
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 

วาระพิเศษ  11 / 2563 

เม่ือวันอังคารท่ี  29  กันยายน  2563 

ณ  หองประชุมดอกจาน  4  ช้ัน  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร 
 

 

ผูมาประชุม  

1.  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร          ประธาน 

2.  ผูชวยศาสตราจารยณัชวินนท  แสงศรีจันทร รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 

3.  ผูชวยศาสตราจารยปนวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

4.  ผูชวยศาสตราจารยสุพัฒน  กูเกียรติกูล  ผูแทนคณาจารยประจํา      กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารยชาญชัย  คงเพียรธรรม  ผูแทนคณาจารยประจํา    กรรมการ 

6.  นายมิตต  ทรัพยผุด    ผูแทนคณาจารยประจํา    กรรมการ 

7.  นางสาวณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล  ผูแทนคณาจารยประจํา    กรรมการ 

8.  นางนวลละออง  อุทามนตรี   รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ     กรรมการ 

9.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝายบริหาร      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม  

1.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

2.  นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากรชํานาญการ 

3.  นางสาวปยะธิดา  พุฒพิมพ   บุคลากรปฏิบัติการ 

4.  นายวิชชุภงค  ลิมปทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

5.  นางฐิตินันท  ภูนิคม        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ             ผูชวยเลขานุการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40 น.  

  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร      ประธานกรรมการกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

1.1  การแตงตั้งคณะกรรมการแผนคณะศิลปศาสตร  

      ประธาน  แจงท่ีประชุมทราบวาคณะไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการแผนคณะศิลปศาสตร 
เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการกํากับดูแลและการดําเนินงานทบทวน แผนยุทธศาสตร แผนบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน แผนคุณธรรมและความโปรงใส  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2563  ถึงวันท่ี  15  กุมภาพันธ  2565 
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มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไมมี - 
     

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  4.3  การรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2/2562       
                  รองคณบดีฝายวิชาการ       เสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2/2562  จํานวน  2  คน    โดยวันสําเร็จการศึกษา คือ  วันสุดทายของการ
สอบปลายภาคดังกลาว คือ วันท่ี 13  มีนาคม 2563  ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาแจงวาเปนรายชื่อท่ีตกหลนท่ียัง
ไมไดสงมาใหคณะรับรองการสําเร็จการศึกษา   ในเบื้องตน   งานวิชาการไดดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาขางตนเรียบรอยแลว  เปนไปตามเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 
 

รหัสประจําตัว/ชื่อ-สกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยม วิชาโท 

 ตลอด
หลักสูตร 

ที่หลักสูตร
กําหนด 

  

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
1. 59140740307 นางสาวธนัยรัตน  ศรีมุล 2.93 2.84 - ภาษาญีปุ่นและการสื่อสาร 
2. 59140740752  
   นางสาวอนามิกา ธรรมน ู

2.93 2.84 - ภาษาจนีและการสื่อสาร 

 
 

มติท่ีประชุม    รับรอง 

 

  4.4  การขอรับการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการ 

สอน ราย ผชวยศาสตราจารยพิสิทธิ์  กอบบุญ 

                   รองคณบดีฝายบริหาร  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอรับการประเมินผลการสอนและ   
ประเมินเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน  ราย ผชวยศาสตราจารยพิสิทธิ์  กอบบุญ   เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนง รองศาสตราจารย  ในสาขาวิชาวรรณคดีไทย  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

- ไมมี - 
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ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  การพิจารณาแผนความเส่ียงและการควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร 
      รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา    เสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนความเสี่ยงและการควบคุม                                                     

ภายในคณะศิลปศาสตร   รายละเอียดดังนี้ 
ปญหา/อุปสรรค/ขอจํากัด
ในการปฏิบัติงาน/ความ

เสี่ยง 

สาเหตุของปญหา/อุปสรรค/
ขอจํากัดในการปฏิบัติงาน/

ความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยูท่ีแลวท่ี
คาดวาจะจัดการปญหา/
อุปสรรค/ขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงได 

