
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  12 / 2557 

วันศุกร์ที่  15  ธันวาคม  2557  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 

4.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ     กรรมการ 

5.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 

6.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก   กรรมการ 

7.  นางฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์             กรรมการ 

8.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10. นางปิ่นวดี  ศรสีุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร                  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   ติดราชการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวรุจวิรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

2.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
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ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  11/2557 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  11/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

11/2557 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางนเิทศศาสตร์  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ โดย 

นายกฤษกร  ไสยกิจ  นายธีระพล  อันมัย  และนางสาวแพรวพรรณ  อัคคะประสา  อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์  เป็น 

ผู้นําเสนอข้อมลูการสํารวจและสอบราคาครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  โดยได้ประสานกับ  นายฉัตรภูมิ  วิรัตนจันทร์  รอง 

อธิการบดีฝ่ายบริหารและกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ช่วยประมาณการราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์   

ซึ่งขออนุมัติงบประมาณเป็นจํานวน  2,047,693 บาท   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. อนุมัติงบประมาณสนับสนนุทั้งสิ้นเป็นจํานวน  2,047,693  บาท  สําหรับปรับปรุงต่อเติมห้องสตูดิโอ 

และห้องควบคุมสําหรับเป็นหอ้งฝึกปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ 
2. งบประมาณดังกล่าวไม่รวมงบประมาณครุภัณฑ์ที่จําเป็น ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ีเพื่อเป็นอุปกรณ์ตกแต่งใน 

ห้องปฏิบัติการดังกล่าว  ทั้งนี้ ให้หลักสูตรนิเทศศาสตร์นําเสนอรายการครุภัณฑ์ให้รองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณา 
 

3.2  ขออนุมัติงบประมาณจา้งเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้ประสานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์  ขอให้ปรับรายละเอียดการทําสิ่งพิมพ์ โดยให้ทําสมุดไดอารี่พร้อมสมุดบันทึกในเล่มเดียวกัน  นั้น 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  แจ้งว่าจะจัดทําสมุดไดอารี่  คนละเล่มกับสมุดบันทึก  จาํนวนอย่างละ  5,000 เล่ม ตาม 

ข้อเสนอเดิม 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  การเสนอชื่อบุคลากรสายสนบัสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจําปี 2557  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีมติให้บุคลากรสาํนักงานเลขานุการพิจารณา 

เสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนนุผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจําปี 2557 ทีม่ีผลงานดีเด่น จํานวน 4 ด้าน  ได้แก่  ด้าน 
บริการดีเด่น  ด้านบริหารดีเด่น  ด้านวิชาชีพดีเด่น  และด้านสร้างสรรคน์วัตกรรมดีเด่น  นั้น  ปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอชื่อ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  ข้อเสนอของนักศึกษาเกี่ยวกับการปรบัปรุงคณะดา้นต่าง ๆ  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบสรุปความคิดเห็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  เกี่ยว 
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กับการปรับปรุงคณะด้านต่าง ๆ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  และจะจัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา  ใน 
วันที่  16  มกราคม  2558  ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.5  การจา้งเหมาผู้ปฏิบัติงานทีศู่นย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC) 
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะได้อนุมัติจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)   

เรียบร้อยแล้ว จํานวน  1  คน  ต้ังแต่เดือนธันวาคม  2557  เป็นระยะเวลา  6  เดือน   
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะครบกําหนดในวันที่ 

3  มกราคม  2558   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้เสนอชื่อนายแพทย์ไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรินทร์  เป็นนายกสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

4.2  นโยบายการเบิกจ่ายของที่ระลึกคณะศิลปศาสตร์  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณานโยบายการเบิกจ่ายของที่ระลึกคณะศลิปศาสตร ์

เนื่องจากงานพัสดุแจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มีนโยบายหรือเกณฑ์การเบิกจ่าย  ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

จึงขอเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 

1. กรณีของที่ระลึกช้ินใหญ ่ราคาสูง ให้ใช้ในงานกิจกรรมสําคัญของคณะ  เช่น การจัดทํา MOU  

