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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1  การแต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายบริหาร  
        ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่านายนพพร  ช่วงชิง  ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง         

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ต้ังแต่วันที่ 19  กันยายน  2559  จนถึงวันที่  15 กุมภาพันธ์  2563 
  มติที่ประชุม  รับทราบ       

                                                      

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  6/2559 
          ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
6/2559  โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี  

1. หน้าที่ 3 วาระที่ 1.6  ให้แก้ไขช่ือวาระจาก “การหาแนวทาง...” เป็น “การพิจารณา 
แนวทาง...” 

2.  หน้าที่ 7 วาระที่ 4.5  ให้เพ่ิมเติมมติที่ประชุม ข้อ 1 เห็นชอบรายงานสถานะทางการเงิน 
คณะศิลปศาสตร์ ไตรมาสที่ 3  และปรับลําดับเลขที่ข้ออ่ืน ๆ ไปตามลําดับ 

3. หน้าที่ 13 วาระที่ 4.18 ให้แก้ไข “สาขาวิชาการท่องเที่ยว” เป็น “สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
(การท่องเที่ยว)”     

     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 6/2559   
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  การพิจารณากาํหนดการประเมินเลือ่นเงินเดือนและเพิ่มคา่จ้าง รอบการประเมินที่ 2/2559 
       ประธาน    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่   

6/2559  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2559  ได้เห็นชอบกําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจา้ง  รอบการ 
ประเมินที่  2/2559    โดยให้เปลี่ยนวันประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการประเมินเลื่อนเงินเดือนฯ  
ระดับคณะ รอบที่ 1 จากวันที่ 3 ตุลาคม  2559  เป็นวันที่ 30 กันยายน 2559  น้ัน  เน่ืองจากระยะเวลาปฏิบัติงานใน 
การประเมินที่ 2/2559 เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถงึวันที่ 30 กันยายน  2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน  ดังน้ัน  
คณะจึงไม่สามารถจัดประชุมพิจารณาการประเมินดังกล่าว  ในวันที ่30 กันยายน  2559 ได้  จึงเสนอขอเลื่อนการ 
ประชุมเป็นวันที่  4  ตุลาคม  2559   
    มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1 การประเมินต่อสญัญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ  ซ่ึงอยู่ระหว่างการขยาย 
ระยะเวลาศึกษาต่อ รายนายกันตพัฒน์  ตรินันท์  และนางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง    

       ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทวิชาการ  ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ รายนายกันตพัฒน์  ตรินันท์   และนางสาวสุวภัทร   
จันทร์พวง  รายละเอียดดังน้ี 
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1. นายกันตพัฒน์  ตรินันท์   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน   ตําแหน่งอาจารย์  
สังกัดสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นระยะเวลา 3 ปี  ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2556  
ถึงวันที่  22  กันยายน  2559  ด้วยทุนส่วนตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง “คําปรากฏ
ร่วมในคลังข้อมูลตัวอย่างภาษาในงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านการพยาบาล (Lexical Collocation in 
Sample Corpus of Nursing Journal Articles – SCNJA)  โดยมีกําหนดการขออนุมัติโครงร่างภายในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ในการน้ี  จึงขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็นระยะเวลา 6 
เดือน 

        2. นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ณ Xiamen University สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) เป็นระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่
วันที่ 7 กันยายน  2556 ถึงวันที่  6 กันยายน  2559  ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทําวิทยานิพนธ์  และตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการตามข้อกําหนดของหลักสูตร  จึงขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน 2559 
ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562  ในการน้ี  จึงขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็น
ระยะเวลา 1 ปี 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

4.2  การขออนุมัติเปลีย่นแปลงแผนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา  รายนางสาวจีณัฐชะญา  

จีปณัฐิกาญจน์    

       ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา   

รายนางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์   สังกัด 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม  ณ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   เป็นระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  7 สิงหาคม  2561  

ด้วยทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2555  และทุนจากกองทุนพัฒนา 

บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี  2557  ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้แจ้งข้อมูลว่าข้อบังคับสถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์   กําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ส่วนแรกได้เมื่อนักศึกษาสอบคุณสมบัติ  (Qualifying  

Examination)  ผ่านก่อน  อีกทั้งทางคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้แจ้งเพ่ิมเติมภายหลังว่าจะจัดให้มี 

การสอบในวันที่  1, 8  และ 15 ตุลาคม 2559  ดังน้ัน  ในภาคการศึกษา 1/2559 นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์   

จึงไม่ขอเบิกค่าลงทะเบียนการศึกษา  เพราะต้องสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  ให้เสรจ็สิ้นก่อน  โดย 