ขอเสนอแนะ/แนวทางใน
การแกไขปญหา/อุปสรรค/
ขอจํากัดในการปฏิบัติงาน/

ความเสี่ยง 
ดานการสรางบัณฑิต 
จํานวนนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษาไมเปนไปตาม
แผน 

 
จํานวนผูสนใจศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษาดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรลดลง เน่ืองจาก
ผูสนใจศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนเปน
บัณฑิตเฉพาะกลุม ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยเปน
สวนประกอบในการตัดสินใจ
ศึกษาตอ 

 
แผนการประชาสมัพันธ
หลักสตูรบัณฑิตศึกษา เพ่ือ
เพ่ิมกลุมเปาหมายในการ
รับเขาศึกษา 

 
1 ปรับปรุ งหลักสูตรใหมี     
อัตลักษณและโดดเดนเพ่ือให
ส า ม า ร ถ แ ข ง ขั น กั บ
สถาบันการศึกษาอ่ืนได 
2. กิจกรรมแนะแนวเชิงรุก
และประชาสัมพันธหลักสูตร
ใหหลากหลายและตอเน่ือง 

ดานการบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการ และทํานุฯ 
งบประมาณดานการบริการ
วิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไมเพียงพอ 
 

 
 
ไมไดรับสนับสนุนงบประมาณดาน
การบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมจากงบประมาณ
แผนดิน 

 
 
จัดทําแผนบริการวิชาการ
แบบมีคาใชจาย และขอ
สนับสนุนงบประมาณจาก
แหลงทุนอ่ืน 

 
 
1 ปรับปรุงหลักสูตรบริการ
วิชาการใหมีอัตลักษณและ
โดดเดนเพ่ือใหสามารถ
แขงขันได 
2. กิจกรรมแนะแนวเชิงรุก
และประชาสัมพันธหลักสตูร
บริการวิชาการแบบมี
คาใชจายใหหลากหลายและ
ตอเน่ือง 
3. ขอรับทุนสนับสนุน
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมจากหนวยงาน
อ่ืน เชน สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด 

ดานความปลอดภยัในชีวิต 
ความเสีย่งท่ีจะเกิดอัคคภีัย
และอาคารชํารุด ซึ่งจะมีผล
ทําใหเกิดอันตรายชีวิตและ
ทรัพยสินของทางราชการ
และผูใชงาน 

 
จัดทําแผนขอสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจัดสรางอาคาร
ใหม 

 
จัดทําแผนขอสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจัดสราง
อาคารใหม 

 
1. ขอความอนุเคราะหจาก
กองกายภาพ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานีจัดทําแบบ
แปลนอาคารใหม 
2. ขอรับงบประมาณจากกอง
แผนงานเพ่ือจัดสรางอาคาร
หลังใหม 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  และงานแผนจะดําเนินการสงเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยตอไป 
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6.2  การพิจารณาเกณฑการเบิกคาสอนเกิน   

             รองคณบดีฝายวิชาการ      เสนอท่ีประชุมพิจารณาเกณฑการเบิกคาสอนเกินโดยนําเสนอ 
ขอมูลเก่ียวกับรายรับ-รายจาย  เพ่ือประกอบการพิจารณา  รายละเอียดดังนี้ 

กรณีวิชาเอก 

• จํานวน 25 คน/1 รายวิชา (3 หนวยกิต x 250 = 750)  รายรับ 18,750 บาท  
หมายเหตุ   1. คณะไดรับการจัดสรร 1 คน/ภาคเรียน 4,608 บาท 

2. จํานวน 4,608 บาท* 18 หนวยกิต = 250 บาท/หนวยกิต (3 หนวยกิต) 

• ดังนั้น ในกรณีกลุม 1  จํานวนรวมท้ังหมด 160 คน * 750 บาท = 120,000  บาท/ภาคเรียน 
 
กรณีวิชาศึกษาท่ัวไป 

• จํานวน 80 คน/1 รายวิชา (3 หนวยกิต) รายรับ 36,000 บาท  
หมายเหตุ คณะไดรับการจัดสรร 1 คน/รายวิชา 450 บาท 

