
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  9/2560 

เม่ือศุกร์ที่  20  ตุลาคม  2560 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักด์ิ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 

7.  นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์          กรรมการ 

8.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       กรรมการ 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

10. นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 

11. นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

2.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.15  น.  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ศาสตราจารย์  ดร.ปิยนาถ  บุนนาค  ได้รบัรางวัลรัตโนบล ประจําปี 2560 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้เสนอช่ือศาสตราจารย์  ดร.ปิยนาถ   
บุนนาค  เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจําปี 2560 น้ัน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ศาสตราจารย์   
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ดร.ปิยนาถ  บุนนาค  เป็นผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  8/2560 
                 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
8/2560  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2560   โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี 

1. หน้าที่  2  วาระที่  3.1  ตัดข้อความ “ไม่ระบุสาขา” 

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  8/2560 
 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

     2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  วาระพิเศษ
5/2560 
                 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ  5/2560  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2560 

1. หน้าที่  6  วาระที่  4.3  เพ่ิมเติมมติที่ประชุม  เป็น “...เน่ืองจากเห็นควรจัดสรรให้แก่ 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ที่มีอายุงานมากเป็นลําดับแรก”    
                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
5/2560  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  ผลคะแนนการตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะศลิปศาสตร ์          

  ประธาน  แจง้ที่ประชุมทราบว่าสํานักงานประกันคุณภาพฯ ได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพ 
ภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2559  ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  โดยหลักสูตรการทอ่งเที่ยว  ได้ปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสตูร  โดยม ี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2548  แล้ว  โดยมีรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0529.4.6/1158  
ลงวันที่ 9 ตุลาคม  2560 สรปุความว่า “หลักสูตรดังกล่าวไปปรับปรุงอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์แล้ว ขณะน้ี 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ดังน้ัน จึงส่งผลให้ทุกหลักสูตรของคณะ ผ่านองค์ประกอบ 
ที่ 1 เรื่องการกํากับมาตรฐาน และในตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของคณะ มีผลการประเมิน 
เพ่ิมขึ้น จากเดิมคะแนน 2.74 เพ่ิมเป็น 2.87 (ระดับพอใช้) 
    มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1  การพิจารณากาํหนดระดับความคาดหวัง สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที ่

จําเปน็ในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเจ้าหนา้ที่วิจัย สังกัดคณะศลิปศาสตร์           
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       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดระดับความคาดหวัง สมรรถนะ ความรู ้
ความสามารถ   และทักษะทีจ่ําเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย  สังกัดคณะ 
ศิลปศาสตร์  ดังน้ี 
 

ระดับตําแหน่ง การคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหา
ข้อมูล 

ความคิดสร้างสรรค์ 
(การดําเนินการเชิงรุก)

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตามกระบวนการ 

การมองภาพ
องค์รวม 

ชํานาญการ 2 2 2 2 2 
ปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 

 

ความรู้  ความสามารถ  และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติ 
 
 

ระดับตําแหน่ง 

ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถท่ี
จําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติงาน 

เร่ืองกฎหมาย
และกฎระเบียบ

ราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ 

การคํานวณ การจัดการ
ข้อมูล 

ชํานาญการ 2 2 2 2 2 2 

ปฏิบัติการ 1 1 1 1 1 1 
 

       มติที่ประชุม     เห็นชอบ 
 
    4.2  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ รายนางสาวณฎัยา  ศรีศักดา (ครั้งที่ 4)                   

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ รายนางสาว
ณัฎยา  ศรีศักดา  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์  ซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก 
สาขาวิชาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีกําหนด 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
ศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560 น้ัน  บุคคลดังกล่าวยังไม่สามารถสําเร็จการศึกษา
ในระยะเวลาดังกล่าวได้ เน่ืองจากอยู่ระหว่างการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ การสรรหากรรมการสอบและรอทําการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “A Study of Vietnamese Undergraduate International Students’ Psychological, 
Sociocultural and Academic Adjustment at a Thai Higher Education Institution” โดยมี ดร.Tony Young 
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดังน้ัน บุคคลดังกล่าวจึงขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 4  มีกําหนด 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 
21 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ด้วยทุนส่วนตัว                  

