
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  1 / 2559 

วันอังคารที่  5  มกราคม  2559   เวลา  13.30  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  

1.  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

6.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      กรรมการ 

7.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

8.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         กรรมการ 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10. นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย                ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

2.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น.  

  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ   มะโนรมย์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 - เสนอเปน็วาระลบั – 

ระเบยีบวาระที่ 2             เรื่องรบัรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  11/2558 
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   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
11/2558 

   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  11/2558  
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงนิเดือนสายสนบัสนุน ปงีบประมาณ 2559   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือนสาย 
สนับสนุน ปีงบประมาณ 2559 ในคู่มือการประเมินฯ ดังน้ี 

1. องค์ประกอบที่ 1  ข้อ 2.2.2  ความพึงพอใจในการให้บริการ จะคิดคะแนนประเมินจาก 
ระบบ โดยคิดคะแนนตามจริง 

2. องค์ประกอบที่ 1  ข้อ 3.2 จํานวนครั้งที่มาสายในวงรอบของการประเมินแต่ละคร้ัง  กรณีลืม 
ลงเวลา 3 ครั้ง = มาสาย 1 คร้ัง/รอบการประเมิน 

3. องค์ประกอบที่ 2  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ โดยจะต้องรายงานผลให้คณบดี/ 
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เก่ียวข้องภายใน 15 วันทําการ นับจากวันเดินทางกลับ 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

3.2  การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึง
แก่ความตาย  กรณีนายชัชณรินทร์ บัวจูม  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 น้ัน  คณะได้ดําเนินการ
จ่ายเงินช่วยพิเศษเป็นเงิน 3 เท่าของเงินเดือนปัจจุบัน  เป็นจํานวน 60,660 บาท  (-หกหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน-)  
เรียบร้อยแล้ว 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.3  ขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษชาวไทย สาขาภาษาอังกฤษ 

         หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์
พิเศษชาวไทย  สาขาภาษาอังกฤษ  ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 11/2558  ได้
เห็นชอบในหลักการให้เกลี่ยภาระงานอาจารย์อีกคร้ัง  โดยให้มีภาระสอน 10-12 หน่วยกิต  และทําขอ้มูลมาเสนออีก
ครั้ง  น้ัน  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาภาระงานของอาจารย์ในสาขาวิชาดังรายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม 

   มติที่ประชุม    อนุมัติให้จ้างอาจารย์พิเศษชาวไทย  สาขาภาษาอังกฤษ  จํานวน  4  อัตรา 
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาการจัดสรรเงินให้หลักสูตร  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินให้หลักสูตรว่า   

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ในปีการศึกษา  2558  เป็นต้นไปน้ัน  ทําให้การ 
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เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษเดิมเรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาละ 2,500 บาท  และ 4,500 บาท  ขึ้นอยู่ 

กับหลักสูตร  ซึ่งรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายแล้ว  ในอัตราเหมาจ่าย 12,000 บาท   

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จัดสรรเงินให้หลักสูตร จํานวน 20%  เฉพาะปีงบประมาณ  2558   

ส่วนการจัดสรรสําหรับงบประมาณ  2559  ให้พิจารณาอีกคร้ัง 
 

4.2  การพิจารณาค่าสอนเกินเพิ่มเติม ภาคการศึกษา 1/2558 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าสอนเกินเพ่ิมเติม ภาคการศึกษา 1/2558   
ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที ่13 พฤศจิกายน 2558
มีมติเห็นชอบค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา 1/2558 รวมเป็นจํานวนเงิน  835,400  บาท  แต่เน่ืองจากในภาค
การศึกษาดังกล่าวมีเงินค่าสอนเกินเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจาก  นางสาวอรนุช  ปวงสุข   ตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
การศึกษานานาชาติ และนางสาวสมาพร  นนท์พละ   ตําแหน่งรักษาราชการแทนรองผูอํ้านวยการสํานัก
บริหารทรัพย์สนิและสิทธิประโยชน์   มีภาระงานสอนเกิน  จํานวน  6  และ 3 หน่วยกิตต่อสัปดาห์ตามลําดับ 
จึงส่งผลให้จํานวนเงินค่าสอนเกินเพ่ิมขึ้นเป็นดังน้ี 

 สาขาวิชา จํานวนค่าสอน
เกิน 

หมายเหตุ 

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 476,400 จากเดิม 440,400 บาท เพ่ิมขึ้น 36,000 บาท  
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 368,000 คงเดิม 
สังคมศาสตร ์ - คงเดิม 
มนุษยศาสตร์ 27,000 คงเดิม 

รวมทั้งสิ้น 871,400 จากเดิม 835,400 บาท เพ่ิมขึ้น 36,000 บาท  
 

 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.3  การพิจารณาแผนงานวิจัย  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม และแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําปีงบประมาณ 2559     