กับหน่วยงานอื่น  

2. ในกรณีการมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของโครงการในรายวิชา กิจกรรมเสวนา หรือกิจกรรม 

ที่มีลักษณะเดียวกัน 

2.1 ในกรณีโครงการในรายวิชาที่ไม่มีหมวดค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกของที่ระลึกตามจํานวนวิทยากร 

แต่ไม่เกินโครงการละ 5 ช้ิน ตามลักษณะงาน ความเหมาะสม และราคาของที่ระลึก 

2.2 กรณีโครงการวิจัย บริการวิชาการ  ทํานุบํารุง ฯ  ขอให้ต้ังหมวดค่าใช้จ่ายหมวดค่าวัสดุในโครงการ  

โดยไม่เบิกของที่ระลึกของคณะ ทั้งนี้ กรณขีองโครงการที่มีหมวดวัสดุของที่ระลึกแล้ว หากต้องการโลโก้หรือตราของคณะ  

สามารถขอสติก๊เกอร์เพื่อติดของที่ระลึกได้ 

2.3  ในกรณีโครงการใดที่มหีมวดค่าตอบแทนวิทยากร สามารถเบิกวารสารคณะศิลปศาสตร์เพื่อเป็น 
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ของที่ระลึกเพิ่มเติมได้และใหง้านพัสดุแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกท่านทราบต่อไป 
 

4.3  เกณฑ์ประเมินเลื่อนขัน้เงินเดือนสายสนับสนุน    
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนสายสนับสนุน 

ทั้งนี้  มีการต้ังข้อสังเกตในทีป่ระชุมในส่วนขององค์ประกอบที่ 1  ผลสัมฤทธ์ิของงาน  หมวดที่ 2  ข้อ 2.1 การเข้าร่วม 

อบรม สัมมนา ฯ จํานวน 5 คะแนน  ซ้ําซอ้นกับองค์ประกอบที่ 2 พฤตกิรรมในการปฏิบัติงาน  หมวดที่ 2  ข้อ 3 การ 

เข้าร่วมอบรม สัมมนา ฯ  จํานวน 2 คะแนน  จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่าหากจะปรับ 2 คะแนน  เป็นคะแนนการ
บริการที่ดี โดยมีการประเมินความ 

พึงพอใจ  จะเหมาะสมหรือไม่   
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
1. ให้ทดลองใช้ตัวช้ีวัดรายบุคคล KPI  ในรอบการประเมิน 1/2558  และนัดประชุมสํานักงาน 

เลขานุการเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมอีกครั้ง 
2.  มอบหมายงานบุคคลสอบถามไปยังกองการเจ้าหน้าที่เรื่องการประเมินการบริการที่ดี  ว่าใคร 

สามารถเป็นผูป้ระเมินได้ตามระเบียบ 
 

4.4  การรับอาสาสมัครชาวจีน ปีการศึกษา  2558  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับอาสาสมัครชาวจีน  

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักการสอนภาษาจีน (ฮ่ันป้ัน) ประจําปีการศึกษา 2558  ซึ่งทาง 

หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ได้แจ้งความประสงค์ขอรับครูอาสาสมคัรชาวจีน จํานวน 2 คน  พร้อมนี้ รองคณบดี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรับครูอาสาสมัครชาวจีน ในปีการศึกษา 2557 

รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนครูอาสาสมัครชาวจีน  จํานวน  240,000  บาท 
    (อัตรา 12,000 บาท x 10 เดือน x 2 คน) 
2. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  จํานวน    14,438  บาท 
    (อัตรา 7,219 บาท x 2 คน) 
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาํงาน   จํานวน      7,900  บาท 
    (อัตรา 3,950 บาท x 2 คน) 
4. ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า    จํานวน      3,800  บาท 
    (อัตรา 1,900 บาท x 2 คน) 

รวมทั้งสิ้น   จํานวน   266,138  บาท 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะ 

ศิลปศาสตร ์
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4.5  การพิจารณาแบบรายงานการใหค้ําปรึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณาแบบรายงานการให้คําปรึกษาคณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อให้การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  2557   

มีประสิทธิภาพ  และช่วยใหน้ักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังปัญหาหรือคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ  และเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 

