
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 10 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  19  ตุลาคม  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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     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              ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    

2.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ             ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ 

ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  ความคืบหน้าในการจัดท าโครงการเพื่อหารายได้ใหค้ณะศิลปศาสตร์ 
 ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการจัดท าโครงการเพื่อหารายได้ให้คณะ     

ศิลปศาสตร์  ซึ่งได้เริ่มด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
1. การท าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  ว่าคณะได้มีการจัดประชุมในเรื่องดังกล่าวแล้ว   โดย 

ได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือร่างหลักสูตร   
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2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับ 
บนเครื่องบิน   โดยบริษัท  ไทยไฟล์เทรนนิ่ง  จ ากัด   จะจัดอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  ส าหรับบุคคลทั่วไป   
ที่คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยอบรมทุกวันเสาร์  จ านวน  6  ครั้ง   เริ่มประมาณเดือนมกราคม   
2562  ทั้งนี้  วันนี้จะมีการประชุมความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวในเวลา  15.00 น. 
               มติที่ประชุม      รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  คร้ังที่  8/2561 
     มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  8/2561 

ทีไ่ด้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 7/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์      วาระ 
พิเศษ  7/2561   เมื่อวันที่  5  กันยายน  2561  โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 
        1.  หน้าที่ 2  วาระท่ี 4.1  ย้ายข้อความบางส่วนมาเป็นมติที่ประชุม ดังนี้ “ทั้งนี้  มอบผู้บริหาร 
ด าเนินการพิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับอีกครั้ง     และคณะจะเชิญประชุมบุคลากร 
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าวร่วมกัน  ในวันที่ 7 กันยายน  2561  ก่อนเสนอเรื่องยังไปมหาวิทยาลัย  โดยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี้  1. เสนอให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของคณะเพ่ือความคล่องตัว  โดยให้คงต าแหน่ง
ประธานหลักสูตรไว้เพ่ือบริหารจัดการหลักสูตร   2. คณะควรมีบรรทัดฐานเพ่ือก าหนดจ านวนชั่วโมงสอน   ที่เท่ากัน
ทุกสาขาวิชา   3. เสนอให้อาจารย์มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ในภาคการศึกษาท่ี 2”  

     2.  หน้าที่ 6  วาระท่ี 6.1  ปรับแก้มติท่ีประชุม  ดังนี้  “เห็นควรให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและ 
แผน  หาแนวปฏิบัติการไปราชการและก าชับงานบุคคล ให้ตรวจสอบการขออนุมัติเดินทางไปราชการ” 
                มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปะศาสตร์     วาระพิเศษ   

7/2561   เมื่อวันที่  5  กันยายน  2561  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

   2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 8/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ  8/2561   เมื่อวันที่  14  กันยายน  2561 
                 มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ  
8/2561   เมื่อวันที่  14  กันยายน  2561  โดยไม่มแีก้ไข 

   2.4 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  คร้ังที่  9/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์      ครั้งที่  
7/2561  โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 
                          1.  หน้าที่  5  วาระท่ี 4.5  ปรับแกม้ติที่ประชุม  ดังนี้  “2. มอบงานบุคคลปรับปรุงแบบฟอร์ม 
การประเมินผลงานโดยเพิ่มช่องส าหรับกรอกความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ”  
                มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9/2561 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  
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   2.5 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 9/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ  9/2561   เมื่อวันที่  24 กันยายน  2561   โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 
                     1.  หน้าที่  5  วาระที่ 4.1  ปรับแก้มติที่ประชุม  เป็นดังนี้  “5.3 การรายงานความก้าวหน้า
ของงานวิจัย ควรมีการระบุเกณฑ์ให้ชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขของการท างานวิจัย  และ  5.4 ควร
พิจารณาปรับตัวคูณค่าคะแนนภาระการสอนในระดับปริญญาโทให้เหมาะสม”  
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที ่  7/2561 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

   2.6 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 10/2561 

        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ 10/2561  เมื่อวันที่  27 กันยายน  2561 
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 
10/2561   เมื่อวันที่  27 กันยายน  2561  โดยไม่มแีก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา จากประธานหลักสูตร                     

      ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา  จากประธาน 
หลักสูตร  ซึ่งในปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา  จ านวน  4  ราย  และประธานหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี  จ านวน  10  ราย  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นการ 
ประหยัดงบประมาณ   เนื่องด้วยคณะศิลปศาสตร์มีแนวทางการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา  ที่มาจากประธานหลักสูตร   
ซึ่งอัตราค่าตอบแทน เป็นดังนี้ 
1. อัตราค่าตอบแทน  (เดิม) 
 
 
 
 
 

2. อัตราค่าตอบแทน  (ใหม่) 
 
