
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  2 / 2555 

วันศุกร์ที่  10  กุมภาพันธ์  2555   เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้อง  LA  316   ชั้น  3   อาคารปฏิบติัการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

3.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 

4.  นายทรงพล   อินทเศียร    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

5.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

6.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหนา้สาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

7.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

8.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

9.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ติดราชการ 

2.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  ลากิจ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ   อิฐรัตน์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

6.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

7.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

8.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ   อาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 

9.  นายปริวรรต  สมนึก    อาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 

10.  นายพุทธราช  มาสงค ์   อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

11.  นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน ์  อาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 

12.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา    14.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์     คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี้ 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 รายงานความคืบหน้าการขอรับการสนับสนนุงบประมาณเพื่อปรบัปรุงอาคารโรงอาหารคณะศลิปศาสตร ์  
   ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็น 

จํานวนเงิน  112,500  บาท  จากเงินรายได้ค่าเช่าพ้ืนที่โรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ทีท่างโครงการจัดต้ังสํานักบริหาร 

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็นผู้เก็บค่าเช่า เพื่อนํามาปรับปรุงอาคารโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์นั้น  โครงการจัดต้ัง 

สํานักบริหารทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์  ได้รายงานความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ว่าปัจจุบัน 

โครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์    กําลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและดําเนินการ 

ปรับปรุงรูปแบบการเช่าพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย ฯ ทั้งระบบ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการจัดหารายได้หรือ 

ผลประโยชน์จากที่ดิน   ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ครอบครองดูแลหรือใช้ประโยชน์   ทั้งนี้   การปรับปรุงอาคารโรงอาหาร 

คณะศิลปศาสตร์  จะอยู่ในแผนการปรับปรุงดังกล่าว 
 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.2  แนวปฏิบัติและอํานาจในการจัดทาํสัญญาเช่าพีน้ที่นอกโรงอาหารกลาง   
   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าโครงการจัดต้ังสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้แจ้ง 

แนวปฏิบัติและอํานาจในการจัดทําสัญญาเช่าพ้ีนที่นอกโรงอาหารกลาง  ว่าสํานักบริหารทรัพย์สิน ฯ  เป็นผู้จัดทํา 

สัญญาเช่าต่าง ๆ  โดยผ่านโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย  ในการจัดทําสัญญาเช่าเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3 ขอส่งรายงานความก้าวหนา้การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพนูความรูท้างวชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบลูย์กุล 

  ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบูลย์กุล  ซึง่ได้รับอนุมัติ 

ให้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2554  ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2555  ได้ส่ง 

รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแล้ว 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4  การรับรองคุณวุฒิหลกัสูตรของคณะศิลปศาสตร ์
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงาน ก.พ.  ได้รับรองคุณวุฒิ
หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ จํานวน  11  หลักสูตร  รายละเอียดดังนี้ 

 

ลําดบั หลักสูตร ปีการศกึษาท่ี
เริ่มใช้ 

รับทราบ/เห็นชอบ หมายเหต ุ

1 วิชาโทการพัฒนาสังคมกบัการบรหิารงานยุติธรรม 2553 16  มิถุนายน 2553 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2552 

2 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และการ
พัฒนา 

2553 16  มิถุนายน 2553 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2552 

3 ศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาการพฒันาสังคม 2553 11  มิถุนายน 2553 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2552 

4 ศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์ 2553 11  มิถุนายน  2553 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2552 

5 ศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 2554 8  เมษายน  2554 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 

6 ศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 2554 8  เมษายน  2554 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 

7 ศิลปศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

2554 8  เมษายน  2554 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553   (เดิม 
ศศ.บ.  สาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีเวียดนาม) 

8 หลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว 2554 8  เมษายน  2554 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 

9 หลักสูตรวิชาโทภาษาไทยและการสือ่สาร 2554 8  เมษายน  2554 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 

10 หลักสูตรวิชาโทภาษาจีนและการสือ่สาร 2554 8  เมษายน  2554 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 

11 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

2554 27  เมษายน  2554 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

1.5  นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปีการศึกษา  2555   
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่ารัฐบาลไทย  โดยสํานักงานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)  ได้ใหทุ้นการศึกษาประจําปีการศึกษา  2555   แก่นักศึกษาจาก
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวนทั้งสิน้ 
9 คน  ในจํานวนนี้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา  จํานวน  2  
คน   ได้แก่  Mr. Aiyako  Kandasak   และ  Ms. Latdavanh  Tounalom  โดยได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 2  
ปีการศึกษา  ต้ังแต่วันที่  12  มกราคม  2555  ถึงวันที ่ 31  พฤษภาคม  2557 
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6  การรับครูอาสาสมคัรเพื่อสอนภาษาอังกฤษ  ประจําปีการศึกษา  2555 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย   

