
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  8 / 2558 

วันพุธที่  16  กันยายน  2558   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  7  ชั้น  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  

1.  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 

4.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

5.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

7.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

9. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         กรรมการ 

10. นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์     ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม              รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ   มะโนรมย์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใชจ่้ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ.
2558  

            ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ส่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การ 

ใช้จ่ายเงินรายได้เพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ.2558 ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป  การใช้จ่าย 

เพ่ือบริหารงานและสวัสดิการของคณะจะยึดตามระเบียบดังกล่าว 

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

1.2  การร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกําหนดภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างร่างข้อบังคับว่าด้วยการขอกําหนดภาระ 

งานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  โดยให้ยึดตามประกาศ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง 

ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558  ซึ่งหากมหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ 

ดังกล่าวแล้วเสร็จ แต่ละคณะจะต้องกําหนดเกณฑ์ต่าง ๆ โดยพิจารณาตามบริบทของแต่ละคณะ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
                                                                                    

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  7/2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 7/2558 

   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558  
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  6/ 2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   

6/2558 

   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ   

6/2558 

 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  7/ 2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   

7/2558 

   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ   

7/2558 
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2.4  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  8/ 2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   

8/2558 

   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ   

8/2558 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  ตอบข้อหารือการตรวจสอบรายละเอียดการรับทุน กรณีนางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์   

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์   ซึ่งได้รับ 

ทุนการศึกษาสาํหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ประจาํปีการศึกษา  2558  น้ัน 

และบุคคลดังกล่าวได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้วยอีกแหล่งทุนหน่ึง 

ดังน้ัน จึงได้หารือไปยังมหาวิทยาลัยว่าการรับทุนดังกล่าวเป็นการรับทุนซ้ําซ้อนกันหรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตอบข้อ 

หารือเก่ียวกับการรับทุนดังกล่าวว่า ไม่ได้เป็นการรับทุนทีซ่้ําซ้อน  

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
 

3.2  (ร่าง) ประกาศคณะศลิปศาสตร์ ว่าด้วยกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม  

   รองคณบดีฝ่ายกิจการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่างานกิจการนักศึกษาได้เสนอ (ร่าง)   

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ ว่าด้วยกิจการนักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม  รายละเอียดดังเอกสาร 

ประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายให้งานกิจการนักศึกษาจัดทําประกาศใหม่  โดยให้ 

ยกเลิกประกาศคณะศิลปศาสตร์ ว่าด้วยกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2552  

 

3.3  ผลการประเมินความพงึพอใจการปฏิบัติงานของสายสนบัสนุน จากระบบคอมพิวเตอร์     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  7/2558  เมื่อวันที่ 7  สงิหาคม  2558  ได้มีมติให้รอข้อมูลการกรอกข้อมูลประกอบการประเมิน
เลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง 2/2558  เพ่ือมาประกอบการพิจารณาให้รางวัลเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจกับบุคลากร คณะ
ศิลปศาสตร์  น้ัน  ในการน้ี  จึงขอแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน  จากระบบ
คอมพิวเตอร์  และรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส่วนผลการประเมินของสายวิชาการที่มีการสอนในระดับปริญญาตรี  จะสรุปข้อมูล 
บุคลากรสายวิชาการเสนอต่อที่ประชุมอีกคร้ังในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและจะมอบใบประกาศนียบัตรให้ในงานปีใหม่คณะ 2559  
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ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ ของนางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจันทร์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ ของ 

นางสาวกันยรัชน์ิ  ศรีจันทร์  ซึ่งขณะน้ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา  1/2558  ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ 

จัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และอยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์   

เพ่ือให้สําเร็จการศึกษา  จึงขออนุมัติลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการด้วยทุนส่วนตัว  มีกําหนด  1 ปี  4  เดือน 13 วัน  

ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม  2558  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2559   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นางสาวกันยรัชน์ิ  ศรีจันทร์   ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการด้วยทุน 

ส่วนตัว  โดยไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

4.2  การพิจารณาการตรวจสุขภาพประจําปี   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการตรวจสุขภาพประจําปี  ระหว่างวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธ์ิประสงค์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ 

ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ตรวจสุขภาพประจําปีที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  

4.3  การพิจารณาจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดประจําปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2559  โดยคณะได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการทําความสะอาดผลท่ีได้ในระดับดี ร้อยละ 87 

และมีข้อเสนอให้ทําความสะอาดพ้ืนและเพ่ิมก้อนดับกลิ่นในห้องนํ้า  ทั้งน้ี พนักงานฯ ขอให้คณะดําเนินการจ้างเหมาเอง 

เป็นรายบุคคล และขอให้พิจารณาช่วยเหลือเก่ียวกับสวัสดิการที่เคยได้รับจากบริษัท  ดังน้ี 

  1. ค่าประกันสังคม รายละ 432 บาท 

  2. ทุนการศึกษาบุตร รายละ 500 บาท 

  3. ชุดทํางานที่เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน 

  4. ขอเพ่ิมค่าแรงเป็นวันละ 300 บาท (เพ่ิมจากเดิม 30 บาท วันทํางาน 26 วัน จํานวน 6 คน) 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้จ้างเหมารายบุคคล ด้วยอัตราคนละ 7,000 บาท  และให้สวัสดิการชุด 

ทํางานเป็นเสื้อยืดคอปกคนละ 2 ตัว โดยใช้เงินรายได้ตามระเบียบเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
 

4.4  การขออนุมัติงบกลางสําหรับจัดซ้ือวัสดุกีฬา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบกลางสําหรับจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยขอ 

อนุมัติต้ังวงเงินงบประมาณประจําปี  เป็นจํานวน  120,000  บาทต่อปีงบประมาณ   เน่ืองจากอุปกรณ์กีฬาเป็นวัสดุ 

ประเภทสิ้นเปลือง และเสื่อมสภาพเร็ว โดยให้กลุ่มวิชาพลศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 
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  1. จัดระบบบริหารจัดการอุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้เกิดการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด และสํารวจ
อุปกรณ์กีฬาหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาเพ่ือดําเนินการวางแผนจัดซื้อ 

  2. ให้รวบรวมรายการจัดซื้อต่อปีงบประมาณเสนอไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยผู้ประสานงานกลุ่มเป็น
ผู้ดําเนินการ โดยแนบรายการสรุปการสํารวจอุปกรณ์กีฬาประกอบการพิจารณาทุกคร้ัง 

  3. ไม่ดําเนินการจัดซื้อในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงปิดงบประมาณ 

มติที่ประชุม    อนุมัติให้ต้ังวงเงินเฉพาะปีงบประมาณ  2559  ในวงเงินไม่เกิน 120,000 บาท  โดย 

ใช้ซื้อตามความจําเป็นและดําเนินการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บอุปกรณ์กีฬา และให้สํารวจรายการเสนอ 

ดังข้อเสนอ 1-3 
 

4.5  การขออนุมัติจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งช่างเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ในอัตรา 8,000 บาท  จํานวน 12 เดือน  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  

2558  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2559  รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  96,000 บาท  โดยลกัษณะงานที่จ้างมีดังน้ี 

1. ดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคณะศิลปศาสตร ์
  2. ดําเนินการติดต้ังระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสําเร็จรูปให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  3. ใหค้ําปรึกษา แนะนํา และแก้ไขปัญหา ด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  4. ใหค้ําปรึกษา แนะนํา และแก้ไขปัญหา ด้านการใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสําเร็จรูป 
  5. ใหค้ําปรึกษา แนะนํา และแก้ไขปัญหา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์   

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยดูแลกล้องวงจรปิด 
                   มติที่ประชมุ    อนุมัติให้จ้างเหมาบริการตําแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559  ในอัตราเดือนละ  8,000 บาท  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2559  

โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝา่ยบริหารระบุภาระหน้าที่ใน TOR ให้ชัดเจน และให้งานคอมพิวเตอร์ดําเนินการด้าน 

