
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที ่ 9 / 2562 

เมื่อวันศุกร์ที่  20  กันยายน  2562 
ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 

 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์          ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิวรรณ  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   รองคณบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นางสาวอัจฉรา  สิมลี    ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 
เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ 
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  8/2562 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
8/2562   โดยเสนอให้แก้ไข  ดังนี้ 

1. หน้าที่  2  วาระท่ี  3.1  ให้ตัดข้อความการหารือประเด็นเงินประจ าต าแหน่งเป็นอีกวาระ 
2. หน้าที่  7  วาระท่ี  6.1   ให้ปรับข้อความ เป็นดังนี้  “ในการนี้  นายสุพัฒน์  กู้เกียรติกูล   

ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   มีข้อเสนอว่าควรเสนอแผนงบประมาณล่วงหน้าก่อนสิ้นปีงบประมาณ    และคณะควรน า 
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ข้อมูลรายรับของคณะ     มาตรวจสอบว่าคณะมีรายรับจากไหนบ้าง    มีรายได้จ านวนเท่าใดที่มหาวิทยาลัยจัดสรร 
ล่าช้า   รวมทั้งค่าสอนระดับบัณฑิตศึกษาว่ามีการจัดสรรมาอย่างไร  เพ่ือวางแผนงบประมาณล่วงหน้า” 
                มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     ครั้งที่   
8/2562  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ   
   

   2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  6/2562 
         ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ 
พิเศษ  6/2562 

1. หน้าที่  7  วาระท่ี  6.3  ให้ปรับมติที่ประชุม  เป็นดังนี้  “เห็นชอบให้ไม่นับเป็นคะแนนใน 
หมวดการพัฒนาองค์กร โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม  ให้นับคะแนนในส่วนของกรรมการที่คณะแต่งตั้ง  ส่วนผู้ 
ที่ไม่ได้เป็นกรรมการให้นับคะแนนในส่วนการพัฒนาตนเอง” 

   มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
6/2562  โดยไม่มีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การทบทวนการขออนุมัติให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร       แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ครั้งที่  8/2562   เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2562   มีมติเกี่ยวกับการทบทวนการขออนุมัติให้บุคลากรลาหยุดราชการ 
เพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  และเพ่ือเป็นการวางแผนในระยะยาว  ขอให้งานงานบุคคลสรุปข้อมูลการขอลา ฯ   
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นรอบ ๆ   ทั้งนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหารจะยกร่างมาเสนอต่อไป  นั้น งาน 
บุคคลไดแ้จ้งว่าในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่  11/2557  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2557  ได้ 
เคยร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   รายละเอียดดัง 
เอกสารประกอบการประชุม  และได้น าเสนอร่างดังกล่าวให้บุคลากรสายวิชาการพิจารณาแล้ว  ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย    
  ในการนี้  ที่ประชุมเสนอให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและงานบุคคล เสนอเกณฑ์ ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาในครั้งต่อไป โดยให้เกณฑ์ประกอบไปด้วย  

1. คุณสมบัติของบุคลากรที่จะลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   
2. หลักเกณฑก์ารพิจารณา 
3. เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ 
 

3.2   การพิจารณาร่างแนวปฏิบัติการเบิกค่าสอนเกิน 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างแนวปฏิบัติการเบิกค่าสอนเกิน  สืบเนื่อง 
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จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  6/2562  เมื่อวันที่  9  กันยายน  2562  รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการจะเสนอร่างแนวปฏิบัติการเบิกค่าสอนเกิน  ปีงบประมาณ  2563  ให้คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา   
  ในการนี้  ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวาง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังนี้  
 

หน่วยกิต สถานะวิชา 10-12 หน่วยกิต 12-15 หน่วยกิต  
อาจารย์มีภาระการ
สอน เกิน 10 หน่วย
กิต ทั้งนี้อาจารย์ใน
หลักสูตรทุกคนต้องมี
ภาระงานขั้นต่ า 9 
หน่วยกิต  
**การเบิกจ่ายไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ
ของปีงบประมาณ 
2563  
 

วิชาเอก 
เอกบังคับ/เอก
เลือก/วิชาโท/
เลือกเสรี 

นักศึกษารวมมากกว่าหรือเท่ากับ 160 คน 
โดยมีนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ไม่ต่ ากว่า 30 
คน       
 