ได้สํารวจข้อมูลความต้องการการอบรมภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  และช่วยสอนรายวิชา 

ภาษาอังกฤษ  ให้แก่คณะต่าง ๆ  เพื่อเป็นการดําเนินการตามแผนของโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานีและ University of Hawaii at Manoa  (UBU-UH Project)  ประจําปีการศึกษา  2555  นั้น  ผลปรากฏ 

ว่าจํานวนผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมจากคณะต่าง ๆ   มจีํานวนน้อย   ดังนั้น    มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถดําเนินการ 

จัดทําโครงการความร่วมมือดังกล่าว ในปีการศึกษา  2555  ได้  แต่อย่างไรก็ตาม  งานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ ได้แจ้ง 

งานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  และ  Prof. Richard  Day  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวของ University  of  

 Hawaii at Manoa  ว่าจะขอรับนักศึกษา  2  คน  เพื่อมาช่วยสอนในรายวิชา 1421 210  Oral  Communication 1 

ให้แก่นักศกึษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ในภาคการศึกษา  1/2555  โดยคณะศิลปศาสตร์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน 

ของที่พัก และเอกสารประกอบการสอน พร้อมจัดหาห้องทํางานและจักรยานให้แก่นักศึกษา ในระหว่างที่มาทําการสอน 

ที่คณะ  ในเบื้องต้น  Prof. Richard  Day   ได้แจ้งมาแล้วว่านักศึกษาที่จะมาช่วยทําการสอนคือ  Mr.Brandon  

Nabrasaki  และ  Mr.Michael  Nabrasaki  ทั้งนี้  งานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  จะได้ประสานกับนักศึกษาทั้ง   

2  คน  เกี่ยวกับรายละเอียดการสอน  แผนการเดินทางและอื่น ๆ ต่อไป   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 

1.7  การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซยีนประจําปี 2555  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษาได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาไทยและอาเซียนขึ้น    เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็น 

ประชาคมอาเซียน  เพื่อพัฒนานักศึกษาไทยให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาค  และส่งเสริมการถ่าย 

โอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย    รวมทั้งใชก้ารศึกษานําไปสู่การกระชับสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก 

อาเซียน  ดังนั้น   จึงได้มีการจัดสรรทุนให้นกัศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งรัฐและเอกชน    ไปศึกษาใน 

สาขาวิชาต่าง ๆ  ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  เป็นระยะเวลา  1  ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน  4   

เดือน    และถา่ยโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทย   โดยมีเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วม 

โครงการ  ดังนี้   
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1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีที่  2  ขึ้นไป  จากสถาบัน 

อุดมศึกษาไทยและมีสญัชาติไทย 

   2.  ผูส้มัครเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพในประเทศสมาชิก 

อาเซียนอย่างน้อย  2  รายวิชา  และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดอย่างน้อย  6  หน่วยกิต   

โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครไปศึกษาได้ทุกสาขาวิชาแต่ต้องสัมพันธ์กับวิชาเอกหรือโทที่ศึกษาอยู่ 

   3.  ผูส้มัครเข้าร่วมโครงการต้องไม่อยู่ระหว่างรับทุนหรือสมัครรับทุน ณ  ต่างประเทศจากแหล่งอื่น 

   4.  การพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการจะดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและดําเนินโครงการ 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน  โดยพิจารณาจากผู้สมัครทีม่ีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน 

   ทั้งนี้  งานวิชาการคณะได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าวลงเว็บไซต์คณะ และสําเนาให้ประธาน 

หลักสูตรทุกหลักสูตรเรียบรอ้ยแล้ว  ซึ่งคณะจะต้องพิจารณาคัดเลือกผูท้ี่มีคณุสมบัติเหมาะสม  ไม่เกิน  5  คน  สง่ไป 

ยังงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  ภายในวันที่  16  มีนาคม  2555   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.8  คํารบัรองการปฏิบัติราชการ  มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555    
   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบว่างานประกันคุณภาพ ฯ มหาวิทยาลัย   

ได้ส่งคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555    ซึ่งอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ทําคํารับรองกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให ้

เกิดผลงานที่ดี  ตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด  ใชส้ําหรับระยะเวลา  1  ปี  ต้ังแต่วันที่  1 ตุลาคม   

2554   ถึงวันที่  30 กันยายน  2555 
 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.9  รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตและความพึงพอใจของนิสตินักศึกษา   ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2554    
  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา      แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานการสํารวจความ 

