
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
 ครั้งที่  11 / 2554 

  วันศุกร์ที่  9  ธันวาคม  2554   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 

 
 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร      ประธาน 

2.  นายทรงพล   อินทเศียร    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

3.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ   
4.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

5.  นายศุภฤกษ์   ชัยรัตน ์   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

6.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

7.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ติดราชการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ลากิจ 

3.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ลากิจ 

4.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  ติดราชการ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์      รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.   นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการความรู้ 

4.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    10.00  น.  
  เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์     คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
ติดราชการไม่สามารถเข้าประชุมได้    จึงมอบหมายให้   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข    เป็นประธาน
กรรมการแทน   โดยได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี ้
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 คําสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายราชการ 
   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ได้รับมอบหมาย
จากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   ให้แจ้งทีป่ระชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้จัดทํา   คําสั่งคณะกรรมการ
บริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายราชการ   โดยใหม้ผีลต้ังแต่วันที่ 10  พฤศจิกายน  2554    เพือ่ให้การบริหาร
และการจัดการลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายราชการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551   เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด  ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายหรือ
เงินนอกงบประมาณ   ตามท่ีได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจสั่งจ่าย  การเบิกจ่ายเงินยืม  การส่งหลักฐานการจ่ายหรือเงิน
เหลือจ่ายที่ยืม  กองคลังต้องเรียกให้ชดใช้เงินยืมภายใน  30  วัน  โดยนบัถัดจากวันครบกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญายืม
เงิน  และวันสิน้สุดโครงการเป็นเกณฑ์   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.2    ผลการประชุมเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
   นายมิตต   ทรพัย์ผุด   ผู้แทนคณาจารย์   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการประชุมเกณฑ์การ 

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2554  ณ  ห้องประชุม 

ศรีเมืองใหม่  อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)  ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน  ทั้งนี้  ที ่

ประชุมได้มีการสอบถามวิธีการประเมิน ฯ จากคณะต่าง ๆ  และแจ้งว่าขอให้ดําเนินการตามเกณฑ์ของคณะไปพลาง
ก่อน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.3 การจัดทําบนัทึกข้อตกลงระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กับคณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร   

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ประสานงานเพื่อจะ 

ขอทําความร่วมมือเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา  กับคณะศลิปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในช่วงปลายเดือน 

มกราคม  2555    ในการนี้   จึงได้ประสานงานกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการ  และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา 

นักศึกษา  เพื่อให้ติดต่อกับคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.4  การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม   เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
7  รอบ 5 ธันวาคม  2554  

 รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ได้รับมอบหมาย 
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จากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     ให้แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ   

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี    ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมศาสนาและจรยิธรรม    ในคณะกรรมการ 

เอกลักษณ์ของชาติ      ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสรมิศาสนาและจรยิธรรมเป็นกรณีพิเศษใน 

สถานศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิ 

พระชนมพรรษา  7 รอบ  5  ธันวาคม  2554  พร้อมทั้งรายงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก 

ให้เป็นหน่วยงานที่รายงานผลการจัดกิจกรรมดีเด่น  และรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานกรรมการเอกลักษณ ์

ของชาติ   ภายในวันที่  31  มกราคม  2555   

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และขอให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินงานต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม     
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   ครั้งที่  10 / 2554   
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  10 / 
2554   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้ง
ที่  10 / 2554   
 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   วาระพเิศษ / 2554   เมื่อวันที่  21   
พฤศจิกายน  2554 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ / 
2554   เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2554 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   
วาระพิเศษ / 2554   เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายยน  2554 

 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  
3.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ประจําภาคการศึกษา 1/2554   

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์  ประจําภาคการศึกษา 1/2554  และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ลงในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว ส่วนการ 

ตอบข้อคําถามในประเด็นต่าง ๆ  จะดําเนินการในลําดับต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
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3.2  การแข่งขันโบวล์ิ่งเพื่อการกุศล 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา    แจ้งที่ประชมุทราบว่าตามที่สมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล  เมื่อวันที่  27  พฤศจกิายน  2554  ณ  TCity Bowl   

ช้ัน  4  ศูนย์การค้า CITY MALL (ตึกสุนีย์)  นั้น  งานกิจการนักศึกษาได้ประชาสัมพันธ์การแข่งขันดังกล่าวให้ศิษย์เก่า 

รับทราบแล้วไม่มีผู้สนใจเข้ารว่มการแข่งขัน ฯ  ดังนั้น  คณะจึงได้สนับสนุนการแข่งขัน ฯ  เป็นจํานวน  2,000  บาท 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  โครงการในรายวิชา / หลักสูตร  งบประมาณเกิน 20,000  บาท                     
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ / 2554  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2554  ได้มติอนุมัติโครงการพี่ติวน้อง  และ 

โครงการรับขวัญบัณฑิตวันครสิต์มาส  โดยให้เปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบโครงการเป็นอาจารย์  นั้น  ผู้เกี่ยวข้องได้ดําเนินการ 

เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการแล้ว   ดังนี้   นางสาวสุรัชดา  คนึงเพียร  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพี่ติวน้อง   และนางสาว 

จิรายุ  สินศริิ  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรับขวัญบัณฑิตวันคริสต์มาส 
                   มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การขอเชิญเขา้เฝ้าทลูเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล   
      ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเชิญเข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ   ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล  

