
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 9 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  21  กันยายน  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

4.  นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

6.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

7.  นายนพพร  ช่วงชิง    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

8.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

9.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า              ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาค 

       ลุ่มน  าโขงศึกษา 

2.  นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ             ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.45  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการไดก้ล่าวเปิดการ 

ประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี  
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้   
เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์  จ านวน 7 อัตรา 
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ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีคณะได้ด าเนินการประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือก 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้  เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณ 
แผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์  จ านวน 7 อัตรา  ระหว่างวันที่  17- 20  กันยายน  2561  นั น  มีผู้สมัครจ านวนทั งสิ น  
11 คน  ทั งนี  จะได้ด าเนินการคัดเลือกในวันที่ 24 กันยายน 2561 ต่อไป 
               มติที่ประชุม      รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561                     

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น ประจ าปี  
พ.ศ. 2561  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่  ขอให้คณะพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเพ่ือเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็น 
บุคลากรดีเด่นและข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2561  โดยมีประเภทและจ านวนบุคลากรดีเด่นดังนี   
  ประเภทวิชาการ ได้แก่ 
   ข้าราชการ  จ านวน 1 คน 
   พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทท่ัวไป ได้แก่ 
   ข้าราชการ  จ านวน 1 คน 
   พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
  ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
   ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะหรือส านัก จ านวน 1 คน 
  ประเภทลูกจ้างประจ า  จ านวน 1 คน   
  โดยเสนอชื่อพร้อมผลงาน  ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน  2561  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อ โดยส่งรายชื่อที่งานบุคคล  ภายในวันที่  
12  ตุลาคม  2561  เพ่ือน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 

 

4.2  การขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน ระดับช านาญการ  ของนางนวลละออง  อุทามนตรี  และ 
นางสาวมิณฑิตา  โสภา   

            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ น ระดับ 
ช านาญการ  ของนางนวลละออง  อุทามนตรี  และนางสาวมิณฑิตา  โสภา  โดยการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ นนั น   
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จะพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนด  โดยมีขั นตอนดังนี  
 

ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งสงูขึ้น 

การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงขึ้น  
    การก าหนดระดับต าแหน่งสอดคล้องกับกรอบของต าแหน่งและแผนพัฒนาก าลังคนท่ีคณะ/ส านักก าหนด 
    ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินดือนและค่าจ้างประจ า และไม่มีผลท าให้อัตราก าลังเพิ่มขึ น 
    เป็นต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการหรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
    คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั งท่ี  6/2560  เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560  
ได้วิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ เพื่อพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่พึงมีในหน่วยงานนั น ๆ บนหลักการ
ยึดถืองานเป็นหลัก และการประเมินค่างาน ของต าแหน่งภายในหน่วยงาน 

 การประเมินค่างาน 
    คณะกรรมการประเมินค่างาน แต่งตั งโดยมหาวิทยาลัยได้ประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยก าหนด 
    คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ น ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและกรอบต าแหน่ง 

การอนุมัติกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น 

   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติอนุมัติการก าหนดระดับต าแหน่ง ตั งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในการประชุมครั งที่  
6/2561  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561  
 

  ซึ่งบุคคลทั งสอง ได้ผ่านกระบวนการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว   
  ในการนี   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้กลั่นกรองผลงานใน 
เบื องต้นและเอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ดังนี  

1. นางนวลละออง  อุทามนตรี  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี 164 
ยื่นผลงานขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ  ตั งแต่วันที่  19  
กันยายน  2561 (วันที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งส่งเอกสารผลงานที่ครบถ้วน) 

2. นางสาวมิณฑิตา  โสภา  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขท่ี   
413  ยื่นผลงานขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ  ตั งแต่วันที่  19  
กันยายน  2561  (วันที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งส่งเอกสารผลงานที่ครบถ้วน)  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และให้ส่งเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการ 
ต่อไป 

 

4.3  การพิจารณาจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562                                          
                           รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
คณะ 
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ศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2562  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ขอให้หน่วยงานที่มีลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือประกอบการพิจารณาจ้างต่อในปีงบประมาณ 2562 
และให้หน่วยงานด าเนินการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จะจ้างต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมแนบบัญชี
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดที่ประสงค์จะจ้างต่อ ทั งนี  การจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะไม่มีการเพ่ิมค่าจ้าง 
เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มีลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป  จ านวน 3 ราย ดังนี   
 

ล าดับที ่ ชื่อ- สกุล อัตราเงินเดือน จ้างต่อ 
1 นายวิชัย  เมทาสิงห์ 8,690 บาท 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62 
2 นายบัวทอง สีเกิด 8,690 บาท 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62 
3 นายณรงชัย  สิริวรรณ 8,690 บาท 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย. 62 

