
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 

ครั้งท่ี  8/2563 

เม่ือวันศุกรท่ี  18  กันยายน  2563 

ณ  หองประชุมดอกจาน  4  ช้ัน  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร 
 

 

ผูมาประชุม  

1.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝายบริหาร               ประธาน 

2.  ผูชวยศาสตราจารยณัชวินนท  แสงศรีจันทร รองคณบดีฝายวิชาการ          กรรมการ 

3.  ผูชวยศาสตราจารยปนวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา         กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารยชาญชัย  คงเพียรธรรม  ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

5.  นายมิตต  ทรัพยผุด    ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

6.  นางสาวณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล  ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

7.  นางนวลละออง  อุทามนตรี   รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ     กรรมการ 

 

ผูไมมาประชุม  

1.  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร           ลาราชการ  

2.  ผูชวยศาสตราจารยสุพัฒน  กูเกียรติกูล  ผูแทนคณาจารยประจํา             ไปราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1.  ผูชวยศาสตราจารยภาสพงศ  ผิวพอใช  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท  ภูนิคม        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ             ผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์   คําคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร     ลาราชการ     จึงมอบหมายให 
นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝายบริหาร   ปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการแทน   และไดกลาวเปดการ 

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  ครั้งท่ี  7/2563 

        ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี 
7/2563   โดยใหแกไขดังนี้ 



 

 

2 

1. หนาท่ี  4  วาระท่ี  4.4  ปรับขอความในมติท่ีประชุม จาก “...โดยใหแจงประธาน                   

หลักสูตรและนางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจันทร  ทราบเปนแนวปฏิบัติ...”  เปน  “...โดยใหแจงประธานหลักสูตรและ

บุคลากรในหลักสูตร  ทราบเปนแนวปฏิบัติ...” 

2. หนาท่ี  16  วาระท่ี  5.5   ใหเพ่ิมเติมขอความมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร    ครั้งท่ี     

7/2563   ท่ีไดแกไขแลวตามขอเสนอ 

              

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การพิจารณาคาสอนเกินระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  1/2563 
      รองคณบดีฝายวิชาการ      แจงท่ีประชุมทราบวาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ศิลปศาสตร   ครั้งท่ี  7/2563   ไดเห็นชอบใหเบิกจายคาสอนเกินระดับปริญญาตรี  เปนจํานวน  54,000  บาท นั้น  
เม่ืองานวิชาการไดตรวจสอบภาระงานอีกครั้ง    พบวาผูสอนบางทานมีการกรอกขอมูลภาระงานไมถูกตอง   ดังนั้น   
จึงมีการปรับลดการเบิกจายจาก  54,000  บาท  เปน  48,000  บาท 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

3.2  แนวทางปฏิบัติในการบริหารบุคคลสายวิชาการในคณะศิลปศาสตร 
      รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา   แจงท่ีประชุมทราบวาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา  

คณะศิลปศาสตร  ครั้งท่ี  7/2563   ไดเห็นชอบใหงานแผนดําเนินการสํารวจความประสงคของอาจารย  เพ่ือสังกัด
ในสาขาตามความเชี่ยวชาญ  นั้น  เนื่องจากมีผูสงขอมูลจํานวนนอยซ่ึงเปนขอมูลท่ียังไมเพียงพอสําหรับการตัดสินใจ
หรือดําเนินการ  ดังนั้น  งานแผนจึงจะดําเนินการสํารวจขอมูลเพ่ิมเติม  โดยหารือแนวทางกับทีมบริหารตอไป 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

3.3  การพิจารณาคัดเลือกบุคคล   เพ่ือเปล่ียนหมวดงบประมาณในการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณรายไดเปนงบประมาณแผนดิน  สังกัดคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ตําแหนงอาจารย          

             รองคณบดีฝายบริหาร      แจงท่ีประชุมทราบผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยน          
หมวดงบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณรายไดเปนงบประมาณแผนดิน สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําแหนงอาจารย  จํานวน  1  อัตรา   ซ่ึงไดดําเนินการคัดเลือกเม่ือวันท่ี  14  
กันยายน  2563  โดยผูผานการคัดเลือก  คือ  นายศราวุฒิ  โภคา   

  มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 
3.4  การพิจารณาหลักเกณฑการเบิกคาสอนเกิน 
      รองคณบดีฝายวิชาการ    แจงท่ีประชุมทราบวาหลักเกณฑการเบิกคาสอนเกิน  เสนอใหมีการ 

