
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  7 / 2556 

วันศุกร์ที่  12  กรกฎาคม  2556  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

6.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

8.  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค           หัวหนา้สาขาวิชาสังคมศาสตร ์     กรรมการ 

9.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       กรรมการ 

11.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร         กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวพัชรี  ธานี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

3.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

4.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 

5.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

6.  นางสาวพัทนี  เจรญิทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญช ี

7.  นางสาวปนดิา  ทาสา    นักวิชาการเงินและบัญช ี

8.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญช ี

9.  นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

10.  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  ระเบียบมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการใช้จ่ายการเบิกการเก็บรักษาและการนําเงนิสนับสนนุจากหน่วยงานอืน่ 

  ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบระเบียบมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการใช้จ่ายการเบิกการเก็บรักษาและ 

การนําเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ซึ่งหากหน่วยงานอ่ืนมีการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 

ใช้จ่าย การเบิก การรับ-จ่ายเงิน อยู่แล้ว หวัหน้าโครงการสามารถใช้ระเบียบของหนว่ยงานนั้นได้  ทั้งนี้ ได้นําระเบียบ 

ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ไว้ในเว็บไซต์คณะแลว้ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การปรับเปลีย่นช่วงเวลาในการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา  2557 

  ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่จะมีการปรับช่วงเวลาในการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ให้ตรงกัน 

ทุกประเทศซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน  จึงทําให้ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยจะเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม   

2557  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่   ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้คณะต่าง ๆ หารือร่วมกับ 

นักศึกษา  เพื่อศึกษาปัญหาทีจ่ะเกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  6/2556 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  6/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

6/2556 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  วาระพเิศษ  4/2556 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
4/2556   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

วาระพิเศษ  4/2556   
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  แนวทางในการติดตามการยืมเงนิประเภทต่าง ๆ  
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ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานการเงินคณะได้รายงานผลการตอบรับยืนยันยอดลูกหนี้ 

เงินยืมของคณะ  ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 6/2556  และที่ประชุมได้มีมติ 

ให้งานการเงินดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้   

1. ให้แยกประเภทลูกหนี้  ออกเป็น  3  กลุม่  ดังนี้ 

1.1  กลุ่มยืมเงินไปราชการ  จะต้องส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน  30 วัน  หลังจากยืมเงินเพื่อ 

เดินทางไปราชการ 

     1.2  กลุ่มยืมเงินเพื่อจัดโครงการในหลกัสูตร / รายวิชา  จะต้องส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในภาค 

การศึกษาที่ดําเนินโครงการ 

     1.3  กลุ่มยืมเงินเพื่อจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และวิจัยของคณะ  จะต้องส่งเอกสาร 

เบิกจ่ายภายใน  1 ปี  และขยายต่อได้อีก 1 ปี  ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนและติดตามเป็นระยะ    โดยติดประกาศแจ้งในชื่อ 

โครงการเพื่อติดตามเรื่องการเบิกจ่าย 

2. ให้งานการเงินติดประกาศรายชื่อผู้รับเช็ค 

โดยงานการเงินคณะ  ได้ดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับทราบ 
 

3.2  การขออนุมัติเทียบรายวิชา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่ 6 /2556  ได้มมีติอนุมติัเทียบรายวิชา ให้แก่นักศึกษาจํานวน 4  คน ได้แก่ นายวชิรวิทย์  โกสงูเนิน  นางสาวสวลี   

วงศ์ไชยา   นายธนภูมิ  เชื้อโชติ   และนางสาวนุชจรี  ใจหาญ      และคณะได้ส่งเรื่องไปยังกองบริการการศึกษา  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วนั้น   กองบริการการศึกษาแจ้งกลับมาว่าเนื่องจากพ้นกําหนดการขอเทียบรายวิชาในภาค 

การศึกษา 1/2556   เมื่อวันที่  7  มิถุนายน 2556  ดังนั้น  จะสามารถเทียบรายวิชาให้แก่นักศึกษาดังกล่าวได้ในภาค 

การศึกษา  2/2556   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  อนึ่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าหากพ้นกําหนดในการ 

ขอเทียบรายวิชาตามปฏิทินการศึกษาแล้ว  ขอให้อาจารย์ประจําหลักสตูรช่วยพิจารณา โดยไม่ต้องส่งเรื่องต่อมายังงาน 