 
 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  
หัวหน้าสาขาวิชา   4  สาขา 5,600 บาท 5,600 x 4 = 22,400 
ประธานหลักสูตร  9  หลักสูตร 3,000 บาท 3,000 x 9 = 27,000  

รวม  49,400 บาท 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน  
หัวหน้าสาขาวิชา+ประธานหลักสูตร 5,600 บาท 5,600 x 4 = 22,400 
ประธานหลักสูตร 3,000 บาท 3,000 x 5 = 15,000  

รวม  37,400 บาท 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ  โดยให้หารือในที่ประชุมบุคลากรคณะ ดังนี้ 
1. เสนอให้ที่ประชุมบุคลากรคณะ   พิจารณาว่าในระยะสั้น      คณะจะพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้า 

สาขาวิชา  ที่มาจากประธานหลักสูตร  ตามเสนอข้างต้น 
2. แจ้งให้ที่ประชุมบุคลากรคณะ    ทราบว่าในระยะยาว     ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้าง   

คณะจะด าเนินการใน  2  แนวทาง   ได้แก่ 
2.1 ยุบรวมเหลือ  2  สาขาวิชา คือ ภาษาตะวันตกรวมกับภาษาตะวันออก  และมนุษยศาสตร์

รวมกับสังคมศาสตร์  หรือ 
2.2 ยุบรวมเหลือ  3  สาขาวิชา คือ ภาษาตะวันตก ภาษาตะวันออก และมนุษยศาสตร์รวมกับ

สังคมศาสตร์ 
 

4.2  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษา 
เวียดนาม รายนางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์     
                       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม รายนางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  โดยผ่านการประเมินผล 
การสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2561 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 

4.3  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาญี่ปุ่น 
ศึกษา รายนางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว                                          
                           รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา   รายนางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว  โดยผ่านการประเมินผล 
การสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 
  

4.4  การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร       
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
      1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาภาษาเวียดนาม       ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร    เนื่องจากท่านเดิมลาออก  จ านวน  1  ท่าน   จาก  Miss  Ma  
Thi  Thu  Thuy   เป็น   นางสาวสร้อยสุดา  สุวรรณะ   โดยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา      มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี   แจ้งว่า  Miss  Ma  Thi  Thu  Thuy   มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์    ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2558   ดังนั้น    เพ่ือให้การด าเนินการบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างราบรื่น     ต่อเนื่องและ 
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน    ในการนี้    หลักสูตรจึงขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร  รายละเอียดดังนี้ 
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เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
ดร.รจุิวรรณ เหล่าไพโรจน ์ ดร.รจุิวรรณ เหล่าไพโรจน ์ คงเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ศรีค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ศรีค า คงเดิม 
Miss  Ma  Thi  Thu  Thuy    นางสาวสร้อยสุดา สุวรรณะ มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์     
Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Chinh Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Chinh คงเดิม 
Dr. Nguyen Ngoc Binh Dr. Nguyen Ngoc Binh คงเดิม 

       

      ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   1  สงิหาคม  2561   เป็นต้นไป   โดยไดผ้่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  เรียบร้อยแล้ว    

        2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร     ขออนุมัติปรับปรุง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร       เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  มากยิ่งขึ้น  จ านวน 1 ท่าน   ในการนี้    หลักสูตรจึงขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  รายละเอียดดังนี้ 
 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
นางสาววนัสนันทน์ สุกทน นางสาววนัสนันทน์ สุกทน คงเดิม 
นางวิศรุตา เฟอรร์ารา นางวิศรุตา เฟอรร์ารา คงเดิม 
นายศุภฤกษ์ ชัยรัตน ์ นายศุภฤกษ์ ชัยรัตน ์ คงเดิม 
นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว คงเดิม 
ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ ์ นางสาวชาคริยา ชุมมวล เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มากยิ่งข้ึน 

      ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม  2561   เป็นต้นไป      โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่  9/2561  เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2561 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.6  การลงทะเบียนเรียนควบวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาต่างประเทศ     
                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาการลงทะเบียนเรียนควบวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ่มภาษาต่างประเทศ    ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ขอลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชาศึกษา 
ทั่วไปกลุ่มภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)   ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  1   หลักสูตรแพทยศาสตร์      ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2562   โดยขอลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชา  1421 102   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1   และวิชา   1421 103  
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  2   ในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษา  เนื่องจากวิชา  1421 103   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2   
มีวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite)  คือวิชา  1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  ดังนั้น  จึงขอหารือที่ประชุม 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนควบตามรายวิชาดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  การลงทะเบียนเรียนควบดังกล่าว   ได้ผ่านความ 
เห็นชอบจากสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2561  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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4.7  การรับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา    ด้วย   นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   ได้ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาในภาคการ 
ศึกษาท่ี 1/2561  จ านวน  3  คน  ดังนี้ 