จัดกลุม  เปน 3 กลุม  ดังนี้   1. วิชาเอก   2. วิชาเอกรวมกับวิชาศึกษาท่ัวไป  และ  3. วิชาศึกษาท่ัวไป 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหจัดทําตารางเปรียบเทียบรายรับ-รายจาย และขอดี  และรางประกาศ 

ฉบับใหม 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1  การคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน และขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2563   
      รองคณบดีฝายบริหาร    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน  และ             

ขาราชการพลเรือนดีเดน  ประจําป  พ.ศ. 2563  รายละเอียดดังนี้ 
1. ประเภทวิชาการ  แบงตามกลุมสาขาวิชา  ดังนี้ 

1.1 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขาราชการ  จํานวน 1 คน  และพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน 

1.2 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  ขาราชการ  จํานวน 1 คน  และพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 1 คน 

1.3 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขาราชการ  จํานวน 1 คน  และพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน 

2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทท่ัวไป ดังนี้ 

2.1 ดานการใหบริการ  ขาราชการ  จํานวน 1 คน    และพนักงานมหาวิทยาลัย   

จํานวน 1 คน 

2.2 ดานนวัตกรรมหรือการพัฒนางาน  ขาราชการ  จํานวน 1 คน  และพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน 

3. ประเภทผูบริหาร  ดังนี้  

ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ/สํานัก จํานวน 1 คน 

4. ประเภทลูกจางประจํา  ดังนี้ 

4.1 ดานการใหบริการ  จํานวน  1  คน 

4.2 ดานนวัตกรรมหรือการพัฒนางาน  จํานวน  1  คน 

โดยใหเสนอชื่อภายในวันท่ี  16  ตุลาคม  2563    

มติท่ีประชุม    เห็นควรแจงใหผูมีความประสงคจะเสนอชื่อ  ใหเสนอชื่อภายในวันท่ี  2     

ตุลาคม  2563   และจัดสงเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณายอนหลัง 3 ป  

4.2  การพิจารณารับรองผลการสําเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
                รองคณบดีฝายวิชาการ   เสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองผลการสําเร็จการศึกษานักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา   ดวยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย  ไดขออนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาท่ี  1/2563  จํานวน  6  คน  ดังนี้      
                           1. นางสาวหทัยชนก  ศรีสุธรรม  

         2. นางสาววณิชชา     โนภาศ 
                 3. นางสาวนภาจริน   สุขอวน 
                 4. นางสาวแพรวตา   ศรีษะโคตร 
                 5. นางสาวปยธดิา     นามโคตร 
                 6. นางสาววราพร     สารกุล 

มติท่ีประชุม    รับรอง 
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4.3  การขออนุมัติเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาท่ี  1/2563   

      รองคณบดีฝายวิชาการ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน  
เรียน  ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  ดวยนางสาวณัฏยา  ศรีศักดา  อาจารยผูสอนรายวิชา 1421220-60  การอานเชิง
วิเคราะหและการเขียนระดับยอหนา  ไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาท่ี  1/2563  
ใหกับนักศึกษาหลักสูตรการทองเท่ียว  กลุมการเรียนท่ี  5-7  ดังนี้ 

1. รายละเอียดของรหัสวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนและขอเปลี่ยนเปนรหัสวิชาตามหลักสูตรท่ี 
กําหนด 

ท่ี 
รหัสวิชาท่ีลงทะเบียนเรยีน ขอเปลี่ยนเปนรหัสวิชาตามหลักสตูรท่ีศึกษากําหนด 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
1 1421220-60 การอานเชิงวิเคราะหและ

การเขียนระดับยอหนา 
3(3-0-6) 1421220-59 การอานเชิงวิเคราะหและ

การเขียนระดับยอหนา 
3(3-0-6) 

 

2. รายละเอียดของนักศึกษาท่ีขอเปลี่ยนรหัสวิชาลงทะเบียนเรียนตามขอ 1 ดังนี้ 

           นักศึกษาท่ีสังกัดหลักสูตรการทองเท่ียว  กลุมการเรียนท่ี 5-7  ท้ังนี้  การแกไข
เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนดังกลาว     ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําคณะ
ศิลปศาสตร   ครั้งท่ี  8/2563   เม่ือวันท่ี  11  กันยายน  2563  เรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

4.4  การขออนุมัติเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาท่ี  2/2562   
      รองคณบดีฝายวิชาการ       เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน 