วิชาการคณะ 
 

3.3  การขออนุมัติจ้างอาจารย์เพื่อสอนแทนผูช้่วยศาสตราจารยป์ระเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบลูย์กุล  ในช่วงลาป่วย
  หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้มีมติอนุมัติให้จ้างอาจารย์พิเศษ 

เพื่อทําการสอนแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบูลย์กุล  ซึ่งขอลาป่วย  ระหว่างวันที่ 10-30  มถิุนายน   

2556  ใน 3  รายวิชา  ได้แก่  วิชาแบดมินตัน  วิชาลีลาศ  และวิชาว่ายน้ํา  นั้น  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา   

ผู้ประสานงานกลุ่มผูส้อนพลศึกษาแจ้งว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศกัด์ิ  โลหะไพบูลย์กุล    คงจะยังไม่สามารถมา 

ทําการสอนได้  และจะขอขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษต่อไป   
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ้างอาจารย์พิเศษต่อ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักด์ิ   

โลหะไพบูลย์กุล  ขอลาป่วยต่อ 
 

3.4  การเปน็ภาคีร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาฬสนิธุ์  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้เป็นภาคีร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 

ระดับชาติ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ  เรื่อง “ชาติพันธ์ุในภาคอีสาน :  

ประวัติศาสตร์  สังคม   เศรษฐกิจ  ภาษา  และวัฒนธรรม  สู่อาเซียน  พ.ศ. 2558”   ในวันที่  2  สงิหาคม  2556  ณ   

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ุ  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  นั้น  มีผูแ้จ้งความประสงค์ส่งบทความแล้ว  จํานวน  2  คน  หากม ี

ผู้สนใจส่งบทความเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ที่งานวิจัยคณะ  โดยจะเดินทางไปร่วมงานโดยใช้รถตู้คณะ  

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.5  การติดตามการรับรองคุณวุฒิการศึกษาของหลักสตูรสังกัดคณะศิลปศาสตร ์

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจง้ที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

หลักสูตรใหม่  2549  ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (กคศ.)  

เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  กคศ. จะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการตามมาภายหลัง 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.6  การขอทบทวนกรณีการจดรายงานการประชุมของสาขาวิชาตา่ง ๆ 

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  เสนอที่ประชุมพิจารณาขอทบทวนกรณีการจดรายงานการประชุมของ 

สาขาวิชาต่าง ๆ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที ่6/2556  ซึ่งมมีติเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ 

สํานักงานช่วยดําเนินการจดรายงานให้สาขาวิชา  เป็นระยะเวลา 2 เดือน  คือ กรกฎาคม – สิงหาคม  2556   หลังจาก 

นั้น   ขอให้อาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้จดรายงานการประชุมสาขาเอง  นั้น   ซึ่งที่ประชุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์  มีมติ 

ไม่เห็นด้วยที่จะให้อาจารย์จดรายงานการประชุมเอง      

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาไปประชุมหารือกันอีกครั้ง  และนําเสนอต่อที่ 

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์ครั้งต่อไป 
 

3.7  การเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกเปน็ศิษยเ์ก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ  ประจําปี 2556 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

วาระพิเศษ 4/2556   ได้มีมติให้สาขาวิชาและสํานักงานเลขานุการ  เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 

และศิษย์เก่าเกยีรติยศ  ประจาํปี 2556  เพื่อเสนอชื่อเข้ารับโล่เกียรติยศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายในวันที่  11  

กรกฎาคม  2556  นั้น  ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอชื่อ  ดังนั้น  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่ออีกครั้ง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ  ดังนี้   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร   
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ    3. นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์   4.  นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร  

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  6.  นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค  7.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี 

และ 8.  นางนลีนารา  ศรสีําราญ ทั้งนี้  ขอให้ดําเนินการทาบทามผู้มีรายชื่อดังกล่าวกรอกแบบประวัติต่อไป 
 

3.8  การกําหนดสาขาวชิาที่สอดคล้องกบัความต้องการเพื่อให้ผูท้ี่ได้รับอนุมัติใหล้าศึกษา  ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
หรือดูงาน ได้รับการพจิารณาเลื่อนเงนิเดือนระหวา่งลา   

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ส่งรายชื่อสาขาวิชาและรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปที่ไม่ได้สังกัด 

สาขาวิชาใดของคณะศิลปศาสตร์    ไปยังมหาวิทยาลัยแลว้   โดยแจ้งใหเ้ป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อ 

