
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

วาระพเิศษ / 2554 

วันจันทรท์ี่  21  พฤศจิกายน  2554   เวลา  14.30  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4   ชั้น  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศิลปศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

3.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

4.  นางสาวสุรชัดา  คนึงเพียร   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก กรรมการ 

5.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

6.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์   กรรมการ 

7.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร         กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ติดราชการ 

2.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ 

3.  นายนพพร   ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ 
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    14.30  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้  
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การประชุมข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับผู้บรหิารเครือ  CENTARA 
   ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารเครือ  CENTARA  จะมาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพื่อประชุมจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ  ในวันที่ 23  พฤศจิกายน  2554  เวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป   
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ณ   อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัย     จึงขอเชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ประธาน
หลักสูตรการทอ่งเที่ยว  และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา เข้าร่วมประชุม 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.2  การรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชน    โครงการก่อสร้างอาคารศูนยศ์ึกษาและวิจัยทางการแพทย์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

   ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ว่าจ้างสํานักงานบริการ
เทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  และบริษัท เอ บี อี เอ็น  เอ็นจิ
เนียริ่ง  คอนซลัแตนท์  จํากัด  เป็นที่ปรึกษาจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการบรกิารชุมชน
และที่พักอาศยั   กรณีการกอ่สร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น  ทาง
บริษัทที่ปรึกษาการจัดทํารายงาน  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    จะมีการลงพืน้ที่รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้นําชุมชน   ครั้งที่  2    ในวนัที่   29   พฤศจิกายน    2554  ณ   ห้องแกรนด์บอลลมู    อาคารเทพ
รัตนสิริปภา    เพื่อเป็นไปตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จึงขอเชิญ
กรรมการคณะที่สนใจเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมได้รับทราบ 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 

1.3  การจัดงานเพื่อเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมงานเกษตรอีสานใต้  

   ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะเกษตรศาสตร์    จะจัดงานเพื่อเลี้ยงขอบคุณผู้ช่วยงานใน
กิจกรรมงานเกษตรอีสานใต้  ประจําปี  2554   ในวันที ่ 24  พฤศจิกายน  2554   เวลา  11.30  น.  ณ  ลานข้าง
อาคารเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์  
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นชอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเข้าร่วม 
งานดังกล่าว 
 

1.4  ผลการอบรมเชงิปฏิบติัการ  เรื่อง วิเคราะห์กรอบอัตรากําลงัและวิเคราะห์คา่งาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง   วิเคราะห์กรอบอัตรากําลังและ 

วิเคราะห์ค่างาน   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เมื่อวันที ่ 18-20  พฤศจกิายน  2554   เป็นดังนี้ 
 

1. ตําแหน่งทีค่ณะพึงมี (ตําแหน่งพืน้ฐาน) ได้แก่ 

   1.1 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  

   1.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   1.3 นักวิชาการเงินและบัญชี 

   1.4 บุคลากร 

   1.5 นักวิชาการศึกษา 

   1.6 นักวิชาการพัสดุ 
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   1.7 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

2. ตําแหน่งทีผู่้บริหารจะต้องพิจารณาการย้ายตําแหนง่ซึ่งมีการกระจายอยู่ตามคณะไปอยู่ที่จุด 

ศูนย์รวม  เพือ่ให้เกิดความก้าวหน้าในอนาคต  ได้แก่ 

   2.1 นักบัญชี 

   2.2 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

   2.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

   2.4 บรรณารักษ์ 

   2.5 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

   2.6 ช่างต่าง ๆ 

   2.7 นักวิเทศสมัพันธ์ 

   2.8 นักประชาสัมพันธ์ 

   2.9 พนักงานขบัรถยนต์ 

    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.5  การเข้ารว่มกิจกรรมแสตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร ์

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา     แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามที่สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย  ได้
กําหนดให้มีการประกวดแสตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์   ในวันที่  30  พฤศจิกายน 2554  นั้น  ต่อมาได้มีการเลื่อนการ
ประกวด ฯ    เป็นวันที่  2  ธันวาคม  2554    หากคณะจะเข้าร่วมกิจกรรม   จะต้องส่งกิจกรรมทั้งแสตนเชียร์และ
เชียร์ลีดเดอร์   ซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   พิจารณาแล้วเห็นควรเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์   และส่ง
ประกวดแสตนเชียร์  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.6  การเตรียมความพร้อมการประเมนิภายนอก รอบ 3 

   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะจัดใหม้ีการอบรม
เชิงปฏิบัติการ  เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก  รอบ 3  จาก  สมศ.  ตามรายองค์ประกอบ    ในวันที่   
25 - 27   พฤศจิกายน  2554   ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่   อาคารสาํนักงานอธิการบดี  (หลังใหม่)   จึงขอเชิญ 

ผู้บริหารของคณะที่รับผิดชอบตามองค์ประกอบเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.7  โครงการเสวนาบทบาทอาจารยท์ี่ปรกึษา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา” 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกําหนดจัดโครงการ
เสวนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา “แลกเปลีย่นเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา” ในวันที่  1  ธันวาคม  2554  นั้น  ได้มีการ
เปลี่ยนการจัดโครงการดังกล่าว  เป็นวันที่  2  ธันวาคม  2554  เวลา 10.00 -12.00  น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  3    
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                     มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.8  การแข่งขันโบวล์ิ่งเพื่อการกุศล 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา    แจ้งที่ประชมุทราบว่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จะจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศล  ในวนัที่  27  พฤศจิกายน  2554  ณ  City Bowl  ช้ัน  4 
ศูนย์การค้า CITY MALL (ตึกสุนีย์)

