
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  5 / 2555 

วันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม  2555   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   กรรมการ 

3.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

6.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก      กรรมการ 

8.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

11.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

12.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายปริวรรต  สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
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1.1  ประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับเงินเดอืนและความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเงินเดือนและ 

ความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

  1.  เรื่อง ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ
ตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2555   

  2.  เรื่อง การกาํหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 

  3.  เรื่อง การกาํหนดชื่อตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 

  4.  เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ.2555 

  5.  เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2555 

  6.  เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 

  7.  เรื่อง การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งตามประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง 
พ.ศ.2555 

  ทั้งนี้  งานบุคคลได้ดําเนินการนําประกาศมหาวิทยาลัย ทั้ง  7  ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น  ประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์ของคณะแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.2 แนวทางการบริหารลูกหนีเ้งนิยืมทดรองราชการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบงานการเงินคณะ  ได้แจ้งผลการประชุมหารือแนวทางการ 

บริหารลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ  จากการประชุม  เมือ่วันที่  25  เมษายน  2555  ณ   ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร   

สํานักงานอธิการบดีหลังใหม ่ โดยมีประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข  ดังนี้ 

 

ประเด็นปัญหา แนวทางการดําเนินงาน  ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
1. มีเอกสารอนุมัติหลักการในช่วงระยะเวลา
ดําเนินการแต่ยังไม่ได้อนุมัติเบิกจ่ายทําให้
ล่วงเลยระยะเวลาการดําเนินงาน 

1. จะขยายเวลาในการส่งใช้ใบสําคัญได้
หรือไม่ ใครมีอํานาจอนุมัติ (ภายในกรอบ
เวลาท่ีกําหนด....) 

- โครงการจัดต้ังกองส่งเสริมการ
วิจัย ดําเนินการขออนุมัติขยาย
เวลานําส่งรายงานทางการเงิน ต่อ
อธิการบดีเพื่อให้คณะฯนําไป
ดําเนินการขั้นต่อไป 

2. ไม่มีเอกสารขออนุมัติหลักการ/ไม่มี
เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน(รวมถึงค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/แนวปฏิบัติของ
โครงการวิจัยด้วย) 

1. ชอยกเว้นเอกสารขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ (ใบสีชมพู) สําหรับการเดินทางไป
ราชการในประเทศ โดยให้ทําบันทึก
ข้อความชี้แจงเหตุ ท่ีไม่ได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอน พร้อมแนบรายงานการเดินทาง
และหลักฐานเสนอผู้มีอํานาจ 

- จากการหารือกับหน่วย
ตรวจสอบภายในไม่สามารถทํา
ตามแนวทางการดําเนินงานได้  
ต้องทําเอกสารให้ถูกต้องตาม
ระเบยีบราชการเพื่อให้การ
เบิกจ่ายโครงการเรียบร้อย  
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ประเด็นปัญหา แนวทางการดําเนินงาน  ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
 2. ไม่มีเอกสารขออนุมัติหลักการ/ไม่มี
เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน(รวมถึงค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/แนวปฏิบัติของ
โครงการวิจัยด้วย) 

2. ไม่ได้ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง แต่ซ้ือของ
ตามที่ได้อนุมัติกรอบงบประมาณใน
โครงการไว้แล้ว ให้ทําบันทึกข้อความ 
รับรองการจัดซ้ือจัดจ้าง แนบใบเสร็จรับเงิน 
ฯลฯ เสนอผู้มีอํานาจ 

  

  

- ซ้ือจ้างไม่ตรงตามรายการที่ขออนุมัติ/ซ้ือ
ของที่ไม่ระบุไว้ในโครงการ ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ต้องแก้ไขรายการซื้อจ้างให้ตรง
ตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ 

  

  

ให้ผู้บริหารชุดปัจจุบันลงนามอนุมัติเอกสาร
ต่างๆ แทนผู้บริหารชุดเดิม โดยลงนามใน
เวลาปัจจุบัน 