ให้ผู้ที่ได้รับอนมุัติให้ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน   ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
   

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาสถานะการเงนิของคณะศิลปศาสตร ์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาสถานะการเงินของคณะศิลปศาสตร ์ จากรายงาน 

การเงินของคณะศิลปศาสตร์  ปีงบประมาณ  2556  ไตรมาสที่ 3  ณ  วันที่ 30  มิถุนายน  2556  รายละเอียดดัง 

เอกสารประกอบการประชุม  พร้อมทั้งเสนอข้อพิจารณาและแนวทางแก้ไข  ดังนี้ 

1. ข้อพิจารณา  เกี่ยวกับรายจ่ายในส่วนต่าง ๆ 

                      1.1 คณะตอ้งจ่ายเงินเพื่อเยียวยาพนักงานมหาวิทยาลัย ประมาณ 800,000–3,000,000 บาท 

          1.2 คณะต้องเตรยีมเงินเพื่อเพิ่มเงินเดือนพนักงาน ฯ  ประมาณ  1,300,000  บาท 

                       1.3 คณะต้องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประมาณ  500,000 บาท  และรถตู ้ ประมาณ  

1,500,000  บาท 

                       1.4 การเดนิทางออกไปประชาสัมพันธ์คณะ  ประมาณ  200,000  บาท 

                       1.5 การปรับปรุงโรงละคร ประมาณ  50,000 บาท  ทากันซึม ประมาณ 300,000 บาท   และ 
ซ่อมระบบไฟฟ้า  ประมาณ  100,000  บาท 

2. แนวทางการหารายได้เข้าคณะ 

                      2.1  การนาํเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ไปฝากธนาคาร
ประเภทฝากประจํา   

                      2.2  การหารายได้ของศูนย์บริการวิชาการ  (การอบรมระยะสั้น  บริษทัทัวร์จําลอง   การจัดการ 

แสดงในงานต่าง ๆ) 

                      2.3  เงินผลประโยชน์จากการเก็บค่าธรรมเนียมการใชส้ถานที ่

                      2.4  ค่าสาธารณูปโภคจากภายนอก 

                      2.5  การจดัหลักสูตรสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  เห็นชอบกับแนวทางการจัดหารายได้ 
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2.  การใช้งบประมาณในการใช้จ่าย คณะจะพิจารณาเป็นรายกรณี 

3.  เสนอให้มีการนําไปเป็นฐานคิดวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินของคณะต่อไป 
 

4.2  สรุปค่าเป้าหมายการดาํเนนิงานตัวชีวั้ดที่คณะศลิปศาสตร์รับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีประจําปี พ.ศ.2556   

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปค่าเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่คณะศิลปศาสตร ์

รับผิดชอบตามแผนกลยทุธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ.2556 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบค่าเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดดังกล่าว  และ 

เสนอเพิ่มเติมให้พิจารณาค่าเป้าหมายโดยให้สอดคล้องกับบริบทของคณะ และทศิทางการพัฒนาคณะในอนาคต 
 

4.3  การจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2557 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  2557  โดยได้ 

นําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  2556  มาเสนอให้ที่ประชมุประกอบการพิจารณา  และขอให้ที่ประชุม 

วิเคราะห์ความต่อเนื่องของโครงการว่าโครงการได้ดําเนินการแล้วมีผลตอบรับดี     ขอให้สรุปว่าจะมีการนําไปใช้ 

ประโยชน์อย่างไรในปีงบประมาณต่อไป 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสรุปงบประมาณการจ่ายประจําปีงบประมาณ  2556  และ 

ขอให้รองคณบดีทุกท่าน เสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  2557   เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจําคณะครั้งต่อไป 

 

4.4  แผนพัฒนาบคุลากรคณะศลิปศาสตร์  ปีการศึกษา  2555-2558  
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา  2555-2558   

ดังนี้ 
1. แผนและเป้าหมายด้านวิชาการ (อบรม สัมมนา ดูงาน) 
2. แผนและเป้าหมายด้านบุคคล  (การเสนอขอรับทุนการศึกษา สายวิชาการ) 
3. แผนและเป้าหมายด้านการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
4. แผนและเป้าหมายด้านลาศึกษาต่อ 
5. แผนและเป้าหมายด้านการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับแผนพัฒนาบุคลากรคณะศลิปศาสตร์  ปีการศึกษา   
2555-2558  และเสนอใหแ้ยกข้อมูลเป็นสาขาวิชา  โดยให้เขียนเพิ่มเติมความเป็นมาที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาปี 2555   
พร้อมวิเคราะห์แผนดังกล่าวเป็นประจําทุกปีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