1. ปรับภาษาให้เป็นทางการ 

2. ระบุว่า “ใช้สําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาเท่านั้น” 
3. เพิ่มตารางรายชื่อนักศึกษา พร้อมให้ระบรุายละเอียดให้ชัดเจน  เช่น ช่ือ-สกุล รหัส ช้ันปี โทรศัพท ์

อีเมลล์  เป็นต้น 
  4. ให้เพิ่มหัวขอ้ในการให้คําปรึกษา  ได้แก่  การเรียน  การลงทะเบียน  การกู้ยืม กยศ. ปัญหาส่วนตัว  
ทุนการศึกษา  โฮมรูม  และ อ่ืน ๆ  
  5. เริ่มใช้แบบฟอร์มได้เมื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว  และให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้เมื่อพบนักศึกษา 
ช่วงเปิดภาคการศึกษา  2/2557 นี ้
 

4.6  การส่งผลงานการไปปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารยช์มพูนุท  ธารเีธียร   
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการส่งผลงานการไปปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท  ธารีเธียร  ซึ่งได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในวันที่  3  พฤศจิกายน  2557   
รายละเอียดดังนี้ 

1. เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 1411 235  โครงสร้างประโยคในภาษาไทย 
2. แบบฝึกเสริมทกัษะการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาไทย 
3. พจนานุกรมคําศัพท์ในตําราไวยากรณ์ไทย ฉบับเสริมเอกสารคําสอนรายวิชาโครงสร้างประโยค 

ภาษาไทย 
4. คําอธิบายรายวิชา และ มคอ. 3 รายวิชาโครงสร้างประโยคภาษาไทย 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 4.7  การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ จํานวน 3 อัตรา  ในภาคการศึกษา 2/2557 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ  

จํานวน 3 อัตรา  เนื่องจากมีวิชาโทที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากแผนที่สาขาวิชาเตรียมการไว้  จึงทําให ้

อาจารย์ในสาขาวิชามีภาระงานสอนที่เพิ่มขึน้มาก 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ้างอาจารย์พิเศษ จํานวน 1 อัตรา ในภาคการศึกษา 2/2557 
และใหส้าขาวิชาเกลี่ยภาระงานภายในสาขาวิชาอีกครั้ง 
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4.8 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง นโยบายการจัดสอบและการจัดภาระการคุมสอบ   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง นโยบายการจัดสอบ 

และการจัดภาระการคุมสอบ  เนื่องจากปัจจุบันมีอาจารย์หลายท่านไม่มาคุมสอบ จึงทาํให้เกิดปัญหา 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศ  และให้รวมข้อ 2 และ 3  เป็นดังนี้  หวัหน้าสาขาวิชา 

ประธานหลักสูตร  และอาจารย์ทุกคน  จะมีภาระคุมสอบส่วนกลาง  (การสอบกลางภาคและปลายภาคนอกเหนือจาก 
รายวิชาที่อาจารย์คุมสอบเอง)  อย่างน้อย 1 ครั้ง  โดยฝ่ายวิชาการจะจัดการคุมสอบให้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ หาก 
อาจารย์ไม่ว่างไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องติดต่ออาจารย์ท่านอื่นเพื่อสับเปลี่ยนแทนด้วยตนเอง 
 
4.9  การพิจารณาภาระงานสอนประธานหลักสูตร  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาภาระงานสอนประธานหลักสูตร  เนื่องจากในปีการ 
ศึกษา  2557  สกอ. มีนโยบายให้หลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องจัดทําประกันคุณภาพการศึกษา ในระดบัหลักสูตร จึงขอ 
หารือที่ประชุมเกี่ยวกับภาระงานสอนของประธานหลักสูตร  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลดภาระงานประธานหลักสูตรปริญญาตรี  จาก 10 หน่วยกิต 
เป็น 6 หน่วยกิต  ทั้งนี้  สามารถเบิกค่าสอนเกินได้กรณีสอนเกิน 10 หน่วยกิต   และให้เป็นไปตามประกาศคณะ 
ศิลปศาสตร์ เรือ่ง นโยบายการจัดการเรียนการสอน  ว่าด้วยการเบิกค่าสอนเกิน 