การพัฒนาระบบให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
 

4.6  การขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณและขออนุมัติเพิ่มงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ขออนุมัติดําเนินการสอบคดัเลือกพนักงานมหาวิทยาลยัที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ตําแหน่งพนักงาน
ที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ 

 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนหมวด 
งบประมาณและขออนุมัติเพ่ิมงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุมัติดําเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ  แทนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ  
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558  น้ัน  โดยวิธีการคัดเลือกเป็นการภายในเพ่ือทดแทนกรอบอัตราดังกล่าว 

มติที่ประชุม    ให้ดําเนินการดังน้ี 
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1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ้างพนักงานเพ่ือทดแทนตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร  

เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. อนุมัติดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือทดแทนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร 

 

4.7  การทบทวนแผนการดําเนนิงานด้านการวางแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และเตรียมแผนการดําเนินงาน
ด้านการวางแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559   

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนแผนการดําเนินงานด้านการวางแผน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และเตรียมแผนการดําเนินงานด้านการวางแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยได้มีการ
อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  ดังน้ี 
   จุดแข็งของคณะ  มีการหารายได้จากการจัดอบรมหลักสตูรระยะสั้น  มอีาจารย์ที่มีความพร้อมด้าน
ภาษา  มีศูนย์บริการวิชาการที่ช่วยหารายได้ให้คณะ  และอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการจัดต้ังศูนย์มาตรฐาน
วิชาชีพภาษาเวียดนาม 
   จุดอ่อนของคณะ  คณะมคี่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเป็นจํานวนมาก 
   มติที่ประชุม    คณะได้ร่วมกันพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2559  
ทั้งน้ี  ข้อพิจารณาจากข้อมูลการใช้เงินคงเหลือสะสม คณะกรรมการคณะเห็นว่าควรมีการลดรายจ่ายบางรายการ 
เช่น กิจกรรมพัฒนาองค์กร OD  รวมถึงค่าไฟฟ้า เช่น การกํากับควบคุมการใช้ไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคารทั้ง
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศกึษา รวมถึงใหม้ีการ SWOT แผนดังกล่าว 
 

4.8  การทบทวนแผนการจัดการความรู้และแผนการดําเนนิการในปี 2559 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานการทบทวนแผนการจัดการความรู้ ของ
คณะกรรมการจัดการความรู้  และขออนุมัติแผนการดําเนินการในปี 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

   มติที่ประชุม    รับทราบการทบทวนแผนการจัดการความรู้ ของคณะกรรมการจัดการความรู้ และ 

เห็นชอบให้นําการปรับปรุงดังกล่าวไปเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินการในปี 2559 ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
 

4.9  การขออนุมัติจัดซ้ือครภัุณฑ์ ของศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนแบบ 

พ่ึงตนเอง (SAC)  ซึ่งขออนุมติัจัดซื้อเคร่ืองเพ่ิมและลบสัญญาณแถวแม่เหล็กไฟฟ้า  เป็นจํานวนเงิน 117,700 บาท   

เน่ืองจากใช้งานมาเป็นระยะเวลา 10 ปี และเริ่มมีอาการผิดปกติ 

มติที่ประชุม    ให้ชะลอเรื่องการจัดซื้อไว้ก่อน  เน่ืองจากงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจําปี   

2559 ค่อนข้างสูง  ดังน้ัน  จงึขอให้ใช้ไปจนกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้งานไม่ได้  จึงให้ทําเรื่องเสนอมาอีกคร้ัง 
 

4.10  การพิจารณาขั้นตอนและกําหนดการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก     

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนและกําหนดการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา 

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก   ดังน้ี 
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ลําดับ การดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  คร้ังท่ี  1 

-  เพ่ือพิจารณากําหนดการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ 
พุธท่ี 16 ก.ย.2558 

2 ประกาศคุณสมบติัผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอชื่อ  และรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อ พร้อม
ท้ังกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการเสนอชื่อให้ทราบ 
ท่ัวกัน (ก่อนการเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า  7  วัน) 

