
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  8 / 2555 

วันศุกร์ที่  10  สิงหาคม  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.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก  กรรมการ 

7.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์       กรรมการ 

8.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

10.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

11.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายพุทธราช  มาสงค ์   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

3.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  สรุปผลการอุทธรณ์การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ  ปีการศึกษา  2554 

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบผลการอุทธรณ์การตรวจประเมินคุณภาพภายใน   ระดบัคณะ   ปี 

การศึกษา  2554   ซึ่งตามที่ คณะศิลปศาสตร์   ได้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะศิลปศาสตร์  

ประจําปีการศึกษา  2554  เมื่อวันที่   28-29  มิถุนายน  2555  ซึ่งคณะได้คะแนน 4.26  และคณะได้ทําเรื่องอุทธรณ์ 

ไปยังมหาวิทยาลัยในตัวบ่งชี้ที่  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน     ตัวบ่งชี้ที่  4.4.3  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง 

คุณภาพ   ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม     และตัวบ่งชี้ที่  5.2  ประโยชน์ของการ 

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  แล้วนั้น   มหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการอุทธรณ์ว่าคณะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มในตัวบ่งชี้ 

ดังกล่าว  ซึ่งคณะยังคงได้รับคะแนนประเมนิ  เป็น  4.26  เช่นเดิม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การจัดทาํฐานข้อมลูวจิัย ย้อนหลัง 3 ปี 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  อยู่ระหว่างการจัดทําฐานข้อมูลประกัน 

คุณภาพการศึกษา  ย้อนหลงั  3 ปี  เพื่อใชใ้นการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. ในปี 2556   

ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2555  ซึ่งข้อมูลวิจยั  ประกอบด้วย 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัย 

2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ 

3. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 

4. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

5. ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ 

6. งานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3  การตรวจประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวทิยาลัย ประจาํปีการศึกษา  2554 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา  2554  ระหว่างวันที่  22 – 27  สิงหาคม  2555  รายละเอียดดังนี้ 
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ลําดบั วันที่ เดือน ป ี เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

1 22  สิงหาคม  55 09.00 – 10.00 น. ร่วมรบัฟังการประชุมช้ีแจงการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ทราบเกี่ยวกบัแผนงานและ
การปฏบิัติของมหาวิทยาลัยระหวา่งการตรวจเยี่ยม
และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซักถามเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจตรงกนั 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม ่

2 23  สิงหาคม 55 10.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์บุคลากรผู้แทนคณะ/หน่วยงาน 
ประกอบดว้ย บุคลากรสายสนับสนนุ อาจารย์ 
นักศึกษา 

 

3 24  สิงหาคม  55 15.00 – 16.00 น. ประชุมร่วมรบัฟังการนาํเสนอผลการตรวจประเมิน
ด้วยวาจา 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม ่

 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  7 / 2555 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 7 / 2555  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

 7 / 2555 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ 6 / 2555  เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 6 /  

2555  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555    

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระ 

พิเศษ 6 / 2555  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 
 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ 7 / 2555  เม่ือวันที่  26 กรกฎาคม  2555 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  7 / 
2555  เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม  2555 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ 

พิเศษ 7 / 2555  เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม  2555 
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ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

3.1  โครงการเปิดบา้นศิลปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์  ในวันที่  31   

สิงหาคม  2555  ณ  โรงละครศิลปศาสตร์   โดยคณะได้ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้ส่งนักเรียน 

ระดับมัธยมปลาย  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2  ภาระหนา้ที่รักษาการในตําแหนง่หัวหน้างานคณะศิลปศาสตร ์

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่สํานักงานเลขานุการ 

คณะได้แบ่งกลุ่มงานภายในสํานักงาน  เป็น 3  กลุม่งาน  ได้แก่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   กลุ่มงานประกันคุณภาพการ 

ศึกษาและสารสนเทศ   และกลุ่มงานบริการการศึกษา     และได้มีการคดัเลือกรักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน 

แล้วนั้น  ในการนี้  ขอแจ้งภาระหน้าที่ของรักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน  ดังนี้  ช่วยดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในกลุ่มงาน   กลั่นกรองเอกสารเบื้องต้น   ประสานงาน   ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มงานที่คณะ 

มอบหมายให้ช่วยดูแล   พร้อมทั้งประสานงานและประชุมวางแผนงานร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริหารและรักษาการใน 

ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  การศึกษาการปรบัโครงสร้างคณะ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับ 

โครงสร้างคณะและหน่วยงานต่าง ๆ   เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ  วาระพิเศษ  6/2555  เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2555  เห็นชอบให้มีการเพิ่มกลุ่มผูส้อนรายวิชาพลศึกษา   

ทั้งนี้  หากสภามหาวิทยาลัยมมีติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างคณะต่าง ๆ  อย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  คณะรัฐศาสตรข์อความอนุเคราะห์สนบัสนนุวสัดุสาํนักงาน 

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที ่7/2555  มีมติ 

อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน  จาํนวน  50,000  บาท    เพือ่เป็นการสนับสนุนวัสดุสํานักงานแก่คณะรัฐศาสตร์  นั้น   

เนื่องจากในคราวประชุมพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือ  จากแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  เงินงบประมาณ 

แผ่นดิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  กรณีคณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ และคณะรฐัศาสตร์  เมื่อวันที ่24  

เมษายน  2555  ณ  ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารสํานักงานอธิการบดี  (หลังใหม่)   มีมติเห็นชอบให้บริหารจัดการ 
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งบประมาณคงเหลือ  จํานวน  1,004,280  บาท  ดังนี้ 

  1.  จัดสรรเพิ่มเติมให้คณะที่มอัีตราจ้างสูงกว่ากรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 183,240 บาท 

ดังนี้ 

   1.1  คณะศิลปศาสตร์  จํานวน  71,280  บาท 

   1.2  คณะเกษตรศาสตร์  จํานวน  18,600  บาท 

   1.3  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ จํานวน  93,360  บาท 

  2.  จัดสรรเพิ่มเติมให้คณะศิลปศาสตร์  จํานวน  821,040  บาท  เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู ้

ความสามารถพิเศษและลูกจา้งชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  เพิ่มเติม  และ 

ขอให้คณะศิลปศาสตร์    พิจารณาช่วยเหลือคณะรัฐศาสตร์และคณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ   ในเรื่องพัสดุ 

สนับสนุนการดําเนินงานในส่วนที่มีความจําเป็น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะศิลปศาตร์  จึงสนับสนุนวัสดุสํานักงานแก่คณะรัฐศาสตร์  เป็นจํานวน   

