
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  9 / 2555 

วันศุกร์ที่  14  กันยายน  2555   เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 
3.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและชมุชนสัมพันธ์  กรรมการ 
6.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 
7.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 
8.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์       กรรมการ 
9.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 
10.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
11.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 
2.  นายปริวรรต   สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา 
3.  นายพุทธราช  มาสงค ์   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
4.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
6.  นางนุชนารถ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 
7.  นายวิชชุภงค ์ ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การเปน็องค์กรร่วมจัดโครงการสัปดาห์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ได้จัดโครงการสัปดาห์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เมือ่วันที่  4 - 7  กันยายน  2555    และได้เชิญคณะศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เป็นองค์กรร่วมจัดโครงการและคณะ ฯ  ได้ตอบรับการเป็นองค์กรร่วมจัดโครงการดังกล่าว 
แล้วนั้น  แต่เนื่องจากคณบดีติดภารกิจ  จึงไม่สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพร  โชประการ  
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานมุทิตาจิตให้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพร   

โชประการ  ในวันที่  20  กันยายน  2555  ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  อาคารสํานกังานอธิการบดี (หลังใหม่)  และ 
งานระดับคณะจะจัดขึ้น  ในวนัที่  1  ตุลาคม  2555  ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวในเว็บไซต์คณะแลว้ 
  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.3  การทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปี  2556 
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์  ได้รับแจ้งยอดงบประมาณค่าวัสดุในปีงบประมาณ   

2556  จํานวน 1,827,100  บาท  ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ  2555  รอ้ยละ  38.05  เป็นจํานวนเงิน 1,122,300 บาท   
ซึ่งทําให้เกิดผลกระทบกับการดําเนินงานของคณะเป็นอย่างมาก    ดังนั้น    คณะจึงเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอ 
ทราบเหตุผลในการจัดสรรงบประมาณ  และขอทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปี 2556  ดังกล่าว   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4  การศึกษาความเปน็ไปได้เพื่อบูรณาการหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร ์
ประธาน    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์    ได้หารือร่วมกัน 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  ที่มีความคาบเกี่ยวกันระหว่าง  2  คณะ   เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2555  และได้ 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความเป็นไปได้เพื่อบูรณาการหลักสตูรการท่องเที่ยว   คณะศลิปศาสตร์   และ 
หลักสูตรการจดัการการโรงแรม  คณะบริหารศาสตร์  และเมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2555  คณะกรรมการพิจารณา 
ความเป็นไปได้เพื่อบูรณาการหลักสูตร ฯ  ได้ส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าว  ไปให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 
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ทางเลือกในการบูรณาการ  ประกอบด้วย  4  ทางเลือก  ดังนี้ 
1. การคงสถานภาพตามเดิม 
2. บูรณาการโดยการจัดต้ังหน่วยงานใหม่เทียบเท่าคณะ 
3. บูรณาการโดยการโอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยวมาสังกัดคณะ 

บริหารศาสตร์   
4. บูรณาการโดยการโอนย้ายหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมมาสังกัด 

คณะศิลปศาสตร์ 
  ซึ่งมหาวิทยาลยัได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้มีการบูรณาการหลักสูตร โดยให้หลักสูตรสังกดัตามคณะเดิม
ไปก่อน  ส่วนการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนจะพิจารณาอีกครั้ง 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.5  การทําบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวชิาการเพื่ออาชพีแก่ชุมชน  และการสรา้งความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน  