  
3. ผู้รับผิดชอบออกจากราชการ/โอนย้าย กองคลังทําหนังสือถึงอธิการบดี เพื่อ

ติดตามและหักเงินเดือน คืนให้ราชการ 
- ให้คณะฯแจ้งไปยังกองคลังว่า
ผู้รับผิดชอบท่านใดออกจาก
ราชการ แล้วกองคลังจะทํา
หนังสือติดตามทวงหนี้ 

4. ผู้รับผิดชอบเสียชีวิต 
ตรวจสอบหัวหน้าโครงการใหม่ ดําเนินการ
ต่อให้แล้วเสร็จ 

- หัวหน้าโครงการท่านใหม่เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

5. กรณีไม่ได้ดําเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่แจ้ง
สถานะ 

เสนออธิการบดีลงนามติดตามเพื่อทวงหนี้ 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป 

- กองคลังทําหนังสือติดตามทวง
หนี้ เสนออธิการลงนาม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

1.3 การรายงานความก้าวหน้าของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบูลย์กุล   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบูลย์กุล  

ได้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2554  ถึงวันที ่ 31  ตุลาคม  2555  นั้น   บุคคล 

ดังกล่าวได้ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่  2  ระหว่างวันที่ 1  กุมภาพันธ์  -  30  เมษายน  2555   โดยจัดทําผลงาน 

ทางวิชาการ  กีฬาลีลาศเพื่อการแข่งขันประเภทสแตนดาร์ด : จังหวะวอลท์ซ  ระดับขัน้เริ่มต้น  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4  หลักเกณฑ์ในการซ่อมบํารุงระบบถังบําบดัประจําอาคารของแต่ละคณะ  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานอาคารสถานที่  ได้นําเสนอ 

หลักเกณฑ์ในการซ่อมบํารุงระบบถังบําบัดประจําอาคารของแต่ละคณะ  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการอุดตันของถัง 

บําบัดของแต่ละอาคาร  และยืดอายุการใช้งานของระบบบําบัดในทุก ๆ สว่น  ซึ่งงานอาคารได้แจ้งว่าอาคารภาษาและ 

วัฒนธรรมได้ดําเนินการสูบสิ่งปฏิกูลไปแล้ว   เมื่อปี พ.ศ.2554  แต่อาคารปฏิบัติการทางภาษา ยังไม่ได้มีการดําเนินการ  
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เนื่องจากหาถังปฏิกูลไม่พบ  โดยงานอาคารได้แจ้งให้กองกายภาพทราบแล้ว    และจะประสานงานมายังคณะต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเปน็ไปได้ในการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ 

ในการเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย  เมื่อวันที่ 25  เมษายน  2555  เนื่องจากติดราชการอื่นจึงไม่สามารถร่วมประชุม 

จนจบการประชุมได้  จึงขอสรุปสาระสําคัญในการประชุม  ดังนี้ 

  1.  การเก็บค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายมีทั้งขอ้ดีและข้อเสีย  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณา 

ข้อมูลทั้งสองด้านอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ  ทั้งนี้  หากมหาวิทยาลัยจะนําวิธีการดังกล่าวมาใช้ควรเป็นปีการศึกษา 

ต่อไป  ไม่ใช่ปีการศึกษา  2555 

  2.  การเก็บค่าเล่าเรียนตามจํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนจริงที่เป็นอยู่เป็นแรงจูงใจให ้

นักเรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือไม่ 

  3.  มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรการประกันรายได้ให้ผู้สอนหรือไม่ (กรณีเหมาจ่าย)  โดยเฉพาะคณะที่ต้อง 

รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาทั่วไป  ที่มีอัตราการตกของนักศึกษาค่อนข้างสูง ทําให้นักศึกษาต้องเรียนซ้ําหลายครั้ง 

  4.  กรณีเหมาจ่าย  มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างไร   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.6 รายงานผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  ประจาํปีการศึกษา  2555  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี    คณะ 

ศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2555  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเสนอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เชิญหลักสูตรต่าง ๆ  

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการรับนักศึกษา  เนื่องจากบางหลักสูตรต้องใช้ทรัพยากรบุคคล (อาจารย์)   ร่วมกับ 

หลักสูตรอื่น  
  

1.7 ประกาศระเบยีบการแต่งกายนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  พ.ศ. 2555   
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศระเบียบการ 

แต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555  ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะแล้ว  ซึ่งนักศกึษา 

ทุกคนจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว    ในการนี้     จึงขอความร่วมมือให้คณะให้บรกิารกับนักศึกษาที่ 

แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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1.8  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยสาํหรับผู้รับทุน M-POWER” 
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ   “การเขียนโครงการวิจัยสําหรับผู ้

รับทุน  M-POWER”  โดยมกีารบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  4 - 5  มิถุนายน  2555  ณ  สถาน 

ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    จะประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในคณะเข้าร่วม   

จํานวนไม่เกิน  10  คน   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.9  การเสนอหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2555 
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทางวิชาการ  ภาคการ 

ศึกษา  1/2555  จากสาขาวิชาต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

สาขาวิชา หัวข้อแลกเปลี่ยน / ชื่อวิทยากร สัปดาห์ที่ เดือน งบประมาณ  
ไม่เกิน 8,000 บาท

สังคมศาสตร ์ การเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทและสังคมเมือง   
-แนวคิด   
-ทฤษฎีในการศึกษา    
ศ.ดร.อานันท์  กาญจนพันธ์ 
สาขาสังคมวิทยามานุษยวิทยา ม.เชียงใหม่  
หรือ 
ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี 
 

  8,000 

ภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก 

แนวทางการจัดทํา textbooks และเอกสาร
ประกอบการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป / ศ.ดร.อัจฉรา วงศ์สุนทร 
 

3 กรกฎาคม 2555 8,000 

มนุษยศาสตร์ เข้าใจอาเซียนผ่านเลนส์กล้อง / คุณธีรภาพ  
โลหิตกุล 
 

1 กันยายน  2555 8,000 

ภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก 
 

การผลิตผลงานทางวิชาการ / ศ.ดร.ปราณี  
กุลละวณิชย์ 

 ปลายเดือน
สิงหาคม 2555 

8,000 

   

ทั้งนี้  คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร  จะดําเนินการนําหัวข้อดังกล่าวมาจัดเป็นกิจกรรมย่อย  ใน 

โครงการการจัดการความรู้ (KM)  และประชาสัมพันธ์การจัดโครงการดังกล่าว  ในเว็บไซต์คณะต่อไป   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 

 



 

 

6 

1.10  สรุปการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบสรุปการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ดังนี้ 

1. การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16  ระหว่างวันที่  21-22  มถิุนายน 2555 

2. การเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรับโอน การโอนย้าย และการเทียบผลการเรียน ระดับปริญญา   

พ.ศ. 2555  ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําประกาศ 

3. การจัดทําคู่มือการศึกษาและหลักสูตร  ประจําปีการศึกษา  2556  จะจัดทําเป็นระบบออนไลน์ 

4. การเตรียมการรองรับเพื่อการเปิดภาคเรียนใหม่ตามระบบสากล  ในปีการศึกษา 2557 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.11 รายงานการดาํเนนิโครงการต่าง ๆ  ของงานกิจการนักศกึษา 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินโครงการต่าง ๆ  

ของงานกิจการนักศึกษา  ดังนี้ 
 

กิจกรรม วันที่จัด หมายเหต ุ
1.  มหกรรมวชิาการ ปลายเดือนกรกฎาคม 2555 คณะรัฐศาสตร ์เป็นเจ้าภาพ 
2.  โครงการโรงหนัง (หนัง 6 เรื่อง) ฉายทุกวันพฤหัสบดี  
3.  โครงการรกับ้านศิลปศาสตร์  23-24  มิถุนายน  2555 จัดทําซุ้ม โดยใช้ซุ้มรหัสท่ีมีเลขท้ายเดียวกัน 