 

มติที่ประชุม      อนุมัต ิ
  

4.4  การตรวจสอบค่าไฟฟ้าโรงละครคณะศิลปศาสตร์     
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการตรวจสอบค่าไฟฟ้าโรงละคร 

คณะศิลปศาสตร์   ซึ่งส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม   ได้ท าการวัดกระแสโหลดใช้งานจริงในวันที่มีการ 
ใช้โรงละครและท าการค านวณค่าไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว โดยได้ประมาณการค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 550 บาท/ชั่วโมง   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะกรรมการโรงละครคณะศิลปศาสตร์ น าข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
จ านวน  550 บาท/ชั่วโมง ไปพิจารณาเพ่ือก าหนดอัตราค่าเช่าโรงละครคณะศิลปศาสตร์ต่อไป 

 

4.5  การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ กรณี ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ราย 
นายมิตต ทรัพย์ผุด   

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   กรณี  
ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  รายนายมิตต  ทรัพย์ผุด    ซ่ึงได้รับอนุมัติให้ลาหยุดราชการเพ่ือไป 
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  เพ่ือเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน  รายวิชา  1432 238  ประวัติศาสตร์ลุ่มน  าโขง  
ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ส าหรับนักศึกษาชั นปีที่  2  มีก าหนด 8 เดือน ทั งนี   ตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  
ถึงวันที ่ 30  มิถุนายน  2561   ต่อมาได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ    ตั งแต่วันที่  29  มิถุนายน 
2561  โดยมีก าหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   ภายในวันที่ 28  กรกฎาคม  2561   และซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561  นั น  บัดนี บุคคลดังกล่าวได้ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว  แต่
ยังไม่ได้จัดท ารูปเล่มที่สมบูรณ์  เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคะแนนและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ให้ด าเนินการดังนี  
1. เห็นควรให้นายมิตต  ทรัพย์ผุด  ด าเนินการจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ เพ่ือ 

น าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  9/2561  ในวันที่  24  กันยายน  
2561  



 
 

5 

2. มอบงานบุคคลปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินผลงานโดยเพ่ิมช่องส าหรับกรอกความคิดเห็น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ   

 

4.6  การพิจารณาเกณฑ์การลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ           
                  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การลาหยุดราชการเพ่ือไป
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  
ครั งที่  10/2555   เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2555  คณะศิลปศาสตร์   โดยมีเงื่อนไขในการอนุมัติให้ลาเพิ่มพูน 
ความรู้ทางวิชาการ  ดังนี  

  1.  เป็นไปตามเงื่อนไขการขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  
คือ  ปฏิบัติงานครบ 6 ปี 

  2.  ให้หลักสูตรที่เก่ียวข้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  ว่าจะไม่กระทบหลักสูตรและสาขาวิชา   

3.  ระหว่างที่มีการลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ไม่อนุมัติให้หลักสูตรจ้างบุคลากรมาสอนแทนผู้ 

ที่ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ทั งภาคปกติและภาคพิเศษ   

  ในการนี   จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น   
มติที่ประชุม    เห็นควรส่งเสริมให้อาจารย์ทุกหลักสูตร   มีโอกาสลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูน 

ความรู้ทางวิชาการ  โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี  
1. เป็นไปตามเงื่อนไขการขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย   
2. มีการระบุในแผนระดับหลักสูตร และระดับคณะ อย่างชัดเจน 
3. ให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  แต่งตั งคณะกรรมการเพ่ือยกร่างเกณฑ์การลาหยุดราชการ 

เพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  หัวหน้า 
สาขาวิชา  และงานบุคคล 

 

4.7  การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  จ านวน 2 หลักสูตร  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั งนี   ทั ง 2 หลักสูตร ได้ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเรียบร้อยแล้ว ดังนี  

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ ครั งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561  

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิภาคลุ่มน  าโขงศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562  
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ วาระพิเศษ/2561  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561  ทั งนี    
รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค   ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน  าโขงศึกษา  
ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร ฯ  

มติที่ประชุม    เห็นชอบและมีข้อเสนอแนะดังนี  
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1. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ภาษาไทยและการสื่อสาร   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

2562   
2. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิภาคลุ่มน  าโขงศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  

2562   โดยมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา   
(Curriculum Mapping)  และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหรือนอกเวลาราชการ  รวมถึงให้ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของภาษาอีกครั ง 

 

4.8  หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานทาง 
วิชาการ เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562 

