
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 12 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  21  ธันวาคม  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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
6.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
7.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
8.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ 

ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
                             ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ 
ประจ า  ระหว่างวันที่   20-27  ธันวาคม  2561    ซึ่งผู้แทนคณาจารย์ประจ าที่ได้รับเลือกตั้งจากทุกคณะจะประชุม 
เลือกกันอีกครั้ง เพื่อให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จ านวน 2 คน  และกลุ่ม 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน  2  คน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเพ่ือกรรมการดังกล่าว  
ทั้งนี้  งานบุคคล  ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว 
                    มติที่ประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  11/2561 
          ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
11/2561   
 
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  11/2561 
โดยไม่มีแก้ไข  

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  11/2561 (ลับ) 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
11/2561  (ลับ) 
                      มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
11/2561 (ลับ)  โดยไม่มแีก้ไข 
  
   2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 12/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ  12/2561   เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2561  โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้าที่  2  วาระท่ี  4.1  เพ่ิมเติมมติที่ประชุม เป็นดังนี้  “...ทั้งนี้   มีข้อเสนอแนะว่าคณะ 
ควรจะพิจารณาให้คะแนนประเมินเพ่ิมเติมในหมวดการสอน ส าหรับอาจารย์ที่สอนเกินภาระงานขั้นต่ า” 

            มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ  
12/2561   เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2561  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  
 

   2.4 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 13/2561 

        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ  13/2561   เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2561  โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้าที่  3  วาระท่ี  4.5  แก้ไขข้อความ   ดังนี้   “ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   
ได้พิจารณาแล้วและแจ้งว่าไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์ได ้   โดยขอให้คณะพยาบาลศาสตร์   บริหารจัดการตาราง 
เรียนของนักศึกษา    ให้เป็นไปตามตารางรายวิชาศึกษาท่ัวไป        เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับภาระการสอนเกินของ 
บุคลากร” 

          มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ  

13/2561   เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2561  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

   - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ     ต าแหน่ง 

ผู้เชี่ยวชาญ                       

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน  ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ    ซ่ึงตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษราย 
เดือน   เงินเพ่ิมพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน   และค่าธรรมเนียมวีซ่า   และใบอนุญาตท างานของลูกจ้างชั่วคราวชาว 
ต่างประเทศ   สังกัดคณะศิลปศาสตร์   พ.ศ. 2557   

ข้อ  4   หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน  
4.1   เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนให้จ่ายให้แก่ลูกจ้างในอัตรา  1,740  บาท     
4.2   ลูกจ้างที่มีอายุงานตั้งแต่  3  ปีขึ้นไป  มีสิทธิ์ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนเพ่ิมอีกในอัตรา   

3,000  ต่อเดือน  
      ซ่ึงเดิมประกาศ ฯ  ข้างต้น   คณะศิลปศาสตร์     จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้กับ 
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  ต าแหน่งอาจารย์  แต่ในปัจจุบันคณะมีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ   
ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ   ดังนั้น  งานบุคคลจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินดังกล่าว  ว่าครอบคลุมถึง
ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่  เนื่องจากอัตราเงินเดือนผู้เชี่ยวชาญ มีอัตราที่สูงอยู่แล้ว    

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

  1. การจ่ายเงินเดือน 
 

รายการ เงินเดือน 
การจ่ายเงินเดือน  
อาจารย์ 20,780 บาท 
ผู้เชี่ยวชาญ 32,510 บาท 

 

  2. การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

รายการ อายุงานน้อยกว่า 3 ปี อายุงาน 3 ปี ข้ึนไป 
การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ 

1,740 บาท 1,740 บาท 
     - 3,000 บาท 

รวม 1,740 บาท 4,740 บาท 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้   
1. เสนอขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพ่ิม 

พิเศษรายเดือน   เงินเพ่ิมพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน   และค่าธรรมเนียมวีซ่า   และใบอนุญาตท างานของลูกจ้าง 
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ   สังกัดคณะศิลปศาสตร์   พ.ศ. 2557  และร่างประกาศ ฯ ใหม่ โดยให้ปรับในหัวข้อ ดังนี้ 