ค่าลงทะเบียนสอบและค่ารักษาสถานภาพจะรับผิดชอบชําระด้วยตัวเอง ในการน้ี  นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์    

จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาในส่วนของค่าลงทะเบียนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป   
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จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนการเบิกจ่ายทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือ 

ศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2555  และทนุกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 2557  โดยขอ 

เบิกค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2559  ไปเบิกจ่ายในภาคการศึกษาที่ 2/2559 แทน   
 

  มติที่ประชุม  เป็นดังน้ี 

  1. ไม่เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายทุน โดยให้การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามความจริงของภาค
การศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีการเลื่อนการนับภาคการศึกษาตามที่นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์  เสนอขอ 

  2. เห็นชอบให้การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการเบิกจ่ายทุนของกองทุนพัฒนาบุคลากร ม.อุบล ปี
2558 เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ม.อุบล เน่ืองจากอยู่นอกเหนือขอบเขตการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของคณะศิลปศาสตร ์

4.3  การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือ่ง ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะ 
ศิลปศาสตรเ์พือ่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559     

       ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง ทุนการศึกษา 
สําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  6/2559  เมื่อวันที ่19 สิงหาคม 2559  มีมติเห็นชอบนโยบายสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ใน 
คณะโดยให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  โดยคณะจัดสรรทุนสนับสนุน 
เพ่ือการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์   จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะระยะเวลา 
4 ปีการศึกษา คือ ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562  โดยปีการศึกษา 2559 - 2560 จะให้ทุนปีการศึกษาละ 2 ทนุ  
และปีการศึกษา 2561 - 2562  จะให้ทุนปีการศึกษาละ 1 ทุน   รวมจํานวน 6 ทุน  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,540,000 บาท  
โดยแบ่งออกเป็นเงินทุนการศึกษาระยะเวลา 3 ปี  จํานวน 2,700,000 บาท   และเงินทุนการศึกษาในช่วงขยายเวลา 
เพ่ิมหน่ึงปี  เป็นเงิน  840,000 บาท   โดยมรีายละเอียดการให้ทุนอ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
ทุนการศึกษาสาํหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  

       ในการน้ี จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์ 
คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

       ทั้งน้ี งานบุคคลได้สอบถามไปยังสํานักงานกฎหมายและนิติการ สํานักงานอธิการบดี ในเบ้ืองต้น 
และได้รับการแนะนําว่าคณะควรนําเรื่องและหลักเกณฑ์การให้ทุนเสนอเพ่ือพิจารณาต่อที่ประชุมกรรมการบริหารงาน 
บุคคล (กบบ.)  และที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในการน้ี   จึงขอเสนอร่างประกาศ   และร่าง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาดังกล่าว   เพ่ือพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะ 
ศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   

  มติที่ประชุม  เป็นดังน้ี 
1. เห็นชอบข้อมูลใหม่ที่ปรากฏในกรอบในร่างประกาศเร่ืองทุนการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ 
2. เห็นชอบข้อมูลเพ่ิมเติมในประกาศทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อ 
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ระดับปริญญาเอก  ดังน้ี 
1. ตามประกาศข้อ 6  
ข้อ 6.1 ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน  “ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงต่อคน ภาคการศึกษาละไม่ 

เกิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวม 6 ภาคการศึกษา หรือในสถาบันหรือหลักสูตรที่มี 3 ภาคการศึกษา สามารถ
เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกินวงเงินที่จ่ายจริงและไม่เกินวงเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมืน่บาทถ้วน)” 

ข้อ 6.2 ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน  “ค่าหนังสือเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท     
(ห้าพันบาท) รวม 6 ภาคการศึกษา หรือในสถาบันหรือหลักสูตรที่ม ี3 ภาคการศึกษา สามารถเบิกจา่ยค่าหนังสือเหมา
จ่ายได้ ไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท (สามหมืน่บาทถ้วน)”  

2. ตามประกาศข้อ 8  
ในบรรทัดที่หนึ่งใชข้้อความต่อไปนี้แทน “ผู้รับทุนที่ศึกษาครบ 6 ภาคการศึกษา (3 ปี) และ 

สอบผ่านป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว สามารถขออนุมัติ ...”  และให้เพ่ิมเติมข้อความ  ดังน้ี   ในกรณีที่หลักสูตร
กําหนดให้เรียน 3 ภาคการศกึษา ให้เพ่ิมตัวเลข “ครบ 6 ภาคการศึกษา”  เป็น “ครบ 9 ภาคการศึกษา” 