พฤหัสบดีท่ี 17 ก.ย.2558 

3 ผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อรับและหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ สํานักงานเลชานุการคณะ พฤหัสบดีท่ี 24  ก.ย. 2558 
09.00 – 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  คร้ังท่ี 2 
- เปิดกล่องเสนอชื่อและรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ   
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคณุสมบัติและดําเนินการทาบทาม  ท้ังนี้  

หากมีผู้ตอบรับมากกว่า  1  ราย  จะเชิญผู้ตอบรับมาสัมภาษณ์ 

พฤหัสบดีท่ี 24  ก.ย. 2558 
15.40 – 16.30 น. 

5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการทาบทาม ภายใน   
จันทร์ท่ี 28 ก.ย. 2558 

6 เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ  ไปยังมหาวิทยาลัย ภายใน   
จันทร์ท่ี 28 ก.ย. 2558 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
  

4.11  การขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษ เพือ่สอนในหลักสูตรภาษาจีน     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างนางสาวนวพร  เจริญสตัยธรรม 

เป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือสอนในหลักสูตรภาษาจีน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558  

มติที่ประชุม    อนุมัติการจ้างอาจารย์พิเศษ  โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 8 กันยายน  2558  ซึ่งคณะไม ่

สามารถอนุมัติการดําเนินการย้อนหลังได้   
  

4.12  การขออนุมัติลาออกจากตําแหน่งประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง       

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาออกจากตําแหน่งประธาน 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ของนางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์  
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  เน่ืองจากมีภาระงานสอนทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาเอกในหลักสูตรภาษาไทยและ 
การสื่อสาร รายวิชาภาษาลาวซึ่งเป็นรายวิชาบังคับกลุ่มภาษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง และ
มีภาระงานสอนในหลักสูตร ป.โท ภาษาไทย ประกอบกับมีงานวิจัยและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ต้อง
รับผิดชอบ  
   มติที่ประชุม    อนุมัติ  
 

4.13  การขอยกเว้นคา่บรหิารจัดการหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเว้นค่าบริหารจัดการหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ซึ่งได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา  2558  แล้วเป็น 
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จํานวน  4  คน  ทั้งน้ี  หลักสูตรฯ  ยังไม่มีรายได้จากการเปิดหลักสูตรเน่ืองจากเพ่ิงเปิดสอน  จึงขอรับการยกเว้น 

ค่าบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือให้การบริหารจัดการในภาพรวมของหลักสูตรฯ สามารถดําเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อยตลอดปีการศึกษา 2558 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ยกเว้นค่าบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์   หลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ประจําปีการศึกษา 2558 
 

4.14  การขออนุมัติเสนอชือ่นักศึกษาเทยีบโอนรายวิชามีสิทธิ์รับปรญิญาเกียรตินยิมเป็นกรณีพเิศษ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัตินักศึกษาเทียบโอนรายวิชา 

มีสิทธ์ิรับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เสนอเรื่องขอ
อนุมัติเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษสําหรับนักศึกษาในหลักสตูร  จํานวน 1 ราย ได้แก่ นายพงษ์ทวี  บุญทน รหัส
นักศึกษา 5414400655  โดยเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุน   ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับอาเซียนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปี 2556 ไปศึกษาท่ีคณะเวียดนามศึกษาและภาษาเวียดนาม 
มหาวิทยาลัยสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โดยมีผลการเรยีนเฉล่ียสะสม 3.25  ซึ่งสอดคล้องตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การให้ปริญญา
เกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ. 2555  ขอ้ย่อยที่ 3.1  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาของนักศึกษาต้องไม่เกิน 1  
ใน 4 ของหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรที่หลักสูตรกําหนดจะได้รับอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.15  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ภาคการศึกษาท่ี 
1/2558 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประจําปีการศึกษา  2558  จํานวน 7 หลกัสูตร  ดังน้ี 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
5. หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา 
6. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
7. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสตูรฯ และการบริหารงานของหลักสูตรในปัจจุบัน 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบทุกหลักสูตร  และคณะจะส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่ 

เดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นไป  
 

4.16  การพิจารณาการชะลอ ปรับแผนการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการชะลอ ปรับแผนการรับนักศึกษาในระดับ 
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บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560  ขอ้มูล ณ วันที่ 8 กันยายน  2558  รายละเอียดดังน้ี 
 
ลำดับท่ี 

                   หลักสูตร  
ระดับ 

 
ป ีท่ีเปิด 

จำนวนรับนักศึกษา/ปีการศึกษา 
 2559  2560 2561 2562  2563 2564 

1 การสอนภาษาอ ังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ป.โท 2543 1 1 1 1 1 13 
2 นวัตกรรมการท่องเท่ียว ป.โท 2555 1 1 1 1 1 10 
3 การพ ัฒนาสังคม ป.โท 2556   1 1 1 10 
5 ประว ัติศาสตร์ ป.โท 2558 0 1 0 1 0 10 
5 ภ ูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา ป.โท 2557 5 5 5 5 5 5 
6 ภาษาไทย ป.โท 2557 1 1 1 1 1 10 
7 ภาษาอ ังกฤษในฐานะภาษาสากล ป.โท 2559  2 2 2 2 20 
8 ภ ูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา ป.เอก 2559  5 5 5 5 5 
9 นว ัตกรรมการท ่องเท่ียว ป.เอก 2560    5 5 5 

10 การพ ัฒนาสังคม ป.เอก 2559  5 5 5 5 5 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และขอให้หลักสตูรลําดับที่ 7-10  เลื่อนการเปิดรับนักศึกษาเป็นปี 

การศึกษา  2561  ทั้งน้ี งานวิชาการจะแจ้งหลักสูตรที่เก่ียวข้องทราบต่อไป 
 

4.17  การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   โดยใช้เงินรายได้ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาไทย รายละเอียดดังน้ี  

1. ค่าตอบแทนอาจารย์ประจําที่สอนรายวิชา อัตรา 400 บาท/ช่ัวโมง 
2. ค่าตอบแทนประธานหลักสูตร อัตรา 1,000 บาท/เดือน 

 ทั้งน้ีให้มีผลต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2558  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.18  การพิจารณาผลการดําเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศกึษา 2557 สงักัดคณะศิลปศาสตร ์
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปี

การศึกษา  2557   สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ในระบบ UBU TQF MAPPER   ตามมาตรฐานหลักสูตรทีกํ่าหนด 
รายละเอียดดังน้ี 

1.  หลักสูตรทีดํ่าเนนิการในระบบฯ แล้วเสร็จ จํานวน 12 หลักสูตร ได้แก่ 
1.1 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
1.2 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
1.3 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
1.4 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
1.5 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 
1.6 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 
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1.7 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
1.8 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
1.9 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
1.10 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 
1.12 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา 
2.  หลักสูตรทีดํ่าเนนิการในระบบฯ ไม่แลว้เสร็จ จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 

   2.1 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  
   มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.19  แผนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  ปีงบประมาณ 2559     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  ปีงบประมาณ  

2559  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารสถานที่  ครัง้ที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558  ได้ประชุมหารือ
เก่ียวกับอาคาร  สถานที่  โรงละคร ประปา และการซ่อมบํารุง พบว่ามีปัญหาเรื่องอาคารสถานที่มีนํ้ารั่วซึม ท่อประปา
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน    และการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิดซึ่งใช้การได้ไม่ครบทุกตัว 
จึงเสนอแผนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร  ปีงบประมาณ 2559  ดังน้ี     

1. ซ่อมโรงละคร  2.ลานกิจกรรม (เทปูน)  3.จอฉายโรงละคร  4.ที่จอดรถคณะ ตึกใหม่                

และ 5. ซ่อมหลังคา ILC                         
     1.ปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษา                       