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนงานวิจัย  แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  และ  

แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ประจําปีงบประมาณ   2559    โดยมีการปรับปรุงแผนและแนวทางตามเกณฑ์ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
1. แผนงานวิจัย  ประจําปีงบประมาณ  2559   
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งบประมาณป ี2559 
 

โครงการ/กิจกรรม จํานวน งบประมาณต่อ
กิจกรรม (บาท) 

รวมงบประมาณ 
ปี 2559 (บาท) 

1.โครงการวิจัยทั่วไป    8 40,000 320,000 
2. โครงการวิจัยในช้ันเรียน/วิจัยสถาบัน  3 25,000 75,000 
3. โครงการวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนใน
ชุมชน  

1 50,000 50,000 

4. โครงการวิจัยบูรณาการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 10 30,000 300,000 
5. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (อบรมการเขียน
บทความวิจัย และทักษะอ่ืน ๆ การนําเสนอโครง
ร่างวิจัยและผลการวิจัย  ค่าตอบแทนผลงาน
ตีพิมพ์ในประเทศ  จัดประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนอ
ผลงาน  เชิญวิทยากรซึ่งเป็นนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) 

  800,000 

6. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน 

  - 

7. การผลิตวารสาร จุลสารและเอกสารวิชาการ   - 

รวมงบประมาณ   1,545,000 
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โครงการวิจัย เงินกองทนุส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบณัฑิต ปีงบประมาณ 2559 
ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 มองผ่านความวิกลจริต: การต่อต้านขัดขืนและการค้นหาตัวตนของ
ผู้หญิงในงานวรรณกรรมยุคทศวรรษที่ 1960-1970 ของเจเน็ต เฟรม, 
มาร์กาเร็ต แอดวูดและว.วินิจฉัยกุล 

ผศ.รุ่งทิพย์ อันมัย 35,000 

3 การใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนในชุมชนพหุภาษา นายเฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 35,000 

4 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวของคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 

นายปริวรรต สมนึก 35,000 

5 ภาพสะท้อนการทุจริตในรวมเรื่องสั้นชุด ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ ของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

นายทรงภพ ขุนมธุรส 35,000 

6 การศึกษาวิเคราะห์รุกขชาติสําคัญในวัฒนธรรมเขมร ผศ.ชาญชัย คงเพียรธรรม 35,000 

7 ลูกอีสานในฐานะวรรณกรรมโลก นายราม ประสานศักด์ิ 35,000 

8 
การศึกษาภาษาศาสตร์แขนงตัง(กัม)-สุยในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ 

35,000 

9 คําแสดงโภชนลักษณ์ในภาษาไทย: ศึกษาจากตําราแม่ครัวหัวป่าก์ 
ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 

นายภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 35,000 

10 ประสิทธิผลของวิชาภาษาและใช้เหตุผลต่อการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 3 ในการวิพากษ์แยกแยะการใช้
เหตุผลวิบัติในงานเขียน  

นายชนัญญู บูรณ์เจริญ 25,000 

11 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์ 

นางสาวอรนุช ปวงสุข 25,000 

 
2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  ประจําปีงบประมาณ  2559   

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
1 นางกชรัตน์ จันทร์งาม การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน 
200,000 

2 ดร.ชิดหทัย ปุยะติ การถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณกรรมจีนสู่ประชาชน 100,000 
3 นายธีระพล อันมัย นักข่าวเยาวชนอุบลราชธานี 90,000 
4 นางประภาพร ศศิประภา เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน 100,000 
5 รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนใน

เขตอีสานใต้ คร้ังท่ี 6/1 : การสร้างสื่อการเรียนสอนภาษาจีน
จากเพลงจีนสําหรับเด็ก แผนการดําเนินโครงการนี้ เป็นดังนี้ 

100,000 
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(คร้ังท่ี 6/1 การจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนจากเพลงจีน
สําหรับเด็ก งปม.ปี 2559) (คร้ังท่ี 6/2 การถ่ายทอดสื่อการเรียน
การสอนภาษาจีนจากเพลงจีนสําหรับเด็ก งปม.ปี 2560) 

6 นางสาวยุวดี จิตต์โกศล การพัฒนาเยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์ท้องถ่ินภาษาต่างประเทศ 100,000 
7 นางสาวรุจิวรรณ  

เหล่าไพโรจน์ 
ค่ายภาษาเวียดนามเพ่ือเยาวชน 108,000 

8 นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนให้กับ ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษซ่ึงมิได้ศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

66,900 

9 นางสาววนัสนันทน์ สุกทน แข่งขันทักษะความรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภูมิภาคอีสานใต้ 
(Nihongo Go Go!) 