เรียน  ภาคการศึกษาท่ี  2/2562  ดวยนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการ
ลงทะเบียนเรียน   ภาคการศึกษาท่ี  2/2562  จํานวน  3  คน  ดังนี้ 

1. รายละเอียดของรหัสวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนและขอเปลี่ยนเปนรหัสวิชาตามหลักสูตร              

ท่ีกําหนด 

ท่ี 
รหัสวิชาท่ีลงทะเบียนเรยีน ขอเปลี่ยนเปนรหัสวิชาตามหลักสตูรท่ีศึกษากําหนด 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
1 1413102-59 ภาษาเวียดนาม 2 3(2-2-5) 1413102-60 ภาษาเวียดนาม 2 3(2-2-5) 

 
2. รายละเอียดของนักศึกษาท่ีขอเปลี่ยนรหัสวิชาลงทะเบียนเรียนตามขอ 1 

ท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ผลการเรยีน 

1 60141540180 นางสาวบุษราคัม  สุระพล A 

2 60141540209 นางสาวพิมพชนก  ปดถาพิมพ A 

3 60141540456 นางสาวสุธิดา  โพติยะ D+ 
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ท้ังนี้   การแกไขเปลี่ยนแปลงการลทะเบียนเรียนดังกลาว   ไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารวิชาการประจําคณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี  8/2563  เม่ือวันท่ี  11  กันยายน  2563  เรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   และเห็นควรใหรองคณบดีฝายวิชาการกําชับประธานหลักสูตรในท่ี        
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร  เรื่องการลงทะเบียนเรียนโดยใหตรวจสอบรหัสเลมโครงสราง
หลักสูตร 
 

4.5  การพิจารณาปฏิทินสงเกรด  ประจาํภาคการศึกษาท่ี  1/2563   
      รองคณบดีฝายวิชาการ      เสนอท่ีประชุมพิจารณาปฏิทินสงเกรด  ประจําภาคการศึกษาท่ี    

1/2563  ซ่ึงตามปฏิทินการศึกษา  ปการศึกษา  2563  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดกําหนดใหคณะ/หลักสูตร  สง
เกรด  ประจําภาคการศึกษาท่ี  1/2563   ภายในวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2563   และจะประกาศใหนักศึกษาทราบ
ในวันท่ี  10   พฤศจิกายน  2563  นั้น   ดังนั้น  งานวิชาการจึงขอหารือกําหนดการสงเกรด  ประจําภาคการศึกษา
ท่ี  1/2563   ดังนี้  

- ภายในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563  หลักสูตรประชุมเพ่ือรับรองเกรด 
- วันท่ี  6  พฤศจกิายน  2563  เวลา  09.00 - 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

คณะเพ่ือรับรองเกรด 
- วันท่ี  6  พฤศจกิายน  2563  เวลา  13.00 - 16.00 น.  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ  

เพ่ือรับรองเกรด 
- วันท่ี  9  พฤศจกิายน  2563  คณะสงเกรดไปใหกองบริการการศึกษา 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  
 

4.6  การพิจารณาบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ –วิจัยสายมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

             รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา     เสนอท่ีประชุมพิจารณาบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดวยคณะมนุษยศาสตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปน
เจาภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายความรวมมือทางวิชาการ - วิจัยสายมนุษยศาสตร    ครั้งท่ี  
13  หัวขอ  “พลังแหงนวัตกรรมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (Innovation  Powered  by  Humanities  and 
Sciences)”  ในวันท่ี  17 - 18  กันยายน  2563   เพ่ือใหคณาจารย  นักวิชาการ  นิสิต  นักศึกษา  และบุคคลท่ัวไป   
รับรูและตระหนักถึงความสําคัญขององคความรู  ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ท่ีชวยขับเคลื่อนในการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ   รวมถึงไดนําเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณทางวิชาการในศาสตรสาขาท่ีเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    ดังนั้น   คณะ
มนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   จึงขอความอนุเคราะหจากคณบดีคณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   ในฐานะเครือขายความรวมมือทางวิชาการ – วิจัย  เพ่ือลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   บันทึกภาพนิ่งและบันทึกวิดีทัศนเพ่ือนําไปใชในประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือขายความรวมมือทางวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ครั้งท่ี  13 

    มติท่ีประชุม      เห็นชอบ  
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                     4.7  การพิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   

       รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา    เสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนการ            
ตีพิมพผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  เพ่ือใหการสงเสริมและพัฒนาการวิจัยของคณะศิลปศาสตร  อันเปนนโยบายและ
ภารกิจสําคัญของคณะท่ีมุงสนับสนุนบุคลากรใหผลิตงานวิจัย     เปนการสรางแรงจูงใจในการสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการและสอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพ     จึงขอแจงหลักเกณฑ    การจายคาตอบแทนการตีพิมพผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัย  เงินรายได  คณะศิลปศาสตร  พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

       1. การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ท่ีมีสิทธิ์ไดรับเงินสมนาคุณตองอยู                      
ภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังนี้ 

          1.1 การพิมพเผยแพรผลงานวิจัย พิมพผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ท่ีมีสิทธิ์ไดรับเงิน            
สมนาคุณ  ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
        1)  ไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีมีอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือ กลุม 2 หรือไดรับ
การพิมพ ในวารสารวิชาการท่ีอยู ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) รับรอง และมี impact factor หรืออยูในกลุม Quartile ท่ี 1 ถึง 4 ตามรายงาน 
SCImago Joural & Country Rank (SRJ) 
        2)  เปนผลงานวิจัยท่ีมีชื่อผูขอรับทุนเปนผูนิพนธหรือชื่อหลัก ซ่ึงระบุสังกัด เปน คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                      กรณีผลงานมีผูเขียนรวมกันมากกวาหนึ่งคน จะตองยื่นเอกสารหลักฐานแสดง
สัดสวนรอยละของการมีสวนรวมของผูเขียนรวม โดยผูเขียนชื่อแรกหรือผูรับผิดชอบบทความ ลงลายมือชื่อกํากับใน
เอกสารหลักฐานการแสดงสัดสวนรอยละอยางชัดเจน 
               3)  เปนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรในปการศึกษาท่ีใชในรายงานประกันคุณภาพ ป  
2563 – 2564   
             4)  ไมเปนผลงานท่ีปรากฏอยูในวิทยานิพนธ หรือผลงานท่ีถูกใชเพ่ือขอสําเร็จ
การศึกษาของผูรับทุน 
            5)  ไมเปนผลงานท่ีตีพิมพในวารสารท่ีจัดพิมพสืบเนื่องจากรายงานการประชุม
วิชาการใด ๆ 
        6)  ไมเปนผลงานท่ีเคยขอรับการสมนาคุณจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

1.2  การพิมพเผยแพรผลงานวิจัย พิมพผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ท่ีมีสิทธิไดรับ             
เงินสมนาคุณ ผลงานท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ระดับชาติท่ีอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 และ กลุม 
2 ใหไดรับเงินสมนาคุณในอัตราดังนี้  

 
รายการ 
คาใชจาย 

อัตรา 
ตอหนวย 

จํานวน 
หนวย 

หนวย 
นับ 

จํานวน 
ครั้ง 

งบประมาณ 
(บาท) 

คาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิชาการ/
ผลงานวิจัย ระดับนานาชาติและระดับชาติ 
TCI  กลุม 1  

2,500 6 ทุน 1 15,000 

คาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิชาการ/
ผลงานวิจัย  ระดับชาติ  TCI  2 

1,000 5 ทุน 1 5,000 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบและเห็นควรเพ่ิมจํานวนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิชาการ/
ผลงานวิจัย  ระดับชาติ  TCI  2  จาก  5  ทุน  เปน  10  ทุน  โดยขอใชงบประมาณกลางของคณะ 

 

4.8  การพิจารณาหลักเกณฑการใหทุนนําเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   

 รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา     เสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑการใหทุนนําเสนอ                                                            

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย  คณะศิลปศาสตร  พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

1. การไปนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีจะไดรับการสนับสนุน ตองมีลักษณะดังนี้ 

          1.1  นําเสนอในรูปแบบโปสเตอรหรือบรรยาย ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ท่ีจัดภายในประเทศหรือตางประเทศ และมี Peer Review  โดยผลงานท่ีไปนําเสนอตองไดรับการตีพิมพในรายงาน

การประชุมวิชาการ (Proceeding) ครั้งนั้นดวย                                                                                                          

          1.2  ผลงานท่ีไปนําเสนอตองมีชื่อผูขอรับทุนเปนชื่อแรก (First Author) หรือชื่อหลัก 

(Corresponding Author)  ซ่ึงระบุสังกัด (Affiliation)  เปน “คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ท้ังนี้ 

จะขอรับทุนไดเพียงหนึ่งผลงานเทานั้น 

                  1.3  ไมเปนผลงานท่ีปรากฏอยูในวิทยานิพนธ หรือผลงานท่ีถูกใชเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา

ของผูขอรับทุน 

      2. ผูขอรับทุนมีสิทธิเบิกจายคาเดินทาง คาท่ีพัก และเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

และเบิกจายคาลงทะเบียนและคาจัดทําโปสเตอรหรือเอกสารตามท่ีจายจริง ในอัตรา  ดังนี้                                                                             

           2.1  ใหเปนคาใชจายทุน   ไดแก  1. คายานพาหนะ  2. คาลงทะเบียน  3. คาท่ีพัก            

และ  4. คาเบี้ยเลี้ยง   โดยใชอัตราการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง     

   2.2  คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ขอรับทุน 

                      1)  เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันหรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจําในสังกัด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีผานการประเมินแลว     

       2)  เปนบุคลากรสายวิชาการ ประเภทขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

มหาวิทยาลัย หรือลูกจางชั่วคราว ซ่ึงมีสัญญาจางไมต่ํากวา 9 เดือน 

                3)  ไมเปนผูอยูในระหวางการลาศึกษาตอเต็มเวลา/ฝกอบรม /ดูงาน/ปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ เปนระยะเวลาตั้งแตหนึ่งภาคการศึกษา 

           4)  ไมอยูในระหวางถูกลงโทษวินัยหรือถูกสอบสวน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  
 

4.9  ประกาศผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย  เงินรายไดคณะศิลปศาสตร  ประจําป    
ประมาณ  2564   

      รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา        เสนอท่ีประชุมพิจารณาประกาศผลการพิจารณาขอเสนอ 
โครงการวิจัย  เงินรายไดคณะศิลปศาสตร  ประจาํปประมาณ  2564  ตามท่ีงานวิจัย  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เปดรับขอเสนอโครงการวิจัย  เงินรายไดคณะศิลปะศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป
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งบประมาณ  2564  นั้น  บัดนี้  กระบวนการพิจารณาไดเสร็จสิ้นแลว   จึงขอประกาศผลการคัดเลือกขอเสนอ
โครงการวิจัยท่ีสมควรไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย   เงินรายไดคณะศิลปศาสตร  ประจําปประมาณ  2564  ดังนี้ 
 

รายละเอียด แผน จํานวนโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน เสนออนุมัติ 
วิจัยท่ัวไป 

โครงการละ 
รวมท้ังส้ิน 

4 โครงการ 
20,000 บาท 
80,000 บาท 

11 โครงการ 
 

210,000 บาท 

11 โครงการ 
15,000 บาท 

165,000 บาท 
วิจัยชั้นเรียน 
โครงการละ 
รวมท้ังส้ิน 

3 โครงการ 
10,000 บาท 
30,000 บาท 

1 โครงการ 
 

10,000 บาท 

1 โครงการ 
10,000 บาท 
10,000 บาท 

วิจัยชุมชน 
โครงการละ 
รวมท้ังส้ิน 

3 โครงการ 
30,000 บาท 
90,000 บาท 

1 โครงการ 
 

30,000 บาท 

1 โครงการ 
25,000 บาท 
25,000 บาท 

ทุนสวนตัว - 2 โครงการ อนุมัติ 
 200,000 250,000 200,000 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 
4.10  รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ     

(EdPEx) ปการศึกษา  2562 
        ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการ          

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ  (EdPEx)  ปการศึกษา  2562  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)  
คณะศิลปศาสตร  ในวันท่ี  15 - 16  ตุลาคม  2563   ซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะสงรายงานผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)  ปการศึกษา  2562  กอนการประเมิน  20-30  วัน 
นั้น  ในการนี้  งานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปศาสตร  จึงขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ  (EdPEx)  ปการศึกษา  2562  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ และใหงานประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 
และปรับปรุงแกไขขอมูลใหถูกตอง 

 
ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

  -ไมมี-   
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  แผนยุทธศาสตรคณะศิลปศาสตร                                 

               รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา    เสนอท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร  
คณะศิลปศาสตร   ซ่ึงจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี  7-9  ตุลาคม  2563   ณ   คณะศิลปศาสตร   และโรงแรมยูเพลส  
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท้ังนี้  กิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการนับคะแนนประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนในสวน
ของการเขารวมกิจกรรมของคณะ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ    

 

เลิกประชุมเวลา    12.00  น. 
 
 
 
 

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

 
 
 

              ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว      ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี  9/2563   เม่ือวันพุธท่ี  21  ตุลาคม  2563 
 
 
 

         (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร 

                                ประธานกรรมการ  
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