4.5  แผนพัฒนาการวิจัย  ปีการศึกษา  2555-2558  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาแผนพัฒนาการวิจัย ปีการศึกษา  2555-2558  ดังนี้ 
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1. แผนและเป้าหมายด้านบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ   

2. แผนและเป้าหมายด้านการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3. แผนและเป้าหมายด้านการเขียนโครงการวิจัย 

4. แผนและเป้าหมายด้านการเขียนตําราและหนังสือ 

5. แผนและเป้าหมายด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานวิจัย 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับแผนพัฒนาการวิจัย ปีการศึกษา  2555-2558  และเสนอ 

ให้เพิ่มทุนวิจัยส่วนตัวได้หากได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ขอให้วิเคราะห์เพิ่มเติมความเชื่อมโยงต่อเนื่อง 

ระหว่างแผนในแต่ละปีว่าได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างไร 
 

4.6  แผนพัฒนาบคุลากรด้านการเรียนการสอน ปีการศกึษา 2555-2558  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพฒันาบุคลากรด้านการเรียนการสอน  

ปีการศึกษา  2555 - 2558  ดังนี้ 

1. ในปีการศึกษา  2555  งานวิชาการได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ   

มาเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน  ให้แก่อาจารย์ของคณะ  แต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จ 

เท่าที่ควร  เนือ่งจากมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมน้อยมาก  อย่างไรกต็ามงานวิชาการจะดําเนินการจัดต่อเนื่องทุกปี และ  

จะหามาตรการให้บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น 

  2.  ในปีการศกึษา  2556  ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)  จะมีการจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล 

ออนไลน์  ซึ่งได้มีการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และขอให้นําขอ้มูลเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  

4.7  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเพิ่มค่าจา้ง ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินผลการปฏบัิติงานและการเพิ่มค่าจ้าง  

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  สืบเนื่องจากมีอาจารย์ชาวต่างประเทศเสนอขอให้ปรับอัตราค่าจ้าง  ดังนั้น  จึงได้ 

สอบถามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้แก่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ์มาเสนอที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา  ซึ่งได้มีการกําหนดอัตราค่าจ้างตามคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น 

สาขาวิชาที่สอน คุณวุฒิ  และสาขาวิชาที่สอนตรงตามคุณวุฒิหรือไม่ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทําร่างเกณฑ์การปรับเพิ่มค่าจ้าง ลูกจ้าง 

ช่ัวคราวชาวต่างประเทศ 
 

4.8  การพิจารณาเสนอชื่อและผลงานอาจารยเ์ข้ารับการคัดเลือกโครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย  

(ASAIHL-Thailand Awards)  พ.ศ.2556  
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  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อและผลงานอาจารย์เข้ารับการคัดเลือก 

โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards)  พ.ศ.2556  ของสมาคมสถาบัน 

การศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)  โดยแบ่งเป็น 2 

ประเภท  คือ  ประเภทรางวัลอาจารย์อาวุโสดีเด่น  และประเภทรางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น  ประเภทละ 1 คน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อ  และส่งรายชื่อภายใน 

วันที่  30  กรกฎาคม  2556 

 

4.9  การแต่งตั้งและภาระหน้าทีค่ณะกรรมการจรรยาบรรณบคุลากรคณะศิลปศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการแต่งต้ังและภาระหน้าที่คณะกรรมการ 

จรรยาบรรณบุคลากรคณะศลิปศาสตร์  โดยอ้างอิงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ ชุดเดิม  ดังนี้ 

1. วางแผนการดําเนินงานด้านจรรยาบรรณ 

2. จัดทํากรอบแนวทางการดําเนินการ 

3. เผยแพร่จรรยาบรรณให้แก่บุคลากรรับทราบ 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ 

5. กํากับ ติดตาม ดูแลและประเมินผลการดําเนินงาน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการประกอบด้วย  

    1.1 ประธาน  ได้แก่  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

    1.2  กรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 4 สาขา  และอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย 1 คน 

2.  ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ  ให้ยึดตามคําสั่งเดิม  จากข้อ 1 – 4   
 

4.10  เกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสญัญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงาน 

มหาวิทยาลัย  โดยเสนอใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประกอบการ 

พิจารณา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้เชิญบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนประชุมเพื่อพิจารณา 

เกณฑ์การประเมิน ฯ เพื่อต่อสัญญา พิจารณาเกณฑ์รอบสุดท้าย  ในวันที่  19  กรกฎาคม  2556  เวลา  14.00  น. 
 