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และสาํนักงาน กศน.  
จะทําบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ “การบริการวิชาการเพื่ออาชีพแก่ชุมชน และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ประชาคมอาเซียน”  ในวันที่  5 ตุลาคม  2555  ซึ่งกรอบระยะเวลาความร่วมมือ   มีระยะเวลา  4  ปี   ต้ังแต่   พ.ศ.  
2555-2558  ในการนี้  จึงขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  8 / 2555 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 8 / 2555  
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
 8 / 2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  โครงการเปิดบา้นศิลปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้จัดโครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์  ในวันที ่  
31  สิงหาคม  2555  ณ  โรงละครศิลปศาสตร์  นั้น  ซึ่งการจัดงานลุล่วงไปได้ด้วยดี     และยังคงเหลอืการจัดกิจกรรม 
เทศกาลหนังสัน้เมืองศรีไค   เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์   คณะศิลปศาสตร์     ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  10  พฤศจิกายน  2555   
และวันที่  12  ธันวาคม  2555   ณ  โรงละครศิลปศาสตร์  ทั้งนี้  อยู่ระหว่างการประเมินผลแบบสอบถาม   เพื่อนาํมา 
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พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานสําหรับปีต่อไป  และพิจารณาว่าคณะจะจัดปีละหนึ่งครั้ง หรือสองปีต่อหนึ่งครั้ง 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2  การทําประกันอุบัติเหตสุ่วนบคุคลใหแ้ก่บุคลากรคณะศลิปศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามที่ได้อนุมัติให้ทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ใหแ้ก่ 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ทีป่ฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงจํานวน  9  ราย  นั้น  ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อให้ธนาคารมา 
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3 เกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานของบคุลากรสายสนบัสนนุ  คณะศิลปศาสตร์  ประจําปี  พ.ศ. 2555  
ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม  2555)  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าบุคลากรสายสนับสนุน  ได้ขอปรับเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์  ประจําปี พ.ศ. 2555  ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม  2555)  เป็น 
ดังนี้ 

หมวดที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  คะแนนเต็ม 60  คะแนน 
  1.1 พัฒนาการในการทํางาน     10 
     1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรคแ์ละพัฒนาระบบงาน   10 
                1.3 การเข้าร่วมเป็นกรรมการ / คณะทํางานในกิจกรรมของคณะ 15   (คําสั่งละ 5 คะแนน) 

   1.4 จํานวนครั้งที่มาสายในวงรอบของการประเมินแต่ละครั้ง   5   (สรุปผลโดยคุณนุชนารถ) 
1.5 การเข้าร่วมอบรม / สัมมนา / วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับสายงานทั้งภายในหรือภายนอก  

         10   (ครั้งละ 5 คะแนน) 
      1.6 การมีส่วนรว่มในการประชมุสํานักงานและประชุมคณะฯ (คิดคะแนนตามสัดส่วนของการเข้า 

ร่วมประชุม)       10   (สรุปผลโดยคุณปาณฑรา) 
     หมวดที่ 2  พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  30 คะแนน 

ประเมินในระบบฐานข้อมูลคณะ โดยกรรมการประจําคณะ 15 คะแนน   และเพื่อนร่วมงาน 15 
คะแนน 

    โดยหมวดที่ 1 และ 2  รวมกันมีคะแนนเต็ม 90 คะแนน จะผันเป็น 100 คะแนน   และรักษาการใน 
ตําแหน่งหัวหน้างาน จะได้รับคะแนนประเมนิเพิ่ม 5 คะแนน  โดยเพิ่มใหห้ลังจากผันเป็น  100  คะแนนแล้ว 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

3.4  การปรับปรุงเวบ็ไซต์ของคณะ   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ   เป็น 

ภาษาต่างประเทศ  5  ภาษา  นั้น  ขณะนี้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ  ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ยังคงเหลืออีก  4  ภาษา 
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ได้แก่  ภาษาจนี  ภาษาเวียดนาม  ภาษาเขมร  และภาษาลาว   
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเสนอให้ปรับช่ือบุคลากรให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย 
 

3.5  การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานสารบรรณ  กองกลาง  ได้แจ้งเวียนเอกสาร 

ทุกเรื่องในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ในเว็บไซต์คณะนั้น  ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาช่วยแจ้งให้อาจารย์ใน 
สาขาวิชาทราบเกี่ยวกับการแจ้งเวียนเอกสารในระบบดังกล่าวอีกครั้ง    เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านทราบข่าวสารหรือการ 
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
3.6  การพิจารณาปรับประกาศการให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศลิปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
พ.ศ. 2555    