50,000  บาท 

ในการนี้  หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์  มมีติ 

ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนวัสดุสํานักงานแก่คณะรัฐศาสตร์ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบการสนับสนุนวัสดุสํานักงานแก่คณะรัฐศาสตร์   

เป็นจํานวน  50,000  บาท 
 

3.5  การพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตสุ่วนบคุคลใหแ้ก่บุคลากรคณะศลิปศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่ 7/2555  มีมติอนุมัติให้ทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง 

จํานวน  9  ราย   ได้แก่  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์   นายจักราวุธ  นิลาศน์  นายธีระยุทธ  ทองบ่อ  นายวรวุฒิ  คําบุญมา  

นายสุภนา  เงินมั่งคั่ง  นายเข็มเพรช  วรรณหนา  นายกมล  โสภาสิน  นายสมชาย สิริวรรณ   และนายศกัด์ิสิทธ์ิ  คณะเมือง 

โดยให้หาข้อมูลเกี่ยวกับการทําประกันดังกล่าวประกอบการพิจารณา  นั้น   ในการนี้    จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

การทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลดังกล่าว     

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ทําประกันอุบัติเหตุ  โปรแกรมสขุใจวัยทํางาน   แผนพิเศษ   

300,000  บาท   ระยะเวลาเอาประกัน  1  ปี   ใหแ้ก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง  จํานวน   

9  ราย  จํานวนคนละ  1,400  บาท   โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ 
 

3.6  การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกและสาขาวิชาสังคมศาสตร์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 
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ตะวันตกและสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ดังนี้ 

1. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ   เป็นหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   

2. นางธิราพร  ศรีบุญยงค์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

ต้ังแต่วันที่  1  สิงหาคม  2555   ถึงวันที่ 31  กรกฎาคม  2559 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.7  การจัดซือ้ฉากกั้นห้อง  (Partition) 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  7/2555   มีมติอนุมัติใหจ้ัดซื้อฉากกั้นห้อง  (Partition)  เพื่อจัดระเบียบและแบ่งกลุ่ม 

งาน ภายในสํานักงานเลขานุการคณะ   โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน   ในราคาชิ้นละไม่เกิน  5,000  บาท  นั้น  โดยงาน 

พัสดุคณะได้ดําเนินการจัดซื้อแล้ว  โดยใช้งบประมาณเป็นจํานวนทั้งสิ้น  92,315  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.8  การดาํเนนิงานวิจัยในคลัสเตอรส์ังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  7/2555   มีมติกําหนดแนวทางการดําเนินงานวิจัยในคลัสเตอร์สังคมศาสตร์และ 

มนุษยศาสตร์     ซึ่งได้รับงบประมาณเพื่อทําวิจัย  จํานวน  1  ล้านบาท   โดยคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   

ศิลปศาสตร์  และรัฐศาสตร ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณคณะละ 330,000 บาท   และเกบ็ข้อมูลในพื้นที่  2 อําเภอ  ได้แก่  

โขงเจียม และสิรินธร   โดยให้ประกาศเป็นชุดโครงการวิจัย  1  ชุด  และประกาศอย่างเป็นทางการภายใต้ธีมของคณะ  

นั้น  ปรากฏว่ามี  3  สาขาวิชา   ได้แก่  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  สาขาวิชามนุษยศาสตร์   และสาขาวชิา 

สังคมศาสตร์  ที่ส่งโครงการ  ซึ่งคณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ได้จัดเป็นชุดโครงการวิจัย  1  ชุด   และส่งไปยัง 

มหาวิทยาลัยแล้ว  โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศผลปลายป ีพ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.9  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนนุ  คณะศิลปศาสตร์  ประจําปี  พ.ศ. 2555 ครั้ง
ที่ 2  (1  ตุลาคม  2555)  

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    นําเสนอต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะ 

กรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 7/2555   เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2555  ที่ประชุมได้พิจารณาเกณฑ์การ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์  ประจําปี พ.ศ. 2555  ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม   

2555)   และได้เสนอประเด็นคําถามเกี่ยวกับผู้ที่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ในหมวด 

ที่  2  พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  ว่านักศึกษาและอาจารย์   สามารถประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในหมวดนี้ได้ 
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หรือไม่  ซึ่งรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ได้ตรวจสอบข้อมูลจากโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ 

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว  จงึแจ้งต่อที่ประชุมว่านักศึกษาและอาจารย์สามารถประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย 

สนับสนุนได้  ทั้งนี้  คณะจะต้องจัดทําประกาศและแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินให้บุคลากร 

ผู้รับการประเมินได้รับทราบล่วงหน้า  เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินดังกล่าว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าการประเมินผลการปฏบัิติงาน  ในหมวดที่ 2  ในรอบการประเมินนี้ 

จะยังไม่มีส่วนของนักศึกษาและอาจารย์  ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  โดยผู้ประเมินบุคลากรสาย
สนับสนุนในหมวดที่ 2  คือ คณะกรรมการประจําคณะ  

 

3.10  ค่าตอบแทนพนักงานทําความสะอาดโรงละครและบริเวณหน้าโรงละครหลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมที่มีผู้ขอใช้
โรงละคร 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะนี้คณะกรรมการโรงละคร 

อยู่ระหว่างการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทําความสะอาดโรงละคร    หลังจากกิจกรรมเสรจ็สิ้น    โดย 

พิจารณาเลือกระหว่างการจ่ายค่าตอบแทน   ในอัตราครั้งละ  150 บาท / คน / กิจกรรม  หรือคณะจะระบุภาระงาน 

ของพนักงานทําความสะอาดในสัญญาจ้างเหมา  ประจําปีงบประมาณ 2556  ใหค้รอบคลุมทุกส่วนของคณะรวมทั้ง 

โรงละคร  พรอ้มกําหนดภาระงานในการจัดเตรียม เสิร์ฟ จัดเก็บ และทาํความสะอาดภาชนะ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ในโครงการ/กิจกรรมของคณะด้วย  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.11  ผลการศึกษาดูงานทีม่หาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าจากการที่คณะผู้บรหิาร คณะศิลปศาสตร์  ได้ 

เดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นั้น  มสี่วนทําให้ได้แนวทางในการจัดทําหลักสตูรอบรมภาษาไทย 

ระยะสั้น  สําหรับชาวต่างชาติ  ดังนั้น  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  7/2555  จึงมี 

มติเห็นชอบให้มีการจัดทําหลกัสูตรดังกล่าว  และในอนาคตอาจจะจัดทําหลักสูตรภาษาไทยระดับปริญญาตรี   สําหรบั 

นักศึกษาชาวต่างชาติ  ดังนั้น  คณบดีคณะศิลปศาสตร์     จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนัดหมายอาจารย์ 

ประจําหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร   ร่วมประชุมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   จากนั้นจึงได้แต่งต้ังคณะ 

ทํางานจัดทําหลักสูตรอบรมภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อสําหรับชาวต่างชาติ    โดยมีนางสิรินทร์ทิพย์  บุญม ี  เป็น 

ประธานคณะทํางาน   และนางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์  เป็นรองประธานคณะทํางาน    โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ใน 

การร่วมหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดเนื้อหา  และระยะเวลาของการฝึกอบรมของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 

ที่จัดอบรม  ทัง้นี้   คณะทํางานจัดทําหลักสตูรอยู่ระหว่างจัดทําประมวลรายวิชาภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ  จํานวน   

10  รายวิชา  คาดว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน  2555 
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  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติร ับทราบ 
 

3.12  การพิจารณาปรับปรงุเว็บไซต์ของคณะ   

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ  เป็นภาษาต่างประเทศ  5 ภาษา   

ได้แก่  ภาษาจนี  ภาษาเวียดนาม  ภาษาเขมร  ภาษาลาว  และภาษาอังกฤษ นั้น  คาดว่าภาษาอังกฤษจะดําเนินการ 

แล้วเสร็จเป็นอนัดับแรก 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.13  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอดุมศึกษา” 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร     แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  “การ 

บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ในวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เวลา  13.00  น.  ณ  ห้อง 

ประชุมดอกจาน 4  โดยเชิญ ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นวิทยากร  จึงขอประชาสัมพันธ์ 

ให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้  และเพื่อเตรียมการสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในสว่นที่ 

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ปีการศึกษา  2555   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

3.14  การอนญุาตเปิด-ปิดลิฟต์  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ดําเนินการเปิด-ปิดลิฟต์   

เฉพาะชั้น 1 และ 4  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแล้ว  และขอแจ้งเพิ่มเติมว่างานคอมพิวเตอร์ขอเปิดลิฟต์ช้ัน 3 จาก 

ภายในลิฟต์  เนื่องจากมีการขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นประจํา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 

3.15  การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานสารบรรณ  กองกลาง  จะแจ้งเวียนเอกสารทุกเรื่อง 

ที่ประกาศในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ในเว็บไซต์คณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ทั้งนี้  ขอให้หัวหน้าสาขา 

วิชาแจ้งให้อาจารย์ในสาขาวิชาทราบ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.16  คณะทาํงานศึกษาปญัหาและรูปแบบการตั้งศูนย์บริการวิชาการและการแปล   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายใหต้ั้งคณะทํางานศึกษาปัญหา 
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และรูปแบบการต้ังศูนย์บริการวิชาการและการแปล  โดยสอบถามอาจารย์ในสาขาวิชาที่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน  

สาขาวิชาละ 1 คน นั้น  ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน จํานวน 1  คน  คอื  นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ   

ดังนั้น  คณะทาํงานศึกษาปัญหาและรูปแบบการต้ังศูนย์บริการวิชาการและการแปล  มดัีงนี้ 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2. รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

3. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

4. นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.17  การเข้าร่วมงาน Thailand Education Expo ที่ประเทศเนปาล 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  6 / 2555   เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2555    มีมติเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่าย 

วิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เข้าร่วมงาน  Thailand  Education Expo  ที่ประเทศเนปาล   ระหว่างวันที่  17-21   

สิงหาคม  2555  นั้น  เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ยังไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับนักศึกษาเนปาล   ดังนั้น  จึง 

ขอยกเลิกการเข้าร่วมงานดังกล่าวในปีนี้ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.18  การจัดต้ังกลุ่มผูส้อนรายวิชาพลศกึษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าการแต่งต้ังหัวหน้ากลุ่มผูส้อนรายวิชาพลศึกษา   ให ้

ชะลอไว้ก่อน  เนื่องจากต้องรอการปรับโครงสร้างคณะ จากมหาวิทยาลัย    ในการนี้   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์    

เสนอที่ประชุมเพิ่มเติมว่าวาระในการดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มผูส้อนรายวิชาพลศึกษา  มีระยะเวลา  1  ปี 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  แผนปฏบิัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ซึ่งงานแผนและ 

งบประมาณคณะ  ได้ปรับตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ  6/2555   เมื่อวันที ่ 20   

กรกฎาคม  2555  เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ 4 ด้าน คอื 1. ด้านจัดการเรียนการสอน  2. ด้านการวิจัย  3. ด้านการ 

บริการวิชาการแก่สังคม  และ 4. ด้านการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รายละเอียดดังนี้ 
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งบประมาณ (บาท) 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ เงินกองทุน

ส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิต 

รวม 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7)=(3)+(6) 

1 โครงการผลิตบัณฑิตคณะ 
ศิลปศาสตร ์

- 2,755,800.00 200,000.00 2,955,800.00 2,955,800.00 

2 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร ์

 - 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

3 โครงการจ้างพนกังานคณะศิลป
ศาสตร์  

- 11,220,984.00 - 11,220,984.00 11,220,984.00 

4 โครงการจ้างลูกจา้งชั่วคราว
ชาวต่างประเทศ 

- - 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

5 โครงการบริหารจัดการภายใน
คณะศิลปศาสตร์  

1,827,100.00 - 519,666.00 519,666.00 2,346,766.00 

6 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
ศิลปศาสตร ์

- 26,416.00 686,134.00 712,550.00 712,550.00 

7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างของคณะ 
ศิลปศาสตร ์

- - 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

8 โครงการจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารคณะ 
ศิลปศาสตร ์

232,400.00 - 451,600.00 451,600.00 684,000.00 

9 โครงการพัฒนางานวิจัยคณะ
ศิลปศาสตร ์

- - 2,386,500.00 2,386,500.00 2,386,500.00 

10 โครงการอบรมให้ความรู้และจัดทํา
ประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายในคณะ 
ศิลปศาสตร์ 

- - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 

11 โครงการควบคุมภายใน 
และบริหารความเสี่ยง 

- - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

12 โครงการวิเทศสัมพันธ์ - - 730,000.00 730,000.00 730,000.00 

13 โครงการจัดการและถ่ายทอด
ความรู้ในคณะ 
ศิลปศาสตร ์

- - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

14 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

15 โครงการบริหารจัดการภายใน
คณะศิลปศาสตร์ (เงินทุน
สํารอง) 

-  - - - 

16 โครงการสาธารณประโยชน์ - 50,000.00  50,000.00 50,000.00 



 

 

11 

งบประมาณ (บาท) 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 

ลํา 
ดับ 
ที่ 

กิจกรรม/โครงการ 

งบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ เงินกองทุน

ส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิต 

รวม 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7)=(3)+(6) 

