
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 3 / 2562 

เมื่อวันศุกร์ที่  15  มีนาคม  2562 

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.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
7.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                      ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.45  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2562 
          ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
2/2562  โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 
                 1.  หน้าที่  2  วาระท่ี  3.1  ตัดข้อความ “คือ รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา” ในวรรค 
สุดท้ายออก 
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                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2562 
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2562 (ลับ) 
         ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
2/2562  (ลับ) 
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2562  
(ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข  
    

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1  การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล  

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ     
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รายนางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โดยผ่านการประเมินผล 
การสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2562 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 
   

4.2  การพิจารณาเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  
ประจ าปี 2562           
                      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน          เสนอที่ประชุมการพิจารณาการเสนอชื่อและประวัติผู้ 
สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจ าปี  2562   ซึ่งงานบุคคลได้แจ้งเวียนให้หลักสูตรพิจารณา 
เสนอชื่อเพ่ือน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ แต่ไม่มีหลักสูตรใดเสนอรายชื่อ ดังนั้น จึงขอให้ที่ 
ประชุมฯ พิจารณาเสนอชื่ออีกครั้ง 

มติที่ประชุม    ไม่เสนอชื่อ  
 

4.4  การพิจารณาผลการทบทวนการขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     สาขา 
วิชาการสอนภาษาอังกฤษ           

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ          เสนอที่ประชุมการพิจารณาผลการทบทวนการขออนุมัติปิด 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ตามท่ี หลักสูตรดังกล่าว ขออนุมัติปิดหลักสูตร  
ตามเหตุผลที่ได้แจ้งไว้ในบันทึกข้อความ   ที่ ศธ 0529.9/12324  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2561   โดยผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  
 ซึ่งงานวิชาการคณะได้เสนอเรื่องขออนุมัติถึงมหาวิทยาลัย  โดยผ่านส านักงานพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอ 
เรื่องต่อที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ นั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
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ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุม  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 11-12  มกราคม 2562 มีมติไม่เห็นชอบ 
การปิดหลักสูตร ฯ   และให้คณะพิจารณาทบทวนการปิดหลักสูตร   เนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ฯ   
เห็นคุณค่าและความจ าเป็นของหลักสูตร  ในเบื้องต้น  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ 
สอนภาษาอังกฤษพิจารณาเรียบร้อยแล้ว   และยืนยันการขออนุมัติปิดหลักสูตร ฯ  เนื่องจาก  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรไม่สามารถแก้ไขปัญหา   ตามท่ีได้แจ้งไว้ในบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.9/12324  ลงวันที่  7 พฤศจิกายน  
2561 ดังกล่าวได้ 
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบตามมติของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ  โดยปิดหลักสูตรดังกล่าว 

 

4.5  การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศึกษาที่  1/2561  เพิ่มเติม           
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมการพิจารณารับรองเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

เพ่ิมเติม  ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร CP ALL คณะบริหารศาสตร์  จ านวน 3 วิชา ดังนี้ 
1. วิชา 1421102 Foundation English I กลุ่ม 82 
2. วิชา 1421103 Foundation English II กลุ่ม 82 
3. วิชา 1421406 English for Humanities and Social Science กลุ่ม 82 

      ส าหรับเกรดล าดับที่  1  และ   2      ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2562   ส่วนล าดับที่ 3  ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์ วาระเวียนที่ ศธ 0529.9/ว 2863  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับรองเกรด  
 

               4.7  การพิจารณาปฏิทินการส่งเกรด ภาคการศึกษาที่  2/2561 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาปฏิทินการส่งเกรด      ภาคการศึกษาที่ 
2/2561  ตามปฏิทินการศึกษา  ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ก าหนดให้คณะ/หลักสูตร  ส่งเกรด 
ประจ าภาคการศึกษาที่   2/2561   ภายในวันที่  29  เมษายน   2562     และจะประกาศให้นักศึกษาทราบในวันที่   
30 เมษายน  2562  นั้น  ดังนั้น  งานวิชาการจึงขอหารือก าหนดการส่งเกรด  ดังนี้ 

- ภายในวันที่  25  เมษายน  2562  หลักสูตร   และคณะกรรมการศึกษาทั่วไป ประชุม รับรอง
เกรด 

- วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะฯ  ประชุม
รับรองเกรด 

- วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.  คณะกรรมการประจ าคณะฯ   ประชุมรับรอง
เกรด 

- วันที่ 29 เมษายน 2562  คณะส่งเกรดไปยังกองบริการการศึกษา 
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 ส าหรับก าหนดการส่งเกรดประจ าภาคการศึกษาที่  2/2561 ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

 4.8  การขอสอบชดเชย (กลางภาค) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 หลังก าหนด  
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอสอบชดเชย  (กลางภาค)    ภาค 

การศึกษาที่  2/2561  หลังก าหนด  ด้วยนางสาวอรนุช  เหล่าออง  รหัส  61141140756  นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทยและการสื่อสาร    ได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม   เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562   ท าให้ขาหัก  
2  ท่อน และได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวารินช าราบ  ระหว่างวันที่  12-18 กุมภาพันธ์ 2562  จากนั้นได้ไป 
พักรักษาตัวต่อท่ีบ้านเพื่อท ากายภาพบ าบัด   จนถึงวันที ่ 4  มีนาคม  2562  และได้กลับมาเรียนต่อตามปกติในวันที่ 
5 มีนาคม 2562  

       ในระหว่างที่นักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลนั้น วิชา 1411216-60 การพัฒนาทักษะการ
เขียน และวิชา 1411160-60 วรรณกรรมศึกษา ได้จัดสอบกลางภาค (สอบนอกตาราง) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
นางสาวอรนุช  เหล่าออง  จึงไม่สามารถมาสอบในวันดังกล่าวได้  และไม่มีผู้แทนมาด าเนินการยื่นค าร้องขอสอบ
ชดเชยให้ภายในก าหนด 7 วัน  นักศึกษาจึงได้ติดต่อประสานงานอาจารย์ประจ าวิชาและยื่นค าร้องขอสอบชดเชย 
แต่เนื่องจากการขดสอบชดเชยดังกล่าว ได้พ้นก าหนด 7 วันท าการหลังการสอบตามระเบียบข้อบังคับ  ดังนั้น 
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  จึงขอหารือแนวทางในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว  อนึ่ง  ส าหรับการขอสอบ
ชดเชย (กลางภาค)  หลังก าหนดนี้   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่ 3/2562  
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

           4.9  การยุติการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   
        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา       เสนอที่ประชุมพิจารณาการยุติการด าเนินงานศูนย์ข้อมูล 

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    ตามท่ีศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง       ไดด้ าเนินงานศูนย์ข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    
(GMSRC)   เมื่อปี   พ.ศ. 2543    ซ่ึงมีทีต่ั้งอยู่ในศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง  (SAC)    โดยเป็นศูนย์บริการข้อมูล  
เอกสาร ต ารา  และหนังสือด้านภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา   ทั้งนี้  เนื่องจากศูนย์ข้อมูล ฯ  ไม่ได้มีการด าเนินการจัดซื้อ 
หนังสือ   ต ารา    เอกสารเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา    สาเหตุจากไม่มีงบประมาณจัดสรร     และการ 
บริการยืม – คืนหนังสือ  อยู่ในความดูแลของศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง  (SAC)  ตลอดมา ดังนั้น  ในการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ประชุมมีมติให้ 
ยุติการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง      และมอบหนังสือท้ังหมดให้อยู่ในความดูแลของศูนย์การเรียนรู้ 
แบบพ่ึงตนเองต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  - วาระลับ -   



 
 

5 

5.2  การย้ายและตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย   
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     แจ้งที่ประชุมทราบการย้ายและตัดโอนต าแหน่งและอัตรา 

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย    โดยย้ายมาสังกัดคณะศิลปศาสตร์   จ านวน  13  อัตรา   และมหาวิทยาลัยได้ท า 
หนังสือขอยืมตัวบุคคล ทั้ง  13  ราย เพื่อไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

   5.3  การรายงานผลการศึกษา ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ราย   
         รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน       แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการศึกษา     ระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 3 ราย  ดังนี้ 

1. นายจักรพันธ์  แสงทอง  ผ่านการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ในหัวข้อดุษฏีนิพนธ์ 