       2.ที่จอดรถมอเตอร์ไซต์นักศึกษาตึก ILC (จ้างเหมา)          
       3.ที่จอดรถมอเตอร์ไซต์นักศึกษาตึก LA (จ้างเหมา)          
       4.ลานกิจกรรม (ปรับภูมิทัศน์+ที่น่ัง)                           
       5.ทาสี ILC (จ้างเหมา)       
       6.ปรับปรุงห้องดอกจาน 4      
  ทั้งน้ี ขอเสนอเสนอให้ซ่อมทอ่ประปา  โดยวางระบบท่อนํ้าใหม่โดยติดต้ังไว้นอกอาคาร 

การดูแลรักษากล้องวงจรปิด  และขอความร่วมมือในการใช้โรงละคร 
มติที่ประชุม    มอบหมายให้นางสาวโสภิดา  พิมประภา  ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

 

4.20  การพิจารณาการขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพนูความรูท้างวิชาการ     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง 

วิชาการของนางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค์  ซึ่งจะขอจัดทําเอกสารประกอบการสอน วิชาการแปลภาษาเวียดนาม 1  
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่  30 กันยายน 2559 
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มติที่ประชุม    อนุมัติให้นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค์  ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง 

วิชาการ  

4.21  การขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์สําหรับห้องทาํงานของอาจารย์     
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 

ครุภัณฑ์สําหรบัห้องทํางานของอาจารย์ ILC203  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
1. เครื่องปรับอากาศ      จํานวน 1 เครือ่ง 
2. ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต (สีเทา)    จํานวน 2 ใบ   
3. ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต (สีเทา)   จํานวน 2 ใบ 
4. โต๊ะทํางานไม้ ขนาด 4 ฟุต   จํานวน 2 ตัว 
5. โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้ ขนาด 80 ซ.ม.      จํานวน 2 ตัว 
6. เก้าอ้ีสํานักงาน    จํานวน 2 ตัว 
7. ฉากก้ันห้อง (พาทิช่ัน) ขนาด 3 เมตร  จํานวน 2 ชุด 
มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.22  การพิจารณาประกาศผลรางวัลนักวิจัยบริหารจัดการโครงการดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2557-2558     

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศผลรางวัลนักวิจัยบริหารจัดการโครงการ 
ดีเด่น คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ  2557-2558  แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังน้ี    

1. รางวัลนักวิจัยบริหารจัดการโครงการดีเด่น ประเภท เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิต คณะศลิปศาสตร ์

2. รางวัลนักวิจัยบริหารจัดการโครงการดีเด่น ประเภท เงินภายนอกคณะศิลปศาสตร ์
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งใหข้้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบติั
ราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธผิล พ.ศ.2558   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่ากฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558 โดย
งานบุคคลได้แจ้งเวียนเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.2  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการสั่งใหพ้นักงาน
มหาวิทยาลัยออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธผิล พ.ศ.2558    

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์  
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วิธีการและเง่ือนไขว่าด้วยการสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการ กรณีไมส่ามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2558  โดยงานบุคคลได้แจ้งเวียนเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.3  การทําลายเอกสารและข้อสอบเก่า   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานผลิตเอกสาร ได้รวบรวมเอกสารข้อสอบเก่า  

และเอกสารการเรียนการสอนของอาจารย์ น้ัน  เพ่ือให้การทําลายเอกสารต่าง ๆ และข้อสอบเก่า  เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย  จึงขอให้อาจารย์และบุคลากรทุกท่านตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ได้ที่นายสมชาย  สิริวรรณ  ระหว่างวันที่   

3 – 11  กันยายน  2558  หากพ้นกําหนดดังกล่าวงานผลิตเอกสารจะขอทําลายเอกสาร 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.4  การเขา้เฝ้าทลูเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล     

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการแจ้งความจํานงเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จ 

พระราชกุศล  และเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ในวันที่ 

21 มีนาคม  2559  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.5  การรายงานจํานวนบุคลากรท่ีตอบแบบสาํรวจความสุข ครั้งที่ 1     

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานจํานวนบุคลากรที่ตอบแบบสํารวจความสุข  

ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 9 กันยายน  2558  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มีผู้เข้าไปตอบแบบสํารวจแล้ว จํานวน   