1.1 ปรับนิยาม ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ หมายถึง ต าแหน่งอาจารย์ 
1.2 ปรับข้อ 4.2  ลูกจ้างที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ป ีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนเพ่ิมอีก 
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ในอัตรา   3,000  บาทต่อเดือน   เป็น  ลูกจ้างที่มีอายุงานตั้งแต ่ 3  ป ีขึ้นไป   มีสิทธิ์ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนในอัตรา 
3,000  บาท  ต่อเดือน    และมอบงานบุคคลด าเนินการร่างประกาศเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้ง
ต่อไป 

 

4.2  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  4  ราย       
                       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  4  ราย  ดังนี้ 

       1. นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ ์  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน   ต าแหน่ง  
อาจารย์   ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสังคมวิทยา 

       2. นายสุทธิพงศ์  เพ่ิมพูล  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน   ต าแหน่งอาจารย์  
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

       3. นายพัน  พงษ์ผล    พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน     ต าแหน่งอาจารย์  
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

      4. นางสาวอรนุช   ปวงสุข    พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน     ต าแหน่งอาจารย์  
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 
 

4.3  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 1 และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยาย 
เวลาศึกษาต่อ รายนายเสนาะ  เจริญพร                                            
                           รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ 
ครั้งที ่ 1  และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายเวลาศึกษาต่อ รายนายเสนาะ  เจริญพร  ซ่ึงไดร้ับอนุมัติให้ 
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ณ  คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีก าหนด  
3 ปี  6  เดือน  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2562     ด้วยทุนการศึกษาส าหรับ 
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์  มีก าหนด 4  เดือน  22 วัน  ตั้งแต่วันที่ 10  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
และด้วยทุนกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีก าหนด 3  ปี 1 เดือน  9 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
2559  ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2562 
               ในการนี้  บุคคลดังกล่าวจึงขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ   เป็นเวลา  6  เดือน  ด้วยทุนส่วนตัว     
และขอรับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  กรณีขยายระยะเวลาศึกษา  ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  
ตั้งแต่วันที่  10  กุมภาพันธ์  2562   ถึงวันที่  9  สิงหาคม  2562   

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
  

4.4  การพิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติในการยืมและคืนเงินเหลือจ่ายท่ียืมไป คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการยืม 
และคืนเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้สอดคล้องกับ ระเบียบการเบิกจ่าย 
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เงินจากคลัง   การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง   พ.ศ. 2551    และสอดคล้องกับแนวทางกับติดตามทวงถาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม         
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบ และเสนอให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้คณะด าเนินการทวงถามครั้งที่ 1 เมื่อครบก าหนด 30 วัน 
2. หากยังไมม่าช าระ  คณะจะท าหนังสือทวงถามอีก 3 ครั้ง   หากพ้นก าหนดดังกล่าวคณะจะส่ง 

หนังสือแจ้งไปยังกองคลังเพ่ือด าเนินการต่อไป 

4.5  การพิจารณาแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   คณะ 
ศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 

    
             ผูช้่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาตามข้อเสนอ 

แนะประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา  2560  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้แจ้งให้ทุกคณะจัดท าแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   คณะศิลปศาสตร์   ประจ าปี
การศึกษา  2560  เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย  นั้น   ซ่ึงงานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์   ได้แจ้งให้งาน
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง   ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวมายังงานประกันคุณภาพ      ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนงานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา และงานแผน
อีกครั้ง  โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป    

 
4.6  การพิจารณาขอปรับงบประมาณกลางปี พ.ศ. 2562         

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน         เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับงบประมาณกลางปี 
พ.ศ. 2562    โดยปรับโอนหมวดงบประมาณ    จากงบบุคลากรที่โอนย้ายจากเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ปีงบประมาณ  พ.ศ 2562  ยอดเงินที่สามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณ   จ านวน  3,857,360  บาท   โดยจะพิจารณา
ให้ใช้งบประมาณกลางปีอย่างประหยัดและไม่เกินวงเงินที่ตั้งไว้   จึงขอเสนอแนวทางดังนี้                 

1. เงินประจ าต าแหน่ง  
1.1 หัวหน้าสาขาวิชา  จ านวน 29,264.55 บาท  
1.2 ประธานหลักสูตร  จ านวน 360,000 บาท  