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.3  รายงานการเงนิรายไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการเงินรายไตรมาส ที ่4  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขอ้มูล  ณ  วันที ่30 กันยายน  2560  โดยงานการเงินนําเสนอข้อมูลและมีประเด็น 

นําเสนอดังน้ี 

1. รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน  ประจําปีงบประมาณ  2560  ไตรมาสที่  4 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
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2. รายรับ-รายจ่ายคณะศิลปศาสตร์  (ณ วันที ่30 ก.ย.60) 
3. รายงานเงินหลักสูตรปริญญาตรี 20%  (ณ วันที่ 30 ก.ย.60)   
4. รายงานรายรับ-รายจ่ายของเงินหลักสูตรปรญิญาโท  (ณ วันที่ 30 ก.ย.60) 
5. ค่าไฟฟ้าคณะศิลปศาสตร์  (ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  2558 – สิงหาคม 2560) 
6. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที ่29 กันยายน 2560 
7. โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 
8. บทวิเคราะห์ทางการเงิน 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ดําเนินการดังน้ี 
1. พิจารณาบัญชีเงินฝากหลักสตูรปริญญาโทที่เปิดอยู่ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่  
2. ขอให้การเงินแสดงจํานวนเงินในแต่ละบัญชีเงินฝากของคณะ โดยปกปิดเลขที่บัญชี 
3. กรณีมีการย้ายห้องเรียนในอาคารเรียนรวม 4  ซึ่งส่วนกลางจัดห้องเรียนให้ไม่เหมาะสมกับ 

จํานวนนักศึกษาแต่คิดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าตามห้องที่จัดสรรให้ ซึ่งใหญเ่กินความจําเป็น ทําให้คณะต้องรับผิดชอบ 
ค่าไฟฟ้าที่สูงมาก  ดังน้ัน จึงขอให้คณะประสานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าว 
         

4.4  การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสตูร   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  ด้วยหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  และ 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา   ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
อาจารย์ประจาํหลักสูตร  โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหลกัสูตรฯ และคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังน้ี 
 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 

1. ดร.จิราภรณ์  สมิธ 1. ดร.จิราภรณ์  สมิธ คงเดิม 
2. ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  เจริญบุตร 2. ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คงเดิม 
3. ผศ.ดร.ราม  ประสานศักด์ิ 3. ผศ.ดร.ราม  ประสานศักด์ิ คงเดิม 
4. ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร 4. ดร.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปรับเปลี่ยน เนื่องจากท่านเดิมมีภาระหน้าที

งานสอนและงานบริหารระดับมหาวิทยาลัย5. ดร.สายสุนี  ชัยมงคล 5. นางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา 
1. นายมิตต  ทรัพย์ผุด 1. ดร.ณัฐวุฒิ  สุขประสงค์ ปรับเปลี่ยน เนื่องจากท่านเดิมลาเพ่ิมพูน 

ความรู้ทางวิชาการ 
2. ผศ.ดร.ชาญชยั  คงเพียรธรรม 2. ผศ.ดร.ชาญชยั  คงเพียรธรรม คงเดิม 
3. ผศ.อนันท์ธนา  เมธานนท์ 3. รศ.ดร.เมชฌ  สอดส่องกฤษ ปรับเปลี่ยน เนื่องจากมีภาระหน้าท่ี 

งานบริหารระดับคณะ 
4. นายพัน  พงษ์ผล 4. นายพัน  พงษ์ผล คงเดิม 
5. นายสุทธิพงศ์  เพ่ิมพูล 5. นายสุทธิพงศ์  เพ่ิมพูล คงเดิม 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
4.5  การรับรองเกรด ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เพิ่มเติม         

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด  ภาคการศึกษาที่  3/2559  

เพ่ิมเติม  ด้วยสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ได้ส่งเกรด ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เพ่ิมเติม  จํานวน 2 วิชา ดังน้ี 

1. วิชา 1413 493 การฝึกงาน กลุ่ม 1 (นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์)  
2. วิชา 1415 351 ไวยากรณ์จีน กลุ่ม 1 (รศ.เมชฌ  สอดส่องกฤษ) 

 ในการน้ี ทั้ง 2 วิชา ดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการประจํา 

คณะ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560  เรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

 