23  คน  จากทั้งสิ้น  162 คน  คิดเป็นร้อยละ  14.2  ดังน้ัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้า 

ไปตอบแบบสํารวจดังกล่าว  ซึ่งสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ 

  มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.6  แจ้งกําหนดการประชมุคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559      

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบแจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยการประชุมคร้ังต่อไป  
ครั้งที่ 4/2558  ประชุมในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน  2558  ซึง่ต้องส่งเอกสารและเสนอวาระการประชุมในวันที่  1  
ตุลาคม  2558 

   มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.7  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ขอส่งรายชือ่อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ขอส่งรายช่ือ 

อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  คือ นางสาวลลิดา  บุญมี  ซึ่งเป็นผู้สอนรายวิชา 1421 303 ภาษาอังกฤษสําหรับ 
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นักศึกษาศิลปประยุกต์และการออกแบบ 1 และรายวิชา 1421 403 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศิลปประยุกต์และ 

การออกแบบ 2  ในภาคการศึกษาที่ 1/2558  เพ่ือแบ่งเบาภาระงานสอนของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ และเป็น 

ประโยชน์ต่อนักศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งหากไม่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานี้  อาจส่งผลต่อการ 

สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประกอบกับจํานวนนักศึกษามีจํานวนน้อยและเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 5 ขึ้นไป   

มติที่ประชุม    รับทราบ  
  

5.8  ขอส่งสรุปข้อมูลการดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ UBU TQF MAPPER 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการส่งสรุปข้อมูลการดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ  

UBU TQF MAPPER  ซึ่งทุกรายวิชาได้ส่งข้อมูลครบถ้วนทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.9  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี ครั้งที่ 5/2558   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ครั้งที่  5/2558  ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  ทั้งน้ี งานวิชาการได้สําเนาแจ้ง 
หลักสูตรที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.10 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
วิทยบริการ  ซึง่นายณรงค์วิทย์ สะโสดา  หวัหน้าศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  เป็นตัวแทนคณะเข้ารว่มประชุม ดังน้ี 

1. ผลการจัดงานบุ๊คแฟร์  คณะศิลปศาสตร์เสนอซื้อ 347,330 บาท  จากงบประมาณ   

580,417.50 บาท   
2. แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ  การจัดซื้อวัสดุวารสารและตํารา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

คณะศิลปศาสตร์ จะได้รับจัดสรร 728,531 บาท หักไว้ 10% เพ่ือซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คงเหลอื 655,678 บาท 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย ระบบกลไกการบรหิารหลักสูตรและการจัดทาํรายละเอียดของ
หลักสูตร พ.ศ.2558   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยระบบกลไก 
การบริหารหลกัสูตรและการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ.2558  ซึ่งงานวิชาการได้สําเนาแจ้งประธานหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.12 การประกาศปิดรายวิชาและกลุ่มการเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2558  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบประกาศปิดรายวิชาและกลุ่มการเรียนระดับปริญญาตร ี

ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
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มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

5.13 รายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของนางสาวสุธดิา  ตันเลิศ  
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของ
นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

5.14 การจัดงานเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการจัดงานเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ภัทรียา  วิสัยจร  ระดับมหาวิทยาลัย จะจัดขึ้นในวันที่  17  กันยายน 2558  ณ  โรงแรมยูเพลส  และระดับคณะ 
จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2558  ณ ศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  ดังน้ัน จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.15  การส่งร่างรายวิชาศกึษาท่ัวไป ปีการศึกษา  2559 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยแจ้งให้ส่งร่างรายวิชาศึกษาท่ัวไป ปี 

การศึกษา  2559  โดยมหาวิทยาลัยให้ส่งภายในวันที่ 21 กันยายน  2558 ซึ่งงานวิชาการได้ส่งหนังสือถึงผู้เก่ียวข้อง
ทุกท่านแล้วใหส้่งกลับภายในวันที่ 17 กันยายน 2558  และจะประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไปในวันที่ 18  
กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมดอกจาน 4  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