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2       รับรองรายงานการประชุม   
   - 
 
ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- 
 

ระเบยีบวาระที่  4         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  ประมวลความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจของคณบดคีณะพยาบาลศาสตร์และใบเสนอชื่อผู้
สมควรดาํรงตาํแหน่งคณบดคีณะพยาบาลศาสตร์   

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ได้ส่ง 

ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      และใบเสนอชื่อผู้สมควร 

ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มายังคณะเพื่อให้เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ไปยังเลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาฯ  ภายในวันที่  22  พฤศจิกายน  2554   

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่ประสงค์จะเสนอชื่อ 
 
4.2 ขออนุมัติโครงการในรายวิชา / หลักสูตร  งบประมาณเกิน 20,000  บาท                     

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการในรายวิชา / หลักสูตร  งบประมาณเกิน 20,000   
บาท  จํานวน  8  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ  (วันที่จัด) ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.  โครงการพีติ่วน้อง ( 28 พฤศจิกายน 2554-10 กุมภาพันธ์ 2555) นายปกรณ์   
ทองมาก 

29,500 

2.  โครงการรบัขวัญบัณฑิตวันคริสต์มาส  (12-19 ธันวาคม 2554) นายวงศกร  
ชัยภักดี 
 

24,260 
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ชื่อโครงการ  (วันที่จัด) ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3.  โครงการวรรณกรรมและศิลปะแขนงอื่น  ( 12 ธันวาคม 2554) น.ส.ปรียาภรณ์  
เจริญบุตร 

36,195 

4.  โครงการคา่ยภาษาญี่ปุ่น  (4 มีนาคม 2555) น.ส.กัญญภัทร ์  
คําโท 

25,440 

5.  โครงการศกึษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
(1-5 เมษายน2555) 

ผศ.เมชฌ  
สอดส่องกฤษ 

38,000 

6.  โครงการเรยีนรู้ธุรกิจโรงแรมจังหวัดอุบลราชธานี  (12 กุมภาพันธ์ 2555) นายปริวรรต 
สมนึก 

31,500 

7.  โครงการเรยีนรู้การการจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุภาคลุ่มน้ําโขง  ( 27-29 มกราคม 2555) 

นายปริวรรต 
สมนึก 

20,000 

8.  โครงการประกวดจัดนิทรรศการวันตรุษจีน  ( 23 มกราคม 2555) น.ส.ณัฐพัชร์   
เตชะรุ่งไพศาล 

55,000 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ  โดยให้แต่ละโครงการปรับแก้รายละเอียดตามท่ี 

คณะกรรมการประจําคณะ เสนอแนะ ดังนี้ 

1. โครงการลําดับที่ 1  และ  2  ให้ใช้ช่ืออาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการร่วมกับนักศึกษา 

2. โครงการลําดับที่ 3  ให้ตรวจสอบจํานวนวิทยากรอีกครั้ง  

3. โครงการลําดับที่ 4   เป็นโครงการที่มีการจัดทุกปี  ดังนั้น ควรนําผลการประเมินโครงการมาระบุ 

ไว้ในหลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ   และให้ปรบัวันที่จัดโครงการเนื่องจากวันที่  4  มีนาคม  2555  ตรงกับ 

วันสอบปลายภาค  ภาคการศึกษา 2/2554 

4. โครงการลําดับที่ 5  ให้ตรวจสอบราคาค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ว่าราคาบัตรโดยสารใดราคาถูกกว่า 

ระหว่าง  อุบลฯ-กรุงเทพ-คุนหมิง-กรุงเทพ-อุบลฯ  และ อบุล-เชียงใหม่-คุนหมิง-เชียงใหม่-อุบล 

5. โครงการลําดับที่ 6  ให้ปรับโครงการเข้าไว้ในแผนของคณะ  โดยระบุว่าไม่เบิกจ่ายงบประมาณ   

6. โครงการลําดับที่ 7  ให้ปรับกาํหนดการให้เหมาะสม 

7. โครงการลําดับที่ 8  เสนอใหตั้ดรายการประกวดร้องเพลงจีนและเพิ่มเงินรางวัลในการแข่งขันให ้

สูงขึ้น     
                      
4.3 การขออนุมัติเทียบโอนรายวชิาที่เคยศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา ใหแ้ก่ 

นางสาววราภรณ์  พันธ์เลิศ  รหัส  50141386   นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์   โดยขอเทียบ 
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รายวิชาภาษาอังกฤษในที่ทํางาน (ที่เคยศึกษา) ซึ่งได้รับเกรด C+ กับวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ตามโครงสร้างหลักสูตร) 

โดยผ่านการพิจารณาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสือ่สารแล้ว ว่าสามารถเทียบรายวิชาได้  เนื่องจากเนื้อหาทั้ง   

2  รายวิชา  มคีวามคล้ายคลึงกันมากกว่าร้อยละ 75   
 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

 
ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   

5.1  การปรับเปลีย่นช่วงเปดิ-ปิด  ภาคเรยีนให้ตรงกับสากล 

                    ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ขอข้อมูลในการ
เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิด ภาค
เรียนให้ตรงกับสากล  เพื่อพิจารณาในการประชุม ทปอ. ครั้งที่ 6/2554  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ต่อไป 

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รอการปรับการเปิดภาคเรียน  ทั้งระบบการศึกษาก่อน  
(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) 
 
    

เลิกประชุมเวลา    16.10  น. 
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