17 โครงการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
เร่งด่วน 

- 200,000.00  200,000.00 200,000.00 

18 โครงการที่ได้รับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก และรายรับจาก
การจัดกิจกรรมของคณะ 

- 3,500,000.00  3,500,000.00 3,500,000.00 

19 โครงการรายรับจากการบริการ
ของคณะ 

- - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 

20 โครงการนักเรียนทุนต่างชาต ิ - 100,000.00  100,000.00 100,000.00 

รวม 
 

2,059,500.00 17,853,200.00 9,963,900.00 27,817,100.0
0 

29,876,600.0
0 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

4.2  การพิจารณาปรับประกาศการให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศลิปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
พ.ศ.2555    

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   เสนอที่ประชุมพิจารณาปรับประกาศการให้ทนุการศึกษา 

สําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ.2555     ซึ่งคณะทํางานพิจารณาปรับประกาศ 

การให้ทุนดังกล่าว   ได้พิจารณาปรับประกาศโดยนําข้อเสนอแนะของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์   ซึ่งได้เสนอเพื่อ 

ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนการศกึษามาพิจารณาประกอบ    และคณะทํางานเสนอให้พิจารณาให้ทุนเปน็ 

ภาคการศึกษา  แทนปีการศกึษา  เนื่องจากคณะจะเริ่มให้ทุนการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2555   รายละเอียดดัง 

เอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเสนอให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์เกี่ยวกับ 

ร่างประกาศฉบับใหม ่ ในวันที่  16  สิงหาคม  2555  เวลา  15.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 
 

4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการวารสาร คณะศลิปศาสตร์  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการทีป่รึกษาวารสาร คณะศิลปศาสตร์  และคณะ 

กรรมการวารสาร คณะศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและให้เพิ่มช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ   

เป็นคณะกรรมการวารสาร  คณะศิลปศาสตร์ 



 

 

12 

4.4  เกณฑ์การประเมินคุณภาพของตําราหรือหนังสือเพือ่การรับรองคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพของตําราหรือหนังสือเพื่อการรับรอง 

คุณภาพผลงานทางวิชาการ    เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่จะนําไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของตําราหรือหนังสือ 

ของมหาวิทยาลัยมีลักษณะหลากหลายตามธรรมชาติของสาขาวิชาและเพื่อให้สามารถพิจารณารับรองตามเกณฑ์การ 

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพของสํานักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเกณฑ์คุณภาพของตําราหรือหนังสือที่ผ่าน 

การรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ในข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 

  1. ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองคุณภาพผลงานอย่างน้อยในระดับคณะ    ซึ่งมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาร่วมพิจารณาอย่างน้อย 1 คน 

  2.  ได้รับคัดเลือกไปจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ 

  3.  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

  4.  ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง  มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้หัวหน้าสาขาวิชาประสานกับอาจารย์ในสาขา  ส่งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

อ่านผลงาน  เพื่อให้คณะนําส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

4.5  ค่าเป้าหมายตามตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา  2555   

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   

2555  มีหลักการกําหนดค่าเป้าหมายประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

1.  กําหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. 

   1.1  ตัวบ่งชี้เพื่อใช้วัดกระบวนการดําเนินงาน (เชิงคุณภาพ)  ดําเนินการวงจร PDCA  ค่าเป้าหมาย 

ไม่ควรตํ่ากว่าค่าคะแนน ระดับที่ 4 โดยระบจุํานวนข้อ และค่าคะแนนของผลงานตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะสามารถ 

ดําเนินการได้ในปีการศึกษา  2555  ไม่ควรต่ํากว่าผลงานปีที่ผ่านมา 

     1.2  ตัวบ่งชี้เพื่อวัดผลผลิต (เชิงปริมาณ)  ระบุจํานวนผลงาน เช่น จํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา 

เอกหรือตําแหน่งทางวิชาการ (คน)  ทีค่าดว่าจะสามารถดําเนินการได้ในปีการศึกษา  2555  ไม่ควรตํ่ากว่าผลงานปีที่ 

ผ่านมา 

  ปีการศึกษา 2555  คณะศิลปศาสตร์ มีการกําหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ซึ่ง “ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพของ สกอ.” คือ กําหนดค่าเป้าหมายที่ระดับ 4.76 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

  2.  การกําหนดค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ สมศ. 
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      2.1  ปีการศึกษา 2555  พิจารณาค่าเป้าหมายจากผลการดําเนินงานสะสม 2 ปี (2553-2554)  
และผลการดําเนินงาน  3  ปี  สะสม  ต้องผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 3.51  ในตัวบ่งชี้ฐาน 1-11 ตัวบ่งชี้ และ 1-8 ตัวบ่งชี้  

2.2  การพิจารณารับรอง หรือไม่รับรองมาตรฐานคุณภาพ ของ สมศ. พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ        

      2.2.1  ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1-11) และภาพรวมทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ ต้องได้ค่าคะแนน 3.51  

ขึ้นไป   

2.2.2 การรับรองในระดับสถาบัน จะต้องมีจํานวนคณะ/หน่วยงาน  ที่มผีลประเมินผ่าน 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. ตามข้อ 1 ร้อยละ 90  ของจํานวนคณะทั้งหมด 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

4.6  การบูรณาการแผนงบประมาณและงานพัสดุของคณะ   

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการบูรณาการแผนงบประมาณและงานพัสดุของคณะ  โดยงาน 

พัสดุคณะ ได้จัดทําข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  รายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดซื้อครุภัณฑ์  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  1,605,500  บาท  ซึ่งเป็นการจัดซื้อเพื่อใช้งานเพิ่มเติม 

ที่ยังไม่เคยจัดซื้อ  และจัดซือ้เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ชํารุด 

  2.  การจัดซื้อวัสดุ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  1,195,100  บาท  ซึ่งเป็นการจัดซื้อสํารองสต๊อก เพื่อ
ให้บริการเบิกจา่ยวัสดุภายในคณะ 

  3.  การจ้างเหมา  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  711,840  บาท 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและดําเนินการตามเสนอ 
 

4.7  ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  พ.ศ. 2555   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2555  เพื่อนํามาใช้พิจารณาเลื่อน 

เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี  พ.ศ.2555  ครั้งที่  2  

(1 ตุลาคม  2555)  โดยมีการกําหนดเวลาปฏิบัติงาน  ต้ังแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30  น.  โดยให้แต่ละ 

หน่วยงานกําหนดจํานวนวันลาและจํานวนครั้งการมาทํางานสาย  ตามระดับผลการประเมินให้เหมาะสมกับลักษณะ 

ของแต่ละหน่วยงาน  และประกาศให้ทราบภายในหน่วยงาน   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. สายวิชาการ  ไม่ต้องลงเวลาปฏิบัติงาน  เนื่องจากมีภาระงานสอนที่ไม่แนน่อน  แต่ให้พิจารณาผล 