รองคณบดีฝ่ายวิจัย   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้ปรับประกาศการให้ทุนการศกึษาสําหรับ 
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555   ตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ภายในคณะ   
เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2555  แล้วนั้น   ซึง่คณะได้เสนอประกาศไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้อธิการบดีพิจารณา  และ 
อธิการบดีได้วินิจฉัยว่าให้ยกเลิกประกาศฉบบัเดิม  และขอให้กองกฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบ(ร่าง)    ประกาศฉบับใหม ่  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกองกฎหมาย 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.7  การแต่งตั้งคณะกรรมการวารสาร  คณะศิลปศาสตร์  
รองคณบดีฝ่ายวิจัย   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  8/2555   

เห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ เป็นคณะกรรมการวารสาร คณะศิลปศาสตร์ นั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พิสิทธ์ิ  กอบบญุ  แจ้งว่าติดภารกิจ  จึงไมข่อรับเป็นกรรมการวารสารดังกล่าว   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.8  การพิจารณาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบตามที่   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศ  ก.พ.อ.   

เรื่อง   หลักเกณฑ์   วิธีการ   และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ได้ 
กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผูบั้งคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน   
หรือปฏิบัติการวิจัย ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   โดยความเหน็ชอบของ ก.พ.อ. ถือเป็นการ 
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ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝกึอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย   
และมติที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  8/2555  ได้มมีติว่าทุกสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์   มคีวาม 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  นั้น  ซึ่งทุกคณะได้เสนอว่าทุกสาขามีความสอดคล้องกับความต้องการของ 
ประเทศเช่นเดียวกัน  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงจะนําเรื่องดังกล่าวไปหารือในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.9  การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรบัปรญิญากิตติมศกัด์ิ  ประจําปกีารศึกษา  2555  และรางวัลรัตโนบล  
ประจําปี  2555 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้แต่ละคณะพิจารณาการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อรับปริญญากิตติมศักด์ิ   ประจําปีการศึกษา  2555   และรางวัลรัตโนบล  ประจําปี  2555  นั้น    มหาวิทยาลยัได้ 
เสนอทูลเกล้า ฯ  ถวายปริญญากิตติมศักด์ิ  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการพัฒนาสังคม    แด่สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.10  การขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่   

8/2555  ได้มมีติเห็นชอบให้จัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์    โดยใหน้ักวิชาการคอมพิวเตอร์    พิจารณาว่ามีส่วนใด 
ที่สามารถซื้อด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งราคาต่อหน่วยไม่เกิน  5,000 บาท   ให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจัดซื้อ   
ส่วนอื่นใช้เงินรายได้จัดซื้อ  นัน้   ปรากฏว่าเมื่อพิจารณาแผนการใช้เงินงบประมาณแผน่ดิน  ประจําปี  2556  แล้ว  ม ี
ยอดค่าใช้จ่ายในหลายส่วนเป็นยอดที่สูงมาก  ดังนั้น  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง  ว่าคณะจะจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในคราวเดียว  หรือทยอยจัดซื้อ 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในคราวเดียว 
เนื่องจากน่าจะใช้งบประมาณในการจัดซื้อ  น้อยกว่าการทยอยจัดซื้อ  
 
3.11  การจัดโครงการสานเสวนาวชิาการ  พ.ศ. 2555  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ดําเนินการจัดโครงการสานเสวนาวิชาการ  พ.ศ.  
2555  เรียบรอ้ยแล้ว  และขอให้ทุกสาขาวชิานําความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไปใช้ประโยชน์  เพื่อเป็นข้อมูลในการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วย  ทั้งนี้  จะพิจารณาให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ KM  ให้กับบุคลากรทุกคนในคณะ   
เพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันก่อน  เพื่อสอบถามผู้สนใจเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้  ต่อไป 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  ขั้นตอนการแจ้งการได้รับทุนจากภายนอกเพื่อนาํเข้าในระบบ UBUFMIS    