4.  โครงการศษิย์พบครู อยู่ระหว่างกําหนดวันจัด  
5.  โครงการแต่งแต้มดอกจาน วันที่  5 –12  มิถุนายน  2555  

 มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.12 การให้ทนุนักศึกษาชาวกัมพูชา 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  จะ 

ไปรับนักศึกษาชาวกัมพูชาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันที่  19  พฤษภาคม  2555  เพื่อมาเตรียมตัวศึกษา 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์ต่อไป   ทั้งนี้  งานวิเทศสัมพันธ์คณะ 

ได้ประสานงานกับงานวิชาการคณะเรื่องมอบหมายนักศึกษาให้มาเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาภาษาเขมรแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.13 การชี้แจงเกี่ยวกับการที่หลกัสูตรไม่ผ่านการประเมนิประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการ 

สื่อสาร  ที่ไม่ผา่นการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศกึษา  2554    เนื่องจากได้มีการปรับปรุง 
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หลักสูตร ฯ  2  ครั้ง  ไม่ว่าจะเป็นการปรับเพียงเล็กน้อยและปรับทั้งโครงสร้างหลักสูตร   ให้เป็นไปตามกรอบ TQF   

กอปรกับอาจารย์ชาวไทยในหลักสูตร มีเพียง 2 คน  อย่างไรก็ตามหลักสูตรดังกล่าวจะเขียนบันทึกช้ีแจงเหตุผลที่ทาํให้ 

หลักสูตรไมผ่่านการประเมินอีกครั้ง 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.14 แผนการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล   
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   แจง้ที่ประชุมทราบว่าจะส่งแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลแผนการ 

พัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลแก่อาจารย์ทุกท่าน    เพื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลาศกึษาต่อ  การขอตําแหน่งทาง 

วิชาการ  และการพัฒนาตนเอง 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.15 การขออนุมัติจ้างนักวิชาการศึกษาและเจา้หนา้ที่สง่เสรมิวิจัย 
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะจะขออนุมัติจ้างนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าทีส่่งเสริมวิจัย   

โดยสภามหาวิทยาลัยจะประชุมพิจารณา  ในวันที่  26  พฤษภาคม 2555   ในการนี ้ ประธานได้แจ้งข้อมูลความ 

คืบหน้ากรณีการลาออกของนางดุษฎี  คเณสุข  นักวิชาการนักศึกษา    ว่ามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเรียบร้อยแลว้  

ซึ่งคณะจะประกาศรับสมัครเพื่อคดัเลือกบุคคลแทนตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.16 การจัดทําปา้ยอัตลักษณ์ของคณะ 
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของคณะ  เพื่อให ้

นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.17 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ผู้แทนคณาจารย์ ให้ข้อมลูที่ประชุมเกี่ยวกับการปฐมนิเทศอาจารย์ 

ใหม่ เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริการการศกึษา Reg. (http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/home.asp) 

ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้แต่ละสาขาวิชาส่งรายชื่ออาจารย์  ที่มาปฏิบัติงานย้อนหลัง  1 ปี  

ให้แก่งานกิจการนักศึกษา  เพื่อจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ต่อไป  โดยให้จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการอาจารย์ที่ 

ปรึกษา 
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ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม     
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ   ครั้งที่  4 / 2555 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 4 / 2555  

และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข   ดังนี้ 

   1.  หน้าที ่ 4  วาระที่ 1.7  เพิ่มเติมข้อความเป็นดังนี้  “...1. เตรียมการจัดทําเว็บไซต์หลายภาษา  คอื  

ไทย จีน อังกฤษ เวียดนาม และเขมร...” 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

 4 / 2555 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ  4 / 2555  เม่ือวันที่ 4  พฤษภาคม  2555 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  4 /  

2555  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2555 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ 