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
1.  นางสาวมะลิวัลย์  วงค์ด้วง  รหัส 5714600137 
2.  นางสาวทิพย์สุวรรณ  แซ่ลี้  รหัส 59144960075 
สาขาวิชาภาษาไทย 
1.  นายภัคพล  บุญเหลือง   รหัส 5814600172 

                ทั้งนี ้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจ าคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 
17  ตุลาคม  2561  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
  

4.8  แผนปฏิบัติงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา               เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ  2562  เพ่ือให้การด าเนินงาน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    คณะศิลปศาสตร์      เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา     คณะ 
ศิลปศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา 2561  งานบริการวิชาการและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ขอเสนอแผนปฏิบัติ 
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประจ าปีงบประมาณ  2562   เพ่ือ 
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานประจ าปี   และเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   ในการจัดท าแผนครั้งนี้   ได้ 
พิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์    และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์      ทั้งนี ้  
ในการด าเนินงาน   ได้มีการวางแผนการทบทวนแผนปฏิบัติงาน    เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานที่เปลี่ยนแปลงไปใน 
แต่ละป ี รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.9  แผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน    คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ประจ าปีงบประมาณ 2562  
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา       เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ 

ชุมชน   คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประจ าปีงบประมาณ  2562   เพ่ือให้การด าเนินงานบริการ 
วิชาการแก่ชุมชน    คณะศิลปศาสตร์   เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา    คณะศิลปศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา  2561   งานบริการวิชาการและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     ขอเสนอแผนปฏิบัติงานบริการ 
วิชาการแก่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพ่ือก าหนดทิศทางการ 
ด าเนินงานประจ าปีและเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง    ในการจัดท าแผนครั้งนี้    ได้พิจารณาความสอดคล้องกับ 
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แผนยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์     ทั้งนี ้    ในการด าเนินงานได้มีการวาง 
แผนการทบทวนแผนปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน       และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.10   แผนปฏิบัติการงานวิจัย  คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ปีงบประมาณ  

2562  
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา      เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการงานวิจัย    คณะ 

ศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ปีงบประมาณ   2562    เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัย     คณะศิลปศาสตร์   
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา    คณะศิลปศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา  2561      และมี 
ประสิทธิภาพ   งานวิจัยขอเสนอแผนปฏิบัติการงานวิจัย     เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานประจ าปีและเกิดการ 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ในการจัดท าแผนครั้งนี้ ได้พิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.11   การพิจารณาอัตราค่าเช่าโรงละคร คณะศิลปศาสตร์   
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน            เสนอที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าเช่าโรงละครคณะ 

ศิลปศาสตร์   ตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   มีมติให้คณะกรรมการโรงละครค านวณความคุ้มค่าคุ้ม 
ทุนเพ่ือก าหนดอัตราค่าเช่าโรงละคร นั้น  คณะกรรมการโรงละครได้ด าเนินการค านวณรายละเอียดของค่าใช้จ่ายใน 
การให้บริการโรงละครเรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   ทั้งนี ้  ไดข้อปรับอัตราค่าเช่า 
โรงละครเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

1. ค่าเช่าหนึ่งวัน จากเดิม  12,000 บาท  เป็น 15,000 บาท  
2. ค่าเช่าครึ่งวัน  จากเดิม   7,000 บาท  เป็น 10,000 บาท   

โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก    มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุบลราชธานี  ที่มีจ านวนขนาดที่นั่ง  480  ที่นั่ง  ซึ่งเท่ากับจ านวนที่นั่งในโรงละครคณะศิลปศาสตร์   และเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการให้บริการจึงได้ปรับค่าเช่าโรงละครเพ่ิมขึ้น      

  มติที่ประชุม    เห็นชอบอัตราค่าเช่าโรงละครคณะศิลปศาสตร์  เป็นดังนี้ 

1. ค่าเช่าหนึ่งวัน  ในอัตรา  15,000  บาท   
2. ค่าเช่าครึ่งวัน  ในอัตรา  10,000  บาท   

 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1  -วาระลับ- 
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 5.2  การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด  ประจ าปีงบประมาณ  2562        
            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้มีการจ้างเหมาบริการท าความ 

สะอาด ประจ าปีงบประมาณ  2562  รายละเอียดดังนี้ 
1. พนักงานท าความสะอาด  มีจ านวน 5 คน  ได้แก่  นางพิกุล บุญไพโรจน์    นางนางน้อย  

ด าพะธิก   นางอุไร  สีเกิด   นางอุไร  กุค าใส   และนางสาวประกาย  มาคะวงค์ 
- ประจ าอยู่อาคารปฏิบัติการทางภาษา (LA.) จ านวน 3 คน  
- ประจ าอยู่อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม (ILC.) จ านวน 2 คน  