 

4.10  ขออนุมัติเข้าศึกษาใหค้รบตามหลักสูตรปรชัญาดษุฎีบัณฑิต โดยไม่ใช้เวลาราชการ 
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเข้าศึกษาให้ครบตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

โดยไม่ใช้เวลาราชการ  ของนางสาวนงลักษณ์  สูงสมุาลย์  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งหนังสือมายังคณะเพื่อ 
ให้บุคคลดังกลา่วศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ให้ครบตามหลกัสูตร  เนื่องจากที่ผ่านมานิสติยังขาดเรื่องการตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้นําเข้าที่ประชุมสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออกพิจารณาก่อน 
2. เห็นชอบให้งานบุคคลคณะ สอบถามไปยังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรือ่งสถานภาพของนางสาว 

นงลักษณ์  สูงสุมาลย์ 
3. คณบดีจะนําหารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบบ.) 
 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  การเสนอผลงานทางวชิาการเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่ง 
ทางวิชาการ  กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  นั้น  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งและคณะกรรมการประจําคณะ ควร 
พิจารณากลั่นกรองจํานวนผลงานทางวิชาการที่เสนอ ใหม้ีความเหมาะสม (ไม่มากหรอืน้อยเกินไป) และคาดว่าผลงาน 
ที่เสนอจะผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งสามารถเก็บผลงานบางส่วนไว้สําหรับย่ืนขอกําหนด 
ตําแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้ งานบุคคลได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.2  การปรับวุฒิการศึกษา ของนายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการปรับวุฒิการศึกษา ของนายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์  ซี่งสําเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. in Education (Second Language Education)  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557  โดย 



 

 

7 

คณะได้เสนอเรื่องปรับวุฒิให้บุคคลดังกล่าว ไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
5.3  การได้รับทุนโครงการพัฒนากําลังคนดา้นมนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  ของนางสาววกุล  นิมิตโสภณ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการได้รับทุนโครงการพัฒนากําลังคน  ด้านมนุษยศาสตร์   
และสังคมศาสตร์  ของนางสาววกุล  นิมิตโสภณ  ประจําปีการศึกษา 2557  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้รับทุน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรบัทุนเมื่อ 
วันที่ 4 สิงหาคม  2557  และวันที่  27 ตุลาคม  2557  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผู้ได้รับทุน 1 คน  คือ นางสาว 
วกุล  นิมิตโสภณ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.4  ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  เรื่อง  การกําหนดอัตราเงนิเดือนแรกบรรจสุําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การกําหนดอัตรา 

เงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. บุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตามคุณวุฒิที่ 

ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3 เท่าจากอตัราเงินเดือนแรกบรรจุ  

ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 
ทั้งนี้ งานบุคคลได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแล้ว 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5  การจัดงานทาํบุญคณะและสังสรรค์ปีใหม ่ คณะศลิปศาสตร์  ประจาํปี พ.ศ.2557-2558   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดงานทําบุญคณะและสังสรรค์ปีใหม่  คณะ 

ศิลปศาสตร์  ประจําปี พ.ศ.2557-2558  ในวันที่  25  ธันวาคม  2557  โดยจะมีการทําบุญตักบาตร   เลี้ยงพระเพล   
และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในช่วงเย็น  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6 ทุนการศกึษาสําหรับอาจารยค์ณะศลิปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2  
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีคณะได้ประกาศให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์ คณะ 

ศิลปศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2  ซึ่งหมดเขตการรับสมัครเมื่อวันที ่ 30  
พฤศจิกายน  2557  ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครรับทุน  ดังนั้น  ในปีการศึกษา 2558  ทุนการศึกษาสําหรบัอาจารย ์ คณะ 
ศิลปศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  จะมีจํานวนรวม  6  ทุน 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7  ขอแจ้งจํานวนยนืยนัสทิธิ์รับบุคคลเข้าศึกษาโควตาเรียนดีชนบทและโควตารับตรงพื้นที่  ประจําปีการศกึษา  
2558   
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบจํานวนยืนยันสิทธ์ิรับบุคคลเขา้ศึกษาโควตาเรียนดีชนบท 
และโควตารับตรงพื้นที่  ประจําปีการศึกษา  2558  รายละเอียดดังนี้ 
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ในเขต นอกเขต ภาคอีสาน ภาคอ่ืน
1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 50 11 10 12 5 1 39