บทที่ 2 และบทที่ 3  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 
2. นายเสนาะ  เจริญพร   อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์เรื่อง   “ความรักกับความสัมพันธ์ 

ในสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้หญิงช่วงทศวรรษ 2490” 
3. นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์  อยู่ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประกอบ 

สร้างพ้ืนที่และภาพตัวแทนผู้หญิงในคริสต์ศตวรรษที่   21   กับการถอดรหัสความหมายของสตรีไทยผ่านภาพยนตร์
ฮอลลีวูด” 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
 

5.5  การรายงานผลการบันทึกและอนุมัติ  มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2561  
               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการบันทึกและอนุมัติ  มคอ.3/
มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2561   โดยคณะศิลปศาสตร์  ได้รับอนุมัติครบทั้ง 322 รายวิชา  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
5.6  การรายงานผลการบันทึกและอนุมัติ มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 1/2561  

               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการบันทึกและอนุมัติ   มคอ.5/
มคอ.6 ภาคการศึกษาที่ 1/2561  โดยคณะศิลปศาสตร์  ได้รับอนุมัติครบทั้ง 297 รายวิชา 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
5.7  ผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  26  มกราคม  2562  โดยมีมติอนุมัติการ
ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557   

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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5.8  การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 ปี  
2563   
             รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    แจ้งที่ประชุมทราบการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับ 
ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  ครั้งที ่ 2   ปี 2563   ตามท่ี    เครือข่ายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดการ 
ประชุมประจ าปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เมื่อวันที่ 24 - 25  สิงหาคม 2561  ณ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
กรุงเทพมหานคร นั้น  เครือข่ายได้มีมติให้จัดงานดังกล่าวทุก 2 ปี  โดยคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เป็นเจ้าภาพจัดงาน   ครั้งที ่ 2   ในปี  2563   และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรับเป็นเจ้าภาพในครั้งท่ี  3    โดยสาขา 
สังคมศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน  ในการเตรียมงานจัดประชุมดังกล่าว   เครือข่ายมีทุนส ารองส่วนหนึ่ง 
จากการจัดงานเดิมซึ่งมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลัก  และคณะจะตั้งงบประมาณเพ่ือสบทบอีกจ านวน 
หนึ่ง  ทั้งนี้   ในการจัดงานดังกล่าว   เงินรายได้คงเหลือที่เกิดขึ้นจากการจัดงานจะเป็นทุนส ารองส าหรับเจ้าภาพครั้ง 
ถัดไป  หากมีความคืบหน้างานวิจัยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
5.9  การกรอกข้อมูลนักวิจัยในระบบฐานข้อมูล วช. ให้เป็นปัจจุบัน   
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลนักวิจัยในระบบ 

ฐานข้อมูล วช. ให้เป็นปัจจุบัน    ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ไดข้อความอนุเคราะห์อาจารย์ และ 
นักวิจัยในสังกัดให้ด าเนินการดังนี้ 

              1. กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ NRMS   โดยเฉพาะข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ของนักวิจัยในระบบ 

            2. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัยในหน่วยงาน ที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบ ลงทะเบียนนักวิจัย
ในระบบ NRMS เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการส่งข้อเสนอการวิจัยแหล่งทุนต่าง ๆ  ต่อไป   

            โดยให้ด าเนินการ  ภายในวันที่  15  มีนาคม 2562 ทั้งนี้ งานวิจัยได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
แจ้งให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ทราบแล้ว  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
5.10  ผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานเกษตรอีสานใต้   
        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา      แจ้งที่ประชุมทราบผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน 

เกษตรอีสานใต้   ตามท่ี  คณะศิลปะศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตรอีสานใต้ ประจ าปี 2562  ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่  15-23  กุมภาพันธ์  2562   เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานกิจกรรมต่างๆ ของแต่
ละคณะในส่วนอุทยานวิชาการ  โดยคณะศิลปศาสตร์มีผู้ประสานงานหลักคือ นางสาวมิณฑิตา  โสภา  ทั้งนี้  มี
หลักสูตรที่เข้าร่วมจ านวน 7 หลักสูตร  ดังมีรายละเอียด ดังนี้  
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ล าดับ วันที ่ หลักสูตร เวลา หมายเหตุ 