การจ่ายเงินประธานหลักสูตร  
เงื่อนไขจากมหาวิทยาลัย หลักสูตรใดไม่คุ้มทุนจะไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนประธานหลักสูตร  

2. เงินค่าตอบแทน ต าแหน่ง ผศ.  รศ. และ ช านาญการ จ านวน 590,055.05 บาท 
3. การพัฒนาบุคลากร - เดินทางไปราชการ 

     3.1 สายวชิาการ   5,000 บาท จ านวน 60 คน  จ านวน 300,000 บาท 
     3.2 สายสนับสนุน 5,000 บาท จ านวน 15 คน  จ านวน   75,000 บาท 

3.3 ทุนระดับปริญญาเอก จ านวน 75,000 บาท 
4. กิจกรรมพัฒนาองค์กร จ านวน 100,000 บาท  
5. กิจกรรมในหลักสูตร  
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5.1 เพ่ิมเงินให้แต่ละหลักสูตรจัดกิจกรรมในรายวิชาครึ่งหนึ่งของที่แต่ละหลักสูตรได้ไปแล้ว
ส าหรับภาคการศึกษา 1/62  จ านวน 501,100 บาท 

5.2 ก าหนดให้แต่ละหลักสูตร 

     5.2.1 จัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 

5.2.2 จัดกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. ค่าจ้างผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 1/2562  
ผู้ช่วยสอน 3 คน x 12 ชม. x 12 สัปดาห์ x 400 บาท รวมเป็น จ านวน 172,800 บาท 

7. เงินสนับสนุนสวัสดิการคณะ  จ านวน 132,000 บาท 

8. ค่าเดินทางไปราชการส่วนกลาง เน้นกลุ่มผู้บริหาร  จ านวน 105,000 บาท  
(7,000 บาท*15 ครั้ง) 

9. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ านวน 50,000 บาท     
10. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ จ านวน 100,000 บาท    

11. ศูนย์บริการวิชาการ  จ านวน 50,000 บาท   

รวมงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรเพิ่ม  3,315,219.60  บาท                 
ทั้งนี้  ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงรายการบางส่วนอาจมีรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม จึงเสนอให้ที่ 

ประชุมร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ปรับงบประมาณ ดังนี้ 
1. การพัฒนาบุคลากร - เดินทางไปราชการ 

     1.1 สายวชิาการ   4,000 บาท จ านวน 80 คน  จ านวน 320,000 บาท 
     1.2 สายสนับสนุน 4,000 บาท จ านวน 20 คน  จ านวน   80,000 บาท 
2.   เพ่ิมงบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า อีก  

2 คน อัตรา 300 บาท/คน  ซึ่งเดิมได้ของบประมาณไว้เพียง 2 คน  
  3.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   จะน าข้อมูลข้างต้นไปปรับงบประมาณและพิจารณาค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมให้รอบด้านอีกครั้ง  

4.7  การพิจารณารายงานประจ าปี 2561     
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานประจ าปี   2561  โดยงาน 

แผนคณะ  ได้รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงานภายในคณะเพ่ือน ามาจัดเป็นรูปเล่ม     ดังรายละเอียดที่ได้น าเสนอผ่าน 
คอมพิวเตอร์   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.8  การพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     รายนางสาวมะลิวัลย์    วงค์ด้วง       ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่   2/2561  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 



 
 

7 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   5.1  - วาระลับ - 

 5.2  การรายงานสถานการณ์ระบาด มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคหัด          
            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน            แจ้งที่ประชุมทราบว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบล 

ราชธานี    ไดร้ายงานว่าได้ตรวจพบผู้ป่วยเป็นโรคหัด    มารับบริการที่โรงพยาบาล   ระหว่างวันที่  6-23  สิงหาคม   
2561   จ านวน   8  ราย   และในวันที่  8  พฤศจิกายน  2561   มีจ านวน  1  ราย  ดังนั้น   จึงขอแจ้งสถานการณ์ 
ระบาดของโรคหัดในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย  รวมถึงพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี   

มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

5.3  ผลการพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้
โรงละครและห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์         