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้  คณะ 
ศิลปศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562   เพ่ือให้การ 
ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ อันเป็นนโยบายและภารกิจส าคัญของคณะที่มุ่งสนับสนุนบุคลากร 
ให้ผลิตงานวิจัย เป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและสอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย ตัวบ่งชี ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 
ที่ 4  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย   หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ 
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

      อาศัยอ านาจตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือ 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 และอ้างถึงบันทึกข้อความ ศธ 0529.1.10/170  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาร่างประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงิน
รายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 2561 ส านักกฎหมายและนิติการ สามารถน าประกาศของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ได้โดยการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนไม่เกินอัตราที่ก าหนด  จึงเสนอหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการ
ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ  เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานทาง 
วิชาการ  เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2562  ดังนี  

1. ข้อ 2.2  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน แก้ไข ข้อ 3 เป็นดังนี  “ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษา 
ต่อเต็มเวลา/ฝึกอบรม /ดูงาน” 

2. น ารายละเอียดข้อ 5.2  ไปรวมกับเงื่อนไขผู้ได้รับทุน  ข้อ 6.1  เป็นดังนี   “ผู้ได้รับทุนน าเสนอ 
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติต้องส่งใช้ใบส าคัญ ภายใน 1 เดือน  
หลังจากวัดจัดประชุมเสร็จสิ น  พร้อมแนบส าเนาหน้าปกรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (Proceeding) / วารสาร 
วิชาการ และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์  หากยังไม่สามารถส่งบทความที่ตีพิมพ์พร้อมการส่งใช้ใบส าคัญได้ ผู้รับทุน 
ต้องท าบันทึกข้อความชี แจง    และก าหนดวันที่คาดที่จะส่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์     และหากยังไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ตามเงื่อนไขภายในปีงบประมาณ  2562  ผู้ได้รับทุนจะต้องคืนเงินทั งหมด” 

3. แก้ไขข้อ 5.5 จากค าว่า “บทความ” เป็น “บทคัดย่อ” 
4. เพ่ิมข้อ 6.3 กรณีอ่ืน ๆ ให้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
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ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1  พระราชบัญญัติ  วินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.2561     
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติ  วินัยการเงินการ 

คลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  ตามมาตร 29 ระบุว่า “ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา 28 จัดท าบัญชี 
ส าหรับการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการด าเนินงานทั่วไป  
พร้อมทั งเสนอรายงานผลการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐมนตรี   เพ่ือเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั งเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  ทั งนี   มหาวิทยาลัย 
จะแจ้งแนวทางปฏิบัติให้คณะทราบต่อไป 

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 5.2  แจ้งของดการให้บริการเบิก-จ่าย วัสดุทุกประเภทเป็นการชั่วคราว        
            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานพัสดุจะตรวจนับพัสดุคงเหลือ 

ประจ าปีงบประมาณ  2561  เพ่ือน าส่งรายงานประจ าปีแก่กองคลัง  และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ดังนั น จึงจะ 
ด าเนินการตรวจนับพัสดุ  ระหว่างวันที่  1-5  ตุลาคม  2561  จึงแจ้งของดการให้บริการเบิก-จ่าย วัสดุทุกประเภท 
เป็นการชั่วคราว   

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.3  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจ าปี
การศึกษา 2560       

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้ส่งผล 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  14  

รายวิชา  มายังคณะ  ทั งนี   งานวิชาการจะด าเนินการแจ้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

  5.4  การแจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.ค.ศ.       
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบการแจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน 

ก.ค.ศ.  ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ได้รับการรับรอง 
ตั งแต่วันที่  16 พฤษภาคม  2561 
   มติที่ประชุม   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.3  การส ารวจความต้องการจัดการฝึกอบรม/บริการวิชาการแก่สังคม 

             รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีคณะจะด าเนินการพัฒนา 
ศูนย์บริการวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   โดยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั น/ระยะยาวให้กับผู้ที่สนใจ   และการ 
แปลภาษาให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั งในและนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการวิชาการ 
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แก่สังคมท่ีมีค่าตอบแทนตามภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ  ในปีงบประมาณ  2562  โดยให้หลักสูตรต่าง ๆ ส่ง 
ข้อมูลที่งานวิจัยคณะ  ภายในวันที่  20  กันยายน  2561  นั น  มีหลักสูตรประวัติศาสตร์  เพียงหลักสูตรเดียวที่ส่ง 
ข้อมูล  ทั งนี  งานวิจัยจะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

เลิกประชุมเวลา    13.30  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                           (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                    รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
             ผู้จดรายงานการประชุม                              กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

 ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั งที ่ 10/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  19  ตุลาคม  2561 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