นักศึกษารวมมากกว่า
หรือเท่ากับ 200 คน 
โดยมีนักศึกษาในแต่ละ
กลุ่ม ไม่ต่ ากว่า 30 คน       
 

วิชาเอกและ
ศึกษาทั่วไป 

นักศึกษารวมมากกว่าหรือเท่ากับ 200 คน 
เอกบังคับและเอกเลือก โดยมีนักศึกษาใน
แต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 30 คน และศึกษา
ทั่วไป มีนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ไมน่้อยกว่า 
80 คน 

นักศึกษารวมมากกว่า
หรือเท่ากับ 300 คน 
เอกบังคับและเอกเลือก
โดยมีนักศึกษาในแต่ละ
กลุ่ม ไม่น้อยกว่า 30 
คน และศึกษาทั่วไปมี
นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม 
ไม่น้อยกว่า 80 คน 

วิชาศึกษาท่ัวไป
และเลือกเสรี 
 

นักศึกษารวมมากกว่าหรือเท่ากับ 200 คน   
มีนักศึกษาในแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 80 
คน 

นักศึกษารวมมากกว่า
หรือเท่ากับ 300 คน มี
นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม
ไม่น้อยกว่า 80 คน 

 

ทั้งนี้  ในกรณีนอกเหนือจากนี้ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวบาห์เรน   

              ประธาน       เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถาน
เอกอัครราชทูต  ณ  กรุงมานามา  ว่า  ASRAN  Bahrain  Council (ABC)  Al Mabarrah Al Khalifia  (MKF)  ได้
ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาไทย   ให้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวบาห์เรน  ทั้งนี้ หาก
คณะประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา  แจ้งกลับส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562   

มติที่ประชุม    ไม่จัดสรรทุนการศึกษาดังกล่าว   เนื่องจากคณะยังไม่มีแผนในการจัดสรรทุนให้ 
นักศึกษาชาวต่างประเทศ 
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4.2  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2563                    
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร         เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะ 

ศิลปศาสตร์    ประจ าปีงบประมาณ   2563    ซ่ึงกองการเจ้าหน้าที่     ขอให้หน่วยงานที่มีลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด  
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว   เพ่ือประกอบการพิจารณาจ้างต่อในปีงบประมาณ 2563  
และให้หน่วยงานด าเนินการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จะจ้างต่อในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2532  พร้อมแนบบัญชี 
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดที่ประสงค์จะจ้างต่อ   ทั้งนี้   การจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   จะไม่มีการเพ่ิม 
ค่าจ้าง  เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค  0415/ว 23  ลงวันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2546  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน   รายละเอียดข้อมูลลูกจ้าง 
ชั่วคราว  ต าแหน่งพนักงานทั่วไป  เป็นดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ- สกุล อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนฯ จ้างต่อ 
1 นายวิชัย  เมทาสิงห์ 8,690 บาท 1,310 บาท 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63 
2 นายบัวทอง สีเกิด 8,690 บาท 1,310 บาท 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63 
3 นายณรงชัย  สิริวรรณ 8,690 บาท 1,310 บาท 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย. 63 

             มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.3 ขออนุมัติยกเลิกการขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560      

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติยกเลิกการขอปรับปรุงอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาประวัติศาสตร์      หลักสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ. 2560  ตามท่ี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ได้เสนอเรื่องขออนุมัติปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   จากผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา   เมธานนท์  เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมศรี  ชัยวณิชยา  เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   ยื่นเรื่องขออนุมัติลาหยุด
ราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   ใน
คราวประชุมครั้งที่  7/2562  เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2562  และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  
ครั้งที่  6/2562  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2562  นั้น    และตามบันทึกข้อความที่ อว  0604.9/8296 ลงวันที่ 21 
สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยแจ้งให้พิจารณาทบทวนการขออนุมัติลาหยุดราชการฯ ข้างต้น   โดยผู้บริหารได้
ข้อตกลงร่วมกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์   ให้ชะลอการขอลาหยุดราชการฯ หลักสูตรจึงขอยืนยัน
ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเดิม และ
หลักสูตรได้พิจารณาภาระงานสอนตามความเหมาะสม  ในภาคการศึกษาที่ 1/2562  ให้เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่  11/2562  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
 

4.4  ขออนุมัติปรับปรุงหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาจีนและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560   

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงหน่วยกิตของรายวิชาใน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  จ านวน  2 รายวิชา  
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โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร      เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวจะเป็นรายวิชาที่เน้นการสอนแบบบรรยาย    เพ่ือให้ 
นักศึกษาเข้าใจค าศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในธุรกิจการบิน และในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 
เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1/2563  เป็นต้นไป  รายละเอียดดังนี้ 

หน่วยกิตรายวิชาใน มคอ.2 (เดิม) หน่วยกิตรายวิชาใน มคอ.2 (ปรับปรุง) 
1415 475 ภาษาจีนเพ่ือการอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 1415 475 ภาษาจีนเพ่ือการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
1415 474 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 1415 474 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และเห็นควรให้หลักสูตรเพ่ิมเติมเหตุผลในการขอปรับปรุง  

 

4.5   การพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิชาการ          
       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา     เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการ

ไปน าเสนอผลงานวิชาการ   เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์  อันเป็นนโยบายและภารกิจ
ส าคัญของคณะที่มุ่งสนับสนุนบุคลากรให้ผลิตงานวิจัย  เป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
และสอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ อาศัยอ านาจตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การใช้
เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 และอ้างถึงบันทึกข้อความ ศธ 
0529.1.10/170 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาร่างประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 2561 ส านักกฎหมายและนิติการ สามารถน าประกาศ
ของมหาวิทยาลัยมาใช้ได้โดยการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนไม่เกินอัตราที่ก าหนด 

        จึงขอเสนอหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ และหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินสมนาคุณหรือค่าตอบแทน เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

 
 

4.6  การพิจารณาค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย                    
       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาค่าตอบแทนการตีพิมพ์ 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  เพ่ือให้การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ อันเป็นนโยบายและภารกิจ 
ส าคัญของคณะที่มุ่งสนับสนุนบุคลากรให้ผลิตงานวิจัย เป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
และสอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ   อาศัยอ านาจตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 และอ้างถึงบันทึกข้อความ 
ศธ 0529.1.10/170 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาร่างประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 2561 ส านักกฎหมายและนิติการ แจ้ง
สามารถน าประกาศของมหาวิทยาลัยมาใช้ได้โดยการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนไม่เกินอัตราที่ก าหนด 

  จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย เงินรายได้ คณะ
ศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
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4.7  การพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน   
           ประธาน       เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพ

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  ด้วยนางสาวกิติยา  หงส์ไทย  ได้น าเสนอโครงการดังกล่าว  ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการ  ได้แก่  ค่าตอบแทน ค่าเดินทางและค่าที่พักวิทยากร  โดยมีระยะเวลาจัดโครงการ จ านวน 2 วัน  
ระหว่างเวลา  08.30 – 17.30 น.  ด าเนินการจัดโครงการระหว่างเดือนตุลาคม  2562  ถึงเดือนมีนาคม  2563  
ฝึกอบรมนักศึกษารุ่นละ  40  คน 

 มติที่ประชุม    มอบให้ผู้เกี่ยวข้องประสานขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  รายงานสถานะลูกหนี้คงค้างครบก าหนดรายไตรมาส  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2562   และ 

วันที่  31 กรกฎาคม 2562    

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร         แจ้งที่ประชุมทราบรายงานสถานะลูกหนี้คงค้างครบก าหนดราย 
ไตรมาส  ณ  วันที่ 31 สิงหาคม 2562  และวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  โดยงานการเงินได้มีการตรวจสอบรายการส่ง
ใช้เงินยืมทดรองราชการและลูกหนี้ค้างครบก าหนดช าระ จ านวน 2 บัญชี ดังนี้ 1.  เงินยมืทดรองจ่ายฯ 2.เงินกองทุน 