1 15 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสตูรภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

09.30-12.00 น. เข้าร่วม 

2 16 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสตูรภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

15.00 – 16.00 น. เข้าร่วม 

3 17 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร 15.00 – 16.00 น. เข้าร่วม 

4 18 กุมภาพันธ์ 2562 - - - 

5 19 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสตูรการท่องเที่ยว 15.00 – 16.00 น. เข้าร่วม 

6 20 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสตูรการพัฒนาสังคม 16.00 – 17.00 น. เข้าร่วม 

7 21 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสตูรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 13.00 – 15.00 น. เข้าร่วม 

8 22 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสตูรนิเทศศาสตร ์ 15.00 – 16.00 น. ไม่ได้ส่งนักศึกษาเฝ้า
ประจ าบูธ 

9 23 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร 15.00 – 16.00 น. เข้าร่วม 

 
   จึงขอแจ้งปัญหาและอุปสรรค  คือ  ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาที่อยู่ประจ าบูธ    เนื่องจากไปเป็น
ช่วงเวลา  อีกท้ังสื่อประชาสัมพันธ์มีจ านวนน้อย  และเกิดการช ารุดเสียหายจากการโดนลมพัด  ซึ่งหากมีการจัดงาน
ครั้งต่อไป  จะน าประเด็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  โครงสร้างคณะและแนวทางการบริหารงานบุคคล (สายวิชาการ) 
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงสร้างคณะและแนวทางการ 

บริหารงานบุคคล   (สายวิชาการ)    ตามท่ี    คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในคณะ    ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง   ยกเลิกการแบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์   พ.ศ. 2553    ทั้งนี ้  มีผล 
ตั้งแต่วันที่  24   พฤศจิกายน  2561  นั้น   จากการยกเลิกการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว  คณะจึงได้ด าเนินการออก 
ระเบียบประกาศ  ค าสั่ง  และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการภายในทั้งหมด    เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
ในการบริหารจัดการภายในและคณะ  โดยได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
 

รายการ ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกการ
แบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2553   

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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2. จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ภาระงาน
และค่าตอบแทนประธานหลักสูตร พ.ศ. 2562   

อยู่ระหว่างเสนอส านักงานกฎหมาย เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

3. จัดท าค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาหลักสูตร   

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. จัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
5. จัดท าค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
มอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ จึงขอหารือแนวทางการ
บริหารงานบุคคล (สายวิชาการ) ดังนี้ 
 

  ข้อ 1 กรณีบุคลากรสายวิชาการ ไม่มีหลักสูตรสังกัด    
   บุคลากรดังรายชื่อดังต่อไปนี้ จะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทใด และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาฝ่ายใด  
   

ชื่อ – สกุล ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. นายค าล่า  มุสิกา เริ่มปฏิบัติงาน 15 ส.ค.49 

 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

2. นายชญณัฐ  วิสัยจร เริ่มปฏิบัติงาน 21 พ.ค.61 - 
3. นายพัน  พงษ์ผล เริ่มปฏิบัติงาน 18 ส.ค.51 

 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ลุ่มน้ าโขงศึกษา 

4. นายสรพจน์  เสวนคุณากร เริ่มปฏิบัติงาน 1 ก.พ.44 - 
5. นายเชาวนันท์   ทะนอก เริ่มปฏิบัติงาน 3 ก.ย.50 - 

ชื่อ – สกุล ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6. รศ.พจน์  ไชยเสนา เริ่มปฏิบัติงาน 9 พ.ค.26 - 
7. นายศราวุฒิ  โภคา เริ่มปฏิบัติงาน 1 เม.ย.58 - 
8. นายสมภพ  โสพัฒน์ เริ่มปฏิบัติงาน 1 ต.ค.47 - 
9. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ เริ่มปฏิบัติงาน 18 ต.ค.53 - 
10. รศ.ชาญชัย  คงเพียรธรรม เริ่มปฏิบัติงาน 15 ส.ค.49 

 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ลุ่มน้ าโขงศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม  2562 
 