การปฏิบัติงานจากหมวดอื่น ๆ แทน 

  2.  สายสนับสนุนวิชาการ  ให้ลงเวลาปฏิบัติงานตามประกาศ  
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4.8  การพิจารณาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของคณะและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  ซึง่มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าตามที่   สํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา ได้ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง   หลกัเกณฑ์   วิธีการ   และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ได้กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาต 

ให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  โดยความ 

เห็นชอบของ ก.พ.อ. ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา  

ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  แล้วแต่กรณี  จึงขอเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาว่าสาขาวิชาใดสอดคล้องกับความ 

ต้องการของคณะและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าทุกสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์    มคีวามสอดคล้องกับความ 

ต้องการของประเทศ 
 

4.9  ขอเชญิเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรบัปริญญากิตติมศักด์ิ  ประจาํปีการศึกษา  2555  และรางวัลรัตโนบล  
ประจําปี  2555 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับปริญญากิตติมศักด์ิ   

ประจําปีการศึกษา  2555  และรางวัลรัตโนบล  ประจําปี  2555  หากคณะประสงค์จะเสนอชื่อ ขอใหส้่งรายละเอียด 

ประวัติพร้อมเอกสารแนบใหค้รบถ้วน  ภายในวันที่  25  สงิหาคม  2555   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อ 
 

4.10  การขออนุมัติยกเลิกการให้บริการสือ่โสตทัศนวัสดุประเภทเทปคาสเซ็ทและวดีีโอเทป 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติยกเลิกการให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 

ประเภทเทปคาสเซ็ทและวีดีโอเทป  ซึ่งศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเองแจ้งว่าในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา พบว่าไม่มีการขอใช้ 

บริการโสตทัศนวัสดุทั้งสองชนิด  ประกอบกับศูนย์ ฯ  ต้องใช้ช้ันสําหรับจัดเก็บโสตทัศนวัสดุดังกล่าว จํานวน 5 ช้ัน  ทํา 

ให้ไม่เพียงพอสําหรับการจัดเก็บดีวีดีและวีซีดี  ทีม่ีจํานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น  เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 

โสตทัศนวัสดุประเภท ดีวีดีและวีซีดี  โดยไม่ต้องเสียงบประมาณในการจดัซื้อชั้นเพิ่มเติม  ศูนย ์ฯ จึงขอยกเลิกการ 

ให้บริการสื่อโสตโสตทัศนวัสดุประเภทเทปคาสเซ็ทและวีดีโอเทป  โดยศูนย์ ฯ จะคัดเลือกรายการที่มีความสําคัญหรือ 

น่าสนใจเพื่อจัดทําเป็น ซีดีหรือดีวีดี เพื่อให้บริการต่อไป 

    มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติใหศู้นย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง  จัดทาํรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ   

ประเภทเทปคาสเซ็ทและวีดีโอเทป  เพื่อให้กรรมการศูนยก์ารเรียนแบบพึ่งตนเอง ร่วมพิจารณาว่ารายการใดควรจัดทํา 

เป็นซีดีหรือดีวีดีต่อไป 
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4.11  การขออนุมัติตัดสูทสาํหรับบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะ ที่ยังไม่เคยตัดสูทคณะ   

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติตัดสูทสําหรบั 

บุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะ ที่ยังไม่เคยตัดสูทคณะ  จํานวน 7  คน ได้แก่  นางมลธิดา จันทรอ่์อน  นายมงคลชัย 

ล้อมวงษ์   นายณัฐวุฒิ  สมภาวะ   นางสาวกิตติญา  พรหมพา   นางสาวนันท์สุดา  ขาววงษ ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย 

(คนใหม่)  และนักวิชาการศึกษา (คนใหม่)  โดยขออนุมัติตัดสูทชุดละไม่เกิน 1,400 บาท  โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและ 

พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร ์

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.12  การขออนุมัติใช้โปรแกรมออกเลขของงานพัสดุ   

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้โปรแกรม 

ออกเลขของงานพัสดุ  โดยงานพัสดุขออนุมัติใช้โปรแกรมออกเลขหนังสือเองเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน  

เนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวกับงานพัสดุมีจํานวนมาก ทั้งการออกเลขหนังสือปัจจุบันและย้อนหลัง  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
   

4.13  การเชญิอาจารยพ์ิเศษชาวต่างประเทศ 

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเชิญอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ  ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข  แจ้งว่า Pro. Kevin Hannam  ซึ่งมีช่ือเสียงทางการวิจัยการท่องเที่ยวอย่างมาก  และเคยสอนที่ 

Sunderland Uni. มีความสนใจมาเป็น  Guest  Lecturer  Visiting Professor   หรือมาบรรยายพิเศษในประเทศไทย  

ซึ่งคณะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สหราชอาณาจักร-อุบลราชธานี  พร้อมที่พัก   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้สนับสนนุการเดินทางให้สนับสนุนค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบิน   ภายใน 

ประเทศ  กรุงเทพ-อุบล-กรุงเทพ  เท่านั้น 
 

4.14  การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษาเปน็กรณีพิเศษ   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติสําเร็จการศกึษาของนักศึกษาเป็นกรณี 

พิเศษ จํานวน  2  ราย  ดังนี ้
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ผลการศึกษา หมายเหตุ 

1 47140297 
นางสาวไพรินทร์  มะลิงาม 

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

2.00 - นักศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา 2 เท่าของ
ระยะเวลาปกติ   และ 2 รายวิชาสุดท้ายท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 
3/2554 คือรายวิชา Taxation และวิชา 
Business Law     
- กองบริการการศึกษานับกําหนดระยะเวลา
สําเร็จการศึกษาภายใน 21 พฤษภาคม 2555  
(ภาคการศึกษา  3/2554 

2 5114443523 
นางสาวจตุวรรณ  ชุมนุม 

นิเทศศาสตร์ 2.77 สําเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ 

   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  อนุมัติการสําเร็จการศึกษาของ นางสาวจตุวรรณ  ชุมนุม 

2.  ให้งานวิชาการทําบันทึกขอ้ความถึงมหาวิทยาลัย  เพื่อขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนางสาว 

ไพรินทร์ มะลิงาม  เป็นกรณพิีเศษ  เนื่องจากมีประเด็นการนับเวลาศึกษา 
 

4.15  การขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  

เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี และมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอกับการใช้งานในระบบ  

E - Office  ที่พัฒนาขึ้น   จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครือ่งเดิม  จํานวน   75   เครื่อง   