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้โรงละครและห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ 
ได้ท าเรื่องขออนุมัติปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เรื่อง   อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้โรงละครและ 
ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ. 2561    และได้มีการขอยกเว้นการน าส่งเงินบ ารุง 
มหาวิทยาลัย 10 %   ทั้งนี ้ อธิการบดีได้พิจารณา  2  ประเด็น  ดังนี้ 
   1. ให้คณะศิลปศาสตร์สามารถปรับแก้ไขประกาศดังกล่าวได้    เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ 
เศรษฐกิจในปัจจุบันและเพ่ือน ามาใช้ในการซ่อมแซมดูแลรักษา 
   2. การขออนุมัติยกเว้นการน าส่งเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ฯ       เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาไม่สามารถท าได้ เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย 
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  

      จึงขอแจ้งผลการพิจารณาประกาศดังกล่าวมาเพ่ือทราบ   ทั้งนี้    คณะจักได้ด าเนินการเสนอ 
ประกาศดังกล่าวเพ่ือให้อธิการบดีลงนามต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

  5.4  ผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่  9/2561  วันที่  29  กันยายน  2561         

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         แจ้งที่ประชุมทราบผลการอนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที ่  
9/2561  วันที่  29  กันยายน  2561  จ านวน 3 หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.5  ผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จ านวน 3 หลักสูตร   

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 

   มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

5.6  แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ.   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        แจ้งที่ประชุมทราบผลการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน  ก.พ.  ซ่ึง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและวิชาโทวิชาการท่องเที่ยว   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559  
ได้รับความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  (ทุกวันศุกร์)    รายนาย 
เชาวนันท์  ทะนอก 
            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ
โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  (ทุกวันศุกร์)   รายนายเชาวนันท์   ทะนอก    พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะ 
ต าแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา แขนงวิชาการบริหาร 
พลศึกษาและการกีฬา  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีก าหนด 3 ปี  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึง
วันที่  9  มิถุนายน  2559   โดยได้รับทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ประจ าปีการศึกษา  2556 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 
2561 นั้น  บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้ผ่านการเรียนครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร  55 หน่วยกิต  ได้เกรดเฉลี่ย 3.53 ผ่าน
การสอบภาษาต่างประเทศ    ผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination)   และผ่านการสอบ
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  โดยเก็บข้อมูลในระยะที่  1  เรียบร้อยแล้ว  จึงขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  มีก าหนด  6 เดือน ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่  10  ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  9  มิถุนายน  2562  ด้วยทุนส่วนตัว  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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6.2  การขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรภาษาจีน 
              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรายวิชาในหลักสูตรภาษา 
จีน  เนื่องจากหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ฉบับปี  2560  ได้ปรับวิชา 1415 251  ภาษาศาสตร์จีน   เป็นวิชา 
บังคับของชั้นปีที่ 3  ซึ่งแต่เดิมหลักสูตรปี 2555  วิชาดังกล่าวบรรจุไว้ในชั้นปีที่ 2  ท าให้ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 
ไมไ่ด้เปิดสอนวิชาภาษาศาสตร์จีน   (เนื่องจากนักศึกษาใช้หลักสูตร  2560  จะเปิดในปีการศึกษาถัดไป)   หลักสูตร 
แจ้งว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนหลักสูตรปี  2555  ยังไม่ผ่านวิชาดังกล่าว และยังต้องการเรียนซ้ า จ านวน 10  คน   
หากไม่เปิดในภาคการศึกษานี้  จะมีผลให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวต้องรอเรียนวิชา  1415 251 ภาษาศาสตร์จีน  เพียง 
วิชาเดียวในปีที่  5   และปีท่ี  6   ดังนั้น    หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  จึงขออนุมัติเปิดรายวิชา   1415 251  
ภาษาศาสตร์จีน  ในวันพุธ  เวลา  08.00 - 11.00 น.  โดยรองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  เป็นผู้สอน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เปิดในภาคการศึกษาถัดไป        เนื่องด้วยการเปิดสอนรายวิชาภาษา 
ศาสตร์จีน  หลักสูตรต้องจัดท า  มคอ.3  ในระยะเวลาที่ก าหนดก่อนเปิดภาคการศึกษา  หากท าหลังก าหนดจะส่งผล 
กับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ 

 

เลิกประชุมเวลา    13.10  น. 
 
 
                     (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     

 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 1/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  18  มกราคม  2562 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