ส่งเสริมฯ  

     ข้อมูล ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2562  เป็นดังนี้    
        1. ยอดส่งใช้ใบส าคัญและส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ (เงินเหลือจ่าย)  จ านวน  26  รายการ  
เป็นเงิน 358,371.00 บาท 
        2. ยอดลูกหนี้คงค้างครบก าหนด 
          2.1 เงินยืมกองทุนส่งเสริมฯ ปีงบประมาณ 2562  จ านวน 40 รายการ   เป็นเงิน 
501,882.42  บาท 
          2.2 เงินยืมทดรองจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2562  จ านวน 5  รายการ เป็นเงิน  123,338.00  
บาท  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  625,220.45 บาท   (หกแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)           
  ทั้งนี้  ณ  31 กรกฎาคม 2562 งานการเงินคณะศิลปศาสตร์  ได้ออกหนังสือติดตามทวงถามลูกหนี้ 
คงค้างครบก าหนดช าระ   โครงการในหลักสูตร โครงการวิจัย โครงการระยะยาวอ่ืนฯ  ตามหนังสือ อว0604.9/ว 
8121, ว8122, ว8123  ลงวันที่  19 สิงหาคม เรียบร้อยแล้ว 

     ข้อมูล  ณ วันที่  31 สิงหาคม 2562  เป็นดังนี้    

        1. ยอดส่งใช้ใบส าคัญและคืนเงินยืมทดรองราชการ (เงินเหลือจ่าย) จ านวน  20  รายการ  รวม
เป็นเงิน 415,352.00 บาท 
        2. ยอดลูกหนี้คงค้างครบก าหนด 
          2.1 เงินยืมกองทุนส่งเสริมฯ  ปีงบประมาณ  2562   จ านวน  22 รายการ   เป็นเงิน  
215,133.42  บาท 
                   2.2 เงินยืมทดรองจ่ายฯ  ปีงบประมาณ 2562  จ านวน 1 รายการ  เป็นเงิน  5,000 บาท   
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  220,133.42  บาท  (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์)       
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  ทั้งนี้  ณ  31 สิงหาคม 2562 ไม่มีลูกหนี้ลูกหนี้คงค้างหมวดโครงการในหลักสูตร หรือค่าวัสดุ  จึง
ไม่ได้มีการออกหนังสือติดตามทวงถาม   ส่วนโครงการวิจัยและโครงการระยะยาวอ่ืน ๆ  ได้ออกหนังสือติดตามทวง
ถาม 2 ครั้ง/ปี ตามแนวปฏิบัติการยืมและคืนเงินเหลือจ่าย ฯ  ได้ออกหนังสือทวงถามครั้งที่ 2 ตามหนังสือ อว
0604.9/ว.8121 , ว8123   ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว    

มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

5.2  การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักดิ์    และนางสาว 
เหมวรรณ  เหมะนัค     

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ราม  ประสานศักดิ์  และนางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  
ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่ 31  กรกฎาคม  2562  เป็นระยะเวลา 1 ปี  โดยบุคคลทั้งสองได้รายงานตัว 
กลับเข้าปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2562  และได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  
2562  เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.3 รายงานการเข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการเกษียนออนไลน์และ 
แลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ระยะท่ี 3 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร      แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวปัทมาสน์   พานพรม   ต าแหน่งพนักงาน 
ธุรการ 3  ได้รายงานผลการเข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการเกษียนออนไลน์     และแลกเปลี่ยนการ 
พัฒนาระบบเอกสาร   อิเล็กทรอนิกส์   ระยะที่  3  โดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว  
โดยจะมีการพัฒนาระบบการเกษียนออนไลน์ ซึ่งจะสามารถใช้ได้กับหนังสือสั่งการทั่วไป หนังสือโต้ตอบ หนังสือแจ้ง 
เวียน/ประชาสัมพันธ์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามเส้นทางของเอกสารได้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.4  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 
2562 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา  2562  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์  มีแผนรับนักศึกษา  จ านวน  500 คน  
มีผู้มารายงานตัว  559  คน  ซึ่งสูงกว่าแผนรับ  และคิดเป็นร้อยละ  111.80  เมื่อเทียบกับแผนรับ   

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.5  ผลการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ. ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
นิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบผลการรับรองคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.)  ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร์   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  
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2560  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2561 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.6  ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย     เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์    ประจ าปี 
ประมาณ  2563 

       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    แจ้งที่ประชุมทราบประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีประมาณ  2563   ตามที่ งานวิจัย  คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  2563  นั้น    ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย   เงิน
รายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีประมาณ  2563  เป็นดังนี้ 

 

โครงการวิจัยท่ัวไป  จ านวน  4  โครงการ  
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านโนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธาน ี

นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล 20,000 

2 กลวิธีการบริภาษในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย นางสาวกรรณิการ์  สุพชิญ ์ 20,000 
3 ภูมิทัศน์ทางโบราณคดีเทือกเขาพนมดงรักฝั่งตะวันออกตามแนว

ชายแดนไทย-กัมพชูา 
นางสาวสุรีรัตน์  บบุผา
  

20,000 

4 วิถีชีวิตของวณิพกตาบอดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นายพนั  พงษผ์ล 20,000 
 

โครงการวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 1 โครงการ   
ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกงานในหลักสูตรการท่องเที่ยว จากมุมมองของแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นางสาวนวทิวา สีหานาม 
 

10,000 

 
โครงการวิจัยเพื่อชุมชน จ านวน 4 โครงการ   

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
1 ผลของการฝึกโยคะต่อความอ่อนตัว ความคล่องตวั การทรงตัว 

ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ และความอดทนของกล้ามเนื้อใน
ผู้หญิงสูงอาย ุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรัญญา  บุทธิจักร 

27,500 

2 เอกสารใบลานวัดหนองหลัก ต าบลเหล่าบก อ าเภอม่วงสามสบิ 
จังหวัดอุบลราชธานี : การจัดระบบใบลาน การศึกษาดา้นอักษร 
วิทยาและประวัติศาสตร์สงัคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชู  
ภูศรี 

27,500 

3 การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวข้ามพรมแดน ระหว่างชุมชน
โคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทยและชุมชนบนัทายฉมาร์   
จังหวัดบันเตียเมียนเจย  ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริวรรต  สมนึก        

27,500 

4 การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของทนุทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลกึ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สุวภัทร ศรีจองแสง 

27,500 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การเพิ่มการตรวจสอบความเรียบร้อยภายในอาคารคณะศิลปศาสตร์ 

              นายสุพัฒน์  กู้เกียรติกูล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  เสนอให้พนักงานรักษาความปลอดภัย 
(รปภ.) เพ่ิมการตรวจสอบความเรียบร้อยภายในอาคารคณะศิลปศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ า
ท่วม ชั้น 1  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  ซึ่งหาก รปภ. ได้มีการเดินตรวจสอบภายในอาคาร น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ทัน 

มติที่ประชุม    รับทราบ ทั้งนี้ คณะจะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

6.2  ขอสอบถามความคืบหน้าในการซ่อมแซมระบบประปาของคณะศิลปศาสตร์ 
       นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  ขอสอบถามความคืบหน้าในการ 

ซ่อมแซมระบบประปาของคณะศิลปศาสตร์  เนื่องจากมีอาจารย์หลายท่านฝากสอบถามว่าระบบประปาของคณะจะ 
ซ่อมแล้วเสร็จเมื่อใด      คณะควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบความคืบหน้าในการด าเนินการเป็นระยะ ๆ  
ทั้งนี ้ รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งว่าคณะไม่สามารถซ่อมแซมระบบประปาได้เอง  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ   
และคณะได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว  แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนคือผู้รับเหมาไม่มาด าเนินการซ่อมแซมให้  

มติที่ประชุม   รับทราบและคณะจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าให้บุคลากรทราบ 
 

6.3  การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563  โดยนางสาวอัจฉรา  สิมลี  ประธานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสารเสนอข้อมูล  โดยมีประเด็นในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

1. ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน คงเดิม 2 คน 
2.  ลดหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม 136 หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต  
3.  ลดหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะจากเดิม 100 หน่วยกิต เป็น 99 หน่วยกิต 
4.  เพ่ิมหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเอกบังคับ จากเดิม 52 หน่วยกิต เป็น 54 หน่วยกิต 
5.  ลดหน่วยกิตกลุ่มวิชาเอกเลือกจากเดิม 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 
6.  ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
7.  ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาในหมวดวิชาโท  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ  และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้พิจารณา  Curriculum  mapping  ให้ครบทุกด้าน 
2. ขอให้พิจารณาค าอธิบายรายวิชา 
3. ขอให้พิจารณาท าตารางสรุปการปรับแก้เพ่ือน าเสนอในล าดับต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา    12.40  น. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 10/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  31 ตุลาคม  2562 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


