
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 11 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
5.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
6.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา           ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
2.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
3.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ             ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ 

ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การปรับโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์ 
                             ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้เสนอเรื่องการปรับโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์ต่อ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว    เมื่อวันที่   13   พฤศจิกายน   2561    ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ 
เพ่ิมเติมเหตุผลในการขอปรับโครงสร้างดังกล่าว     ดังนั้น     จึงจะเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง    ในการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  วาระพิเศษ  ในวันที่  20 พฤศจิกายน  2561   เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

               มติที่ประชุม      รับทราบ 
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1.2  การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการที่ 
ได้รับให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน 
                     ประธาน    แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตรา 
เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการท่ีได้รับ     ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน       เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562   ลดลงจาก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คิดเป็นร้อยละ 1.59 โดยไม่ได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนนอกเหนืองจากเงินเดือนเท่ากับ 
อัตราเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการท่ีได้รับ  ดังนั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 11/2561  
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2561  มีมติให้ยุติการน าเงินงบประมาณแผ่นดิน  งบเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่าย 
บุคลากร  มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับ  ให้แก่ 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน    ซึ่งคาดว่าจะมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม  2562   ทั้งนี้   รวมถึง 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายไดค้ณะด้วย  

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  คร้ังที่  10/2561 
          ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
10/2561  โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้าที่  5  วาระท่ี  4.4  แก้ไขข้อความในตารางช่องหมายเหตุ บรรทัดที่ 3 จาก เนื่องจาก 
ท่านเดิมลาออก เป็น มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์           
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  10/2561 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  คร้ังที่  10/2561 (ลับ) 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   คร้ังที่  
10/2561  (ลับ) 
                      มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
10/2561 (ลับ)  โดยไม่มแีก้ไข 
  
   2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 11/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ  11/2561   เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2561  โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้าที่  2  วาระท่ี  4.1  แก้ไขข้อความ ข้อที่ 1 ดังนี้   1. คณะพิจารณาทบทวนประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง   การแบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ.  
2553   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม     โดยคณะจะเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างคณะศิลปศาสตร์ต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในล าดับต่อไป 

2. หน้าที่  2  วาระท่ี  4.1   แก้ไขมติที่ประชุม  ข้อที่  1  ดังนี้     1.  เห็นชอบให้เสนอสภา 



 
 

3 

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณายกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      เรื่อง       การแบ่งส่วนราชการภายในคณะ
ศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ. 2553 
             มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ  
11/2561   เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2561  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  
    

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รายนางสาวชิดหทัย   

ปุยะต ิ                      

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รายนางสาวชิดหทัย  ปุยะติ   สาขาวิชาภาษาจีน     ซึ่งได้ผ่านการประเมินผลการสอน 
และประเมินเอกสารประกอบการสอนแล้ว  เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2561 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 
 

4.2  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง  
กรณีขยายเวลาลาศึกษา  รายนางสาวสุธิดา  ตันเลิศ     
                       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง     กรณีขยายเวลาลาศึกษา     รายนางสาวสุธิดา     ตันเลิศ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก    สาขาวิชาพหุวัฒนธรรม
ศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล   ด้วยทุนส่วนตัว  ตั้งแต่วันที่  1   มกราคม  2557   ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2557 
ด้วยทุนส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระปริญญาเอก พ.ศ. 2555  ตั้งแต่วันที่  1   สิงหาคม 2557 ถึง
วันที่  31  ธันวาคม  2559    และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  ด้วยทุนส่วนตัว  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม 
2560  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2561  นั้น 
          ในการนี้  บุคคลดังกล่าวขออนุมัตขิยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  เป็นเวลา  6  เดือน   
ตั้งแต่วันที่  1   มกราคม  2562   ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2562    และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยาย 
ระยะเวลาศึกษา  ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 

4.3  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ รอบการประเมิน 1/2562                                            
                           รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรคณะ 
ศิลปศาสตร์  รอบการประเมิน 1/2562  ดังนี้ 

1. เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ        ซึ่งมาจากการประชุมส านักงาน 
เลขานุการ  ครั้งที่ 5/2561   เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2561  โดยมีผู้บริหาร  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
เสนอปรับเกณฑ์การประเมินสายสนับสนุนวิชาการ   รายละเอียดดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 (70 คะแนน) คะแนน 
หมวดที่ 1 งานประจ าที่ได้รับมอบหมาย 30 คะแนน 
หมวดที่ 2 งานเชิงพัฒนา  10 คะแนน 
หมวดที่ 3 งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 30 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 (30 คะแนน)  
หมวดที่ 1 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
เรื่อง การลาและมาสาย 

