
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 4 / 2562 

เมื่อวันศุกร์ที่  26  เมษายน  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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
5.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
6.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
7.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                        ลาราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 การเข้าร่วมโครงการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี 
1.1 ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าเมื่อช่วงเช้า  วันที่  26  เมษายน  2562  ได้เข้าร่วมโครงการ 

ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ซึ่งรองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข 
ต าแหน่งอธิการบดี   ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ในวันที่  26   เมษายน  2562    และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  
ประสิทธิ์ภูริปรีชา   เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีคนต่อไป   

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2562 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
3/2562   โดยเสนอให้แก้ไข  ดังนี้ 
                   1.  หน้าที่  5  วาระที่  4.9  ให้เพ่ิมเติมข้อความที่ขีดเส้นใต้ “...ที่ประชุมมีมติให้ยุติการ
ด าเนินงานศูนย์ข้อมูลอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   และมอบหนังสือทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลของศูนย์การเรียนรู้แบบ
พ่ึงตนเองต่อไป” 
          2.  หน้าที่  7  วาระท่ี  5.10  ให้เพ่ิมเติมข้อความที่ขีดเส้นใต้  “...และเกิดการช ารุดเสียหาย
จากการโดนลมพัด  ซึ่งหากมีการจัดงานครั้งต่อไป  จะน าประเด็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา” 

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     ครั้งที่   
3/2562  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  
 

   2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2562 (ลับ) 
          ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
3/2562  (ลับ) 
                 มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2562  
(ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข  

   2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  2/2562   
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ  2/2562     
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ   
2/2562   โดยไม่มีแก้ไข  
 

                2.4 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  2/2562  
(ลับ) 
              ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ  2/2562  (ลับ) 
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
2/2562  (ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข  
 

    2.5 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  3/2562   
         ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ  3/2562   
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์    วาระพิเศษ   
3/2562   โดยไม่มแีก้ไข 
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               2.6 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  4/2562   
(ลับ) 

              ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ  4/2562  (ลับ) 
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์    วาระพิเศษ     
4/2562  (ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข  
  

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมานุษยวิทยาและสังคม 

วิทยา ครั้งที่ 2 ปี 2563   
             รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 
วิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  ครั้งที่  2   ปี 2563   ซึ่งคณะกรรมการเตรียมงานได้ประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562   โดยได้ก าหนดวันจัดงาน  เป็นวันที่  20 - 21  พฤศจิกายน 2563  โดยอยู่ในช่วง
ปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดอื่นๆ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1  การเสนอชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
      ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซ่ึง 

จะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่ง  ในวันที่  26  มิถุนายน  2562   ดังนั้น    จึงขอให้คณะเสนอชื่อคณะกรรมการ ฯ  
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม  2562 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอชื่อ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
1. นายมีชัย  แต้สุจริยา 
2. ดร.สมชาย  เหล่าสายเชื้อ 
3. นายสุชัย  เจริญมุขยนันท์ 

   

4.2  การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทาง 
วัฒนธรรม  ประจ าปี  พ.ศ. 2562            

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน          เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ 
พิจารณาคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ. 2562  โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ขอให้เสนอรายชื่อภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2562  

มติที่ประชุม    เห็นควรให้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์    
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4.3  การเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ ส าหรับโครงการ 
ที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                

       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ ส าหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้เสนอรายชื่อภายในวันที่  26  เมษายน  2562   

 มติที่ประชุม    เห็นควรให้เสนอชื่อ นางสายสุนี  ชัยมงคล 
 

4.5  การพิจารณาการเปิดรายวิชา  ภาคการศึกษาที่  3/2561  (เพิ่มเติม)   
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่  3/2561 

(เพ่ิมเติม)  ด้วยหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ขอเปิดรายวิชาหลังก าหนด จ านวน 2 รายวิชา คือ 
       1.  วิชา 1415 202   ภาษาจีน  4   เนื่องจากในภาคการศึกษาที่  2/2561  มีนักศึกษาที่สอบ 

ไม่ผ่าน  (F)  จ านวน 25 คน และในจ านวนนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีความจ าเป็นจะต้องฝึกงานในปีการศึกษา 2562 
และมีนักศึกษาชั้นปีที่  4  ที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 