5.16  การบรรยายโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิจัยคณะศิลปศาสตร์  จะจัดกิจกรรมการบรรยาย 

โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจําปีงบประมาณ  2558  ในวันที่ 18 กันยายน  2558  เวลา  13.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมดอกจาน 4   โดยมี ดร.อภิราดี จันทร์แสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  เป็นวิทยากร 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.17  ขอเปลี่ยนแปลงประธานศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการเปลี่ยนแปลงประธานศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง 

จากนางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค์  เป็น นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.18  ผลการดําเนินการโครงการนักศึกษามหาวิทยาลัย Hue University College of Foreign Languages 
(HUCFL) 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินการโครงการ
นักศึกษามหาวิทยาลัย Hue University College of Foreign Languages (HUCFL)  ฝึกงานการสอนภาษาอังกฤษ 
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งการดําเนินกิจกรรมสําเร็จ 
เรียบร้อยด้วยดี  และทาง  HUCFL  ได้เสนออย่างไม่เป็นทางการให้คณะศิลปศาสตร์ส่งนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมที่ 
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คล้ายกัน  ณ  HUCFL  ต่อไป ทั้งน้ี งานวิเทศสัมพันธ์กําลังหารือกับทาง  HUCFL ในรายละเอียด  และจะเสนอ
โครงการเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม ที่ HUCFL ต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
5.19  มหาวิทยาลัยซานดิเอโก้ (University of San Diego) ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งความประสงค์ที่จะส่ง 
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ มาสอนท่ีคณะ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยซานดิเอโก้  
(University of San Diego) ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งความประสงค์ที่จะส่งนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอน 
ภาษาอังกฤษ   เพ่ือมาสอนภาษาอังกฤษและทํากิจกรรมต่างๆ  ณ  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  คณะ 
ศิลปศาสตร์  ในภาคการศึกษาที่ 2/2558   และในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน 2558  ในขณะนี้งานวิเทศสัมพันธ์กําลัง 
หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยซานดิเอโก้  ในเรื่องรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  ทั้งน้ี  ในอนาคตอาจจะมีการร่วมลงนามบันทึก 
ข้อตกลง MOU  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
มหาวิทยาลัยซานดิเอโก้ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 หารือเก่ียวกับนโยบายการปรับเวลาปฏิบัติงานของงานโสตทัศนศึกษาและงานคอมพิวเตอร์ 
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  หารือที่ประชุมเก่ียวกับนโยบายการปรับเวลา 
ปฏิบัติงานของงานโสตทัศนศึกษาและงานคอมพิวเตอร์  เน่ืองจากคณะมีการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่เวลา 08.00 น. 
จึงทําให้เมื่ออาจารย์บางท่านจําเป็นต้องติดต่องานโสตทัศนศึกษาหรืองานคอมพิวเตอร์  ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ 
เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติงาน คือ 08.30 น.  จึงขอหารือเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายใหร้องคณบดีฝ่ายบริหารหารือกับงานโสตทัศนศึกษาและ 
งานคอมพิวเตอร์  เพ่ือปรับเวลาทํางานใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน  โดยอาจจะเร่ิมงานให้เช้าขึ้น 
และเลิกงานเร็วขึ้น 
 
6.2 หารือเรื่องราคาอาหารของโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ 
  นายจักรพันธ์  แสงทอง  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  แจ้งที่ประชุมว่ามีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ฝาก 
หารือที่ประชุมเรื่องราคาอาหารของโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ ว่ามีราคาอาหารท่ีแพงกว่าโรงอาหารกลาง กล่าวคือใน
ส่วนของอาหารตามส่ังมีราคาแพงกว่าโรงอาหารกลาง จานละ 5 บาท  และข้าวราดแกงให้ปริมาณน้อยกว่าโรงอหาร
กลาง  จึงอยากให้คณะประสานกับสํานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ประสานข้อมูลและหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหากับสํานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่อไป 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา    13.00  น. 
 
 
 


