
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  11 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน  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.  นายนพพร  ช่วงชิง    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                                   กรรมการ 

6.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

7.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน            กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก       ลากิจ 

2.  นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก           ติดราชการ 

3.  นายค าล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์            ไปราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    

2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีกิจการนักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.10  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง    คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ  ได้กล่าวเปิด
การประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   - ไม่มี -              

   ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี -                 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี -                 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1  การพิจารณาปรับโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์ 
       ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์    ตามมติที่ประชุม 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์   เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2561   โดยการยุบสาขาวิชา   ซึ่งคณะจะต้องด าเนินการปรับ 
โครงสร้างคณะ ฯ  ต่อไป   ในการนี้    ประธาน    จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับ 
โครงสร้าง ดังนี้ 

1. คณะพิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการ 
ภายในคณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ. 2553     รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
โดยคณะจะเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือเสนอ 
ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในล าดับต่อไป 

2. การปรับโครงสร้างจะส่งผลให้คณะไม่มีต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา    ซ่ึงที่ผ่านมา 
หัวหน้าสาขาวิชาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ.  
2533   มาตรา 28  ระบุว่า “ในคณะหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการประจ าคณะ ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้า 
ภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  ถ้ามี  เป็นกรรมการโดยต าแหน่งและ 
กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าในคณะจ านวนสองคน  ถ้าไม่มีการแบ่งภาควิชา  หรือมีแต่ไม่ถึงสี่ 
ภาควิชา  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าในคณะ    เป็นกรรมการเพ่ิมเติมให้ได้จ านวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเจ็ด 
คนแต่ไม่เกินเก้าคน   กรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง   จะเป็นคณาจารย์ประจ าในภาควิชาเดียวกันเกิน 
หนึ่งคนไม่ได”้  ซึ่งจากมาตรา  28   คณะกรรมการประจ าคณะ  จะมีหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
เทียบเท่าภาควิชา   และโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์   จะมีส านักงานเลขานุการ   ซึ่งถือว่ามีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  
คณะจึงจ าเป็นต้องมีหัวหน้าส านักงานเลขานุการ     ดังนั้น       จึงเสนอให้องค์ประกอบคณะกรรมการประจ าคณะ 
ประกอบไปด้วย  คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ    และคณาจารย์ประจ า   ซ่ึงจะมาจากตัวแทน 
หลักสูตร  รวมเป็น  9  คน 

3. เมื่อมีการยกเลิกต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา     คณะจะยังคงต าแหน่งประธานหลักสูตรไว้ 
เหมือนเดิม   ดังนั้น   คณะจะต้องปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ของประธานหลักสูตร   ซ่ึงประธานหลักสูตรจะได้รับภาระ 
งานที่มากข้ึน    โดยบางส่วนจะเป็นภาระงานของหัวหน้าสาขาวิชา    จึงจ าเป็นจะต้องมีเลขานุการหลักสูตรเพ่ือช่วย 
แบ่งเบาภาระของประธานหลักสูตร  โดยจะมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุน มาช่วยงานด้านต่างๆ ของหลักสูตร 
ต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณายกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ. 2553      
2. เห็นชอบให้มีการเลือกคณาจารย์ประจ า  จากตัวแทนของหลักสูตรต่าง ๆ   ทั้งนี้  จะขอหารือ 

วิธีการเสนอชื่ออีกครั้ง  ในที่ประชุมบุคลากร  วันที่  9  พฤศจิกายน  2561  เวลา  13.00 น.  
3. เห็นชอบให้มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรสายสนับสนุน เป็นเลขานุการหลักสูตร จ านวน 10 คน   
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ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรนั้น  จะประชุมหารือร่วมกับประธานหลักสูตรต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

- ไม่มี -                 

                 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี -                 

 

เลิกประชุมเวลา    10.10  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                              (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                  
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 11/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  2561 
 
 
 
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
       คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                                 ประธานกรรมการ  