10 คะแนน 

หมวดที่ 2 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
เรื่องสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 

20 คะแนน 

 

2. เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ  มีการปรับเกณฑ์การประเมินบางหมวด  ซึ่งมา 
จากการประชุมบุคลากรสายวิชาการ    เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2561     โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้น าเสนอ 
ไฟล์ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ 

3. เกณฑ์การประเมินรองคณบดี 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ดังนี้ 
1. เห็นชอบเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้ 

อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการในส่วนงานต่าง ๆ มีส่วนในการให้คะแนนสายสนับสนุนร่วมกับผู้บริหารตามงานท่ี 
เกี่ยวข้องด้วย 

2. เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ  และเกณฑ์การประเมินรองคณบดี ขอน าไปพิจารณา 
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ 12/2561  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อีกครั้ง 

  

4.4  การพิจารณารายงานการเงินรายไตรมาสที่  4  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการเงินรายไตรมาสที่  4   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ วันที่  30  กันยายน  2561   โดยงานการเงินได้น าเสนอรายงาน ฯ  ดังนี้ 

      1.  พิจารณาผลการด าเนินงานทางการเงิน   ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561    ไตรมาส  4 

โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

             2. รายงานลูกหนี้คงค้าง  สิ้นสุด  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2561 

       รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

         ทั้งนี้  งานการเงินได้น าเสนอแนวทางการเพ่ิมรายได้ และแนวทางการลดรายจ่าย ดังนี้ 

       1. แนวทางการเพิ่มรายได้ 

- พิจารณาการรับนักศึกษาวิชาเอกเพ่ิมให้สมดุลกับต้นทุนที่ต้องจ่ายไป 

- เปิดหลักสูตรใหม่เพ่ิมเติม 

- สนับสนุนส่งเสริม ให้บุคลากร ขอทุนอุดหนุนวิจัย /บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก  
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- ส่งเสริมการหารายได้จากการจัดบริการวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  

อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน 

       2. แนวทางการลดรายจ่าย 

- ผลักดันให้บุคลากร     เปลี่ยนแหล่งเงินจ้างจากเงินรายได้เป็นพนักงานเงินงบประมาณ 

แผ่นดิน เพื่อลดค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ือลดค่าใช้จ่ายบุคลากร 

- เปลี่ยนครุภัณฑ์ที่มีอายุใช้งานนานเพื่อประหยัดไฟ 

- สร้างกลไกการลดรายจ่ายด้านค่าไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม 
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบรายงานการเงินรายไตรมาสที่  3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

4.6  การพิจารณาอนุมัติค่าสอนเกิน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2561       
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติค่าสอนเกิน     ประจ าภาคการ 
ศึกษาที่  1/2561   ซ่ึงตามประกาศคณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง    นโยบายการจัดการเรียน 
การสอน   ก าหนดให้อาจารย์แต่ละคนในคณะมีภาระงานสอนปกติ  10  หน่วยกิต/ภาคการศึกษา      และอาจารย์ 
สามารถเบิกจ่ายค่าสอนเกินได้ในกรณีที่สอนเกิน  10 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา  ดังนั้น งานวิชาการ  จึงได้สรุปภาระ 
งานสอนเกิน ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2561  ทั้งนี้   ได้ผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้ 
 
                                          

สาขาวิชา จ านวนค่าสอนเกิน 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 106,200.00 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 18,000.00 
สังคมศาสตร์                         - 
มนุษยศาสตร์ 18,000.00 
รวมทั้งสิ้น                      142,200.00 
  

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.7  การขออนุมัติปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวน  2  หลักสูตร   ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ    ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ให้ปิดหลักสูตร   เนื่องจาก
หลักสูตรมีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม   หรือหลักสูตรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้   ไม่คุ้มค่า  ไม่เป็นไป
ตามความต้องการของประเทศและนโยบายการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย     หรือหลักสูตรที่หมดความจ าเป็นต่อการ
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ผลิตบัณฑิต       และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอปิดหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร  พ.ศ. 2552  ในข้อ 3.3   
             หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา   ไดป้รับปรุงตามรอบการ
ปรับปรุง  5  ปี  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม   ครั้งที ่ 6/2561  
เมื่อวันที่  9-10 พฤศจิกายน  2561  มีมติไม่เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ฯ    และให้ปิดหลักสูตรเนื่องจากเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เรื่อง    หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร   พ.ศ. 2552   ข้อ  3.1  หลักสูตรที่มี
จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง     หรือหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา      หรือไม่เปิด
การเรียนการสอนติดต่อกัน  3  ปีการศึกษา  โดยให้คณะเสนอเรื่องตามแนวทางการปิดหลักสูตร มายังมหาวิทยาลัย
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