2. วิชา 1415 251  ภาษาศาสตร์ภาษาจีน  เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปีที่  4-5   และนักศึกษา 
ที่โอนย้ายมาจากหลักสูตรอ่ืนที่ยังไม่ผ่านในรายวิชานี้      อีกทั้งหลักสูตรได้ปรับให้วิชาภาษาศาสตร์ภาษาจีน   จาก
เดิมเรียนชั้นปีที่ 2 เป็นชั้นปีที่ 3  ดังนั้น  นักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน  (F)  จะต้องรอเรียนในปีการศึกษาถัดไป  ซึ่งจะท าให้
เสียเวลา 1 ปีการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้นักศึกษาจบการศึกษาตามก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรจึงเห็นควร
เปิดรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี  3/2561   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เปิดรายวิชาได้     และให้ยึดแนวปฏิบัติเดิมในภาคการศึกษาที่ผ่านมา  
และขอให้งานวิชาการ  เชิญอาจารย์ที่สอนในภาคการศึกษาที่  3/2561  เข้ารับฟังและท าความเข้าใจถึงแนวทางการ
เบิกค่าสอนของคณะ ในวันที่  1  พฤษภาคม  2562  โดยให้อาจารย์เป็นผู้พิจารณาว่าจะเปิดหรือปิดรายวิชา ภายใน
วันที่  3  พฤษภาคม  2562 

 
4.6  การขออนุมัติปรับชื่อรายวิชาในหลักสูตร           

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับชื่อรายวิชาในหลักสูตร   
ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร      ขออนุมัติปรับชื่อรายวิชาในหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน 1 รายวิชา   เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของการระบุชื่อวิชา  โดย 
หลักสูตรมีความประสงค์ให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษได้   ตั้งแตช่ั้นปีที่ 1  และสามารถฝึก 
ประสบการณ์ได้มากกว่า  1  ครั้ง   เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในหลากหลายสาขา จาก วิชา  
1421 441 การฝึกงานด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เป็น วิชา 1421 441 การฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ 
และการสื่อสาร 
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ปรับชื่อรายวิชาในหลักสูตร     และขอให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผน  หรือ มคอ. 3  เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะครั้งต่อไป  
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4.7  การขออนุมัติคู่มือการให้ค่าคะแนนทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา    
หมวดวิชาเฉพาะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติคู่มือการให้ค่าคะแนนทวน 
สอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหมวดวิชาเฉพาะศิลปศาสตร์      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         โดยคณะ 
กรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    มีข้อเสนอให้คณะพิจารณาด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ 
เรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร   โดยมีการให้ค่าคะแนนในการทวนสอบ ฯ   ในเบื้องต้น  งานวิชาการคณะได้จัดท า  
(ร่าง)    คู่มือการให้ค่าคะแนนทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ          คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะจากหลักสูตร   เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการคณะ  ครั้งที่  4/2562   เมื่อวันที่  19  เมษายน  2562   โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือฯ  ดังกล่าว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และขอให้งานวิชาการตรวจสอบแบบฟอร์มให้ถูกต้อง 
 

 4.8  การขออนุมติให้นักศึกษาในหลักสูตรฝึกงาน / ฝึกประสบการณ์    หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
และการสื่อสาร 

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมติให้นักศึกษาในหลักสูตร 
ฝึกงาน / ฝึกประสบการณ์   หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   ในภาคการศึกษาที่ 3/2561  จ านวน  3  ราย   
ได้แก่  นายอดิเทพ  แก้วขวัญ  นางสาวกัญญาวีร์  สุรารักษ์วงษ์วีระ  และนางสาวกัญญารัตน์  อุทัยกรณ์ 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ไปฝึกประสบการณ์ได้   โดยไม่อยู่ภายใต้รายวิชา   และให้เป็นการไป 
ฝึกประสบการณ ์ ซ่ึงงานกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

 

           4.9  การพิจารณาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอที่ประชุมพิจารณาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา  ด้วย  นายกิตต์กวินเดชน์  วงศ์หมั่น   นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ   ได้ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา   ในภาคการศึกษาที่  2/2561    ทั้งนี ้  ได้ผ่านมติที่ประชุม 
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ประจ าคณะศิลปศาสตร์   เมื่อวันที่  25  เมษายน  2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 
4.10 การก ากับและติดตามการด าเนินงานวิจัย  คณะศิลปศาสตร์ ระยะ 6 เดือน  (ตุลาคม  

2561  ถึงมีนาคม  2562)  
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา          เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาการก ากับและ 

ติดตามการด าเนินงานวิจัย  คณะศิลปศาสตร์  โดยใช้เงินรายได้คณะและทุนส่วนตัว  ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม  2561   
ถึงมีนาคม  2562) ระยะ 6 เดือน  (ตุลาคม  2561 ถึง มีนาคม 2562)  โดยสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม   และ
การด าเนินงานก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัย ฯ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานของทุนวิจัยท่ีได้รับอนุมัติประจ าปีงบประมาณ 2556- 2562 
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ปีงบประมาณ จ านวน
โครงการ 