2 การท่องเที่ยว 60 10 13 20 5 1 49

3 การพัฒนาสังคม 70 - 12 15 4 1 32

4 ภาษาไทยและการสื่อสาร 50 9 4 15 5 - 33

5 ภาษาจีนและการสื่สาร 50 16 4 5 1 - 26

6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 50 8 31 27 5 - 71

7 นิเทศศาสตร์ 60 1 13 14 3 - 31

8 ประวัติศาสตร์ 30 - 6 4 3 - 13

9 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 30 1 4 - - - 5

10 ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 40 1 5 8 - - 14

รวม 490 57 102 120 31 3 313

รวม

จํานวนยืนยันสิทธิ์รับบุคคลเข้าศึกษาโควตาเรียนดีชนบทและโควตารับตรงพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2558 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ยืนยันสิทธิ์โควตารับตรงพ้ืนท่ี
ลําดับท่ี สาขาวิชา แผนเสนอสภา ยืนยันสิทธิ์โควตาเรียนดี

 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.8  การรายงานความก้าวหน้ารอบที่ 2 การไปปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของนางลักษมี  
นวมถนอม คมูีระ 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานความก้าวหน้ารอบที่ 2  
การไปปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของนางลักษมี  นวมถนอม คีมูระ  ตามแผนที่ได้นาํเสนอใน TOR 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 
6.1  การปรับฐานเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี  2556  และ 2557   
                    นางเนตรดาว  เถาถวิล  ผูแ้ทนคณาจารย์ประจํา  หารอืที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับฐานเงินเดือน 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ประจําปี  2556 และ 2557  ในการนี้  คณบดีได้นําเสนอข้อมูลซึ่งงานบุคคลได้สรุป ดังนี้  
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสําหรับการปรับอัตรา 
เงินเดือนแรกบรรจตุามคุณวุฒิการศึกษาและการปรับชดเชยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบ 
จากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่  
24 พฤศจิกายน 2557 สกอ. ได้เชิญอธิการบดีเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการของบประมาณ เพื่อใช้ในการปรับอัตรา 
เงินเดือนพนักงาน (เยียวยา ปี 56 และ ปี 57) ซึ่งท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ไปประชุมแทน  โดยมีคุณอภิชาติ ธรรมแสง เป็นตัวแทน ม.อบ.  ประเด็นสําคัญในการประชุม คือ สกอ. และ  
สํานักงบประมาณ จะกลับไปทบทวนตารางเทียบคุณวุฒิในการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน (เยียวยา ปี 56 และ ปี 57)  
ซึ่งจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม  2557 จากนั้นจะเชิญตัวแทนทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง 
พร้อมให้ทุกมหาวิทยาลัย  จัดทําข้อมูลประมาณการในการจ่ายเงินเยียวยาพนักงาน  เพื่อประกอบการพิจารณา 
ต้ังงบประมาณต่อไป 
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อัตราเงินเดือนแรกบรรจ ุ

ตรี โท เอก ลําดับที่ ปี 
สายสนับสนุน  

1.3 
สายวิชาการ 

1.4 
สายสนับสนุน 

1.3 
สายวิชาการ 

1.4 
สายสนับสนุน 

1.3 
สายวิชาการ 

1.4 
1 2555 15,190 16,360 19,890 21,420 24,700 26,600 
2 2556 17,290 18,620 21,320 22,960 26,000 28,000 
3 2557 19,500 21,000 22,750 24,500 27,300 29,400 

   ทั้งนี้  หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  เสนอให้คณบดีติดตามเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนสํารอง 

เลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย  และการเยียวยากรณีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม ่ปี 2556 และ 2557 

ในการนี้  คณบดีจะนําหารือแบบไม่เป็นทางการกับอธิการบดีต่อไป 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

เลิกประชุมเวลา    12.30  น. 
 
     