พิเศษ  4 / 2555  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

3.1  ความคบืหน้าการดําเนนิการจัดต้ังกองทุนนักศึกษา    
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานกิจการนักศึกษา 

คณะ  ได้ติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

นั้น  ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่สะดวกในการให้ข้อมูลการจัดต้ังกองทุนนักศึกษา  ดังนั้น   คณะจึงได้ติดต่อขอ 

ข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2  การรายงานผลการดําเนินงานดา้นตา่ง ๆ  ตามนโยบายเชิงรุก 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย    แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้เสนอวาระร่างเง่ือนไข 

การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสําหรับอาจารย์  โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑติ 

คณะศิลปศาสตร์  เพื่อเสนอพิจารณาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่  23  พฤษภาคม  2555  นั้น  ได้มีการเลื่อน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นวันที่  26  พฤษภาคม  2555   ซึ่งเมื่อทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบแล้ว  คณะจะดําเนินการ 

จัดทําประกาศการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้อธิการบดีลงนามต่อไป  คาดว่าประมาณกลางเดือนมิถุนายน  2555   

รายละเอียดทุนมีดังนี้ 

1.  จัดสรรทุนเป็นระยะเวลา  4  ปี  คือ ระหว่างปี  2555 – 2558  แยกเป็นปีการศึกษาละ  4  ทุน  
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รวมเป็นจํานวน 16 ทุน  เปน็เงินทั้งสิ้น 9,440,000 บาท  (-เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) 

2.  ทุนการศึกษา ๓ ประเภท  ดังนี้ 

    2.1  ทนุการศึกษาบางส่วนหลักสูตรปกติ  ระยะเวลา 3 ปี  ประกอบด้วย  

-ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงต่อคนต่อปีการศึกษา ไม่เกิน 120,000 บาท   

-ค่าหนังสือเหมาจ่าย  ปีละ  10,000  บาท   

    2.2  ทนุการศึกษาบางส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรอืนานาชาติ  ระยะเวลา 3 ปี  ประกอบด้วย 

-ค่าลงทะเบียน (Tuition Fee) ตามท่ีจ่ายจริง ต่อคนต่อปีการศึกษา ไม่เกนิ 200,000  บาท  

-ค่าหนังสือเหมาจ่าย  ปีละ 10,000  บาท  

     2.3 ทนุการศึกษาบางส่วนสาํหรับอาจารย์อาวุโส   (อายุ 40 - 45 ปี นับถึงวันที่ย่ืนเอกสารขอรับ 

ทุน)  ระยะเวลา 3 ปี  ประกอบด้วย   

-ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงต่อคนต่อปีการศึกษา ไม่เกิน 120,000  บาท   

  -ค่าหนังสือเหมาจ่าย   ปีละ 10,000  บาท   
 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 

3.3  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2555 
                    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร     แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ส่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2555  ไปยังกองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว 
เพื่อมหาวิทยาลัยจะนําเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวนัที่  26  พฤษภาคม  2555  ต่อไป 
                     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 

3.4  มาตรการกํากับติดตามการลาศึกษาต่อของนักเรียนทุน 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  4/2555   ได้มีมติใหห้าข้อมูลเพิ่มเติมและเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการกํากับติดตามการลาศึกษาต่อของ 

นักเรียนทุน  เพื่อให้นักศึกษาขอขยายเวลาลาศึกษาต่อภายในระยะเวลาที่กําหนด  นั้น  คณะไมส่ามารถดําเนินการทาง 

กฎหมายใด ๆ กับนักเรียนทุนที่ส่งเรื่องขอขยายเวลามาล่าช้าได้  นอกจากมอบหมายให้งานบุคคลติดตามการขอขยาย 

เวลาลาศึกษาต่อของนกัเรียนทุนให้เร็วขึ้น  และแจ้งให้หัวหน้าสาขาวิชาติดตามนักเรียนทุนด้วย 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.5  โครงการเปิดบา้นศิลปศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้เชิญรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา  และรักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  ประชุมเพื่อเตรียมงานโครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์  