3. ตามประกาศข้อ 9  
ข้อ 9.1 ในบรรทัดที่สามใชข้้อความต่อไปน้ีแทน “...ได้รับทุนต้ังแต่ภาคเรียนที่ได้รับอนุมัติ 

ทุนจนถึงภาคการศึกษาที่ 6 (ปีการศึกษาที่ 3) และมสีิทธิขอขยายเวลารับทุนต่อได้คราว...” 
4. เสนอเพิ่มเติมตามประกาศขอ้ 6   
- เพิ่มข้อ 6.3 โดยใช้คําต่อไปน้ี “หากมคี่าใช้จ่ายอ่ืน ๆที่สถาบันศึกษาเรียกเก็บนอกเหนือจาก 

ที่กําหนดตามข้อ 6.1 สามารถเบิกจ่ายได้ตามรายการ ดังต่อไปน้ี 
1. ค่ากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต 
2. ค่าธรรมเนียมกิจการนักศึกษา ค่าธรรมเนียมอินเตอร์เน็ต  
3. ค่ากิจกรรมนักศึกษา  
4. ค่าบํารุงบัณฑิตวิทยาลัย  
5. ค่ากิจกรรมพิเศษ  
6. ค่าใช้บริการเทคโนโลยี  
7. ค่าใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)  
8. ค่าบํารุงสถาบัน 
ทั้งน้ี หากมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

ประจําคณะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป ทั้งน้ี  ไม่เกินจํานวนวงเงินตามข้อ 6.1” 
 

4.4 โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ค้างเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 15 กันยายน 2559   

       ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ค้างเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2559   

ณ วันที่ 15 กันยายน 2559  โดยงานการเงินนําเสนอข้อมูลดังน้ี 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินรายได้    จํานวน  9  กิจกรรม 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินหลกัสูตรปริญญาโท จํานวน  5  กิจกรรม 

3. โครงการวิจัยที่ใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  จํานวน  7  กิจกรรม 

4. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต จํานวน  58   
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กิจกรรม  
       ตามท่ีคณะได้กําหนดรับเอกสารเบิกจ่าย  ภายในวันที่  15  กันยายน  2559   และได้สิ้นสุด 

ระยะเวลาการรับเอกสารเบิกจ่ายไปแล้วน้ัน  บัดน้ี ในช่วง 1 สัปดาห์ทีผ่่านมา มีผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพ่ิงมา 
ดําเนินการติดต่องานการเงิน/ติดต่องานพัสดุ จึงทําให้มีเอกสารจํานวนมากในการรอเข้าระบบพัสดุ รวมถึงเอกสารการ 
เดินทางไปราชการ/เอกสารการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  ซึ่งต้องใช้เวลาในการรอเอกสาร  ประมาณ 3-5 วัน   
เพ่ือรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ดังน้ัน หากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สามารถจัดทําเบิกจ่าย (รวบรวมเอกสาร 
เบิกจ่ายเท่าที่มี)  ภายในวันที่ 26 กันยายน  2559 น้ี 
         งานการเงิน จึงขอเสนอแนวทางดังน้ี 

1. สามารถส่งบันทึกเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559 เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที ่
ดําเนินการผ่านระเบียบพัสดุ,ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ,ค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ 

2. หากโครงการใดยังไม่ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร 
ทําการนอกเวลาราชการ ใหค้ืนเงินยืมโครงการทั้งจํานวน  

3. ในปีงบประมาณถัดไปกําหนดให้มีการปิดรับเอกสารเบิกจ่ายเป็น 2 ครั้งต่อ 1 ปีงบประมาณ  
เพ่ือเป็นการลดปัญหาเบิกจ่ายล่าช้า และลดปริมาณการเบิกจ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณ (เดือนกันยายน) ของทุกๆ ปี  
เช่น ช่วงที่ 1 คือ ช่วงเดือนตุลาคม  2559  ถึงเดือนมีนาคม  2560  และช่วงที่ 2 คือ ช่วงเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือน  
กันยายน  2560 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายงานการเงินติดตามในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

4.5 การพิจารณาลูกหนี้เงินยืมค้างชาํระ ในปีงบประมาณ 2559   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาลูกหน้ีเงินยืมค้างชําระ   ในปีงบประมาณ  2559  จํานวน   

9 รายการ  คิดเป็นเงินเหลือจ่ายที่ต้องคืนเป็นจํานวน 84,645 บาท 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้งานการเงินทําบันทึกแจ้งลูกหน้ีเงินยืมคืนเงิน  ภายในวันที่ 30 กันยายน  