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการแจ้งการได้รับทุนจากภายนอกเพื่อนําเข้าในระบบ  
UBUFMIS  รายละเอียดดังนี้ 

1. เจ้าของเรื่องที่ได้รับทุนจากภายนอก   ทําบันทึกข้อความผ่านหัวหน้าสาขาวิชา  รองคณบดีที่ 
เกี่ยวข้อง  และคณบดี  ตามลําดับ  (เอกสารแนบ 1) 

2. คณบดีรับทราบ  แจ้งเรื่องใหง้านแผน คณะศิลปศาสตร์ดําเนินการแจ้งกองแผนงาน และงาน 
การเงิน คณะศิลปศาสตร ์โดยให้ระบุแหลง่งบประมาณเป็น “แหล่งเงินทุนภายนอก” 

3. งานแผน คณะศิลปศาสตร์ แจ้งเจ้าของเรื่องรับเอกสารคืน 
4. เจ้าของเรื่องนําเงินส่งที่การเงินคณะศิลปศาสตร์  พร้อมทาํบันทึกขอเบิกจ่ายเงิน (เอกสารแนบ 2  

และเอกสารแนบ 3)  พร้อมแนบต้นเรื่อง  (บันทึกที่แจ้งคณบดี) 
5. การเงินคณะศิลปศาสตร์ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (แจ้งกองคลัง  นําส่งเงิน  ทําเรื่องเบิก  

จัดทําเช็ค  และจ่ายเช็ค) 
6. เจ้าของเรื่องรับเช็คที่กองคลัง 
เอกสารแนบตน้เรื่อง 
1. เอกสารแนบ 1 แจ้งการได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อนําเข้าในระบบ UBUFMIS 
2. เอกสารแนบ 2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากโครงการ  
3. เอกสารแนบ 3 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากโครงการ 
4. สําเนาโครงการที่ได้รับทุน 
5. สําเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสําเนา 
6. ใบสําคัญรับเงนิ    
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ    และให้งานแผนงานทําบันทึกแจ้งเวียนหัวหน้า 

สาขาวิชา เพื่อให้แจ้งอาจารย์ในสาขาวิชาทราบ  โดยเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวต้ังแต่ปีงบประมาณ  2556   
 

4.2  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินงบประมาณโครงการจัดทําหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ
พัฒนาสังคม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555 

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินงบประมาณโครงการจัดทํา 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพัฒนาสังคม  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. 2555  เนื่องจากการทําหลักสูตรในครั้งนี้ 
เป็นการจัดทําหลักสูตรใหม่ มิใช่เป็นการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่เปิดทําการสอนอยู่ ดังนั้น   หลักสูตรศิลปศาสตรมหา 
บัณฑิต  สาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา จึงขออนุมัติดําเนินการดังนี้ 
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1. ขออนุมัติยกเลิกการคุมยอดเงินของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาสังคมศาสตร์และการ 
พัฒนา   เลขที ่4/55  จํานวน  52,020  บาท 
  2.   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินงบประมาณจากเดิม  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
สังคมศาสตร์และการพัฒนา เป็น งบประมาณคณะศิลปศาสตร์  จํานวน  52,020  บาท 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินงบประมาณตามเสนอ 
  

4.3  การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 

ตะวันออก  รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ การดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่  1 

-  เพื่อพิจารณากําหนดการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
 

ศุกร์ที่ 14  ก.ย.  2555 

2 ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รบัการเสนอชือ่  และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ   
พร้อมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อใหท้ราบ 
ทั่วกัน    (กอ่นการเสนอชือ่ ไมน่้อยกว่า  7  วนั) 