ส่งรูปเล่ม
รายงาน 

ฉบับสมบูรณ์ 

ยกเลิก 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

บทความวิจัย หมายเหตุ 

2556 21 17 2 2 6  
2557 24 14 7 3 4  
2558 14 9 5 0 4  
2559 16 11 3 2 2  
2560 17 4 10 3 7  
2561 9 1 0 8 1  
2562 13 0 0 13 0  
สรุป 114 56 27 31 24  

คิดเป็นร้อยละ 49.12 23.68 27.19 42.87  
ของโครงการที่

แล้วเสร็จ 

 

 
2. สรุปโครงการวิจัยภายนอกคณะท่ีได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

แหล่งทุน จ านวน
โครงการ 

วงเงินรวม หมายเหตุ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 4 2,655,190 สกว., สสส., ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน 
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4 937,000.00  

 
 
3. การก ากับติดตามการด าเนินโครงการวิจัย เงินรายได้คณะ และทุนส่วนตัว ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เงินรายได้คณะรวมวงเงินทั้งส้ิน 182,100.00 บาท 
 

แหล่งทุน จ านวน
โครงการ 

ส่งรายงาน 
ความก้าวหน้า

ครั้งที่ 1 

ส่งรูปเล่ม
รายงาน 

ฉบับสมบูรณ์ 

ยกเลิก 
 

หมายเหตุ 

เงินรายได้คณะ 13 10 - - คิดเป็นร้อยละ 76.92 
ทุนส่วนตัว 1 - - -  

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562) 
รวมงบประมาณวิจัย ปี 2562 ทั้งสิ้น 2,892,760 บาท คิดเป็น ค่าเฉลี่ย 27,949.37 บาท/คน 

4. เงินรายได้จากงานวิจัยท่ีน าเข้าคณะ  
  คณะมีรายได้จากการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากภายนอกที่แล้วเสร็จ และได้รับ
สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค จ านวน 4 โครงการ เงินรายได้จากมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 307 ,514.00 บาท  ให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 76,878.50 บาท  และให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  230,635.50 บาท  
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562) 
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  คณะกรรมการวิจัยเห็นควรให้ฝ่ายปฏิบัติการด าเนินการก ากับติดตามโครงการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
โดยเฉพาะในปี 2556-2559 และติดตามโครงการที่ยังไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามก าหนด  
  ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยของบุคลากรมีคุณภาพและส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
คณะกรรมการวิจัยจึงก าหนด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การท างานวิจัยให้ส าเร็จและมีคุณภาพ พร้อมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณปี 2562 ในวันที่  19 มิถุนายน 2562 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่ามีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากเงินรายได้คณะและทุนส่วนตัวที่
ด าเนินงานยกเลิกโครงการในระยะหลังเป็นจ านวนมาก จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการคณะในการปรับปรุงการคิด
ภาระงานวิจัยในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยคิดสัดส่วนข้อเสนอโครงการ 25% รายงานความก้าวหน้า 25% 
และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 50% เพ่ือให้เกิดผลผลิตของงานตามเป้าหมาย และเป็นธรรมต่อผู้ที่ท างานวิจัยแล้ว
เสร็จ โดยเสนอให้ปรับเกณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะกรรมการวิจัยด าเนินการก ากับติดตาม ตามนโยบายเพ่ือให้ 
เป็นไปตามระเบียบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.2  การลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนอกเวลาราชการ รายนายสรพจน์  เสวนคุณากร   
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      แจ้งที่ประชุมทราบการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนอก

เวลาราชการ รายนายสรพจน์  เสวนคุณากร  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์  โดย 
ใช้เวลานอกราชการ    ในหลักสูตรวัฒนธรรม   ศิลปะและการออกแบบ    โครงการพิเศษ    คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีก าหนด 3 ปี  ตั้งแต่วันที่  10 สิงหาคม  2562   ถึงวันที่  9  สิงหาคม  2565   ด้วยทุน
ส่วนตัว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

   5.3  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ  10  ปี    โครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ม.ท.ศ.) 
         รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน       แจ้งที่ประชุมทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ
ประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  ให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการดังนี้ 

1. การสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

มติที่ประชุม   รับทราบ และแจ้งเวียนให้ทุกหลักสูตรรับทราบ 
 
 