4.6  การพิจารณาแนวปฏิบติัหลักเกณฑ์การใชเ้งนิรายได้เพื่อส่งเสริมการสรา้งสรรค์ผลงาน 
วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561       

       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้ 

เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2561  เน่ืองจาก 

งบประมาณงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรลดลง  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม    

  ในการน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอดังน้ี  

1. ในปีต่อไปผู้ที่ขอรับทุนซึ่งได้รับทุนจากแหล่งอ่ืนแล้ว จะไมส่นับสนุนทุน 
2. กรณีที่กรรมการวิจัยเป็นผู้ขอรับทุนในปีน้ันๆ ขอให้ไม่มสีทิธิในการพิจารณาให้ทุนในปีน้ันๆ 
3. การไปนําเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ งบประมาณ 5,000 บาท ขอให้ขออนุมัติปีเว้นปี เริ่ม

ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เสนอร่างประกาศแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ 
การใช้เงินรายได้ เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561   
ให้สํานักงานกฎหมายและนิติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะเสนอให้อธิการบดีลงนาม 

 
    4.7 การติดตามงานวิจัยที่ค้างส่งรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์และบทความจากงานวิจัย      

     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    เสนอที่ประชุมพิจารณาการติดตามงานวิจัยที่ค้างส่งรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์และบทความจากงานวิจัย   โดยคณะกรรมการวิจัยเสนอให้หักคะแนนประเมินเลื่อนเงินเดือน ทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน กรณีผู้วิจัยค้างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์โครงการวิจัย และค้างเบิกจ่ายโครงการวิจัย  
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์  โดยเสนอให้หัก 10 คะแนน จากคะแนนรวม 100 
คะแนน 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้เสนอพิจารณาในการจัดทําเกณฑ์ประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง  
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในรอบการประเมินครั้งต่อไป 
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4.8  ข้อคําถามจากบุคลากร 
      นายจักรพันธ์  แสงทอง ผู้แทนคณาจารย์ประจํา เสนอที่ประชุมพิจารณาว่ามีข้อคําถามจาก

บุคลากรซึ่งไมป่ระสงค์จะออกนาม  สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารคณะ  รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยสรุปสาระได้ดังน้ี 

1. คณะมีแนวทางและแผนการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในสํานักงานอย่างไรบ้าง 
2. คณะมีขั้นตอนการยืม-คืน อุปกรณ์ของคณะอย่างไร 
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงานล่วงเวลาในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560  

มติที่ประชุม    รับทราบและรองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่าได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องแล้ว ดังน้ี 
1. มีนโยบายให้ลดการเบิกวัสดุ และลดการเดินทางไปราชการในการอบรม สัมมนา ของสาย 

สนับสนุนแล้ว 
2. ได้มีการกําชับเรื่องการยืมอุปกรณ์ โดยให้ตรวจนับก่อน และเมื่อรับคืนต้องตรวจนับให้ครบถ้วน 

ตามจํานวน รวมถึงตรวจเช็คสภาพด้วย จึงจะให้เซ็นช่ือสง่คืน 
3. ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560  มกีารเบิกจ่ายค่าอาหารทําการนอกเวลาให้กับงานประกัน 

คุณภาพการศึกษาและงานการเงิน ซึ่งในครัง้ต่อไปจะแจ้งให้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานช่วยตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง 

4.9  การพิจารณาปรับเปลีย่นห้องทาํงาน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกุล ผูแ้ทนคณาจารย์ประจํา  เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ปรับเปลี่ยนห้องทํางาน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร  (ILC203)  ในการน้ี นายจักรพันธ์  แสงทอง  ให ้

ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร    ได้ดําเนินการขนย้ายสิ่งของออกจากห้องพักแล้ว และรอง 

ศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  ได้เข้าไปอยู่แทนแล้ว  ในการน้ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมว่า 

ได้ส่งเรื่องไปมหาวิทยาลัยเพ่ือขอแบบการก้ันห้องหน้าห้องผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร แล้ว  หากได้รับแบบ 

จะดําเนินการปรับปรุงก้ันห้องหรือแบ่งโดยใช้ฉากก้ันห้อง (พาทิช่ัน)  ก้ันต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

     4.10 สรุปผลการประเมินและประเด็นข้อเสนอแนะการตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศกึษา 2559 

            รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    เสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการประเมินและประเด็น 
ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศลิปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  
2559  ระหว่างวันที่ 1 – 31  สิงหาคม  2560  น้ัน  ในการน้ี  งานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะศลิปศาสตร์  ได้ 
สรุปผลการตรวจประเมินเปรียบเทียบ ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2559   พร้อมข้อเสนอแนะในภาพรวมและ 
ข้อเสนอแนะในการเขียน  SAR  ของทุกหลักสูตร  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ี คะแนนดังกล่าว 
เป็นคะแนนเดิมที่ยังไม่ได้ปรับเพ่ิมคะแนนของหลักสูตรการท่องเที่ยว  ซึง่ได้คะแนนเพ่ิมในองค์ประกอบที่ 1 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบและมอบหมายให้ผูบ้ริหาร  นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ 

ประเมินฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

 4.11  การรับรองการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ประจําภาคการศกึษา 2/2559 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

ประจําภาคการศึกษา  2/2559  จํานวน 1 ราย  ได้แก่ นางสาวโสรญา ชัยไพรินศิริ   รหัสประจําตัว 5414402660 ซึ่ง
คณะได้ขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากกองบริการการศึกษา เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา  1421 406   ภาษาอังกฤษ 
สําหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กับรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ รายวิชา 1421 208  ภาษาอังกฤษเชิง 
วิชาการ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากการดําเนินการหลายสว่น  น้ัน  ในเบ้ืองต้น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้หารือที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2560  เก่ียวกับเรื่องข้างต้น  โดยมีการ 
อภิปรายในหลายแง่มุม  แต่ยังไม่มีการบันทึกเป็นวาระการประชุมฯ  ดังนั้น   เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสําเร็จการ 
ศึกษาและการรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษา  จึงขอรับรองการสําเร็จการศึกษา
ของ นางสาวโสรญา  ชัยไพรินศิริ ณ  วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาฯ คือวันที่ 23  พฤษภาคม 
2560  เน่ืองจากเป็นความผิดพลาดของระบบ REG. 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

4.12  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนในต่างประเทศ 
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่ลงทะเบียน 

เรียนในต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  คณะศิลปศาสตร์   
ได้ดําเนินการส่งนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง วิชาเอกภาษา 
และวัฒนธรรมเวียดนาม เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮานอย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อันเป็นไปตาม 
ข้อกําหนดของแผนการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตร 
ใหม่ พ.ศ.2555 จํานวน 5 รายดังน้ี 

1. นางสาววริศรา  ไชยจางวาง 
2. นางสาวสวันนา เกิดศักด์ิ  ณ แวงน้อย 
3. นางสาวนริศรา  ย่ิงได้ชม 
4. นางสาวอาภาพร  บังพรม 
5. นายพงษ์พิทักษ์  ไกยะฝ่าย 

    ในการน้ี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง   จึงขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 
ที่ลงทะเบียนเรียนในต่างประเทศ  จํานวน 4 รายวิชา โดยมีเน้ือหารายวิชาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังน้ี 

     วิชาที่ขอเทียบ เทียบรายวิชา 
Vietnamese Conversation 1413312  สนทนาภาษาเวียดนาม       
Vietnamese Business 1413464  ภาษาเวียดนามธุรกิจ       
Vietnamese Folklore 1413464  ภาษาเวียดนามธุรกิจ       
Vietnamese Society and Culture  1413151  ปรทิัศน์สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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4.13  การขออนุมัติเทียบรายวิชา   
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา หลักสูตรวิชาโท 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  
เปิดสอนรายวิชา 1412 101-60 ภาษาลาว 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 น้ัน  เน่ืองจากรายวิชาดังกล่าว
เป็นช่ือเดิมตามโครงสร้างหลกัสูตร พ.ศ. 2555  ที่กําหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์จะลงเรียนวิชาโทภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
ศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสายภาษาอย่างน้อยสองรายวิชา   เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตรงตาม
โครงสร้างหลักสูตรวิชาโท  ศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ซึ่ง
หลักสูตรรับรองการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 1412 101-60  ภาษาลาว 1  ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตรงตาม รายละเอียดของวิชา 1412101-55 ภาษาลาว 1 ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ในหลักสตูร พ.ศ.2555  ทั้งน้ี  เน้ือหารายวิชาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
รายละเอียดดังน้ี 