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดําเนินในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

 ในวันอังคารที่  20  ธันวาคม  2554  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งผู้เขา้เฝ้าทูลเกล้า ฯ  

ถวายเงิน  จะได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึก  ณ มณฑลพิธี 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติยังไม่ทูลเกล้า ฯ  ถวายเงิน  และฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าเฝ้า 

ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน ต่อไป 

     
4.2  การพิจารณาทบทวนเกณฑ์การอนุมติัค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความ   

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ได้รับมอบหมาย 

จากรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนเกณฑ์การอนุมัติค่าตอบแทน  

ตีพิมพ์บทความ  ของนายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์  และ  Mr.Takahashi  Katsuyuki  ซึ่งได้ไปนําเสนอบทความวิชาการ  ใน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ   เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย  ครั้งที่  4  เมื่อเดือนตุลาคม  2553    ซึ่งนาย 

ศุภฤกษ์  ชัยรตัน์    ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการนําเสนอบทความวิชาการดังกล่าว    ไม่ได้รับอนุมัติค่าตอบแทนด้วย 

บทความดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในลักษณะเอกสารหลังการประชุม  (Proceeding)  มิได้ตีพิมพ์ในลักษณะวารสาร 
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ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์   เรื่อง  การขออนุมัติค่าตอบแทนตีพิมพ์บทความ   ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2554    

นั้น    เนื่องจากเอกสารหลังการประชุมดังกล่าวเป็นเอกสารระดับชาติของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาทั่วประเทศ    ซึ่งม ี

กระบวนการพิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองในเบื้องต้นโดยเกณฑ์  ผ่าน/ไม่ผ่าน  และได้มีการเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 

ภายนอกเพื่อพิจารณา / ปรับแก้ไข อีกครั้ง  ภายหลังการนําเสนอบทความฉบับเต็ม (Full Paper)  โดยได้มีการนําไป 

เผยแพร่ยังทุกมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ  ทั่วประเทศ  ดังนั้น  เอกสารหลังการประชุมดังกล่าวจึงควรได้รับการ 

พิจารณาในเรื่องของมาตรฐานและกระบวนการคัดกรองโดยผู้เช่ียวชาญในลักษณะเดียวกับวารสาร 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ   เนื่องจากเป็นเอกสาร  Proceeding    ไม่ใช่บทความ 

วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารตามประกาศ 
 

4.3  ขออนุมัติโครงการในรายวิชา / หลักสูตร  งบประมาณเกิน 20,000  บาท 

   ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการในรายวิชา / หลักสูตร  งบประมาณเกิน 
20,000  บาท  จํานวน  1  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 

 

ช่ือโครงการ  (เดือนที่จัด) ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพ 

ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว  (มกราคม  2555) 

น.ส.นวทิวา  พลทม 41,880 

 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  โดยหากในกิจกรรมของโครงการมีการให้ศิษย์เก่าเป็นวิทยากร   

ขอให้หัวหน้าโครงการ  เพิ่มรายละเอียดในความสําคัญของโครงการว่า “เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า” 

 
4.4  การขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อประเมินคุณภาพหนังสอืตุ้มโฮมบุญคณูลาน ตํานานคนปลูกข้าว   
   ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพหนังสือ
ตุ้มโฮมบุญคูณลาน  ตํานานคนปลูกข้าว  ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์  ได้จัดทําหนังสือดังกล่าวเพื่อใช้ในการค้นคว้าศึกษา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการจัดทําบุญคูณลานตามประเพณีที่ถูกต้อง  จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
คณะศิลปศาสตร์  จํานวน  3  ท่าน  เพื่อพิจารณาประเมินหนังสือดังกล่าว  เพื่อปรับแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3  ท่าน  ได้แก่  นาง
เนตรดาว  เถาถวิล    นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา   และผูช่้วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข 

 

4.5  การพิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์     
   ประธาน    หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทําแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 

ศิลปศาสตร์  โดยนําแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มาประกอบการพิจารณาร่วมกับแบบ 
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ประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร ์ (ฉบับเดิม) 
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ตามรูปแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย 

โดยให้ปรับข้อคําถามให้เป็นไปตามการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร์    โดยมอบหมายให้คุณฐิตินันท์   ภูนิคม   

ดําเนินการและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   
5.1  การพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน 
                    ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ซึ่ง
คณะได้นํามาพิจารณาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีเรียบร้อยแล้ว  ในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  
ครั้งที่  8/2554  แต่แนวปฏิบัติดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น  ดังนั้น  จึงขอให้กรรมการประจําคณะพิจารณา
เพิ่มเติม 
                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้กรรมการประจําคณะทุกท่าน  นําไปพิจารณาหากมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม  ขอให้แจ้งที่คุณฐิตินันท์  ภูนิคม  ภายในวันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  2554    
 

5.2  การเปิดรบันักศึกษาโควตานักกีฬา 
                    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาโควตานักกีฬา  ซึ่งที่
ประชุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์  มีมติว่าควรหารือคณะเกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาโดยโควตานักกีฬา 
                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการว่าคณะควรจะมีการรับนักศึกษาโดยโควตานักกีฬา  
โดยให้สาขาวิชามนุษยศาสตร์ดําเนินการเสนอเรื่องมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
เลิกประชุมเวลา    12.10  น. 
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