  ข้อ 2  กรณีหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปิดหลักสูตร  

  หลังจากที่มีการปิดหลักสูตรดังกล่าว บุคลากรในหลักสูตรจะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทใด และอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชาฝ่ายใด 
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ล าดับ หลักสูตร การด าเนินการ ช่วงเวลา 
1 ป.โท ประวัติศาสตร์ ได้รับอนุมัติการปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 
เรียบร้อยแล้ว (คงเหลือนักศึกษารออนุมัติ 
การส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน) 

ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2560 

2 ป.โท ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ได้รับอนุมัติการปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 มกราคม 2562  
เรียบร้อยแล้ว  

ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2562 

3 ป.ตรี ประวัติศาสตร์ ได้รับอนุมัติการปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 
เรียบร้อยแล้ว  

ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2562 

4 ป.โท การสอนภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างรอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาการขออนุมัติปิดหลักสูตร 

ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2562 

5 ป.ตรี ภาษาเวียดนาม และ 
ป.ตรี ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 

ควบรวมหลักสูตรเป็น ป.ตรี ภาษาอาเซียน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

ภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2562 

 

 หมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับการปิดหลักสูตร/ ควบรวม (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562) จากงานวิชาการ 
 
 

  ข้อ 3  จากกรณี ข้อ 2 และ ข้อ 3 จะมีแนวทางการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  อย่างไร   เช่น 
การบริหารอัตราก าลัง แผนพัฒนาบุคลากร การประเมินเลื่อนเงินเดือน 

 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้สรุปข้อมูลการปรับโครงสร้างคณะ   และผลกระทบที่จะเกิดข้ึน   และ 
เสนอต่อที่ประชุมบุคลากรคณะเพ่ือหาแนวทางต่อไป  
 

6.2  โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7  
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัย 

รุ่นใหม่”  (ลูกไก่)  รุ่นที่ 7   ตามท่ี   ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   รว่มกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 
7 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรม
ถึงวันที ่ 6 เมษายน  2562  โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว  เจ้าหน้าที่วิจัย  หรือ 
เว็บไซต์งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  http://research.la.ubu.ac.th/index.php/research-home 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
6.3  หารือเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ในหลักสูตร 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม/ 

โครงการในหลักสูตร  ว่าคณะจะใช้งบประมาณจากส่วนใด 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้งานวิชาการส ารวจจ านวนนักศึกษาทุกชั้นปี     รวมทั้งนักศึกษาที่เข้า 

ใหม่ชั้นปีที่ 1  และแจ้งข้อมูลให้ผู้บริหารทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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6.4  แนวทางการขออนุมัติเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอทีป่ระชุมพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการขออนุมัติเปิดรายวิชา 

สอนภาคฤดูร้อน       เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่ออาจารย์ผู้สอนประสงค์จะเปิดรายวิชาสอนภาคฤดูร้อน       จะมาแจ้งที่ 
นางนวลละออง  อุทามนตรี    นักวิชาการศึกษา     เพ่ือขอเปิดรายวิชาเลย  ซึ่งการเปิดสอนดังกล่าวคณะค่อนข้างมี
ค่าใช้จ่ายที่สูง    ดังนั้น   จึงขอหารือว่าการขอเปิดรายวิชาสอนในภาคฤดูร้อน     จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการคณะก่อน จึงจะเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อนได้  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้งานวิชาการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
6.5  รายงานการด าเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา  

             ผูช้่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรายงานการด าเนินงาน
เกี่ยวกับทุนการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2561  ดังนี้ 

1. ทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. และ กรอ.  
1.1 ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. จ านวนทั้งสิ้น 378 ราย 
1.2 ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรอ. จ านวนทั้งสิ้น 359 ราย 

2. ทุนที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ด าเนินการเสร็จสิ้น  จ านวน  97  ทุน    รวมเป็นเงนิ 
ทั้งสิ้น 217,000 บาท 

3. การจัดตั้งเงินทุนกู้ยืมฉุกเฉิน ได้แจกแบบสอบถามและมีสรุปผลเรียบร้อยแล้ว โดยน าเข้าที่ 
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2562   โดยที่ประชุมมีมติ
ให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทุนเพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับการด าเนินการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา    12.40  น. 
 
 
 
 

                     (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     

 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 4/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  26  เมษายน  2562 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