4.11  การขออนุมัติเบิกคา่สอนเกิน ภาคการศึกษา  1/2556  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเบิกค่าสอนเกิน  ภาคการศึกษา   

1/2556  ดังนี ้  
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ลําดับ สาขาวิชา จํานวนผูเ้บิกคา่สอนเกิน (คน) รวมค่าสอนเกิน (บาท) 

1 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 4 30,000 

2 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 21 286,200 

3 มนุษยศาสตร ์ 4 12,000 

รวม 328,200 
 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  และให้งานวิชาการสํารวจอีกครั้งว่ามีอาจารย์คนใดยังไม่ได้แจ้ง 

ข้อมูลการสอนเกิน  โดยให้ส่งข้อมูลภายในวันที่  19  กรกฎาคม  2556  โดยให้งานวิชาการแจ้งเวียนคณะกรรมการ 

ประจําคณะต่อไป 
 

4.12  การขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนในอัตราพิเศษ  

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ่ายเงิน 

ค่าตอบแทนในอัตราพิเศษ  ตามท่ีหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา 

ต่างประเทศ ได้เชิญ  Professor Richard Day  เป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 1421 711 Approaches to  

Language Learning and Teching  ประจําภาคการศึกษา  1/2556  หลักสูตรเห็นว่าบุคคลดังกล่าว  เป็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีความรู้ความสามารถ  และมีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนในระดับโลก ดังนั้น  จึงเห็นสมควร 

ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนในอัตรา  1,200 บาท/ช่ัวโมง  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง กําหนด 

อัตราค่าใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและเงินทุนคณะ คณะ 

ศิลปศาสตร์ ขอ้ 4.7  กําหนดว่าเป็นค่าสอนสําหรับอาจารย์พิเศษและคา่ตอบแทนสําหรับวิทยากรของหลักสูตรที่ทาํการ 

สอนในภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 400 บาท/ช่ัวโมง   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนแก ่Professor Richard Day  ใน 

อัตรา  1,200 บาท/ช่ัวโมง 

 

4.13 การพิจารณาให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศลิปศาสตร์  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ประจําป ี

การศึกษา 2556 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสําหรบัอาจารย์คณะศิลปศาสตร์   

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ประจําปีการศึกษา 2556  ซึ่งมีผู้สมัครรบัทุน จํานวน 4 คน  และผลสรุปคะแนน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานและคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ย 6 รอบ  เป็นดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล ระยะเวลาปฏิบัติงาน คะแนน ผลการประเมินการ
ปฎิบัติงานเฉลี่ย   

(6 รอบ) 

คะแนน รวมคะแนน 

1. นายพฤกษ์ เถาถวิล 
 

10 ปี 9 เดือน 12 วัน 8 87.09 6 14 
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ชื่อ-สกุล ระยะเวลาปฏิบัติงาน คะแนน ผลการประเมินการ
ปฎิบัติงานเฉลี่ย   

(6 รอบ) 

คะแนน รวมคะแนน 

2. นางสาวอภินนัท์  
สงเคราะห์ 

8 ปี  8  เดือน 20 วัน 6 86.36 6 12 

3. นายเชาวนันท์  ทะนอก 
 

5  ปี 9 เดือน  26 วัน 3 85.50 6 9 

4. นายวิเชียร  อันประเสริฐ 
 

4 ปี  8 เดือน 28 วัน 2 75.74 4 6 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุนการศึกษาสําหรบัอาจารย์คณะศิลปศาสตร์   

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ประจําปีการศึกษา 2556  ใหแ้ก่  นายพฤกษ์ เถาถวิล  นางสาวอภินันท์   สงเคราะห์    

นายเชาวนันท์  ทะนอก   และนายวิเชียร  อันประเสริฐ 

 

4.14  การสาํรวจความสนใจในการดาํเนนิโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก
เครือข่าย ASEA-UNINET  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการสํารวจความสนใจในการ 

ดําเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET  ใน  4  สาขา  

ได้แก่  Science and Technology, Economic and Social Sciences, Health, Pharmacy and Medicine  และ   

Humanities, Culture and Music   เพื่อให้มหาวิทยาลัยสมาชิกของแต่ละประเทศที่มคีวามสนใจในสาขาเดียวกันได้ 

ทําความร่วมมอืระหว่างกัน 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นว่าคณะควรเข้าร่วมโครงการ และพิจารณาเข้าร่วมโครงการกับ 

มหาวิทยาลัยทีค่ณะเคยได้ทําบันทึกความร่วมมือ  (MOU)   
 

4.15  การรณรงค์การประหยัดกระแสไฟฟ้า คณะศลิปศาสตร์  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรณรงค์การประหยัดกระแสไฟฟ้า คณะ 

ศิลปศาสตร ์ ดังนี้ 

1. กําหนดให้มีการปิดเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ ในช่วงเวลา  20.00 – 08.00 น.  

2. งานอาคารสถานที่คณะ จะทาํบันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ว่าหากรายวิชาใดสิ้นสุดการเรยีนการ 

สอนก่อนวันสุดท้ายของภาคการศึกษา  จะได้แจ้งไปยังงานบริหารกายภาพ ฯ  เพื่อใหค้ิดคํานวณค่ากระแสไฟฟ้าตามที่ 

มีการเรียนการสอนจริง 

3. หากมีการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง  จะมีการสือ่สารข้อความเพื่อขอบคุณและชื่นชม  ในความร่วมมือ 

ของบุคลากรในคณะ  ผ่านทางเว็บไซต์คณะหรือป้ายอักษรอิเล็คทรอนิค (ป้ายไฟว่ิง) 

4. งานอาคารจะตรวจสอบวัสดุหรืออุปกรณ์ทีท่ําให้เกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินความจําเป็น  และ 

ถอนการติดต้ังออกได้ เช่น หลอดไฟ 

5. การรณรงค์การประหยัดด้วยสต๊ิกเกอร์ 
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  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

  1.  ประชาสัมพันธ์ให้เปิดห้องเรียนและเปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อจะมีการเรียนการสอน  

  2.  ให้ใช้ห้องเรียนของคณะให้เต็มศักยภาพ  เพื่อลดปัญหาในการไปขอใช้ห้องที่อาคารเรียนรวม 

  3.  มอบหมายให้งานวิชาการจัดพิมพ์ตารางสอน เพื่อนําไปติดไว้ที่หน้าห้องเรียนทุกห้อง 

  4.  หากมีกิจกรรมที่นักศึกษาขอใช้ห้อง นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้และมีลายมือชื่อ 

ของอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา  และขอให้ รปภ.  ตรวจสอบไม่ให้นักศึกษาใช้ห้องเกินเวลาที่ได้รับอนุญาต 
 

4.16  การพิจารณาข้อเสนอในการปรับปรงุถนนด้านหนา้ทางเขา้อาคารปฏิบัติการทางภาษา คณะศลิปศาสตร์  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอของนายตระการ  ถนอมพันธ์  อาจารย์ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์    เพื่อปรับปรงุถนนดา้นหน้าทางเข้าอาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศิลปศาสตร์     โดยเสนอให้ 

เทคอนกรีตถนนด้านหน้าทางเข้าอาคาร เพื่อใช้รองรับการทํากิจกรรมของคณะ   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ 
 

4.17  การขออนุมัติจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากคณะวทิยาศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

จากคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยทํางานเชิงรุกของผู้บริหาร  และการทํางานของบุคลากรใน 

สํานักงานสู่การเป็นสํานักงานชั้นเลิศ  อีกทัง้ยังเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย  ส่วนราคาจะเสนอต่อ 

ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ 
 

4.18  การขออนุมัติจ้างเหมาช่างซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างเหมาช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์   

สืบเนื่องจากหากคณะได้จัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากคณะวิทยาศาสตร์มาใช้ในคณะ   นักวิชาการ 

คอมพิวเตอร์ของคณะ  2  คน  จะต้องนําระบบฐานข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ มาปรบัปรุงให้เข้ากับระบบของคณะ 

ศิลปศาสตร ์ ดังนั้น  ในช่วงดังกล่าวจึงขออนุมัติจ้างเหมาช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อแก้ไขและซ่อมคอมพิวเตอร์ 