2559 
 

  4.6 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 10    

         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้ารว่มเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 – 3  กุมภาพันธ์  2560  โดยมคี่าใช้จ่ายสมาชิก จํานวน 10,000 บาท โดยคณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จะรับบทความสมาชิกที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย จํานวน 5 บทความ เพ่ือลง Proceeding 
ทั้งน้ี  ที่ประชุมเสนอว่าหากคณะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน จํานวน 5 คน  คณะยินดีสมัครเป็นสมาชิก  โดย
ผู้เข้าร่วมนําเสนอบทความสามารถใช้งบประมาณการนําเสนอผลงานตามระเบียบของคณะได้ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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     4.7 การพิจารณาผู้ขอรับทุนสนับสนนุโครงการวิจัยอยู่ระหว่างลาศกึษาโดยใช้ระยะเวลาบางสว่น 
รายนายจักรพนัธ์  แสงทอง  และนางสาวอรัญญา บทุธจัิกร์   

         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีผูข้อรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
อยู่ระหว่างลาศึกษาโดยใช้ระยะเวลาบางส่วน รายนายจักรพันธ์  แสงทอง  และนางสาวอรัญญา บุทธิจักร  ประจําปี
งบประมาณ  2560  ว่าสามารถรับทุนได้หรือไม่   ทั้งน้ี   คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องดังกลา่วอย่างละเอียดและ
กรรมการส่วนใหญ่เห็นชอบให้บุคลลดังกล่าวสามารถรับทนุได้  เน่ืองจากในประกาศการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
คณะศิลปศาสตร์  ไม่มขี้อห้ามในกรณีดังกลา่ว  ในการน้ี  ที่ประชุมเสนอให้มีการแก้ไขประกาศการให้ทุนฯ ใหม้ีความ
ชัดเจนย่ิงขึ้นต่อไป 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายจักรพันธ์  แสงทอง และนางสาวอรัญญา บุทธิจักร ได้รบัทุนสนับสนุน 

โครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

  4.8 แผนพฒันานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559  

         นายวรวัช  สมภาวะ  นักวิชาการศึกษา    เสนอทีป่ระชุมพิจารณาแผนพัฒนานักศึกษาคณะ 
ศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2559  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ งานกิจการนักศึกษา  ดังน้ี 
 

แผนกลยุทธ์ ชื่อโครงการ 
 

โครงการท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง
วิชาการ สวัสดิการและ 
สวัสดิภาพนักศึกษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปี่ท่ี 1 

สโมสรนักศึกษาพบนักศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาโท 

รวม รวม 3 โครงการ 
 

โครงการท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาตน
และสังคมท้องถ่ิน  

อบรมแกนนํานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2560 

เลือกต้ังสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

ร่วมแรงแข็งขัน สานสัมพันธ์ อาสาพัฒนาคร้ังท่ี 4 ประจําปีการศึกษา 2559 

ดอกจานช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา(เดินเท้าไปวัดหนองป่าพง) 
ประจําปีการศึกษา 2559 
โครงการสโมสรนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 

ส่งเสริมจิตอาสา ประจําปีการศึกษา 2559 

รวม รวม 6 โครงการ 
 

แผนกลยุทธ์ ชื่อโครงการ 

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2559 

เตรียมพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อท่ี 16 ประจําปีการศึกษา 2559 
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โครงการท่ีพัฒนาขีดความสามารถของ
นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนการ
ทํางาน 

อบรมให้ความรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 

รวม รวม 3 โครงการ 

โครงการท่ีส่งเสริมพัฒนา 
เครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง 

“งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานคร้ังท่ี 3”  โดยเครือข่ายศิษย์เก่าคณะ 
ศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 

รวม รวม 1 โครงการ 

โครงการท่ีส่ ง เสริมการเรียน รู้ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  ท้ัง 5 
ด้าน 

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม SPSS ประจําปีการศึกษา 
2560 
ส่งเสริมกิจกรรมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประจําปีการศึกษา 2559 

โครงการการแข่งขันกีฬาภายในและการประกวดแสตนเชียร์และเชียร์ 
ลีดเดอร์ ประจําปีการศึกษา 2559 
รับน้องเข้าหอใน  ประจําปีการศึกษา  2560 

