพร     
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการศึกษาระดับปริญญา 

เอก รายนายเสนาะ  เจริญพร  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมัติ 
ให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้รับทุนการศึกษาจาก 
“กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  ประจ าปีงบประมาณ  2558  ขณะนี้อยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ์  
จึงขอรายงานผลการศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่  2/2560  

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 5.2  การรายงานสถานะลูกหนี้คงค้างครบก าหนดรายไตรมาส ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2561      

            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานสถานะลูกหนี้คงค้างครบก าหนด 

รายไตรมาส  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2561  ตามท่ีงานการเงินคณะศิลปะศาสตร์   ได้ตรวจสอบรายการส่งใช้เงินยืม 

ทดรองราชการและลูกหนี้ค้างครบก าหนดช าระ  ได้แก่  เงินยืมทดรองจ่ายฯ  และเงินกองทุนส่งเสริม ฯ  ณ วันที่ 31  

กรกฎาคม  2561   และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติการยืมและคืนเงินเหลือจ่าย   คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  รายงานลูกหนี้คงค้างเกินก าหนดเป็นประจ าทุก ๆ ไตรมาสต่อคณะกรรมการประจ า 

คณะ นั้น   ซึ่งมียอดคงค้างทั้งสิ้นเป็นจ านวน  970,266 บาท  (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-)  และ 

งานการเงินจักได้ออกหนังสือติดตามทวงถามผู้มีรายชื่อเป็นลูกหนี้ให้ส่งใช้เอกสารหลักฐานการจ่ายและ/เงินเหลือจ่าย  

ต่อไป  ทั้งนี้  ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาช่วยติดตามอีกทางหนึ่ง 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
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5.3  การรายงานผลการบันทึกและอนุมัติข้อมูล มคอ. 3/ มคอ. 4  ในระบบสารสารเทศเพื่อ
สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ TQF  ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2560     

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการบันทึกและอนุมัติ 
ข้อมูล มคอ. 3/ มคอ. 4    ในระบบสารสารเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ  TQF  ประจ าภาค 
การศึกษาท่ี 3/2560  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการอนุมัติข้อมูล ครบจ านวน  15  รายวิชา 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

  5.4  การรายงานผลการบันทึกและอนุมัติข้อมูล มคอ. 5/ มคอ. 6  ในระบบสารสารเทศเพื่อ 
สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ TQF  ภาคการศกึษาปลาย  ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560     

        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการบันทึกและอนุมัติ 
ข้อมูล  มคอ. 5/ มคอ. 6  ในระบบสารสารเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ TQF  ประจ าภาค 
การศึกษาท่ี 2/2560  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการอนุมัติข้อมูล ครบจ านวน  265  รายวิชา 
   มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
  5.5  ผลการพิจารณารับทราบการปิดหลักสูตร  จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(สกอ.)     
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการปิด 

หลักสูตร  จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จ านวน  2  หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาศิลปะการแสดง  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

  มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.6  ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  คณะศิลปศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา  2560 (อย่างไม่เป็นทางการ) 

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     แจ้งที่ประชุมทราบผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560  (อย่างไม่เป็นทางการ)   โดยคณะ 
ศิลปศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ระหว่างวันที่  24  กรกฎาคม  
2561  ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2561  ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะน ามาทบทวนอีกครั้งโดยการประเมิน 
แบบอภิมาน  ในวันที่  31  สิงหาคม  2561  ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  จึงขอรายงาน 
ผลการตรวจประเมิน ฯ   

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  ก าหนดการประชุมบุคลากร 
      นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  เสนอที่ประชุมว่าตามท่ีคณะศิลปศาสตร์มี 

การเปลี่ยนแปลงทีเ่กี่ยวข้องกับการชะลอการรับนักศึกษาบางหลักสูตร    ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร  ผู้บริหารควรหารือเรื่องดังกล่าวกับบุคลากรคณะ   เพ่ือเตรียมปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการ 
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เปลี่ยนแปลง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้มีการประชุมบุคลากร  โดยวันประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

6.2  การจัดกิจกรรมในวันเปิดบ้านศิลปศาสตร์ 
      นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  หารือที่ประชุมว่าในวันที่  31  สิงหาคม  

2561  ซึ่งคณะจะจัดงานเปิดบ้านศิลปศาสตร์ นั้น  หลักสูตรประวัติศาสตร์ซึ่งถูกชะลอการรับนักศึกษา  มีความจ าเป็น 
จะต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่   

 มติที่ประชุม    เห็นควรให้จัดกิจกรรม  เนื่องจากยังมีนักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษา  และเพ่ือ 
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้นักศึกษา 

 
  

เลิกประชุมเวลา    14.00  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                           (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                    รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
             ผู้จดรายงานการประชุม                              กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

 ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 10/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  19  ตุลาคม  2561 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