ให้กับบุคลากรของคณะศลิปศาสตร์  แทนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ 
 

4.19 การขออนุมัติจัดซื้อรถตู้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อรถตู้   เนื่องจากรถตู้ของคณะ 

ที่ใช้อยู่ในปัจจบัุน  ซื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้ว 10 ปี  และจะต้องมีการซ่อมบํารุงอยู่เป็น 

ประจํา  ดังนั้น  จึงขออนุมัติจดัซื้อรถตู้ใหม่โดยจะใช้การจัดซื้อวิธีพิเศษ   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ 
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4.20 แนวปฏิบัติในการใช้รถของคณะศิลปศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติในการใช้รถของคณะศิลปศาสตร์   

เนื่องจากปัจจุบันมีการขอใช้รถยนต์และรถตู้ของคณะบ่อยขึ้น  ซึ่งคณะมีพนักงานขับรถยนต์เพียงคนเดียว  ทําให้ไม ่

สามารถให้บรกิารได้เพียงพอกับความต้องการในการขอใช้รถ  ดังนั้น  จึงขอเสนอพิจารณาแต่งต้ังพนักงานขับรถยนต์ 
สํารอง คณะศลิปศาสตร์  โดยมีขอบเขตการทํางาน  มีดังนี้ 

1.  ขับรถยนต์กระบะเท่านั้น  ส่วนรถตู้ให้คณุศักด์ิสิทธ์ิ ขบัได้เพียงคนเดียว   และหากคุณศักด์ิสิทธ์ิ  
ไม่ว่างจะไม่อนุญาตให้ใช้รถตู ้

2.  ขับรถภายในเขตอําเภอเมืองและไปสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบล 
เท่านั้น 

3. กรณีงานพัสดุมีการออกตลาด จะแต่งต้ังให้คุณมงคลชัย เป็นผู้ขับรถกระบะเพื่อซื้อวัสดุเอง หาก 
คุณศักด์ิสิทธ์ิไม่ว่าง 
  ทั้งนี้  เสนอใหม้ีการชําระเงินกรณีขอใช้รถตูค้ณะในกิจกรรม  ดังนี้ 

1.  โครงการภายนอกคณะ จะต้องชําระค่าบํารุงรักษารถตู้   
2. การใช้รถตู้ เป็นระยะทางตั้งแต่  50 กม. ขึน้ไป  จะต้องเติมน้ํามันรถ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 

4.21  การขอความอนเุคราะห์หลักสูตรดา้นการท่องเทีย่วและโรงแรมเพื่อการวิจัย  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่า นางธราธร  บุ้งทอง  อาจารย์คณะการท่องที่ยว 

และการโรงแรม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม  เพื่อการวิจัย  

เรื่อง  “การวิเคราะห์หลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสอนวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 

และโรงแรมกบัมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสําหรับการท่องเที่ยวอาเซียน”  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ หลกัสูตรฯ   และ 

นําไปกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะร่วม 

วิชาชีพ   ดังนั้น  จึงขออนุมติัในหลักการว่าหากมีการขอความอนุเคราะห์หลักสูตรเช่นนี้อีก   จะขอพิจารณาให้ความ 

อนุเคราะห์  โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.22  การใหทุ้นอุดหนนุการวิจัยคณะศลิปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการให้ทุนอดุหนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์  จากเงิน 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยทั่วไป 10 โครงการ     จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อโครงการ 

2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 5 โครงการและโครงการวิจัยสถาบัน  3 โครงการ โครงการวิจัยสถาบัน 

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนจะต้องมีอาจารย์เป็นผู้ร่วมวิจัย ตามเงื่อนไขการประกันคุณภาพ จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ 

ไม่เกิน 20,000  บาท ต่อโครงการ 

3. ชุดโครงการวิจัย 1 ชุดโครงการ  จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 300,000 บาท  ต่อชุดโครงการ 
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โดยชุดโครงการวิจัยหนึ่งชุด ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อยสามโครงการ   แต่ละโครงการย่อยมีผู้ร่วมวิจัยจากต่าง 

สาขาวิชา 

4. โครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชน 1 โครงการ จํานวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน  

50,000  บาท ต่อโครงการ เป้าหมายของการวิจัยคือเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ชุมชนสามารถดําเนินการต่ออย่างยั่งยืนได้ 