ศิลปศาสตร์สามัคคีและการประกวดเฟรชชี่ Boy&Gigl ประจําปีการศึกษา 2560 

พ่ีน้องสานสัมพันธ์และแต่งแต้มดอกจาน  ประจําปีการศึกษา 2560 

รักษ์บ้านศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 

วันไหว้ครู  ประจําปีการศึกษา 2560 

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปีการศึกษา 2559 

ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นํา ประจําปีการศึกษา 2559 

ศิลปศาสตร์ร่วมใจ (กีฬาคณะ) ประจําปีการศึกษา 2559 

รวม รวม 11 โครงการ 

โครงการท่ีส่งเสริมส่งเสริมและสรรหา
ทุนและสวัสดิการนักศึกษา 

ทุนเรียนดีกรณีพิเศษ 

ทุนส่งเสริมการศึกษา   

ทุนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ทุนอาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก 
งานติดตามบัณฑิต เร่ืองภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  และประเมินแบบสอบถามผู้ให้บัณฑิต 

สวัสดิการนักศึกษาและวินัยนักศึกษา (ค่าสวัสดิการฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ เสียชีวิต) 
 
โครงการบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดินคร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 
 
โครการเพิ่มศักยภาพการให้บริการงานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประจําปี
การศึกษา 2559 
โครงการตรวจสอบชั่วโมงจิตอาสานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2559 
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โครงการนักศึกษาทํางานระหว่างเรียนประจําปีการศึกษา 2559 

รวม รวม 9 โครงการ 

กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชุมนุมคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

  4.9 แผนงบประมาณงานกิจการนักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560  

         นายวรวัช  สมภาวะ  นักวิชาการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนงบประมาณงานกิจการ 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560  งบประมาณทั้งสิ้น 1 ล้านบาท  รายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย แผนใช้จ่ายเงิน  
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1 อบรมแกนนํานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจําปกีารศึกษา 2560 24,000.00 มิ.ย. 60 

2 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 50,000.00 ส.ค. 60 

3 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม SPSS ประจําปี
การศึกษา 2560 

5,000.00 ส.ค. 60 

4 แนะแนวการศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2559 10,000.00 ก.พ. 59 

5 ส่งเสริมกิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ประจําปีการศึกษา 2559 25,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

6 เตรียมพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อท่ี 16 ประจําปีการศึกษา 
2559 

30,000.00 มี.ค. 60 

7 เลือกต้ังสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 5,000.00 มี.ค. 60 

8 โครงการการแข่งขันกีฬาภายในและการประกวดแสตนเชียร์และเชียร์ 
ลีดเดอร์ ประจําปีการศึกษา 2559 

45,000.00 ต.ค. 59 

9 รับน้องเข้าหอใน  ประจําปีการศึกษา  2560 3,000.00  ก.ค. 60 

10 ศิลปศาสตร์สามัคคีและการประกวดเฟรชชี่ Boy&Gigl ประจําปีการศึกษา 
2560 

35,000.00 ก.ย. 60 

11 พ่ีน้องสานสัมพันธ์และแต่งแต้มดอกจาน  ประจําปีการศึกษา 2560 40,000.00  ส.ค. 60 

12 รักษ์บ้านศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 20,000.00 ก.พ. 60 

13 วันไหว้ครู  ประจําปีการศึกษา 2560 20,000.00  ส.ค. 60 

14 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปีการศึกษา 2559 5,000.00 พ.ย. 59 

15 ร่วมแรงแข็งขัน สานสัมพันธ์ อาสาพัฒนาคร้ังท่ี 4 ประจําปีการศึกษา 
2559 

40,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

16 อบรมให้ความรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 25,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

17 ส่งเสริมจิตอาสา ประจําปีการศึกษา 2559 10,000.00 ตลอดปีการศึกษา 
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ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรมย่อย แผนใช้จ่ายเงิน  
ต.ค. 59 - ก.ย. 60 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

18 “งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานคร้ังท่ี 3”  โดยเครือข่ายศิษย์เก่าคณะ 
ศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 

20,000.00 พ.ย. 59 

19 กิจกรรมชุมนุม ประจําปีการศึกษา 2559 100,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

20 ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นํา ประจําปีการศึกษา 2559 40,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

21 ดอกจานช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา(เดินเท้าไปวัด
หนองป่าพง) ประจําปีการศึกษา 2559 

5,000.00 พ.ย. 59 

22 โครงการสโมสรนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 35,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

23 ศิลปศาสตร์ร่วมใจ (กีฬาคณะ) ประจําปีการศึกษา 2559 30,000.00 ก.ย. 59 

24 เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปี่ท่ี 1 1,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