สายวิชาการ  จํานวน  53  เครื่อง  สายสนบัสนนุ จํานวน 22  เครื่อง  รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  1,045,000  บาท   

ทั้งนี้  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ต้ังแต่ปีงบประมาณ  2549 - 2550  จะได้นําไปใช้สืบค้นข้อมูลที่ศนูย์การเรียนรู้แบบ 

พ่ึงตนเอง  และเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนเอกสาร  ต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์    โดยใหน้ักวิชาการ 

คอมพิวเตอร์    พิจารณาว่ามีส่วนใดที่สามารถซื้อด้วยเงินงบประมาณแผน่ดิน  ซึ่งราคาต่อหน่วยไม่เกิน  5,000 บาท 

ให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจัดซื้อ  ส่วนอื่นใช้เงินรายได้   ในการนี ้  ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ 

อาจารย์ในสาขาทราบว่าคณะอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือ่งคอมพิวเตอร์   

 

4.16  การจัดโครงการสานเสวนาวชิาการ  พ.ศ. 2555  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดโครงการสานเสวนาวิชาการ  พ.ศ. 2555  ซึ่ง 

ประกอบด้วย  4  กิจกรรม  ดังนี้ 
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หัวข้อแลกเปลี่ยน   วิทยากร วันที่ / เวลา 
การผลิตผลงานทางวิชาการ ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ วันที่  24  สิงหาคม  2555  

 09.00 – 12.00  น. 
ห้องประชุมดอกจาน 4 

มโนทัศน์การดํารงชีพ ผศ.ดร.ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี วันที่  29  สิงหาคม  2555   
  09.00 – 12.00 น. 

ห้องประชุมดอกจาน 4 
แนวทางการจัดทํา textbooks  และ

เอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษใน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

ผศ.ดร.จิรดา  วุฑฒยากร วันที่ 31 สิงหาคม 2555    
 09.00 – 12.00  น. 

ห้องประชุมดอกจาน 4 
เข้าใจอาเซียนผ่านเลนส์กล้อง    คุณธีรภาพ  โลหิตกุล 

 
วันที่  5  กันยายน  2555    

  13.30 – 16.30 น. 
โรงละครศิลปศาสตร์ 

  โดยเสนอให้แต่ละสาขาวิชาช่วยดําเนินการในด้านพิธีการ  ส่วนการบริหารจัดการทั่วไป คณะกรรมการ 

จัดการความรู้ จะเป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้  คณะกรรมการจดัการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ชุดปัจจุบัน   เสนอให้มีการจัด 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ KM  ให้กับบุคลากรทุกคนในคณะ  เพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันก่อน  จึงสอบถามผู้สนใจ
ร่วมเป็นคณะกรรมการการจดัการความรู้  ต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

4.17  การชะลอการส่งขออนุมัติเปิดหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการศกึษาการพัฒนา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร      เสนอที่ประชุมพิจารณาการชะลอการส่งขออนุมัติเปิดหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการศึกษาการพัฒนา  ซึ่งสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ได้ขอชะลอการเปิดหลักสูตรดังกลา่ว   

เพื่อพิจารณาวางแผนเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรให้มีความชัดเจน  รวมถึงแกไ้ขหลักสูตรเพิม่เติมให้มีความ 

สมบูรณ์มากทีสุ่ด   หากดําเนินการเสร็จสิน้แลว้  สาขาวิชาจะขออนุมัติเปิดหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา 

การศึกษาการพัฒนา ต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 

4.18  สรุปโครงการในรายวชิาและหลักสตูรที่ส่งในรอบที่  2  ภาคการศึกษา  1/2555 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   แจ้งที่ประชุมทราบสรุปโครงการในรายวิชาและหลักสูตรทีส่ง่ในรอบ 

ที่ 2  ภาคการศึกษา  1/2555  จํานวน  33  โครงการ  ดังนี้ 
 

ลําดบั
ที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันจัด งบประมาณ 
1 
  

โครงการศึกษาดงูานการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสตูรและในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

อ.ธิราพร ศรีบุญยงค์ 
  

15-16 ต.ค. 2555 
 

47,440 
 

2 
  

โครงการ Special Lecture : Topics in Contemporary  
American Poetry 

อ.ปรียาภรณ ์ เจรญิบุตร  5-7 ก.ย. 2555 
 

10,200 
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ลําดบั
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ วันจัด งบประมาณ 

3 
  

โครงการรวบรวมรายงนการค้นควา้อิสระ (Is) ของนักศึกษาปรญิญา
ตร ี ช้ันปีท่ี 4  สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

อ.สวนันท์  สุวรรณราช 
  

23 ก.ค. 55 – 
7 ก.ย. 55 

6,400 
 

4 โครงการเรียนรูก้ารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคตะวันออก อ.ปริวรรต  สมนึก 11-13 ส.ค. 55 15,000 

5 โครงการจัดนิทรรศการของด ี4 ภาค ผศ.บุณยสฤษฎ ์ อเนกสุข 31 ส.ค. 55 20,000 

6 โครงการฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศกแ์ละการปฏิบัตกิารท่องเที่ยว ผศ.บุณยสฤษฎ ์ อเนกสุข 13-19 ต.ค. 55 144,860 

7 โครงการปฏบิัติการภาคสนามในแหล่งท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ผศ.บุณยสฤษฎ ์ อเนกสุข 8-9 ก.ย. 55 13,760 
8 

  
โครงการฝึกปฏิบตักิารเป็นมัคคุเทศก ์ณ สถานที่ท่องเทีย่วสําคัญ 
ในจังหวดับุรีรมัย์  นครราชสมีา  กรงุเทพมหานคร  ราชบุรี  และ
กาญจนบุร ี

อ.สุรัชดา  คนึงเพียร 
  

10-13 ต.ค. 55 
 

72,100 
 

9 
 

โครงการทัศนศึกษาดูงานสํานักหนังสือเดินทาง(ชั่วคราว) อุบลราชธานี 
 และพิธีการเข้าออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูล ฯ 
(ช่องเม็ก) 

อ.ตระการ  ถนอมพันธ ์
  

15 ส.ค. 55 
 

7,880 
 

10 
 

โครงการเรียนรูก้ารจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว 
ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนลา่ง 

อ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 
  

4-5 ส.ค. 55 16,120 
 

11 โครงการเสวนาเรือ่งการเดินทางในแผ่นฟิลม์ อ.สุวภัทร  ศรีจองแสง 10 ส.ค. 55 7,500 

12 
  

โครงการทัศนศึกษาดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี  ศาลเยาวชนและ 
ครอบครัว  จังหวัดอุบลราชธาน ี