จันทรท์ี่ 17  ก.ย.  2555 

3 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อรับและหย่อนบตัรเสนอชื่อ ณ สํานักงานเลชานุการคณะ จันทรท์ี่  24 ก.ย.  2555 
09.00 – 15.30  น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่  2  
- เปิดกล่องเสนอชื่อและรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่   
- คณะกรรมการสรรหาพจิารณาคุณสมบัติและดําเนินการทาบทาม  

ทั้งนี้  หากมีผู้ตอบรับมากกว่า  1  ราย  จะเชญิผู้ตอบรับมา
สัมภาษณ์ 

จันทรท์ี่  24  ก.ย.  2555 
15.40 – 16.30  น. 

5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการทาบทาม ภายใน   
อังคารที่  25 ก.ย. 2555 

6 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่  3 
กรณีผู้ตอบรับมากกว่า  1  ราย  จะเชิญผู้ตอบรับมาสัมภาษณ ์

พฤหัสบดทีี่  27  ก.ย. 2555  
เวลา  12.00  น.  

7 เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหา ฯ  ไปยังมหาวทิยาลัย ภายใน 
ศุกร์ที่ 28 ก.ย. 2555 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและดําเนินการตามเสนอ 
 

4.4  การขออนุมัติถอนเงนิเพื่อบริหารจัดการหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาการสอนภาษาอังกฤษเปน็
ภาษาต่างประเทศ   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติถอนเงินเพื่อบริหารจัดการหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไป 
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อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ  ได้มีมติเห็นชอบในการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขายอ่ยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีเงินฝาก 
ประจํา  เป็นจํานวน  100,000  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ถอนเงินจากบัญชีออมทรพัย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  จํานวน  100,000  บาท 
 

4.5  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและปรญิญาโท  คณะศิลปศาสตร์   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของ 

นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท   คณะศิลปศาสตร์   ซึ่งทางหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา 
ประวัติศาสตร์    ได้เสนอแนวทาง ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   ควรมีการสํารวจเบื้องต้นว่าหลักสูตรใดต้องอิงกับกรอบมาตรฐาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีอยู่แล้ว  และหากหลักสูตรใดเข้าข่ายดังกล่าวก็ให้ยึดตามกรอบเดิมที่มีอยู่แล้ว 
  2.  ควรต้ังกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  และทํา 
ประกาศเป็นภาพรวมของคณะศิลปศาสตร ์
  ทั้งนี้   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ได้เสนอด้วยว่า   คณะศิลปศาสตร ์
ควรมีการจัดทาํแบบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิไปในแนวทางเดียวกันและประกาศใช้ในระดับคณะ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
1. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท    คณะ 

ศิลปศาสตร์  ให้ใช้ตาม  มคอ.2  ของแต่ละหลักสูตรทีส่่งให้งานหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. ให้ต้ังกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละหลกัสูตรเป็นกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของ 

นักศึกษา 
 

4.6  การขออนุมัติเปิดรายวชิาใหม่   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่  จาํนวน  3   

รายวิชา  ได้แก่  วิชาโบราณคดีในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่  19   วิชาโบราณคดีในประเทศไทยช่วงพุทธ 
ศตวรรษที่  19-24    และวิชาภาชนะดินเผาในประวัติศาสตร์สังคมไทย  ซึ่งรายวิชาที่ขอเปิดใหม่เป็นส่วนหนึ่งของ 
วิชาเอกเลือกและโทเลือก  ในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   
คณะศิลปศาสตร์  และเป็นวิชาเลือกเสรีของทุกคณะ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางบริหารหลักสูตร    คณะ 
ศิลปศาสตร์เพื่อพิจารณา 
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4.7  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและเกณฑ์การประเมินแบบเสนอชุดโครงการวิจัย คณะ
ศิลปศาสตร์  ประจําปี  2556 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและเกณฑ์การ 
ประเมินแบบเสนอชุดโครงการวิจัย คณะศลิปศาสตร์  ประจําปี  2556  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ปรับเกณฑ์ตามท่ีประชุมเสนอ  โดยผูม้ีสิทธ์ิเสนอโครงการวิจัยเพื่อ 
ขอรับทุนวิจัย  คือ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์เท่านั้น   
 