25 สโมสรนักศึกษาพบนักศึกษาและแนะแนวการศึกาวิชาโท 3,000.00 เม.ย. 60 

26 อบรมการให้ความรู้การทําสัญญากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  - ก.ย. 59 

27 ทุนเรียนดีกรณีพิเศษ 100,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

28 ทุนส่งเสริมการศึกษา   200,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

29 ทุนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ทุนอาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และบุคคลภายนอก 

1,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

30 งานติดตามบัณฑิต เร่ืองภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  และประเมินแบบสอบถามผู้ให้บัณฑิต 

4,000.00 เม.ย 59 

31 งานติดตามประเมินผลนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับเร่ืองอัตลักษณ์ท่ีมี
ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ตลอดปีการศึกษา 

32 นักศึกษาฝึกงานนอกหลักสูตร - ตลอดปีการศึกษา 

33 สวัสดิการนักศึกษาและวินัยนักศึกษา (ค่าสวัสดิการฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ 
เสียชีวิต) 

15,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

34 โครงการบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดินคร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 2,000.00 ม.ค 61 

35 โครการเพิ่มศักยภาพการให้บริการงานกิจการนักศกึษา คณะศิลปศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2558 

1,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

36 โครงการตรวจสอบช่ัวโมงจิตอาสานักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2558 

1,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

37 โครงการนักศึกษาทํางานระหว่างเรียนประจําปีการศึกษา 2558 50,000.00 ตลอดปีการศึกษา 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

    4.10 การพิจารณาแผนงบประมาณแยกตามพันธกิจของคณะ   

        - ถอนวาระ - 
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 4.11 การขออนุมัติเปิดรบัสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  

        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรับ 

สมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  แทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง  ซึ่งเป็นตําแหน่งของนายทรงภพ  ขุนมธุรส  โดยขอเปิดรับบุคคลทั่วไปที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งน้ี  
ได้วิเคราะห์ภาระงานแล้ว เห็นว่ามีความจําเป็นเพราะปัจจุบันหลักสูตรมอีาจารย์ประจํา จํานวน 11 คน รับผิดชอบวิชา 
ศึกษาทั่วไป  วิชาเอก  วิชาโท  และบัณฑิตศกึษา ทําให้มคีวามจําเป็นต้องเปิดรับสมัครอาจารย์ เพ่ือให้การจัดการเรียน 
การสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เปิดรับสมัครอาจารย์สาขาวิชา 
ภาษาไทยและการสื่อสาร  คณุวุฒิปริญญาเอก  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

  5.1 รายงานผลการศึกษา รายผูช้่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  เถาถวิล   

             ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบผลการศึกษา   รายผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  เถาถวิล  พนักงาน 

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยทนุการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  ซึ่งบุคคลดังกล่าว ได้รายงานผลการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558   

       มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

     5.2 รายงานผลการศึกษา รายนายพุทธราช  มาสงค ์

         ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบผลการศกึษา รายนายพุทธราช  มาสงค์   พนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได้   ซึง่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร   ณ สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์   โดยทนุการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555   

ซึ่งบุคคลดังกลา่ว ได้รายงานผลการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558   

     มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

     5.3 การให้ทุนสนับสนนุโครงการวิจัย ประจําปงีบประมาณ 2560  

          รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ประจําปีงบประมาณ 2560  ดังน้ี 
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1. วิจัย ทั่วไป      

ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 แนวคิดและรูปแบบของภาพยนตร์ยอดเย่ียมรางวัลออสการ์ ทศวรรษ 2010-
2015 

นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ 40,000 

2 ภาพสะท้อนทางสังคมและโลกทัศน์ของชาวจีนโพ้นทะเลใน 
นวนิยาย พ.ศ.2496-2506 

นางสาวชิดหทัย   
ปุยะติ 

40,000 

3 การศึกษาคําขวัญประจํามหาวิทยาลัยในประเทศไทย นางสาวศุภมน 
อาภานันท์ 
 

40,000 

4 ระบบปรัชญาในความเชื่อพุทธศาสนาแบบชาวบา้นของไทย นายจักรพันธ์ แสงทอง 40,000 

5 ผลของการออกกําลังกายด้วยฟิตบอลท่ีมีต่อระดับดัชนีมวลกาย อัตราส่วน
รอบเอวต่อสะโพก มวลกล้ามเนื้อและเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายผู้หญิงท่ีเป็น
โรคอ้วน 