68,000 

10 นางวิศรุตา เฟอร์รารา อบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูผู้สอน
ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา 

55,800 

11 นายอนันท์ธนา เมธานนท์ อบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาคร้ังท่ี 4 ย้อนอดีต
ดินแดนลุ่มน้ําโขง 

150,000 

12 นางสาวอรนุช ปวงสุข กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(English Day) คร้ังท่ี 8 

120,000 

 
3. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําปีงบประมาณ  2559   
 

ลําดับ หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ การสืบทอดฮีตสิบสอง:บุญผะเหวดขอชาวอีสาน 55,000 

2 ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ พิธีกรรมบุญผะเหวด:กรณีศึกษาในแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

87,000 

3 นางสาวชิดหทัย ปุยะติ ฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยชาวไทยเชื้อสายจีนในอีสานใต้ เร่ืองจารึก
ในศาสนสถานจนี 

100,000 

4 นายทรงภพ ขุนมธุรส สีสรรพ์วรรณศิลป์ คร้ังท่ี 11 วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม" 100,000 

5 นายธีระพล อันมัย ชายคาเร่ืองสั้น คร้ังท่ี 2 : ส่งเสริมการเขียนและการจัดพิมพ์เร่ือง
สั้นในภูมิภาคอีสาน 

100,000 

6 นางประภาพร ศศิประภา การจัดทําฐานข้อมูลทางการวิจัยภาษาศาสตร์เชิงประวัติ:
พจนานุกรมภาษาไทย-จีน-จีนโบราณ 

100,000 

7 นางแพรวพรรณ  หอกิจ
รุ่งเรือง 

ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวอีสาน 100,000 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ  
สอดส่องกฤษ 

การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยภาษาตระกูลไท(ไต-ปู้อี-จ้วง) ใน
ประเทศจีนตอนใต้ยูนนานและกวางส ี

100,000 

9 นายสุวภัทร ศรีจองแสง การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเหล่าเสือโก้ก ตําบลเหล่าเสื้อโก้กกิ่ง
อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธาน ี

100,000 
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ลําดับ หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

10 นายสุวภัทร ศรีจองแสง การออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านข้าวหอมมะลิอินทรีย์ปลอดสารพิษในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

100,000 

11 นางสาวเสาวลักษณ์ หีบแก้ว การศึกษาและรวบรวมนิทานพ้ืนบ้านอีสานฉบับภาษาญ่ีปุ่น 42,000 

12 ผศ.อนันท์ธนา เมธานนท์ ความเชื่อเร่ืองพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาษาและพิธีกรรมท่ีใช้ในการ
บูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมของคนไทยเชื้อสายเวียดนามใน จ.
อุบลราชธานี 

70,000 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.4  การรับรองการสาํเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษา จํานวน 2 ราย คือ  นางสาวปรารถนา  พยุงวงศ์  และนายรัชพล  ภักดีไทย 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.5  ค่าเป้าหมายและแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศกึษา ระดับหลกัสูตรและคณะ   

                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าเป้าหมายและแผนพัฒนาประกันคุณภาพ 
การศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้คณะศิลปศาสตร์จดัทําค่าเป้าหมาย ระดับหลักสูตรปี  
2558 -2561  และค่าเป้าหมายระดับคณะ ปี 2559 และแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับ 
คณะ ปี 2558  ดังน้ี 

1. ค่าเป้าหมายระดับหลักสตูร ปี 2558-2561 ทุกหลักสตูรต้ังค่าเป้าหมาย ทั้ง 6 องค์ประกอบ ผ่าน 
ทุกองค์ประกอบ  
                   2. ค่าเป้าหมายระดับคณะ ผ่านทุกองค์ประกอบ  

         3. แผนพัฒนาระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตรได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาส่ง 
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และงานประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งค่าเป้าหมายให้
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
                   4. แผนพัฒนาระดับคณะได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาส่งงานประกัน 
คุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และงานประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์ ได้ส่งค่าเป้าหมายให้มหาวิทยาลัย 
เรียบร้อยแล้ว 

                     รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  แผนพัฒนาคณุภาพงานบริการอาคารผู้ป่วยนอก   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบแผนพัฒนาคุณภาพงานบริการอาคารผู้ป่วยนอก ของ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ซึ่งเกิดจากการที่คณะส่งข้อเสนอแนะจากการใช้บริการตรวจสุขภาพ 

ประจําปี เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน  2558 โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จะปรับปรุงการให้บริการดังน้ี 

1. การลดระยะเวลารอคอยในการรอรับบริการ 
2. ปรับพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
3. การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร 
4. สิ่งอํานวยความสะดวก 
5. การประเมินความพึงพอใจ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.2  แจ้งผลการอนุมัติใหผ้่อนผนัการนับระยะเวลาปฏิบติังานชดใช้ทนุด้วยคณุวุฒิปริญญาโท ของนางสาว 

นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เห็นสมควร 

ผ่อนผันให้นางสาวนงลักษณ์ สูงสุมาลย์  ผู้รบัทุนโครงการพัฒนาอาจารย์  สาขาขาดแคลนเพ่ือศึกษาระดับปริญญาเอก  

สาขาวิชาภาษาไทย  ประจําปี 2548  ปฏิบัติงานชดใช้ทุนด้วยคุณวุฒิปริญญาโทแทนการชดใช้เงิน และขอให้ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้ครบถ้วนด้วย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.3  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้ความ 

เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2558  จํานวน  2  หลักสูตร  ได้แก่ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
2. หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.4  ข้อบังคบัมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของขา้ราชการพลเรือนใน 
สถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.2558 และข้อบังคบัมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีว่าด้วย การกําหนดกรอบอัตรากําลงัของ
บุคลากร  พ.ศ.2558  และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกําหนดอัตราคา่จ้างสําหรับลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินรายได้ พ.ศ.2558   
   รองคณบดีฝา่ยบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การกําหนดกรอบอัตรากําลังของบุคลากร พ.ศ.2558  และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ว่าด้วย การกําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินรายได้ พ.ศ.2558  ทั้งน้ี  ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
คณะเรียบร้อยแล้ว 

     มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.5  ขั้นตอนการเสนอเรื่องการลา/การเดินทางไปปฏิบติัราชการ ของคณะศลิปศาสตร์   
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าได้ดําเนินการจัดทําขั้นตอนการเสนอเร่ืองการลา/การ 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ของคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของคณะทราบ  และจะดําเนินการติด 
ประชาสัมพันธ์ที่งานธุรการคณะต่อไป 
   มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.6  การขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของนางสาวอภินันท์  สงเคราะห์   

   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของ 

นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์  ซึ่งได้ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ต้ังแต่วันที่  3  สิงหาคม   

2558  ถึงวันที ่1  มกราคม  2559  และได้ขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  ต้ังแต่วันที่  4  มกราคม  2559  

และจะส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2559 
   มติที่ประชุม    รบัทราบ 
 

5.7  แจ้งจํานวนนักศึกษาชําระเงินยืนยันสิทธิผ์ูเ้ข้าสอบสัมภาษณ์ โควตาเรียนดีชนบท โควตาเพาะพนัธป์ัญญา
และโควตารับตรงตามพืน้ที่ ประจําปีการศกึษา  2559  

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบจํานวนนักศึกษาชําระเงินยืนยันสิทธ์ิผู้เข้าสอบสัมภาษณ ์ 

โควตาเรียนดีชนบท โควตาเพาะพันธ์ปัญญาและโควตารับตรงตามพ้ืนที่ ประจําปีการศึกษา  2559  รายละเอียดดังน้ี 

ลําดับท่ี สาขาวิชา 

แผน
เสนอ
สภา 

 ร้อยละเทียบแผนรับ  

เรียนดี 
เพาะพันธุ์
ปัญญา 

รับตรงตามพ้ืนที่ 

รวมพ้ืนที่ 

รวม
ยืนยัน
สิทธิ์ทุก
ประเภท 

ภาค
อีสาน ภาคอ่ืน 

รับตรง 
80% 

Admission 
20% 

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 70 56 14 12 0 106 2 108 120 

2 การท่องเท่ียว 70 56 14 8 0 48 0 48 56 

3 การพัฒนาสังคม 70 56 14 0 2 11 1 12 14 

4 ภาษาไทยและการสื่อสาร 70 56 14 3 0 28 2 30 33 

5 ภาษาจีนและการส่ือสาร 50 40 10 5 0 21 0 21 26 

6 
ภาษาญี่ปุ่นและการ
ส่ือสาร 50 40 10 10 0 35 0 35 45 

7 นิเทศศาสตร์ 50 40 10 2 0 24 0 24 26 

8 ประวัติศาสตร์ 50 40 10 0 0 8 0 8 8 

9 
ภาษาเวียดนามและการ
ส่ือสาร 40 32 8 0 0 1 0 1 1 

10 
ภาษาและวัฒนธรรม
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง* 40 32 8 1 0 5 1 6 7 

  รวม 560 448 112 41 2 287 6 293 336 
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   ทั้งน้ี  ได้สําเนาผลดังกล่าวข้างต้นให้ทุกหลกัสูตรแล้ว  ซึ่งผลการยืนยันน้ียังไม่ถือเป็นสิ้นสุด
เน่ืองจากมีแผนการรับคงเหลืออีก 2 ครั้ง  คือ โควตารับตรงทั่วไป   และรับตรงผ่านส่วนกลาง Admission 

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 

- 
   

เลิกประชุมเวลา    16.00  น. 
 
 