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่  31  สิงหาคม  2555  ณ  คณะศลิปศาสตร์  จังหวัดอุบลราชธานี  ทั้งนี้  จะได้ส่งรายละเอียด 

กิจกรรมต่าง ๆ  ใหค้ณะกรรมการประจําคณะทราบ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดหลักสูตรภาษาเวียดนามและการ   

สื่อสาร  โดยนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากําลังและภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสตูร  ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอด 

หลักสูตร  แผนการรับนักศึกษา  และแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร    ประกอบการพิจารณาพร้อมเสนอเหตุผลในการขอ 

เปิดหลักสูตร ฯ  ดังนี้ 

  1.  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ/2554  เมื่อวันที่ 3  มนีาคม  2554  
ว่าสามารถขอเปิดหลักสูตร ฯ ได้  หากมีบุคลากรในหลักสตูรเพียงพอ 

  2.  นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาไปแล้ว  ได้งานทําทุกคน 

  3.  นักศึกษามคีวามต้องการเรียนภาษาเวียดนามเพิ่มขึ้น 

  4.  การเตรียมพร้อมในการเปิดรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  ในป ี

การศึกษา  2556    โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลกัสูตร   จัดเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรดังกล่าว 

ให้ครบถ้วน เพือ่นําเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

4.2   การพิจารณาเพิ่มคา่ตอบแทนพเิศษ แก่ลูกจ้างชั่วคราว คณะศิลปศาสตร ์
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ  

แก่ลูกจ้างชั่วคราว   คณะศลิปศาสตร์   ซึ่งปัจจุบันคณะได้ให้เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ  1,000  บาท  สาํหรับลูกจ้าง 

ช่ัวคราวของคณะที่มีเงินเดือนไม่ถึง  10,000 บาท  แต่เนือ่งจากค่าครองชีพในปัจจุบันและภาระงานของลูกจ้างชั่วคราว 

เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น  จึงขออนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้ลกูจ้างชั่วคราว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เงินเพิ่มพิเศษ  สําหรับลูกจ้างชั่วคราวของคณะที่มีเงินเดือน 

ไม่ถึง  10,000 บาท  เป็นเดือนละ  1,500  บาท  ต้ังแต่วันที่  1  มิถุนายน  2555  เป็นต้นไป 
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4.3  การพิจารณาประกาศการจ่ายคา่ตอบแทนบทความที่ได้รับการตพีิมพ์ คณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. 2555   
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   เสนอที่ประชุมการพิจารณาประกาศการจ่ายค่าตอบแทน 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์  คณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2555  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของคณะ  และสร้าง 

แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ  โดยเพิ่มค่าตอบแทนทั้งในกรณีที่เป็นผู้เขยีนที่ปรากฏเป็นชื่อแรกของ 

บทความที่ตีพิมพ์และกรณทีีเ่ป็นผู้ร่วมเขียนบทความที่ตีพิมพ์  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

การวิจัย  ตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยได้ให้คา่ตอบแทนทั้งผู้เขียนที่เป็นชื่อแรกและผู้ร่วมเขียนหรือไม่  หากมหาวิทยาลัย 

ให้ค่าตอบแทนทั้ง 2 คน  ให้ตัดข้อ  6.2.1   
 

4.4  การพิจารณาประกาศการให้ทนุอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงนิรายได ้
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย    เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศการให้ทุนอดุหนุนการวิจัย  

จากงบประมาณเงินรายได้  เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของคณะนําองค์ความรู้ที่ได้จากการทําวิจัยมาใช้ประโยชน์สําหรับ 

การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบตามภาระและพันธกิจของคณะ  โดยเพิ่มชุดโครงการวิจัยและ 

กําหนดให้ตีพิมพ์บทความวิจัย 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  และให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการประจําคณะ 