นางสาวอรัญญา  
บุทธิจักร์ 

40,000 

6 ผลการเรียนการสอนแบดมินตันโดยใช้โปรแกรมการฝึกความอ่อนตัวความ
คล่องตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท่ีมีต่อทักษะพ้ืนฐานแบดมินตันของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

นายศราวุฒิ โภคา 40,000 

7 เอกสารใบลานวัดมณีวนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษา
ด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์สังคม 

นายบุญชู ภูศรี 40,000 

8 การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเทือกเขาพนม 
ดงรัก 

นางสาวสุรีรัตน์ บุบผา 40000 

9 สถานภาพและบทบาทของนักข่าว Stinger ประจําจังหวัดอุบลราชธานี นายธีระพล อันมัย 17,000 

10 การศึกษาวิเคราะห์ “กิริ(หน้าท่ี)” “นินโจ(ความรู้สึก)” ในวรรณกรรมญี่ปุ่น 4 
เร่ือง 

นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์ 40,000 

11 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนข้ามพ้ืนท่ีระหว่าง
ชุมชนบ้านทรายมูล อําเภอทรายมูล และชุมชนบากชุม อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

นายปริวรรต สมนึก 40,000 

 รวม  457,000 

        

      ในการน้ี  นายจักรพันธ์  แสงทอง  แจ้งที่ประชุมขอสละสิทธ์ิการรับทุน 
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2. วิจัยในชั้นเรียน 

ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 อิทธิพลจากการเรียนรายวิฃา 1421 002 Preparative English II ท่ีมีผลด้าน
ความต่อเนื่องในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดศึกษาท่ัวไป ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

นางสาวสุวิภา  
ชมภูบุตร 

25,000 

2 การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ี
เรียนในรายวิชา การวิ่งเพ่ือสุขภาพ  
 

รศ.พจน์  ไชยเสนา 25,000 

3 Students’ Perception of how Foreign Language Anxiety (FLA) 
affects their classroom performance: a qualitative analysis on 
Thai FEL learners at Ubon Ratchathani University 
 

นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ 25,000 

4 Enhancing UBU FEL students listening comprehension skills 
 

นายสุทธิพงศ์ เพ่ิมพูล 
 

25,000 

5 A Close Look at UBU Students’ Speaking Performance in a 
Speaking Test: The Teacher’s Perspectives 
 

นางสาวอัจฉรา สิมลี 
 

25,000 

6 การศึกษาทักษะการกล่าวซํ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
 

นางสาวสมาพร  
นนท์พละ 
 

25,000 

 รวม  150,000 

3. วิจัยชุมชนอย่างยั่งยืน 

ลําดับ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคช์มุชนบ้านบากชุม ตําบลโนน
ก่อ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
 

นายสุวภัทร   
ศรีจองแสง 
 

50,000 

 

     มติที่ประชุม  รับทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 สรุปผลประเมินความสําเร็จโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  และโครงการทํานุบาํรุง 

ศิลปวัฒนธรรม คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปกีารศึกษา 2558              
       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบผลประเมินความสําเร็จโครงการบริการ 

วิชาการแก่ชุมชน  และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี 

การศึกษา 2558 (ใช้โครงการ ปีงบประมาณ 2559)  ซึ่งโครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นโครงการที่ดําเนินการกับ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา ครู เป็นต้น  ซึ่งทั้งน้ีในปีงบประมาณ 2559 ไม่มีโครงการบริการวิชาการที่ 



 
 

14

ดําเนินการในพ้ืนที่ 4 ตําบลเป้าหมายที่ ม.อุบลฯ ได้กําหนดไว้ คือ ตําบลเมืองศรีไค ตําบลธาตุ ตําบลคําขวาง และตําบล 

โพธ์ิใหญ่ 

       ผลการประเมิน โครงการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์   ได้รับสนับสนุน 12 โครงการ จัด 

กิจกรรมแล้วเสร็จ  7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 58.33  อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายเวลาและปรับกิจกรรมจํานวน 

5 โครงการ   จํานวนคนเข้าร่วม มากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่โครงการต้ังไว้ 

       ผลการประเมิน โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ได้รับสนับสนุน 12  

โครงการ จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 อยู่ระหว่างปรับกิจกรรมและขออนุมัติขยายเวลา จํานวน 

9  โครงการ  จํานวนคนเข้าร่วม มากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่โครงการต้ังไว้     

      ในการน้ี  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประเมินความสําเร็จโครงการดังกล่าว 

                      มติที่ประชุม  เห็นควรให้แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดําเนินการโครงการให้เสร็จสิ้น 
 

  6.2 นักศึกษาสาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสารไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย 
             หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบว่านักศึกษาสาขาภาษาเวียดนามและการ 