4.8  การขออนุมัติยืมเงนิหลักสูตร เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนให้แก่นักศึกษา 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติยืมเงินหลักสูตรการพัฒนาสังคม   

เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนให้แก่นักศึกษา  เนื่องจากนายจํานง  ทะวีธร  นักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคม ช้ันปีที่  
4 คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งมฐีานะยากจนและมารดาเสียชีวิตแล้ว  จึงทําให้ต้องผ่อนผันการชําระเงินค่าลงทะเบียนการ 
ศึกษา  ต้ังแต่ภาคการศึกษา  1/2555  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  11,400  บาท  (ค่าลงทะเบียน  7,900  บาท  และค่าปรับ 
ลงทะเบียนล่าช้า  3,500  บาท)  โดยจะต้องนําไปชําระภายในวันที่  21  กันยายน  2555   อนึ่ง  นักศึกษาดังกล่าวเป็น 
ผู้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธินายห้างปูนผู้หนึ่ง ประจําปี 2555  ที่จะได้รับทุนในเดือนพฤศจิกายน  2555  ดังนั้น  หาก 
นักศึกษาได้รับทุนแล้ว จะนําเงินมาชําระคืนหลักสูตรต่อไป โดยการยืมเงินดังกล่าว อาจารย์เสนาะ เจริญพร ซึ่งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา จะเป็นผู้รบัผิดชอบการยืมเงินดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

4.9  การเสนอชื่อบุคลากรที่ทําคณุประโยชน์เพื่อมหาวิทยาลัย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรที่ทําคุณประโยชน์เพื่อ 

มหาวิทยาลัย  โดยแบ่งเป็น  กลุ่มข้าราชการ  จํานวน  5  คน  และกลุม่พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน  5  คน   
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อ ดังนี้ 
กลุ่มข้าราชการ 
1. นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค 
2. นางสาวสมศรี   ชัยวณิชยา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์  เรืองกําเนิด 
4. นายมิตต  ทรพัย์ผุด 
5. นางวรารัตน์  ปานพรม 
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นายตระการ  ถนอมพันธ์ 
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2. นายพัน  พงษ์ผล 
3. นายเมธี  เมธาสิทธิ  สุขสําเรจ็ 
4. นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ 
5. นายชาญชัย  คงเพียรธรรม 

       

4.10  การรับบริการตรวจสขุภาพประจําปีกับโรงพยาบาลค่ายสรรพสทิธิประสงค์   

  ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับบริการตรวจสุขภาพประจําปี  2554   กับโรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิประสงค์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม     

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ตรวจสุขภาพประจําปี  2555  กับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ
ประสงค์   โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและบุคลากร  ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

4.11  การจัดอบรมให้ความรู้สําหรับอาจารย์บรรจใุหม ่
นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ผู้แทนคณาจารย์    เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดอบรมให้ความรู้ 

สําหรับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานใหม่  เช่น  การขออนุมัติไปราชการ  การลา  การเขียนโครงการในหลักสตูร/รายวิชา  และ 
การเบิกจ่ายโครงการ    เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน 
เลขานุการ  ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 สวัสดิการช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร     แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสวัสดิการช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ  ใหแ้ก่ 
บุคลากรและบคุคลในครอบครัวที่เสียชีวิต  โดยใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ในกรณีดังนี้ 

1. กรณีบุคลากรเสียชีวิต  ให้หนว่ยงานต้นสังกัดจัดทําหนังสือแจ้งกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมสําเนา 
ใบมรณะบัตร 

2. กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต  ให้บุคลากรที่บุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิต  เป็นผู้จัดทําหนังสือ 
แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมสําเนาใบมรณะบัตร และสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชนของผู้ขอ  บุคคลในครอบครัว  ได้แก่  บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2  ประกาศเรื่องเกณฑ์การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา  และประธานหลักสูตร  ภาระงานและค่าตอบแทน   คณะ 
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศเรื่องเกณฑ์การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา   
และประธานหลักสูตร  ภาระงานและค่าตอบแทน  คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 
วันที่ 1  สิงหาคม  2555  ทั้งนี้  ได้สําเนาแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตรทกุท่านแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.3  ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงนิเดือนพนักงานมหาวทิยาลัย   สังกัดมหาวิทยาลยั 
อุบลราชธานี พ.ศ.2555) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่ม 
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2555  โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้  กรณีวงเงินของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเหลือ  สามารถนาํวงเงินไปให้กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่้าง 
ด้วยเงินรายได้ของส่วนราชการภายในได้  แต่การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนราชการภายในที่เป็นต้นสังกัด 
ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาทุนอาเซียนเพิ่มเติม 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา  ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนประจําปี 
งบประมาณ  2555  (เพิ่มเติม)  ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  ผ่านการคัดเลือก  จํานวน  2   
คน  ได้แก่  นางสาวขนิษฐา  สุวรรณผา  และนางสาวพรนภา  ผลสทิธ์ิ  และสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา  ได้จัด 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา ไทย – กัมพูชา  ระหว่างวันที่  10-15  กันยายน  2555  เพื่อเป็นการเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์และความรู้สึกทีดี่ต่อกันอันจะปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งสองประเทศ มีภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อกัน   
ดังนั้น คณะจึงได้ส่ง นางสาวนารีรัตน์  จันทะมั่น  เพื่อเขา้ร่วมโครงการดังกล่าว   
  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และขอให้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว 
และนักศึกษาที่จะได้รับการคัดเลือกเช่นเดียวกันนี้  เขียนความเรียง 1 หน้ากระดาษ  เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการ 
เข้าร่วมโครงการ  เพื่อลงเว็บไซต์คณะ   
 

5.5  สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในสถาบัน ปีการศกึษา 2554 
รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     แจ้งทีป่ระชุมทราบสรุปผลการ 

ประเมินคุณภาพภายในสถาบัน ปีการศึกษา 2554  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินเมื่อวันที่  22-24  สิงหาคม   
2555  ผลเป็นดังนี้ 
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  1.  ผลประเมนิฯ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ได้คะแนน 4.35  จากคะแนนเต็ม 5 
  2.  ผลประเมนิฯ ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ได้คะแนน 3.70  จากคะแนนเต็ม 5 

3.  ผลประเมนิฯ รวมตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ได้คะแนน 4.14  จาก 
คะแนนเต็ม 5 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