เสนอแนะ 
 

4.5  การพิจารณาอนุมัติการสําเร็จการศกึษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประจําภาคการศกึษา 2/2554 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ประจําภาคการศึกษา  2/2554  ณ  วันที่  18  พฤษภาคม  2555  

จํานวน  6  ราย  ดังนี้ 
 

แผนการศึกษา ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา 
  ก ข 

1.  นางสาวกนกรัตน์  โชคเกิด 5014300012   / 

2.  นางสาวเกษมศิร ิ วัฒโน 5014300157   / 

3.  นางสาวขวัญประภา  นพตะนา 5014300168   / 

4.  นางสาวพัชรินทร์  ด่ังฐากูร 5014300205   / 

5.  นางสาวภัทริยา  นวลอินทร์ 5014300234   / 

6.  นางสาวอรวรรณ เกษแกว้ 5014300250 /   
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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4.6  การพิจารณาโครงการในรายวิชา / หลักสูตร ภาคการศึกษา  1/2555 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้อนุมัติวงเงินโครงการในรายวิชา / หลักสูตร   

ภาคการศึกษา  1/2555   โดยนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบแนวปฏิบัติเดิมและแนวปฏิบัติใหม่  รายละเอียดดังนี้   

ผู้อนุมัติวงเงินโครงการในรายวิชา/หลักสูตร 
 

เรื่อง 
 แบบเดิม แบบใหม่ 

1) วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท อนุมัติโดยหัวหน้าสาขา อนุมัติโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร/คณบด ี
2) วงเงินเกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน   
    50,000  บาท 

อนุมัติโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร อนุมัติโดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร/คณบด ี

3) วงเงิน 50,001 บาท เป็นต้นไป อนุมัติโดยคณบดี อนุมัติโดยคณบดี 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้   

1. การพิจารณาโครงการในรายวิชา/หลักสูตร  ในวงเงินไม่เกิน  50,000  บาท  ให้ผ่านการเห็นชอบ 

จากที่ประชุมหลักสูตรและสาขาวิชา  หลังจากนั้นจะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณา 

โครงการ  และรองคณบดีฝ่ายบริหารหรือคณบดี  เป็นผู้ลงนามอนุมัติโครงการ 

2. การพิจารณาโครงการในรายวิชา/หลักสูตร  ในวงเงินต้ังแต่  50,001  บาท  ขึ้นไป  ใหผ้่านการ 

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร ์ และคณบดี เป็นผู้ลงนามอนุมัติโครงการ 

3. การจัดโครงการในรายวิชา / หลักสูตร  ขอให้จัดโครงการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่  15  กันยายน   

2555   เพื่อใหส้ามารถเบิกจ่ายโครงการเรียบร้อยก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ทั้งนี้  กําหนดการในการส่งโครงการใน 

รายวิชา / หลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2555  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ ส่งโครงการวันที่  หมายเหตุ 
1)  โครงการที่จัดช่วงวันที่ 19 มิถุนายน 
2555  – 15 กรกฏาคม 2555 

5-8  มิถุนายน 2555 

2) โครงการที่จัดช่วงวันที่ 25 กรกฏาคม 
2555  – 15 กันยายน 2555 

16-20 กรกฏาคม 2555 

*** โครงการผ่านการตรวจสอบงบประมาณจาก
การเงินและผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรรมการ

หลักสูตรและกรรมการสาขามาแล้ว 

3)  การเบิกจ่ายและปิดโครงการ ดําเนินการภายใน 30 วันหลังจากจัด
โครงการ 

 

4)  การรายงานผลการจัดโครงการ ดําเนินการภายใน 30 วันหลังจาก
เบิกจ่ายโครงการ 

 

 

4.7 โครงการซักซ้อมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศลิปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาโครงการ 

ซักซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2554  เพื่อเป็นการสร้าง 
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ระบบและกลไกในการควบคุม   ตรวจสอบ   ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย    เป้าหมายและระดับ 

คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะศิลปศาสตร์  มีคุณภาพและได้ข้อมูล 

การดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ครบถ้วนก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะศิลปศาสตร์   ใน 

วันที่  28-29  มิถุนายน  2555  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกวันซักซ้อมการตรวจ ฯ  จํานวน  1  วัน  ระหว่างวันที่  

11-15  มิถุนายน  2555  และขอนุมัติงบประมาณ  จํานวน  35,335  บาท   ทั้งนี้  จะเชิญคณะกรรมการประเมิน 

ประกันคุณภาพการศึกษา   ซึ่งเป็นบุคลากรของคณะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจเอกสารผลการดําเนินงาน 

ตามเกณฑ์ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา   ดังนี้   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์      นางสาวเหมวรรณ 

เหมะนัค   นางสาวปรียาภรณ์   เจริญบุตร    นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา   นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล   และ 

นางสาวพัชรี  ธานี   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. อนุมัติใหซ้ักซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 

2554  จํานวน  1  วัน  ระหว่างวันที่  11 – 15  มิถุนายน  2555  โดยให้ประสานกับคณะกรรมการในการตรวจ 

เอกสารผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ตรวจประเมิน    เพื่อกําหนดวันซักซ้อมอีกครั้ง   

2.  อนุมัติงบประมาณ  จํานวน  10,335  บาท  ให้ตัดค่าอาหารทําการนอกเวลา   สําหรับเจ้าหน้าที่ 

เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  จํานวน  25,000  บาท  ออก  โดยให้เบิกจ่ายค่าอาหารทําการนอกเวลา 

เช่นเดียวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2553 โดยเบิกจ่าย 

ตามท่ีปฏิบัติงานจริง 
 

4.8  การขออนุมัติงบประมาณค่าอาหารกลางวันสําหรับนกัศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณ 

ค่าอาหารกลางวัน สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1   ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา  คณะศลิปศาสตร์    เนื่องจากในวันที่  24  

พฤษภาคม  2555  จะมีการปฐมนิเทศนักศกึษาชั้นปีที่ 1  โดยมหาวิทยาลัยจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษา   ประจําปี 

การศึกษา  2555  เสร็จสิ้นประมาณ  11.00  น.  และนักศึกษาจะต้องมาเข้าร่วมปฐมนิเทศกับคณะศิลปศาสตร์  ใน 

เวลา  12.30  น.  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความสะดวกและใหน้กัศึกษามีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศกับ 

คณะ  จึงขออนุมัติงบประมาณค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  ใหแ้ก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  จํานวน  450  ชุด  ชุดละ  

40 บาท  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  18,000  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใชง้บประมาณงานกิจการนักศึกษา  และให้ปรบัลดค่าอาหาร 

และเครื่องดื่ม  เป็นชุดละ 35  บาท  
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ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   
5.1  การพิจารณาเกรด  ภาคการศึกษา 3/2554 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะต้องส่งผลการพิจารณาเกรด  ภาคการศึกษา 
3/2554  ไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่  29  พฤษภาคม  2555  โดยคณะจะมีขั้นตอนการพิจารณาตามลําดับ  ดังนี้   

1. ผ่านที่ประชุมสาขาวิชา   

2. ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์ 

3. ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และกําหนดใหพิ้จารณาเกรด  ภาคการศึกษา 3/2554  ใน 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   วันที่  25  พฤษภาคม  2555    ต่อจากการประชุมบุคลากรคณะ 

ศิลปศาสตร ์
 

5.2  แนวปฏิบัติในการจัดสรรเงินจากการบรกิารวิชาการ เพื่อนําเขา้ศนูยบ์ริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์
 รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 

ในการจัดสรรเงินจากการบริการวิชาการ  เพื่อนําเข้าศูนย์บริการวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์   มีระเบียบในการจัดสรร 

อย่างไร   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย  สอบถามข้อมูลในการ 

จัดสรรเงินจากการบริการวิชาการ  เพื่อนําเข้าศูนย์บริการวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์  แจง้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะทราบต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา    13.45  น. 
 
 
         