ด้วยตนเอง ดังนั้น  จึงต้องเป็นโครงการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนเป้าหมายมาก่อน อาจเป็นการทํางาน 

วิจัย  บริการวิชาการ   หรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ผู้วิจัยต้องแนบหลักฐานการทํางานที่เกี่ยวข้องประกอบการ 

พิจารณา  

โดยส่งโครงร่างงานวิจัย (concept Paper) เพื่อขอรับทุนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556   ทั้งนี ้ 

ผู้ขอรับทุนนําเสนอโครงร่างวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ  ในวันที่  5-6  กันยายน  2556   เวลา 9.00- 

16.00 น.  ห้องประชุมดอกจาน 3   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 

4.23  การจัดต้ังกลุ่มผูส้อนวิชาพลศึกษา 

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดต้ังกลุ่มผู้สอนวิชาพลศึกษา  ว่ามีความ 

คืบหน้าอย่างไรบ้าง 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร    สอบถามความคืบหน้าไปยังกองการ 

เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

4.24  การเปดิหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ําโขง  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ว่าคณะได้ดําเนินการส่งเอกสารการขออนุมัติเปิดหลักสูตรดังกล่าว  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554  เรียบร้อยแล้ว  แต่ทาง สกอ.  ไม่ได้มีการตอบเรื่องกลับแต่อย่างใด  ดังนั้น  คณะจึงจะดําเนินการส่ง 

เรื่องไปยังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  การรับนกัศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพชูามาศึกษา / แลกเปลี่ยนระยะสัน้   

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับนักศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชามาศึกษา / แลกเปลี่ยนระยะสั้น  ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม  2556   

จํานวน  2 ราย  ได้แก่ Ms. Dy Lyhour  สาขาภาษาอังกฤษ  ช้ันปีที ่1 และ  Ms. Mann Vechet  สาขาการพัฒนาสังคม   

ช้ันปีที่ 4  ทั้งนี ้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาดังกล่าว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.2  การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นนักศึกษากับสถาบนัอุดมศึกษาในอาเซยีน ภายใต้โครงการ 

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ 2556 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วม 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน   ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

ประจําปีงบประมาณ  2556  ซึ่งมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น  10  คน   ดังนี ้    1. นายวุฒิชัย    นาคเขียว  

2. นายวิสันต์   แร่ทอง 3. นายธัญภูมิ  ภูงามทอง  4. นางสาวพัชรินทร์  บุปผา   5. นางสาวณิจยาวรรณ  มะธิปิไข    

6.  นายบุญโรช ศรีละพันธ์    7. นางสาวชวิรกาญจน์  โนใหม่    8. นางสาวณัฏฐา  ผกูมิตร   9. นางสาวกวิณกาญจน์   

มาลีหวล   และ 10. นายเกียรติศักด์ิ  พิริยะวิวัฒน์วงศ์ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.3  รายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหลักสูตรคณะศลิปศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา  2555 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าฝ่ายหลักสูตรได้จัดทาํรายงานการทวนสอบมาตรฐานผล 

สัมฤทธ์ิของนักศึกษาในหลักสตูรคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  2555  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และจะได้ดําเนินการ 

ส่งออกไปยังงานพัฒนาหลักสตูร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  แบบฟอร์มเพื่อขออนมัุติการจัดกิจกรรมรายวิชา / หลักสูตร ประจําปีการศึกษา  2556 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ดําเนินการปรับแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติการจัด 

กิจกรรมรายวิชา / หลักสูตร ประจําปีการศึกษา  2556  โดยได้เพิ่มช่องในการกรอกข้อมูล ดังนี ้
1. การนําไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา/การบริการวิชาการ/การทํานุ 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม/การวิจัย 
2. ตอบสนองเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนตามองค์ประกอบที่ 2  

(ตัวบ่งชี้ที่ 2.6) 
3. ผ่านการตรวจสอบงบประมาณจากงานการเงิน  ก่อนเสนอกิจกรรมต่อทีป่ระชุมสาขาวิชา 
 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   

6.1  การดําเนนิงานของงานกิจการนักศึกษาคณะศลิปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ได้ดําเนินการ 

สํารวจความต้องการเกี่ยวกับโครงการเสียงตามสายของคณะศิลปศาสตร์  หากผลการสํารวจเป็นอย่างไร  จะแจ้งให้ทราบ 

อีกครั้ง 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

เลิกประชุมเวลา    14.00  น.           