5.6  ผลการพจิารณาการเปดิหลักสูตรและการปรบัปรงุหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์  โดยคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาการเปิดหลักสูตรและการปรับปรุง 
หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์     โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ซึ่งได้อนุมัติหลักสูตร ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2556 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7  การจัดประชุมเสวนากลุ่ม  (Focus group)  ของสถาบนัเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ร่วมกับ 
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุม่น้ําโขง  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    แจ้งที่ประชุมทราบการจัดประชุมเสวนากลุ่ม  (Focus group)  ในหัวขอ้ 
“สถานการณ์ของไทยกับประชาคมอาเซียนและความท้าทายด้านสังคมวัฒนธรรม”ของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ      เสนอตอ่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทํายุทธศาสตร์ 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (2015)  โดยจะจัดขึ้นในวันที่  28  กันยายน  2555 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.8  ทุนโครงการพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อเข้ารับการอบรมภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม   ของกระทรวงการตา่ง 
ประเทศ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    แจ้งที่ประชุมทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศ  ได้รับสมัครนักศึกษา 
จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย  เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อเข้ารับการอบรมภาษาและวัฒนธรรม 
เวียดนาม  ณ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เป็นระยะเวลา  1-2 เดือน  ประมาณปลายเดือนกันยายน 2555  ถงึต้น 
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เดือนพฤศจิกายน  2555  โดยนักศึกษาต้องมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม   ในระดับทีส่ื่อสารได้   ทั้งนี้  
ประธานหลักสูตรวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม ได้เสนอชื่อนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่มีความสามารถในการใช้ 
ภาษาเวียดนาม   จํานวน  5  คน  ส่งไปทีก่ระทรวงการต่างประเทศด้วย    ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี   ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสัมภาษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศ   จํานวน  1  คน  คือ  
นางสาวสมฤทัย  สิงห์แก้ว  นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9  การส่งบทความการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ครั้งที่  8 
  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศลิปศาสตร์    มหาวทิยาลัย 
อุบลราชธานี    ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ในการจัดประชุม 
วิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที ่ 8  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  8-9  พฤศจิกายน  2555  นัน้   
โดยคณะจะต้องส่งบทความไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน่  ภายในวันที่  1  ตุลาคม  2555    ทั้งนี้  จะมีอาจารย์คณะ 
ศิลปศาสตร์เดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าว  ดังนั้น  จงึขออนุมัติค่าเดินทางและค่าแปลบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติสนับสนุนค่าเดินทางโดยรถตู้  จํานวน  2  วัน  และค่าแปลบทคัดย่อ 
เป็นภาษาอังกฤษ  โดยใช้เงินรายได้คณะ 
 

5.10  โครงการเปิดเสน้ทางอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 
  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์    แจ้งที่ประชุมทราบว่างาน 
กิจการนักศึกษาคณะ จะจัดโครงการเปิดเส้นทางอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน  ในวันที่ 17  กันยายน  2555  ณ  โรงละคร 
ศิลปศาสตร์    เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมพัฒนาตนเองและมีความรู้เกีย่วกับอาเซียน    ดังนั้น    จงึขอให้อาจารย์ชว่ย 
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.11  การสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกับการคืนห้องพกัรับรองให้แก่มหาวิทยาลัย 
นางธิราพร  ศรีบุญยงค์  กรรมการสวัสดิการที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แจง้ที่ประชุมทราบ 

ว่ามหาวิทยาลัยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการคืนห้องพักรับรองให้แก่มหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะมีห้องพักรับรองจํานวน   
3  ห้อง    ซึ่งในปัจจุบันผู้พักอาศัยในห้องดังกล่าว มีดังนี้  อาสาสมัครชาวเกาหลี  อาสาสมัครชาวจีน    และนายเสนาะ   
เจริญพร  ทั้งนี้ จะเสนอให้มหาวิทยาลัยไปขอห้องพักรับรองจากสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แทน  จํานวน   
1  ห้อง 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
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5.12  การเสนอโครงการวจิัยสํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.)  ประจําปีงบประมาณ  2556 
รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช.  

ประจําปีงบประมาณ  2556   เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)   
จํานวน  5  โครงการ  และได้ส่งไปให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว  เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2555 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.13  การเข้าร่วมประชุมคณะทํางานพิจารณาแนวทางการปรบัเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1 
นางปิ่นวดี   ศรีสุพรรณ   ตัวแทนคณะศลิปศาสตร์ในการพิจารณาแนวทางการปรับเงินเดือนพนักงาน 

มหามหาวิทยาลัย    แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเข้าร่วมประชุมคณะทํางานพิจารณาแนวทางการ 

ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที ่ 1  ว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัยทําโมเดล 

แนวทางการปรับเงินเดือน  3  โมเดล    เพื่อส่งให้ตัวแทนแต่ละคณะเพื่อพิจารณา   โดยไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาใน 

การทําโมเดลดังกล่าวว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
- 

 

เลิกประชุมเวลา    17.00  น. 
 
 
 

         