วิชาท่ีขอเทียบ เทียบรายวิชา 
วิชาท่ีขอเทียบ 14112101-55 ภาษาลาว 1 
หลักสูตรวิชาโท ศศ.บ.ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา  
หลักสูตร พ.ศ.2555 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

เทียบรายวิชา 14112101-60 ภาษาลาว 1 
หลักสูตรวิชาโท ศศ.บ.ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

   4.14  การพิจารณาวัสดุที่มีข้อจํากัดในการเบิกจ่ายและวัสดุที่ไม่ให้เบิกจ่าย 
                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาวัสดุที่มีข้อจํากัดในการเบิกจ่ายซึ่งเป็นวัสดุที่ม ี
อยู่ในสต๊อกสามารถเบิกได้ แต่หากหมดแล้วจะไม่จัดซื้อเพ่ิมเติม   และเสนอให้พิจารณาวัสดุที่ไม่ให้เบิกจ่าย   
ดังน้ี 

1. ประเภทวัสดุทีมี่ข้อจํากัดในการเบิกจ่าย 
 

ลําดับท่ี ชื่อรายการ ข้อจํากัด หมายเหตุ 

1 CD - R - 700   ไม่เกิน 5 แผ่น/ปีงบประมาณ เฉพาะสายวิชาการ 
2 กรรไกร   1 อัน/ปีงบประมาณ   
3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 / 70 แกรม   4 รีม/ปีงบประมาณ  เฉพาะสายวิชาการ 
4 คัตเตอร์ขนาด(สเตนเลส)  1 อัน/ปีงบประมาณ   
5 ตะแกรงใส่เอกสาร   3 อัน/ปีงบประมาณ   
6 ท่ีเจาะรูขนาดเล็ก   1 อัน/ปีงบประมาณ   
7 ท่ีเย็บกระดาษ เบอร์ 10   1 อัน/ปีงบประมาณ   
8 ท่ีเย็บกระดาษ เบอร์ 50   1 อัน/ปีงบประมาณ   
9 แท่นตัดสก๊อตเทปใส   1 อัน/ปีงบประมาณ   
10 ปากกาลบคําผิด   2 อัน/ปีงบประมาณ   
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2. ประเภทวัสดุทีไ่ม่ให้เบิกจ่าย 
 

ลําดับท่ี ชื่อรายการ 

1 DVD - R   

2 กระดาษทําปกหนังช้าง A4 180 แกรม   

3 กระดาษทําปกหนังช้าง F4 180 แกรม   

4 กาวตราช้าง   

5 กาวลาเทกซ์ 16 ออนซ์   

6 ดินสอดํา 6B   

7 แถบกระดาษย่น ขนาด 1.5   

8 แถบกระดาษย่น ขนาด 2 นิ้ว   

9 ท่ีถอนลวดเย็บกระดาษ   

10 ปากกาเขียนแผ่นใสลบได้ เบอร์ F (4 ด้าม)   

11 ปากกาเขียนแผ่นใสลบได้เบอร์ S (4 ด้าม)   

12 ปากกาลูกลื่นสีดํา   

13 ปากกาหมึกซึมสีดํา   

14 ปากกาหมึกซึมสีแดง   

15 ปากกาหมึกซึมสีน้ําเงิน   

16 ยางลบแท่งชนิดมีแปรง   

17 สมุดปกอ่อน   

18 สมุดมุมมัน 100 แผ่น   

19 สมุดมุมมัน 150 แผ่น   

20 สมุดมุมมัน 200 แผ่น   

21 สมุดมุมัน 300 แผ่น   

22 เหล็กกั้นหนังสือ   

23 เหล็กเสียบกระดาษ   
              

   มติที่ประชมุ    เห็นชอบ และเสนอว่ารายการลําดับที่ 1 คือ CD - R - 700  ไมใ่ห้เบิกจ่าย 
 

   4.15  การจัดอบรมการเบิกจ่ายการเงนิ และพสัดุ ประจําปงีบประมาณ 2561                 
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดอบรมการเบิกจ่ายการเงิน และพัสดุ  