      ในการนี้   ทั้ง  2  หลักสตูรดังกล่าวจึงขออนุมัติปิดหลักสูตร   โดยงดรับนักศึกษา  ตั้งแต่ปีการ 
ศึกษา  2562  เป็นต้นไป  ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ  วาระแจ้งเวียน  เมื่อวันที่ 
14  พฤศจิกายน  2561   เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
  
4.8  การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ท่ีไม่มีในหลักสูตร   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ          เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีใน 

หลักสูตร  ด้วย  นายชญณัฐ  วิสัยจร   ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป   กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559   และวิชา 
เลือกเสรีส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาทุกสาขาวิชา   จ านวน   1   รายวิชา    ได้แก่    วิชาดนตรีคลาสสิคปริทัศน์   
เพ่ือให้นักศึกษาที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับดนตรี ซึ่งตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเนื้อหา 
ไม่มีความซ้ าซ้อนกับรายวิชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      ทั้งนี้      ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชา 
มนุษยศาสตร์    ครั้งที ่  4/2561    เมื่อวันที่   5   มิถุนายน   2561     และคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป    คณะ 
ศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2561  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.9  การขออนุมัติโอนย้ายสาขา / คณะ  
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโอนย้ายสาขา / คณะ  ประจ ำ 

ภำคกำรศึกษำที ่ 2/2561  จ ำนวน  1  รำย  ได้แก่  นำงสำวศิริกัลยำณี สมชำติ  รหัส  59141640361  ขอย้ำยจำก 
สำขำภำษำญี่ปุ่นและกำรสื่อสำร  คณะศิลปศำสตร์  ไปสำขำกำรตลำด  คณะบริหำรศำสตร์ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.10   การพิจารณารับรองเกรด  ภาคการศึกษาที่  1/2561   

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการรับรองเกรด ภาคการศึกษาที่  1/2561    
ตามท่ีคณะฯ   ได้จัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร CP ALL คณะบริหารศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่  1/2561 นั้น  
บัดนี ้  ผู้สอนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรับรองเกรด   วิชา  1443201 กฎหมาย 
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ธุรกิจ กลุ่ม 81  ทั้งนี้  ไดผ้่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ  ครั้งที่  10/2561  เมื่อ 
วันที่  9  พฤศจิกายน  2561  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

   4.12  การพิจารณาปฏิทินส่งเกรด  ภาคการศึกษาที่  1/2561  

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาปฏิทินส่งเกรด  ภาคการศึกษาที่  1/2561  
ตามปฏิทินการศึกษา  ปีการศึกษา  2561  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก าหนดให้คณะ/หลักสูตร  ส่งเกรดประจ าภาค
การศึกษาที่  1/2561  ภายในวันที่  11  ธันวาคม  2561  และจะประกาศให้นักศึกษาทราบในวันที่  12  ธันวาคม  
2561 นั้น  ดังนั้น  งานวิชาการจึงขอหารือก าหนดการส่งเกรดภาคการศึกษาที่  1/2561  ดังนี้  

- ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมหลักสูตรประชุมรับรองเกรด 
- วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ประชุมวิชาการประชุมรับรองเกรด 
- วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ประชุม

รับรองเกรด 
- วันที่ 11 ธันวาคม 2561 คณะส่งเกรดไปกองบริการการศึกษา 
ทั้งนี้    ปฏิทินการส่งเกรดภาคการศึกษาที่  1/2561         ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ 

กรรมการวิชาการประจ าคณะ  ครั้งที่  10/2561  เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2561  เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.13  การพิจารณาเสนอชื่อรางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุด  คณะ 
ศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม  2560 – กรกฎาคม  2561)   

    รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อรางวัลนักวิจัยที่มี 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากท่ีสุด   คณะศิลปศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา   2560    (ส.ค.2560-ก.ค.2561)   
เพ่ือให้การงานวิจัย  คณะศิลปศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  และมีประสิทธิภาพ  
งานวิจัย     จึงขอเสนอแผนปฏิบัติงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     คณะศิลปศาสตร์      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีงบประมาณ  2562  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ   ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย   ที่มีผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ดีเด่น     ให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง     จึงเสนอชื่อรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการมากท่ีสุด     คณะศิลปศาสตร์     ประจ าปีการศึกษา   2560   (สิงหาคม  2560 – กรกฎาคม  2561)   คือ  
รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  มีผลงานตีพิมพ์  จ านวน  5  บทความ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ รายละเอียด 
1 รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ การศึกษาภาษาศาสตร์แขนงจ้วง-ไตใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. 
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 
1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน) หน้า 15-52 