5.4  ขอความร่วมมือปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม 
ยาสูบ 

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน         แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา   (สกอ.)      ขอความร่วมมือสถานศึกษา     ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ       หรือ 
อุตสาหกรรมยาสูบ   ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน   หรือไม่ใช่ทรัพย์สิน   ในทุกกรณี 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
5.5  ผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ครั้งที่  2/2562 
               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ           แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2562  โดยมีมติอนุมัติการ 
ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร์    หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560   ทั้งนี้   งานวิชาการได้ 
ส าเนาแจ้งประธานหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงาน 

มหาวิทยาลัย   เงินงบประมาณแผ่นดิน   จ านวน  5  อัตรา   ให้กับคณะศิลปศาสตร์   เพื่อจัดสรรให้หลักสูตรภาษา 
อังกฤษและการสื่อสาร   ภาษาจีนและการสื่อสาร   และภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ทั้งนี้  คณะยังมีกรอบอัตราว่าง 
เดิม จ านวน  2 อัตรา คือ กรอบอัตราพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน (กรอบเดิม นางจารุณี  อนุพันธ์)   และกรอบ 
อัตราข้าราชการ  (กรอบเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์  เรืองก าเนิด)   ดังนั้น     คณะจึงมีกรอบอัตราส าหรับการ 
บริหารอัตราก าลัง  จ านวน   7  อัตรา 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก    เพ่ือเปลี่ยนหมวดงบประมาณพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณอีกครั้ง  ทั้งนี้  ให้ปรับกรอบอัตราข้าราชการ  เป็น 
กรอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  
 

6.2  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไป 

เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  จ านวน 2 ราย  ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์   มีความประสงค์จะขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   เพ่ีอ
เขียนหนังสือ “อีสานพัฒนา: การเมืองของทรัพยากร วิถีการด ารงชีวิตและเพศภาวะ” ซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งใน
การจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาแนวคิดการพัฒนาและการพัฒนาสังคม  และรายวิชาด้านภูมิภาคศึกษาของ
สาขาการพัฒนาสังคมและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  มีก าหนด 6 เดือน   ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2563    และขออนุมัติปรับแผนการลาหยุดราชการ ฯ จาก ปีการศึกษา 2564  เป็น ปีการศึกษา  2562 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรดาว   เถาถวิล     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ต าแหน่งอาจารย์   มีความประสงค์จะขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   เพ่ือเขียนเอกสาร
ค าสอน  รายวิชา 1451 323  อาหารกับสังคมสมัยใหม่   มีก าหนด 1 ปี   ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2562    ถึงวันที่ 
31  พฤษภาคม  2563  

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้บุคคลทั้งสองราย    ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ     
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โดยจะต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน      และไม่มีการจ้างอาจารย์ทดแทน    ทั้งนี ้      ขอให้หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาการพัฒนาสังคม    และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
ด าเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เรียบร้อยต่อไป 

 

6.3  การขออนุมัติปรับโอนงบประมาณ 
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับโอนงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ 2562  รายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) คงเหลือ  

โครงการค่าจ้างพนักงาน     18,000,000.00   18,000,000.00   

ขอโอนเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1        193,081.50   17,806,918.50   

ขอโอนเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2        886,000.00   16,920,918.50    

ประมาณการค่าจ้างไว้ *     13,110,096.00     3,810,822.50   
 
ทั้งนี้  ที่ประชุมเสนอให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   พิจารณาการท าความสะอาดมูลนกพิราบ 

บริเวณนอกหน้าต่าง  เนื่องจากมูลนกเป็นแหล่งเชื้อโรค  จึงไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้   ซึ่งหากสามารถเปิดหน้าต่าง
แทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ  จะช่วยให้ประหยัดกระแสไฟฟ้าได้ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการปรับงบประมาณ    และคณะจะพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการท า 
ความสะอาดมูลนกพิราบต่อไป 
 

6.4  การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD) 
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    หารือทีป่ระชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD)  

โดยคณะมีประเด็นหลักในการประชุมหารือร่วมกันทั้งองค์กร   ได้แก่  การประกันคุณภาพ  EdPEX  การเบิกค่าสอน  
แผนพัฒนาคณะ  โครงสร้างคณะ  เป็นต้น   

มติที่ประชุม    เห็นควรให้จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร  ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2562  ถึง 
ต้นเดือนมิถุนายน 2562  โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   พิจารณาก าหนดวันตามความเหมาะสม 
อีกครั้ง 

 
เลิกประชุมเวลา    17.10  น. 
 
 
 
 

                     (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
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              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 5/2562   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2562 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