        2.  ค่าจ้างเหมาบริการ  เดือนละ 37,500  บาท  (7,500 บาท x 5 คน)   รวมเป็นค่าจ้างเหมา
บริการทั้งสิ้น  450,000  บาท  (37,500 บาท x 12 เดือน)  

      3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณ  เป็นจ านวนเงิน  197,300 บาท  
และวงเงินที่คณะจะต้องสมทบโดยใช้เงินรายได้คณะ  เป็นจ านวนเงิน  252,700  บาท    

มติที่ประชุม   รับทราบ   และท่ีประชุมเสนอให้ปรับระยะเวลาการหมุนเวียนแม่บ้าน  แต่ละชั้น 
จาก 3 เดือน  เป็น  6 เดือน  

 

5.3  รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557       

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา 

ประวัติศาสตร์ ขอรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตร 

ใหม่ พ.ศ. 2557  ตามข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  วิทยากรหลัก จากการอภิมาน 

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2561 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

  5.4  การให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ.08) จากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)      

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตร  (สมอ.08)  จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)   ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา 
วิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  โดยมีการแก้ไขรหัสวิชาดนตรีกับชีวิต   ทั้งนี้  งานวิชาการได้แจ้ง 
หลักสูตรการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.5  การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 2 ปี  
พ.ศ. 2563  

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์   จะเป็นเจ้าภาพจัด 
ประชุมวิชาการระดับชาติ  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ครั้งที่  2  ในปี พ.ศ. 2563  ซึ่งมีค่าลงทะเบียนในการเข้า 
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ร่วมงาน 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ          แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคล 

เข้าศึกษา โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยรับสมัครผ่านเว็บไซต์   www.reg.ubu.ac.th/ 
registrar/apphome.asp   โดยมีก าหนดการดังนี้  
 

1. รับสมัคร  วันที่ 15 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561  
      2. ช าระเงินค่าสมัคร   วันที่  22  ตุลาคม - 12  พฤศจิกายน  2561   (ช าระเงินค่าสมัครผ่าน 

ทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ)  
                           3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์  วันที่  16  พฤศจิกายน  2561 
                           4. การสอบสัมภาษณ์   วันที่  21  พฤศจิกายน  2561 
                           5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่  23  พฤศจิกายน  2561 
        โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการรับสมัครเอง   ไม่อยู่ในระบบ  Thai University Central 
Admission System (TCAS)  จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบและช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง  

มติที่ประชุม    รับทราบ    และขอให้คณะด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก      โดยมอบให้คณะ 
กรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะด าเนินการ   

 

6.2  การขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ของคณะเป็นผู้รับผิดชอบการเปิด-ปิดอาคาร 
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    แจ้งที่ประชุมทราบว่าในปีงบประมาณ  2562   มหาวิทยาลัย 

มีการปรับลดจ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร  น้อยลงจากปีงบประมาณ  2561  ดังนั้น ส านักงาน 
รักษาความปลอดภัย    จึงขอความร่วมมือจากคณะให้มอบหมายภาระงานการเปิด - ปิด    ห้องส านักงาน  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  ให้กับเจ้าหน้าที่ของคณะเป็นผู้รับผิดชอบ  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

6.3  รายงานผลการศึกษา นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์ 
             รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษา  นางสาวจีณัฐชะญา   

จีปณัฐิกาญจน์  ระดับปริญญาเอก   สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม   มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1/2561   

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

6.4  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง   หลักเกณฑ์   วิธีการ    และเงื่อนไขการเลือก 
กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

             รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง 

http://www.reg.ubu.ac.th/
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หลักเกณฑ์   วิธีการ     และเงื่อนไขการเลือกกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์    ประจ ามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  ซ่ึงคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน  1  คน       และพนักงานมหาวิทยาลัย  
จ านวน  1  คน 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ ์ 
ด้านกฎหมายจ านวน 1 คน  ด้านบริหารราชการแผ่นดิน จ านวน 1 คน  และด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 1 คน 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
6.5  ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ระดับหลักสูตร    หลักสูตรศิลปศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ประจ าปีการศึกษา  2560 
      ผูช้่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา          แจง้ที่ประชุมทราบผลการประเมินประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน   ระดับหลักสูตร    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการท่องเที่ยว    ประจ าปีการ 
ศึกษา  2560  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที ่ 9/2561   เมื่อวันที่  29  กันยายน 2561  ได้มี 
มติให้ความเห็นชอบ  กรณีการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว    หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559    โดยมีมติให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการ 
ท่องเที่ยว  “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน”  ในองค์ประกอบที่  1  การควบคุมก ากับมาตรฐาน   ส่วนรายละเอียดค่าคะแนน 
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง   

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

เลิกประชุมเวลา    12.10  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  