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554   ซึ่งสํานักงานสถิติ 

แห่งชาติ  และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ได้ร่วมกันจัดทํารายงานดังกล่าว   ดังนั้น  งานประกัน 

คุณภาพ ฯ  มหาวิทยาลัย  จงึได้ส่งรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ฯ  มายังคณะต่าง ๆ  เพื่อ 

รับทราบ  นําไปปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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1.10  การเปลี่ยนแปลงคู่มือและเกณฑ์การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศกึษา  
ฉบับสถานศึกษา  (แก้ไขเพิ่มเติมเดือนพฤศจิกายน  2554)       
  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ได้มีการแก้ไขปรับปรงุคู่มือและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (พ.ศ.
2554-2558)  ระดับอุดมศึกษา  ฉบับสถานศึกษา  (แก้ไขเพิ่มเติมเดือนพฤศจิกายน  2554)  ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของ สมศ.  เมือ่วันที่  6  มกราคม  2555  โดยมีการเพิ่มเติมนิยามความหมาย  และปรบัแก้ไขเกณฑ์การประเมินในบาง
ตัวบ่งชี้   ทั้งนี้  งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ   ได้สาํเนาแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา     ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตร   และงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตัวบ่งชี้แล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

1.11  การขออนุมัติซ่อมแซมลิฟต์   
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้ให้บริษัท โคเน่ จํากัด (มหาชน)  เป็นผูดู้แลระบบ 

ลิฟต์และตรวจสอบการใช้งานของลิฟต์ตามระยะเวลาที่กําหนด  นั้น  ทางบริษัทได้ทําการตรวจสอบลิฟต์เมื่อเดือน 

มกราคม  2555  ปรากฏว่า  ลูกปืนมอเตอร์ขับลิฟต์  เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่  โดย 

ค่าใช้จ่ายประมาณ  107,000  บาท   เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  จึงได้อนุมัติให้ซ่อมแซมตามรายการ 

ดังกล่าวและขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าคณะจะมีการซอ่มแซมลิฟต์ต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.12  การใชจ้่ายงบประมาณโครงการวิจยั คณะศิลปศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่   คณะศิลปศาสตร์   ได้ 

กําหนดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัย  คณะศลิปศาสตร์    โดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์    มาต้ังแต่ 

ปีงบประมาณ  2547  นั้น     เนื่องจาก  ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ได้มีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

โครงการวิจัย  คณะศิลปศาสตร์  จากเงินรายได้คณะ   มาเป็นงบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

บัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์  ดังนั้น  โครงการวิจัย คณะศิลปศาสตร์  ต้ังแต่ปีงบประมาณ  2555  เป็นต้นไป  จะใช ้

งบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑติ  คณะศิลปศาสตร์ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม     
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   ครั้งที่  1 / 2555   
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  1/2555   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  
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ครั้งที่  1 / 2555   
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

3.1  สรุปแบบประเมนิตนเองและประเมนิการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์   
                    ประธาน    แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปผลแบบประเมินตนเองและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบกับข้อเสนอแนะ 
                      

3.2  คุณสมบติัและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถด้านนักกีฬา  เข้าศกึษาคณะศลิปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 

คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  11/2554   เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2554    มีมติว่าคณะควรจะมีการรับนักศึกษาโควตา 

นักกีฬา  โดยให้สาขาวิชามนุษยศาสตร์เสนอคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถด้านนักกีฬา   

เข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์   มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีนั้น   ในการนี้   จงึขอเสนอคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก 

ดังกล่าว   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าเนื่องจากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผู้บริหารคณะ  ทางผู้บริหารชุดใหม่
ประสงค์จะเชิญอาจารย์กลุ่มพลศึกษามาปรกึษาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง  จึงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารชุดใหม ่

 

3.3  การจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศกึษา คณะศิลปศาสตร ์    
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบผลการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เครอืข่าย 

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับนักศึกษา  จัดเมื่อวันที่  30  มกราคม  2555  เวลา 08.30 – 16.30 น  ณ  ห้องประชุม 

ดอกจาน  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   มหาวิทยาลัยทีเ่ข้าร่วมโครงการ   ได้แก่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ส่วนคณะต่าง ๆ   ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  คณะรฐัศาสตร์   

คณะนิติศาสตร์  คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ  และคณะบริหารศาสตร์  การดําเนินงานดังกล่าวประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายร่วมกัน 

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว  คณะยังมีโครงการเตรยีมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉมินิเทศ ดอกจาน 