2 นางนริศรา แสงเทียน 

รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ 
ภาพสะท้อนการสื่อสารของรัฐบาลเพื่อ
ฟื้นฟูวัฒนธรรมความเอื้อเฟื้อในสงัคม
จีนปัจจุบัน. 

วารสารภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม. คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.6 (2) หน้า 
185-220 

3 รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ การศึกษาภาษาศาสตร์แขนงต้ง-สุย่ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. 

วารสารจีนศึกษา. คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 11. (1) , 65-113 
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ล าดับ ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ รายละเอียด 
4 รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ การพรรณนาภาษาปู้ยังในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน.  
 

วารสารศิลปศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  (ปีท่ี17 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) หน้า 160-202 

5 รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ การพรรณนาภาษาเท็นในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน. 
 

วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร. สถาบันบัณฑติ 
พัฒนบริหารศาสตร์. 22 (32), 60-102 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   5.1  - วาระลับ - 

 

 5.2  การรายงานผลการศึกษา  รายนางสาวสุธิดา  ตันเลิศ          
            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการศึกษา ระดับปริญญา 

เอก  รายนางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม 2557  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2561  ซึ่งได้สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว  เมื่อวันที่  4  กันยายน  2561 

มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

5.3  การรายงานรายจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ (แยกตามโครงการที่ได้รับจัดสรร) ประจ า 
เดือนตุลาคม 2561       

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน          แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานรายจ่ายเงินรายได้คณะ 

ศิลปศาสตร์  (แยกตามโครงการที่ได้รับจัดสรร)  ประจ าเดือนตุลาคม 2561  สิ้นสุด ณ วันที่  31  ตุลาคม  2561    

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

  5.4  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”       
        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      แจ้งที่ประชุมทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   “การ 

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”  ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   กระทรวงแรงงาน  ได้จัดท า 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว   ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   และสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  เพ่ือร่วมมือกัน 
รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยสู่เยาวชน สร้างนิสัยความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย 
ของคนในชาติ เนื่องจากเยาวชนเป็นรากฐานของก าลังแรงงานในอนาคต 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.5  มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทาง 
ราชการออกให้ จากประชาชน) 

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน       แจ้งที่ประชุมทราบมาตรการอ านวยความสะดวกและลด 
ภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 
2 ตุลาคม 2561  เห็นชอบมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระดังกล่าวแก่ประชาชน ตามท่ี ส านักงาน ก.พ.ร. 
เสนอ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานส ารวจว่ามีกฎหมาย    กฎ    ระเบียบ  ข้อบังคับ   หรือ 
ประกาศในความรับผิดชอบ   ที่ก าหนดให้ประชาชนต้องยื่นหรือส่งส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้   ประกอบการ 
พิจารณาด าเนินการในเรื่องใดหรือไม่ ไม่ว่าเอกสารดังกล่าวจะออกโดยหน่วยงานนั้นเอง หรือโดยหน่วยงานอื่น 

2. ถ้ามีกรณีตามข้อ  1  ให้หน่วยงานของรัฐแห่งนั้น    ประสานหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสาร 
ราชการดังกล่าวไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ส่งส าเนาเอกสารนั้นมาให้เมื่อมีผู้มารับบริการ  โดยจัดส่งทางโทรสารหรือไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้   หรือจะใช้วิธีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์ในการดึง 
ข้อมูลขดังกล่าวมาใช้ประกอบการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีผู้มาขอรับบริการก็ได้ 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การขออนุมัติเทียบรายวิชา 

              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจำรณำกำรขออนุมัติเทียบรำยวิชำที่เคยลงทะเบียน
เรียนแล้ว  จ ำนวน  1  รำย  ได้แก่ น.ส.พัทธนันท์  ภำระญำติ  รหัส  5714404915  สำขำประวัติศำสตร์  ขอเทียบ
โอน รำยวิชำกำรจัดกำรเครื่องใช้ไฟฟ้ำในชีวิตประจ ำวัน  ซึ่งได้เกรด B+ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

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

 ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 12/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  21  ธันวาคม  2561 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


