
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  10 / 2562 

เมื่อวันจันทร์ที่  11  พฤศจิกายน  2562 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์                 ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
5.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
6.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร          กรรมการและเลขานุการ 
7.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                     ลาราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    14.15  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาการด าเนนิการจัดสอบ Exit  Exam  และ UBU Test   
              ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการด าเนินการจัดสอบ Exit  Exam  และ UBU Test  ซ่ึง
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ไดห้ารือเก่ียวกับการด าเนินการจัดสอบดังกล่าว  โดยได้ส่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งข้อความในประกาศได้ระบุว่า “ให้คณะวิชา
ร่วมกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหรือรายวิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุงหลักสูตรและ
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การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด”  และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
การจัดสรรค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554   ได้ระบุว่า 
“ให้จัดสรรแก่คณะศิลปศาสตร์ จ านวนร้อยละ 60 ของรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการออก
ข้อสอบและตรวจข้อสอบ”  ซึ่งที่ผ่านมากองบริการการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบดังกล่าว แต่เนื่องจากการ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงขอหารือ
มายังคณะว่าคณะจะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดสอบดังกล่าวหรือไม่  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณบดีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย  ว่ามีงบประมาณจาก 
แหล่งใด   และหากคณะเป็นผู้ด าเนินการจะมีการจัดสรรงบประมาณอย่างไร    เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ต่อไป 

 

 4.2 –วาระลับ- 
 

 4.3  การส ารวจกรอบอัตราก าลังว่าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563      
                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร      เสนอที่ประชุมพิจารณาการส ารวจกรอบอัตราก าลังว่าง  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563    ตามที่กองการเจ้าหน้าที่   ได้ส่งเรื่องให้คณะทบทวนกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้      จ านวน  15 อัตรา 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน   จ านวน 3 อัตรา 

3. ข้าราชการ       จ านวน 2 อัตรา  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คงอัตราก าลังว่างของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ไว้ 
 

4.4  การพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2562   

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร      เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ    สังกัดคณะศิลป
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังนี้ 
1. ปรับข้อ 11.3  เป็น  11.4   
2. ข้อความใน ข้อ 11.3 เป็นดังนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประเมินบุคลากรสายวิชาการ 

 

4.5  การพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดภาระ 
งานของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562   

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร      เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  เรื่อง การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  โดยเสนอให้เพ่ิมเติมข้อความท้ายข้อ 5 (5) 
ดังนี้ “ทั้งนี้ รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานให้เป็นไปตามคู่มือการประเมินบุคลากรสายวิชาการของ
รอบการประเมินนั้น”  
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

 4.6 –วาระลับ- 
 

   4.7  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร      เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์   ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้วยนายสุชินต์   ดรุณพันธ์   ข้าราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งอาจารย์      ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  30  กันยายน  2562  เป็นเหตุให้ต้ องพ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าว  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการเลือกกรรมการใหม่ขึ้นมาแทนต าแหน่งที่ว่างลง  ดังนั้น จึงขอให้คณะ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ส่งใบเสนอชื่อมายังส านักงานกฎหมายและนิติการภายใน
วันที่  13  พฤศจิกายน 2562   

 มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ทาบทามผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า และนายอธิคม  เทียนทอง  
ตามล าดับ 

 

4.8  การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2564) 

                 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา      เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  

มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการและมอบให้งานแผนด าเนินการปรังปรุงต่อไป 

 

4.9  การพิจารณาการประเมินความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
                 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    เสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินความเสี่ยง  คณะ   

ศิลปศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  2563 รายละเอียดดังนี้ 
 

ความเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจัยที่
ท าให้เกิดความเสีย่ง 

การควบคุมที่มีอยู ่ การประเมินผลการ
ควบคุม 

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการ
ด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ง 

ด้านทรัพย์สิน/ เงิน 
และทรัพยากร 

1. รายได้หลักลดลง 
เนื่องจากการรับ
นักศึกษาใหม่ในบาง
หลักสูตรไม่เป็นไป
ตามแผน 

1. มีการวิเคราะหห์ลักสูตร/ปรับให้
ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน  
2. สร้างรายวิชา /บทเรียนออนไลน์
ทางด้านภาษา 
3. พัฒนาเวบไซต์เพื่อให้ผู้สนใจเข้า
เรียนคณะศิลปศาสตร์ได้ศึกษาก่อน
สมัครเรียน 
4. เปลี่ยนวิธกีารประชาสัมพันธ์
หลักสูตรสู่ รร กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
โดยการจัดโครงการค่ายฯ เพือ่กระตุ้น
ยอดนักศึกษา  

จ านวนนกัศึกษาใหม ่
ร้อยละ 95 

1. จัดท าหลักสูตรหรือรายวิชา  
non-degree จากกลุ่มเปา้หมาย
อื่น 
2. ปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธห์ลักสูตรแบบเชิงรุก
มากขึ้น 
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ความเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจัยที่
ท าให้เกิดความเสีย่ง 

การควบคุมที่มีอยู ่ การประเมินผลการ
ควบคุม 

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ/วิธีการ
ด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ง 

ด้านทรัพย์สิน/ เงิน 
และทรัพยากร 

2. รายได้จาก
โครงการบริการ
วิชาการ และรายได้
อื่น ๆ ไม่เป็นไปตาม
แผน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
โครงการหารายได ้
2. จัดท าแผนการหารายได้จากการ
ให้บริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรม 
3. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