ประจําปีงบประมาณ 2561  ซึ่งจะจัดอบรมให้กับหัวหน้าโครงการต่าง ๆ และผูส้นใจ ได้รับทราบระเบียบการเงินพัสดุ
ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม ่รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 และ 10 พฤศจิกายน  2560  ในการ
น้ี งานการเงินและพัสดุ  เสนอว่าการเขียนโครงการ  ควรแยกการจ้างเหมารถยนต์   และค่านํ้ามันเช้ือเพลิงต่างหาก          
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  มติที่ประชุม    รับทราบและเห็นว่าไม่ควรแยกค่าจ้างเหมารถยนต์ ออกจากค่านํ้ามันเช้ือเพลิงแต่
ให้เบิกจ่ายตามจริง โดยให้ระบุระยะทางหรือปลายทางในการเดินทาง 

 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  รายงานผลการศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน รายนายจักรพันธ์  แสงทอง      
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งทีป่ระชุมทราบรายงานผลการศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน ราย 

นายจักรพันธ์  แสงทอง  พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์  ซึ่งลา 

ศึกษาต่อระดับปริญญา  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก  แบบทาํวิทยานิพนธ์  โครงการพิเศษ  ณ  คณะ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้รายงานผลการศึกษาว่าได้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  5.2   รายงานเก่ียวกับนักเรยีนทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โครงการ 
พัฒนากําลังคน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ ของ นางสาวสวุภัทร  จันทรพ์วง     

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานเก่ียวกับนักเรียนทุนรัฐบาล  (สาํนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) โครงการพัฒนากําลังคน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ ของ นางสาวสุวภัทร   
จันทร์พวง  ซึ่งลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย 
เซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 7 กันยายน  2560 – 30 กันยายน  
2561 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.3  ผลการพจิารณาให้ทนุสนับสนุนโครงการวิจัย เงนิกองทุนส่งเสรมิและพัฒนาการผลิตบณัฑิต  
ประจําปีงบประมาณ  2561 

     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย  
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ประจําปีงบประมาณ  2561  ดังน้ี 

     1. โครงการวิจัยทั่วไป ส่งข้อเสนอ 10 โครงการ สนับสนุนทุนวิจัย จํานวน  6  โครงการ  
งบประมาณ  24,000 บาท/โครงการ 

     2. โครงการวิจัยในช้ันเรียน ส่งข้อเสนอ 6 โครงการ สนับสนุนทุนวิจัย จํานวน  3  โครงการ  
งบประมาณ  15,000 บาท/โครงการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
5.4  แผนการดําเนนิงานของผู้บรหิารคณะศิลปศาสตร์  ประจําปงีบประมาณ  2561   
       ผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้แจ้งแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2561   ดังน้ี 

1.ฝ่ายวิเทศสมัพันธ์  มีดังนี ้
      1.1 โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (งบประมาณสนับสนุนผ่านสํานักงาน 

วิเทศสัมพันธ์) 
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1.2 โครงการสง่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (งบประมาณสนับสนุนผ่านสํานักงาน 
วิเทศสัมพันธ์) 

1.3 โครงการสง่นักศึกษาไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ University Of Sydney  
ประเทศออสเตรเลีย  

1.4  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความ 
พร้อมในการเขา้สู่ตลาดแรงงาน (การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานเป็น 
ภาษาอังกฤษ) 

1.5  โครงการรวบรวมรายวิชาที่สามารถเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
1.6  โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะ (ภาษาอังกฤษ) 
1.7  โครงการจัดทําคู่มือภาษาอังกฤษสําหรับสํานักงาน      

 

        2. ฝ่ายอาคาร  มีดังนี ้
        2.1  ปรับปรุงบ่อปลาหน้าคณะศิลปศาสตร์ 
            2.2  จัดทาํตัวหนอน บริเวณถนนระหว่างอาคาร 
              2.3  เปลีย่นหลอดไฟโรงละครคณะศิลปศาสตร์ 
        2.4  จัดทาํโครงการอบรมการหนีไฟ  
 

      3. ฝ่ายวิชาการ  มีแผนจะดําเนนิการ ดังนี ้
      3.1  โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน 

ระดับอุดมศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาต่างประเทศ และเรียนรูส้ังคมต่างวัฒนธรรม) 
      3.2  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหม ่
      3.3  โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
      3.4  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)ระดับปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา 
      3.5  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ (ป.ตรี 1 หลักสตูร) (ป.โท 2 หลักสูตร) 
      3.6  โครงการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางกาย 
      3.7  โครงการพัฒนาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (SAC) 
      3.8  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติร่วมระหว่างสถาบัน ด้านภาษา สังคมศาสตร์และ 

มนุษยศาสตร์  
 

     4. ฝ่ายบริหาร  มีดังนี้   
      4.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
      4.2 มาตรการประหยัดพลังงาน 
      4.3 การบริหารวัสดุคงเหลือ 
      4.4 โครงการสานสัมพันธ์และสร้างรายได้ร่วมกับศิษย์เก่า (ว่ิงการกุศล) 
      4.5 โครงการเชิญวิทยากรมาอบรมใหกั้บสายสนับสนุน 
      4.6 โครงการสวัสดิการบุคลากร 
      4.7 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรศิลปศาสตร์ (ปีใหม)่ 
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       4.8 โครงการพัฒนาองค์กร (OD) 
      4.9 โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 
     5. ฝ่ายวิจัย  มีดังนี้   
      5.1 โครงการวิจัยทั่วไป    
      5.2 โครงการวิจัยในช้ันเรียน/วิจัยสถาบัน  
      5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (อบรมการเขียนบทความวิจัย และทกัษะอ่ืน ๆ การ

นําเสนอโครงร่างวิจัยและผลการวิจัย จัดประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงาน  เชิญวิทยากรซึ่งเป็นนักวิจัยในสาขาต่าง 
ๆ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง)  5 กิจกรรม 

      5.4 โครงการผลิตตํารา คณะศิลปศาสตร์ 
 

     6. ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา  มีดังนี้   
     6.1 อบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหาร  และ

ผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ์
      6.2 ติดตามและประเมินผล ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
     6.3 อบรมการกรอกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล ม.อุบลฯ /CHE QA Online 
      6.4 รับการตรวจประเมินผลคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
 

     7. ฝ่ายกิจการนักศึกษา  มีดังนี้   
     7.1 โครงการท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา 
     7.2 โครงการท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาตนและสังคม

ท้องถิ่น 
     7.3 โครงการท่ีพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนการทํางาน 
     7.4 โครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง 
     7.5 โครงการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ  ทั้ง 5 ด้าน 
     7.6 โครงการท่ีส่งเสริมส่งเสริมและสรรหาทุนและสวัสดิการนักศึกษา 
     7.7 กิจกรรมชุมนุม (ตามจํานวนชุมนุมคณะศิลปศาสตร์) 
 

     8. ฝ่ายแผน  มีดังนี้   
     8.1 การปรับแผนรายจ่ายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร ไตรมาสที่ 1 
     8.2 การทบทวนยุทธศาสตร์ 
     8.3 การจัดการความรู้ 
     8.4 การบริหารความเสี่ยง 
 

     9. ฝ่ายบริการวิชาการและทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 
     9.1  โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร ์
     9.2  โครงการบุญพระเวส (ผะ-เหวด) 
     9.3  โครงการอานาปานสติสําหรับเด็ก 
     9.4  โครงการ Love Actually in Ubon Concert 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 การขออนุมัติเงนิรางวัลเพื่อเปน็การเชิดชเูกียรติคุณแก่บุคลากรและผูท้ําคุณประโยชน์แก่ 

คณะ ระดับประเทศ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาว่านายคําล่า   มุสิกา    ได้รับรางวัล      

“วัฒนคุณาธร” ผู้ทําคณุประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประจําปี 2560  ประเภทบุคคล  โดยกระทรวงวัฒนธรรม   

ดังน้ัน จึงขออนุมัติเงินรางวัลเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคลากรและผู้ทําคณุประโยชน์แก่คณะ ระดับประเทศ   

เป็นจํานวนเงิน  3,000  บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

เลิกประชุมเวลา  17.00  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)      (นางสาวพัชรี  ธานี)                    

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ                   
 ผู้จดรายงานการประชุม                                        กรรมการคณะกรรมการประจําคณะ                  

           ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม      
    
                  

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  10/2560  เมื่อวันศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน  2560 
 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