สื่อสารคณะศิลปศาสตร์ จํานวน  10  คน  ได้เดินทางไปเรียนวิชาตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรภาษาเวียดนามและการ 
สื่อสาร  แบบ  Intensive  Course  ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย   ต้ังแต่วันที่  19  กันยายน  2559   ถึงวันที่  
30  เมษายน  2560 
                      มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  6.3 การพิจารณานําวารสารคณะศิลปศาสตร์ ฉบบัเก่าออกจําหนา่ย              
       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีวารสารคณะศิลปศาสตร์ ฉบับเก่า 

ซึ่งมีจํานวนมากหากเก็บไว้ก็ไม่ก่อประโยชน์   ดังน้ัน   จึงเสนอว่าหากจะให้ร้านขายหนังสือเก่านําไปจําหน่ายจะ 
สามารถดําเนินการได้หรือไม่  
                      มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จําหน่ายได้ โดยให้ร้านนําหนังสือนําไปขายก่อนและมาวางเงินกับ 
คณะภายหลัง  ในราคาเล่มละ 50 บาท 
 

  6.4 การต้ังชือ่เรียกโรงละครและศนูย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)             
       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   หารือที่ประชุมเก่ียวกับการต้ังช่ือเรียกโรงละครและศูนย์การ 

เรียนแบบพ่ึงตนเอง (SAC)  เพ่ือเป็นการยกย่องและแสดงความขอบคุณผู้ก่อต้ังและมีคณุูปการต่อคณะศิลปศาสตร์  
จึงเสนอช่ือดังน้ี 

1. โรงละคร คณะศิลปศาสตร์  ช่ือ “ภัทรียานาฏยศาลา” 
2. ศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  (SAC)  ช่ือ “วิริยะจิตราบรรณาลัย”  

                      มติที่ประชุม  รับทราบ และเห็นควรให้แจ้งบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่อไป 
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  6.5 การจัดทํามุมอ่านหนงัสือ “สวนหนงัสือของโกวซุง” 
       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์ ได้บริจาค 

หนังสือให้แก่คณะศิลปศาสตร์จํานวนมาก ดังน้ัน จึงจะนําหนังสือดังกล่าวมาจัดไว้เป็นมุมอ่านหนังสือในศูนย์การเรียน 
แบบพ่ึงตนเอง  (SAC)  โดยใช้ช่ือว่า “สวนหนังสือของโกวซุง” 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  6.6 การพิจารณากิจกรรม “การฝึกทักษะการเป็นมัคคเุทศก์และการปฏิบัติงานนําเที่ยว”              
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณากิจกรรม “การฝกึทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ 

และการปฏิบัติงานนําเที่ยว”  ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชา 1449 302 การวางแผนและการดําเนินงานนําเที่ยว  และ
รายวิชา 1449 300 หลักการมัคคุเทศก์  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2559 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
128,790 บาท  โดยใช้เงินงบประมาณหลักสูตรการท่องเที่ยว  จํานวน 110,000 บาท  และงบสมทบจากนักศึกษา 
จํานวน  18,790 บาท 
                      มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  6.7 การขออนุมัติปรบัปรงุแก้ไขแผนการศึกษาใน มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขา 
วิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขแผนการศึกษา 
ใน มคอ.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 13/2554  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2554   
โดยได้เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา  2557   และปัจจุบัน  มีนักศกึษา 3  ช้ันปี  รวม 53  คน   เน่ืองจาก ในช่วงการ 
ร่างหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  หลกัสูตรใหม ่ พ.ศ. 2555   ภาค 
การศึกษาต้นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดําเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  และภาคการศึกษาปลาย 
อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม  จึงทําให้ภาคการศึกษาปลายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตรงกับภาคการ 
ศึกษาต้นและปลาย ของประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ซึ่งจัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนกันยายน-มิถนุายน  
ด้วยในปัจจุบันภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะภาคการศึกษาอาเซียน จึงไม่สอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง  ดังน้ัน หลักสตูรดังกล่าวจึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขแผนการศึกษาใน  มคอ.2  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
จริง  ทั้งน้ี  ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  และคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 
                      มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้ปรับแก้รายละเอียด ใน มคอ.2  อีกคร้ัง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
จริง  ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  และช่วงเวลาการ 
ลงทะเบียนในรายวิชา 1454 494  ของนักศึกษา  ก่อนเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย   
 
เลิกประชุมเวลา  16.20  น. 
 
 
 
 
 