1.มีแผนการหารายได้
จากการให้บริการ
วิชาการ 
2. มีคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการหา
รายได้ 
3. มีเจ้าหน้าที่ดูแล
โครงการ 

1. จัดท าแผนการหารายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ อยา่งเป็น
รูปธรรม และวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
2. มีระบบสารสนเทศส าหรับการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ เช่น ระบบการ
ลงทะเบียน 
3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรมหารายได้ 
4. เพิ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม ่ๆ 
ส าหรับหารายได้ 

  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563 

                 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ  2563 
รายละเอียดดังนี้ 
 
 

ด้าน/กองทุน   จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563  งบประมาณจริง ร้อยละ 

 ครุภัณฑ์  8,133,700.00  ขอใช้เงินเหลือจ่ายสะสม 0 0 

 วิจัย  4,250,000.00  ทุนต่อเน่ือง 1,200,000 แหล่งทุนภายนอก (คาดว่าจะได้) 
2,400,000 

      650,000.00       2.31  

 บริหารจัดการ  19,448,300.00  เงินเดือน 11,429,000  (40.57%) ค่าไฟฟ้า 3,584,000   19,448,300.00     69.04  

 บริการวิชาการ/ท านุฯ  10,000.00            10,000.00       0.04  

 หารายได้  1,610,000.00    0 0 

 ผลิตบัณฑิตฯ  12,049,900.00  *กศบ. 1,600,000 และธุรกิจการบิน 2,390,400     8,059,500.00     28.61  

 รวม  45,501,900.00    28,167,800.00  100 

   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
5.2  สรุปผลการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2562  

                 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการบริหารความเสี่ยง  คณะศิลป
ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2562  รายละเอียดดังนี้ 
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ด้านการ
ด าเนินงาน/
ขั้นตอนหลัก/
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนหลัก 

ความเสี่ยง 
สาเหตหุรือปัจจัยทีท่ า

ให้เกิดความเสี่ยง 

วิธีการด าเนินการ
เพื่อจัดการความ

เสี่ยง 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
จากการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ด้านนโยบาย   ค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่คณะ
ได้รับจัดสรรน้อยกว่า
ต้นทุนจริง 

จ านวนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่คณะได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยนอ้ย เมื่อ
เทียบกับจ านวน
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ที่เรียกเก็บจากนักศึกษา 

1.พิจารณาทบทวน
อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
2.พิจารณาสัดส่วน
การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมของ
มหาวิทยาลัย 
3.เสนอให้
มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบค่าไฟฟ้า
คณะ 

1.มีอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เหมาะสม
กับค่าใช้จ่าย 
2.มีการพิจารณาสัดส่วน
การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมของ
มหาวิทยาลัย 
3.มีการทบทวนวธิีการ
จ่ายค่าไฟฟา้ของคณะ 

1.มีพิจารณาทบทวน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่ายในอัตราที่
สูงขึ้น และจะขออนุมัติ
ปรับอัตราในปี
การศึกษา 2562 
2.มีการเสนอให้มีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการ
จัดสรรค่าธรรมเนียมให้
คณะใหม่ 
3.มีการเสนอให้
มหาวิทยาลัยทบทวน
การจ่ายค่าไฟฟ้า 

ด้านการ
ด าเนินงาน  

ข้อมูลที่ใช้ค านวน 
FTES (จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า) ระหว่าง
กองบริการ กองแผน 
และคณะ ไม่ใช่ข้อมูล
เดียวกัน 

FTES ที่ใช้ในแต่ละการ
ค านวนมีค่าไม่เท่ากัน 
เนื่องจากข้อมูลต้นทาง
ที่กองบริการกับคณะไม่
ตรงกัน 

1.จัดท าข้อมูล
รายวิชาใหม่ทั้งคณะ
และกองบริการ 
2.เร่งจัดท าระบบ
สารสนเทศที่รองรับ
การท างานให้สะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

มีการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อเช่ือมโยง
ข้อมูล ตรวจสอบให้
ถูกต้อง 

1.ให้งานหลักสูตร
พิจารณาจัดท าข้อมูล
ใหม่ 
2.มอบนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ท าระบบ
สารสนเทศที่รองรับการ
ท างานได้ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

ด้านการ
ด าเนินงาน  

รายได้ลดอย่าง
ต่อเนื่อง 

จ านวนนกัศึกษาป ี1 
รายงานตัวเข้าเรียนนอ้ย
กว่ายอดรับจริง 

คณะศิลปศาสตร์
มอบหมายให้
นักวิชาการศึกษา
ประสานกับนกัศึกษา
เพื่อเตือน/โน้มน้าวให้
นักศึกษาทีย่ืนยันสิทธิ ์
รายงานตัวเข้าศึกษา 
ได้ตามแผนที่ก าหนด  

มีการพิจารณาปรับเพิ่ม
จ านวนรับนกัศึกษาใน
หลักสูตรที่เป็นที่นิยม 
และลดจ านวนรับ
นักศึกษาในหลักสูตรที่
ไม่นิยม 

พิจารณาปรับหลกัสูตร
ให้ตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษา
และผู้ใช้บัณฑิต 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
-ไม่มี- 
 

เลิกประชุมเวลา    16.30  น. 
 
 
 

                     (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
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              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที่  11/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2562 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                                ประธานกรรมการ  


