
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  6 / 2555 

วันพุธที่  13  มิถุนายน  2555   เวลา  09.15  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 

 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   กรรมการ 

3.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

6.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก      กรรมการ 

8.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์   กรรมการ 

9.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

11.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

12.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายปริวรรต  สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 

4.  นายพุทธราช  มาสงค ์   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

5.  นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน ์  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 

6.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   รกัษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

7.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.15  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การร่วมเป็นเจา้ภาพกบัคณะรัฐศาสตร์ เพื่อจัดสัมมนาประชาธปิไตยและเสรภีาพในการแสดงออก  

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะรัฐศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ในการจัดสัมมนา  

ประชาธิปไตยและเสรีภาพในการแสดงออก  เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ประชาธิปไตยและเสรีภาพ    เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   คณะรฐัศาสตร์  จึงขอเชิญ 

คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาดังกล่าว    และขอความอนุเคราะห์ใช้โรงละครคณะศิลปศาสตร์  

ในการจัดสัมมนาในวันศุกร์ที ่ 22  มิถุนายน  2555  เวลา  08.30 – 15.00 น.  ซึ่งคณะได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วม 

และใหค้วามอนุเคราะห์ใช้โรงละครแล้ว 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.2  โครงการสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  “คนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงและอาเซียน : มุมมองทางสังคม   

เศรษฐกิจ  และประวัติศาสตร์” 

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการ 

ต่างประเทศสราญรมย์  กระทรวงการต่างประเทศ  ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  คณะศิลปศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยกระทรวงการต่างประเทศ  ให้ความ 

ร่วมมือและสนบัสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าวในการจัดสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  “คนข้ามแดนในภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ําโขงและอาเซียน : มุมมองทางสังคม  เศรษฐกิจ  และประวัติศาสตร์”  เป็นจํานวนเงิน  180,100  บาท  ซึ่งจะ 

จัดขึ้นในวันพุธที่  20  มิถุนายน  2555  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ 

ในเว็บไซต์คณะแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3 สรุปผลการสาํรวจความพงึพอใจ สํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์   

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบผลการสํารวจความพึงพอใจ สํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์  โดย 

สํารวจจากอาจารย์และผู้บรหิารซึ่งเป็นผู้ใชบ้ริการงานภายในสํานักงานเลขานุการ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4  กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาํปงีบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบข้อมูลกรอบงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   
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ซึ่งกองแผนงานได้แจ้งข้อมูลในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยว่า  งบบุคลากรเพิ่มขึ้น  (ค่าจ้างและเงินเดือนเพิ่ม)  ส่วน 

งบประมาณหมวดอื่นลดลง 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  5 / 2555 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 5 / 2555  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

 5 / 2555 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ 5 / 2555  เม่ือวันที่  25  พฤษภาคม  
2555 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  5 /  

2555  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2555 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ 

พิเศษ  5 / 2555  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

3.1  การเสนอหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2555 

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่สาขาวิชาต่าง ๆ  ได้เสนอหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง 

วิชาการ  ภาคการศึกษา  1/2555  เพื่อคณะจะได้นํามาจัดเป็นกิจกรรมย่อย  ในโครงการการจัดการความรู้ (KM)  โดย 

คณะจะดําเนินการจัดโครงการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2555  นัน้   ขณะนี้รอการกําหนดช่วงเวลาในการจัด 

กิจกรรมจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสาขาวิชา 

สังคมศาสตร์  ได้กําหนดจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม  2555  แต่หากจําเป็นที่จะต้องจัดภายในเดือนกันยายน 2555   

จะนําไปหารือในที่ประชุมสาขาวิชาต่อไป 

  ทั้งนี้   ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่าขอให้ทางสาขาวิชา    ช่วยติดต่อประสานกับวิทยากรในเบื้องต้นก่อน   