ช่อที่ 12  ในวนัที่  24  กุมภาพันธ์ 2555  ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กรรมการทุกท่านทราบ  
 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การกําหนดแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบโปรแกรม  UBUFMIS   
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      ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี    ได้กําหนดให้นําระบบ
โปรแกรม  UBUFMIS  มาใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ  การเงิน  บัญชี  และพัสดุ  กับทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  เป็นต้นมานั้น  เนื่องจากการนําเข้าข้อมูลในระบบ
โปรแกรมจําเป็นต้องระบุรหัสแผนงาน / โครงการให้ถูกต้องตรงแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติทุกแหล่งเงินได้แก่  
เงินงบประมาณแผ่นดิน  หรือเงนิงบประมาณเงินรายได้ หรือเงินงบประมาณเงินกองทุน  เป็นต้น เพื่อให้การระบุรหัส
แผนงาน / โครงการของเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการจัดซื้อ / จัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรง
ตามแผนงบประมาณรายจ่าย  งานการเงิน  งานแผน  และงานพัสดุ  จึงขอเสนอให้การเสนอเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดซื้อ / จัดจ้างทุกรายการ  ต้องผ่านการตรวจสอบหรือระบุรหัสแผนงาน / โครงการจากงานแผน
ของคณะ ก่อน  

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

4.2   การขอความร่วมมือสนับสนนุโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  ประจําปี  2555  
   ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการยกย่อง 

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  ประจําปี  2555  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้อนุมัติให้กลุม่ทํานุ 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  โดยดําเนินการคัดเลือกผู้มผีลงานดีเด่นทาง 

วัฒนธรรม  ประจําปี 2555  แยกเป็น  6  สาขาวิชา  ดังนี้ 

1. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. สาขาศิลปะ 
3. สาขาคหกรรมศาสตร์ 
4. สาขากีฬาและนันทนาการ 
5. สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. สาขาส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม    
กําหนดให้เสนอชื่อภายในวันที่  29  กุมภาพันธ์  2555   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้สาขาต่างๆเสนอชื่อมายังคณะภายในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2555 
 

4.3  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดโครงการ/กิจกรรม/การฝึกอบรมสําหรบัคนพกิาร   
ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจดัโครงการ/กิจกรรม/การ 

ฝึกอบรมสําหรบัคนพิการ  ซึ่งโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่   ได้สํารวจจํานวนคนพิการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

และคํานวณอัตราส่วนที่ต้องจ้างงานคนพิการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามอัตราส่วนที่กระทรวงแรงงานกําหนด 

ผลการสํารวจพบว่ามหาวิทยาลัยมีคนพิการที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  จํานวน  3  คน  ซึง่ตามอัตราส่วนที่กําหนดต้องรับ 

คนพิการเข้าปฏิบัติงาน  จํานวน  12  คน ดังนั้น  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 1/2555  เมือ่ 

วันที่  17  มกราคม  2555  จึงมีมติเห็นชอบให้โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่สํารวจข้อมูลจากคณะ   ว่ามีภาระงาน 
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ใดบ้างที่หน่วยงานจะจ้างคนพิการเข้ามาทํางานได้  หรือการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหรือการอบรมระยะสั้นสําหรับ 

คนพิการ หรือจัดสถานที่ให้คนพิการจําหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้  ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ได้แจ้งเรื่องการจัด
สถานที่เพื่อใหค้นพิการจําหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาสถานที่และแนวปฏิบัติ เพื่อรวบรวมส่ง
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติต่อไป  

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบและจะมีการพิจารณาเรื่องสถานที่และแนวปฏบัิติอีกครั้งใน
การประชุมกรรมการคณะครัง้ต่อไป 
 

4.4   ผลการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมนิผลงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อต่อสญัญาจ้าง / เพิ่ม
ค่าจ้าง / เลื่อนเงนิเดือนสาํหรับอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์   
  ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานและพฤติกรรม 

การปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง / เพิ่มค่าจ้าง / เลื่อนเงินเดือนสําหรับอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 

26  ธันวาคม  2554  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทําเป็นรูปเล่ม  โดยคณบดีท่านใหม่จะตรวจสอบอีกครั้ง 

ก่อนส่งให้อาจารย์ทุกท่าน 
 

4.5   การอบรมหลักสูตร  “คณบดเีพื่อการเปลี่ยนแปลง (Deans For Change : DFC)”  รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)  
  ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเข้าร่วมหลักสูตร  “คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Deans For 

 Change : DFC)  รุ่น 1  (เพิม่เติม)   ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ   เพื่อเป็นการสร้างความรู้    ความเข้าใจ   

ตลอดจนทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ  ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยค่าลงทะเบียน   คนละ   

250,000  บาท  ซึ่งสถาบันคลังสมองของชาติได้ส่งรายละเอียดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว  มายังมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม   

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติไม่เสนอชื่อ 

 

4.6  การขอเทียบโอนรายวชิาที่เคยศึกษา    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาที่เคย 

ศึกษา  ซึ่งนายกําพล  พรนิยมสิริ  นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ขอเทียบโอนรายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น   

โดยได้เกรด  C+  ซึ่งการขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
  

4.7  ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเชิญให้กับอาสาสมคัรชาวจีน   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการออกหนังสือเชิญให้กับ 
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อาสาสมัครชาวจีน  ตามท่ี  สํานักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮ่ันป้าน)  ได้มีหนังสือผ่าน สกอ. เพื่อสํารวจ 

ความต้องการรับอาสาสมัครชาวจีนเพื่อมาสอนในปีการศกึษา  2555  ต้ังแต่วันที่  1  มิถุนายน  2555 – 31  มีนาคม   

2556  นั้น  หลักสูตรภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์  ได้แสดงความจํานงขอรับอาสาสมัครชาวจีน  จํานวน  1  คน  ในการ 

นี้  Ms.Zhang Yingchun อาสาสมัครชาวจีน ซึ่งปฏิบัติงานที่คณะบริหารศาสตร์  จะหมดสัญญาในเดือนมีนาคม  2555   

มีความประสงค์จะต่อสัญญากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์  โดยได้แสดงความจํานง 

ต่อสัญญากับฮ่ันป้านแล้ว  เนือ่งจากในปีที่ผ่านมา  คณะศลิปศาสตร์  ได้ขอรับอาสาสมัครชาวจีนเช่นกัน  แต่คณุสมบัติ 

ไม่ตรงตามที่คณะต้องการ  สกอ. จึงไม่ได้ส่งอาสาสมัครมาให้คณะ  ดังนั้น   จึงขอเสนอให้พิจารณารับ  Ms.Zhang   

Yingchun  และออกหนังสือเชิญบุคคลดังกล่าว  เพื่อยื่นต่อสัญญากับฮ่ันป้าน  ด้วยคณุสมบัติ ดังนี้   

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ   

2. มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาไทยมาแล้ว 1 ปี   

3. คุ้นเคยและยินดีมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

4. คณะจ่ายเงินเดือนเพียง เดือนละ 10,000 บาท  และจัดที่พักให้ (แนวปฏิบัติคือจัดให้พักห้องรับรอง 

แฟลต 5)   

5.  ปีการศึกษา  2555  หลักสูตรภาษาจีนไม่มีอาจารย์เจ้าของภาษา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์  ทําหนงัสือแจ้งสํานัก 

งานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ  (ฮ่ันป้าน)  ว่ายินดีรับ  Ms.Zhang  Yingchun    เป็นครูอาสาสมัครชาวจีน  

เพื่อปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์  ในปีการศึกษา  2555  
 

4.8  ขออนุมัติโครงการในหลักสูตร/รายวชิา   งบประมาณเกนิ  20,000  บาท  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการในหลักสูตร/ 

รายวิชา งบประมาณเกิน  20,000  บาท  ภาคการศึกษา  2/2554  จํานวน  1  โครงการ  ดังนี้ 

 

ชื่อโครงการ   ผู้รับผิดชอบ วันจัดโครงการ งบประมาณ  

(บาท) 

1. โครงการพัฒนาศกัยภาพแกนนํานักศึกษาหลักสูตร 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

 

นางธิราพร  ศรีบุญยงค์ 

  

26-30  มี.ค  2555 84,880 

 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณ  84,880  บาท  โดยขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 

พิจารณาปรับลดจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ   และเพิ่มค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
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4.9  ขออนุมัติขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตําแหน่งอาจารยส์าขาภาษาไทย 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลารับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   เงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์สาขาภาษาไทย    เพื่อแทนตําแหน่งของนาง 

จันทิมา  อังคพณิชกิจ   แต่เนื่องจากมีผู้สมัครเพียง  1  คน  และผู้สมัครดังกล่าวคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  ดังนั้น  

จึงขออนุมัติขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่  30  เมษายน  2555 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่ขยายเวลาการรับสมัคร  เนื่องจากผู้บริหารชุดใหม่จะปรึกษาเรื่อง
ดังกล่าวกับอาจารย์ในหลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสารอีกครั้ง 

  

 

เลิกประชุมเวลา    18.30  น. 
 
 

     