อ.ตระการ  ถนอมพันธ ์
  

20 ส.ค. 55 
 

5,380 
 

13 
  

โครงการการบรรยายพิเศษแนวคิดทฤษฎีของมาร์กซ์และการ
ประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมไทย 

อ.ปิ่นวด ี ศรีสุพรรณ 
  

31 ก.ค. 55 
 

1,800 
 

14 
  

โครงการศึกษาดงูานกรณีปัญหาเขือ่นราษีไศล ณ ศูนย์การเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูล 

อ.สุรสม  กฤษณะจูฑะ 
  

4 ส.ค. 55 
 

7,820 
 

15 โครงการการแสดงละครภาษาจีน ผศ.เมชฌ  สอดสอ่งกฤษ 18 ส.ค. 55 2,000 

16 โครงการแนะแนวการสมัครทุนรัฐบาลจีน ผศ.เมชฌ  สอดสอ่งกฤษ 6 ส.ค. 55 1,200 

17 โครงการจากอาหรับสปรงิถึงปญัหาชายแดนภาคใต ้ อ.พลวิเชียร  ภูกองไชย 20 ส.ค. 55 18,700 

18 โครงการการเก็บขอ้มูลภาคสนามทางภาษาและวัฒนธรรม ผศ.ชมพูนุท  ธารีเธียร 25 ส.ค. 55 13,500 

19 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนา ม.อุบล อ.จักรพันธ ์ แสงทอง 1 ส.ค. 55-6 ก.ย. 55 20,000 
20 

  
โครงการสํารวจช่ือสินค้าภาษาเวียดนามและการใช้ภาษาวียดนาม 
ในการติดต่อค้าขายของคนไทยเชื้อสายเวียดนามท่ีตลาดอินโดจีน  
จ.มุกดาหาร 

อ.สิริวงษ ์ หงษ์สวรรค์ 
  

18 ส.ค. 55 
 

7,272 
 

21 โครงการอบรมกตกิา และการแข่งขนัวอลเล่ย์บอล อ.เชาวนันท์  ทะนอก 22-23 ก.ย. 55 17,480 
22 
 

โครงการทางเลอืกและทางรอดของสือ่วิทยุในยุค  Social Media  
ลิซึม  

อ.กรรณศลักษณ ์  
อุ่นณพลกัษณ ์

8 ก.ย. 55 
 

11240 
 

23 
 

โครงการผู้ประกาศและพิธีกรมืออาชีพ 
  

อ.จีณัฐชะญา  
จีปณัฐิกาญจน ์

13 ก.ย. 55 
 

14,040 
 

24 
 

โครงการเพิม่จุดแข็งเด็กนิเทศฯสู่ตลาดงาน 
  

อ.จีณัฐชะญา   
จีปณัฐิกาญจน ์

11-12 ส.ค. 55, 
18-19 ส.ค. 55 

23,080 
 

25 โครงการทดลองสอนรายวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น อ.เสาวลักษณ ์ หบีแก้ว ส.ค. -15 ก.ย. 55 6,890 
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ลําดบั
ที่ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันจัด งบประมาณ 

26 โครงการตวิสอบวดัระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น อ.ศุภฤกษ์  ชัยรัตน์ 15 ส.ค. 55 - 15 
ก.ย. 55 

19,800 

27 โครงการนาํนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น อ.ศุภฤกษ์  ชัยรัตน์ 30 ส.ค 2555 7944 

28 
 

โครงการเรียนรูแ้หล่งโบราณสถานและประวัติศาสตรศิ์ลปะ 
ในสายวัฒนธรรมเขมร 

อ.อภินันท์  สงเคราะห ์
  

25 ส.ค 55 
 

3,864 
 

29 
 

โครงการการนาํเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 

อ.ทํานอง  วงค์พทุธ 
  

14 ก.ย. 55 6,000 

30 
  

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนท่ีประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจําปกีารศกึษา 2555 

ผศ.เมชฌ  สอดสอ่งกฤษ 
  

1-30 เม.ย. 56 45,700 

31 
  

โครงการศึกษาดงูานนอกสถานที่ดา้นภาษา สังคมและวัฒนธรรม   
สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาภาษาอังกฤษและการสือ่สาร 

อ.วชิราภรณ ์ กิจพูนผล 
  

23-27 ต.ค. 55 
 

115,575 
 

32 โครงการเรียนรู้ภาคสนามเกี่ยวกับชาติ ชาติพันธุ์และการพัฒนา รศ.สมหมาย  ชินนาค 11-13  ส.ค  55 8,000 

33 โครงการความหลากหลายทางเพศ อ.เสนาะ  เจริญพร 7 ส.ค. 55 4,700 
                      

                    ในการนี้  มีโครงการจํานวน  3  โครงการ  ซึ่งใช้งบประมาณเกิน  50,000  บาท    ได้แก่   โครงการ 

ลําดับที่  6  8  30  และ  31  ซึ่งโครงการลาํดับที่ 30 นั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ    เป็นรับผิดชอบ 

โครงการ  จะจดัขึ้นระหว่างวันที่  1 - 30  เมษายน  2556  จึงได้ขออนุมัติเบิกงบประมาณในรอบนี้  เพื่อนํางบประมาณ 

ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้า  เพราะหากอนุมัติเบิกงบประมาณ  ในภาคการศึกษา  2/2555   จะทําให ้

การประชาสัมพันธ์โครงการล่าช้า  และนักศึกษาอาจจะมาสมัครน้อยเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา                    

                    มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ  และขอให้หัวหน้าสาขาวิชาช่วยตรวจสอบการเขียนขอ 

อนุมัติงบประมาณโครงการให้ครบถ้วน  ทั้งนี้ งานวิชาการจะนําแบบฟอร์มการเขียนโครงการลงในเว็บไซต์คณะต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1 ประกาศการจา่ยค่าตอบแทนบทความที่ได้รับการตพีิมพ์  คณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2555 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย    แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี   เรื่อง  การจ่ายค่าตอบแทนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2555   ซึ่งอธิการบดีได้ 

ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว  ประกาศ ณ  วันที ่9  กรกฎาคม  2555  นั้น  และคณะได้ประชาสัมพันธ์ประกาศ 

ดังกล่าวในเว็บไซต์คณะแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2  การอนุมัติหลกัสูตรจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  

5/2555  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2555  นั้น  มีมติอนุมติัหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 
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1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555  

2. หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.3  นักศึกษาช่วยงานติดบอร์ดประกาศประชาสัมพนัธ์  และแจกเอกสารในช่องรับเอกสาร  (Mail box) 

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้จ้างนักศึกษาช่วยงาน 

จํานวน  1  คน   เพื่อช่วยแจกเอกสารในช่องรับเอกสาร (Mail box)     และมีหน้าทีใ่นการติดประกาศประชาสัมพันธ์ 

บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ   และเก็บเอกสารเมื่อเอกสารหมดกําหนดเวลาประชาสัมพันธ์แล้ว    

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  การจัดเก็บประกาศ / คําสัง่แต่งตั้งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคลากรคณะศลิปศาสตร์  ลงในเว็บไซต์คณะ 

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ   แจ้งทีป่ระชุมทราบว่านายฤทธิเดช  วงษ์ปัญญา  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บประกาศและคําสั่งแต่งต้ัง  ลงในเว็บไซต์คณะ  จะจดัอบรมการใช้ 

โปรแกรมจัดเกบ็ประกาศและคําสั่งดังกล่าว  ให้กับบุคลากรสายสนับสนนุ   เพื่อใหส้ามารถนําประกาศและคําสั่งต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ลงในเว็บไซต์คณะได้ด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่  23-24  สงิหาคม  2555  โดย 

การดําเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การเก็บเอกสารเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว  ในการค้นหา   และช่วยประหยัดกระดาษ 

ย่ิงขึ้น 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

5.5  สรุปการผลิตข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษา  1/2555 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่างานผลิตเอกสารคณะ  ได้สรุปการผลิตข้อสอบกลางภาค  

ภาคการศึกษา 1/2555  ระหว่างวันที่  16-22 กรกฎาคม  2555  จัดทําข้อสอบทั้งสิ้น 101 รายการ  และส่งให้โรงพมิพ์ 

จัดทํา จํานวน  13  รายวิชา  ซึ่งปัญหาที่พบมีดังนี้ 
1. กําหนดการสอบกลางภาค  ออกล่าช้าทําให้การผลิตข้อสอบล่วงหน้าช้าตามไปด้วย  งานผลิต 

แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง   เพือ่นําส่งตารางสอบให้ก่อนเพื่อทาํการผลิต 
ข้อสอบก่อนวันสอบให้เรียบร้อย 

2.  ข้อสอบวิชา   1411101 : Thai Language and Communication และ 1447200 : Man and 
Communication สําเนาข้อสอบกับกระดาษคําตอบไม่ตรงตามแบบฟอร์มขอใช้บริการ เกิดจากปัญหาการประสานงาน 
เรื่องคําสั่งในการพิมพ์ระหว่างคณะและโรงพิมพ์ 

  3.  ข้อสอบวิชา   1431110 : Man and Reasoning ไม่มีกระดาษคําตอบ OMR ในข้อสอบ เกิดจาก 
ขั้นตอนการผลติของโรงพิมพ์และเจ้าหน้าทีส่ั่งงานของคณะ   ไม่ได้ลงข้อมูลในแบบฟอร์มขอใช้บริการ    งานผลิตจึงได้ 
แก้ปัญหาโดยประสานโรงพิมพ์เพื่อส่งกระดาษตอบไปห้องสอบเพื่อทําการสอบตามเวลาเป็นที่เรียบร้อย 

4.  ข้อสอบวิชา   1432101 : Thai Culture  มียอดนักศึกษากลุ่มที ่ 5  ในตารางสอบ   เนื่องจาก 
นักศึกกลุ่มดังกล่าวไม่มีการสอบในครั้งนี้    แต่ทางเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา   ไม่ได้ตัดออกจากตารางการสอบ 
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กลางภาค  ภาคการศึกษา  1 / 2555 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และงานวิชาการคณะจะประสานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

5.6  แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช. ประจําปีงบประมาณ  2556 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย     แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการเขียนข้อเสนอ 

โครงการวิจัย วช. ประจําปีงบประมาณ  2556  เพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย 

แห่งชาติ  (วช.)   โดยได้แบ่งเป็นชุดโครงการ  ดังนี้ 

1. ชุดที่  1  วงเงิน  1,000 ล้านบาท  จํานวน  11  กลุ่มเรื่อง   

2. ชุดที่ 2   วงเงิน  430 ล้านบาท  จํานวน 9 กลุ่มเรื่อง  

ซึ่งคณะจะประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการในวันที่ 14  สิงหาคม  2555  เวลา  16.00 น.  ณ  ห้อง 

ประชุมดอกจาน 6  เพื่อส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7  การเสนอวาระและส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร ์

ผู้ช่วยเลขานุการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าขอความร่วมมือผู้เสนอวาระการประชุม  ส่งวาระและเอกสาร 

ประกอบก่อนการประชุม  2 วันทําการ   เพื่อจักได้ดําเนินการสําเนาเอกสารและจัดเรยีงวาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

และส่งใหค้ณะกรรมการประจําคณะพิจารณาก่อนการประชุม 1 วันทําการ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.8  ขอหารือในประเดน็ต่าง ๆ  

นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุ่งไพศาล ผู้แทนคณาจารย์   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. คณะมีมาตรการในการกําหนดให้ผู้มาขอใหห้้องประชุมดอกจาน 4  ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด 

อย่างไรบ้าง  เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์  ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมดอกจาน 4  แต่ไม่ช่วยกันรักษาความ 

สะอาด  ทําใหห้้องประชุมสกปรกเป็นอย่างมาก   

  2.  การทีค่ณะจะจัดทําแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์  (พ.ศ.2555-2559)    ในวันที ่ 25-26  ตุลาคม   

2555  ณ  โขงเจียมรีสอร์ท  จ.อุบลราชธานี  และขอให้บุคลากรทุกคนงดงานประจํา (การสอนและสํานักงาน)  เพื่อเข้า 

ร่วมโครงการ และหากท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้ถือเป็นวันลา  นั้น  มอีาจารย์หลายท่านขอให้หารอืในที ่

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ว่าหากไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและไม่ประสงคจ์ะลา   โดยจะมาปฏิบัติงานสอน 

ตามปกติได้หรือไม่   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  
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1. กรณีการใช้ห้องประชุมดอกจาน 4  คณะรับทราบและจะได้แจ้งไปยังคณะรัฐศาสตร์  ทราบว่ามี 

การขอใช้ห้องแล้วทําให้ห้องประชุมสกปรกมาก  ซึ่งหากมีการขอใช้ในครัง้ต่อไปจะพิจารณามากยิ่งขึ้น 

2. ที่ประชุมมีมติให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมโครงการ   เนื่องจากเป็นการจัดทําแผนกลยทุธ์ของคณะ   

จึงต้องการให้มีส่วนร่วมทุกคน  ดังนั้น  หากท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้ถือเป็นวันลาตามที่คณะได้ส่งบันทึก 

ข้อความแจ้งแล้วนั้น   
 

ระเบยีบวาระที่  6      เรื่องอื่น ๆ   

- 
 
เลิกประชุมเวลา    13.00  น. 
 
 
 

    