• ดังนั้น ในกรณีกลุม 3 จํานวนรวมท้ังหมด 360 คน * 450 บาท = 162,000 บาท/ภาคเรียน 
 
กรณีกลุม 2  อาจแบงยอยเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 2.1   วิชาเอก/วิชาโท/เลือกเสรี จํานวน 1 วิชา (25 คน = 18,750 บาท)  
  วิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 3 วิชา (255 คน = 114,750 บาท) 
   รวม 133,500 บาท/ภาคเรียน 
 2.2  วิชาเอก/วิชาโท/เลือกเสรี จํานวน 2 วิชา (50 คน = 37,500 บาท)  
  วิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 2 วิชา (230 คน = 103,500 บาท) 
   รวม 141,000 บาท/ภาคเรียน 
 2.3  วิชาเอก/วิชาโท/เลือกเสรี จํานวน 3 วิชา (75 คน = 56,250 บาท)  
  วิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 1 วิชา (205 คน = 92,250 บาท) 
   รวม 148,500 บาท/ภาคเรียน 
หมายเหตุ  

1. การคิดรายรับในแตละลักษณะ เปนการคํานวณจํานวนนักศึกษาในข้ันต่ําของวิชาเอก/วิชาโท/วิชาเลือก
เสรี คือ 25 คนตอกลุมการเรียน 

2. จํานวนนักศึกษาในแตละวิชาอาจแปรผันได วิชาเอกบางกลุมการเรียนอาจมีนักศึกษามากกวา 25 คน 
เชน ในขอ 2.3 อาจมีนักศึกษารวมกัน 100 คนได และวิชาศึกษาท่ัวไปอาจมีเพียง 180 คน (เม่ือรวมกัน
แลวจะตองได จํานวนไมนอยกวา 280 คน) ดังนัน้ รายรับจึงอาจแปรผันได 

3. คาสอนเกิน จายใหผูสอน ชั่วโมงละ 400 บาท  (กรณี 3 หนวยกิต 45 ชั่วโมง = 18,000 บาท)     
4. จะเห็นไดวา ในทุกกรณี รายรับคอนขางนอย เม่ือเทียบกับคาเงินเดือนผูสอนในแตละภาคเรียน เชน   

เงินเดือน 30,000 บาท / เดือน * 6 เดือน = 180,000/ ภาคเรียน 
เงินเดือน 35,000 บาท / เดือน * 6 เดือน = 210,000/ ภาคเรียน 
เงินเดือน 40,000 บาท / เดือน * 6 เดือน = 240,000/ ภาคเรียน  

อยางไรก็ดี การคํานวณรายรับ 750 บาท/คน/1 รายวิชา อาจไมถูกตอง เพราะในขอเท็จจริง ในแตละภาคเรียน
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาท่ีแตกตางกันไป ท้ังวิชาเอก วิชาโท วิชาเลือกเสรี และวิชาศึกษาท่ัวไป ดังนั้น รายรับ
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ของกลุมท่ีเนนสอนวิชาเอก ไมวาจะเปนเอกบังคับ เอกเลือก หรือวิชาโท ก็ยอมจะไดในอัตราท่ีนอยลงกวาเดิมอีก
ประมาณ 1 ใน 3 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  ดังนี้  
1. กรณีกลุม 2  อาจแบงยอยเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 2.1   วิชาเอก/วิชาโท/เลือกเสรี จํานวน 1 วิชา  
  วิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 3 วิชา (300 คน)    
 2.2  วิชาเอก/วิชาโท/เลือกเสรี จํานวน 2 วิชา  
  วิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 2 วิชา (250 คน)    
 2.3  วิชาเอก/วิชาโท/เลือกเสรี จํานวน 3 วิชา  
  วิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 1 วิชา (200 คน) 

2. ใหงานวิชาการดําเนินการปรับประกาศคณะศิลปศาสตร     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง                                     

นโยบายการเบิกจายคาสอนเกิน 

 

เลิกประชุมเวลา    16.40  น. 
 
 
 

(นางฐิตินันท   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                                     รองคณบดีฝายบริหาร 
กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจาํคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ                  
                    ผูจดรายงานการประชุม                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม     

 
 
 
 

              ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   
ครั้งท่ี  9/2563   เม่ือวันพุธท่ี  21  ตุลาคม  2563 
 
 
 

         (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร 

                                ประธานกรรมการ  
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