ซึ่งคณะจะเป็นผู้ดําเนินการติดต่อประสานกับวิทยากรอย่างเป็นทางการอีกครั้ง   โดยจะให้คุณฐิตินันท์  ภูนิคม  เป็นผู ้

ประสานงานไปพลางก่อน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.2  การสนับสนนุทุนการศกึษาระดับปรญิญาเอกสําหรับอาจารย ์

 ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2555  มีมติ 

เห็นชอบร่างเง่ือนไขการสนับสนุนทุนการศกึษาระดับปริญญาเอกสําหรบัอาจารย์  โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา 

การผลิตบัณฑติคณะศิลปศาสตร์แล้ว    ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของประกาศจากกองกฎหมาย   

ซึ่งหากกองกฎหมายดําเนินการตรวจสอบเสร็จคณะจะได้เสนอประกาศให้อธิการบดีลงนามต่อไป   

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

3.3  โครงการเปิดบา้นศิลปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่จะส่งรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการ 

เปิดบ้านศิลปศาสตร์ให้คณะกรรมการประจาํคณะทราบ  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ยังไม่ได้ดําเนินการส่งให้ 

ซึ่งจะได้ส่งข้อมูลให้วันนี้ (13  มิถุนายน  2555)  หากคณะกรรมการท่านใดได้รับทราบข้อมูลแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็น 

ด้วยกับการจัดกิจกรรมอย่างไร  ขอให้มาปรกึษาหารือกันก่อนยังไม่ต้องนําไปเผยแพร่  และขอความรว่มมือจากหัวหน้า 

สาขาวิชาแจ้งว่าหลักสูตรไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ  เนื่องจากคณะเป็นผู้รับผิดชอบ  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  โครงการสัมมนาทางวชิาการ  เรื่อง คนขา้มแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขงและอาเซียน : มุมมองทางสังคม 
เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย    เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่คณะศลิปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศสราญรมย ์กระทรวงการต่างประเทศ และคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คนข้ามแดนในภมูิภาคลุ่มแม่น้ําโขงและอาเซียน  

: มุมมองทางสงัคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์” ในวันพุธที่ 20  มถิุนายน 2555 เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูล  ความคิดเห็น   

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน  โดยคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และคณะมนุษยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  สนับสนุนวิทยากรและเตรียมการสัมมนา  กระทรวงการต่างประเทศ   สนับสนนุงบประมาณใน 

การจัดสัมมนา  เป็นจํานวนเงิน  180,100  บาท  โดยคณะต้องสํารองจ่ายก่อน  แล้วจึงส่งเอกสารเบิกจ่ายหลังจากเสร็จ 

สิ้นโครงการ  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแหล่งเงินสํารองจ่าย 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยืมเงินศูนย์อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงสํารองจ่าย 
 

4.2  ขออนุมัติเทียบโอนรายวชิาที่เคยศึกษา   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา  ของ 

นักศึกษา  จํานวน  3  ราย  ดังนี้ 
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  1.  นางสาวรังสินี  หลักเพชร สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ขอเทียบโอน 17  รายวิชา 

2.  นางสาวพรรณธิภา  พรมสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอเทียบโอน  10  รายวิชา 

3.  นางสาวฐาณิญา  พ้ืนผา สาขาวิชาภาษาจีน ขอเทียบโอน  3  รายวิชา 

ซึ่งการขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.3 ขออนุมัติเทียบรายวิชา   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษของนางสาว 

ขัตติยา  ขันสะอาด  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ซึง่ย้ายสาขาวิชามาจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นมายัง  

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   ขอเทียบรายวิชา  1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  ซึ่งได้เกรด  A   และ 

รายวิชา 1421 103  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2   ซึ่งได้แกรด  B+  กับรายวิชา  1421 100  ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาํหรับ 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   ทั้งนี้   เป็นไปตามประกาศคณะศิลปศาสตร์   เรื่อง    หลักเกณฑ์การรบันักศึกษาโอนย้าย 

สาขาวิชา   ส่วนของสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.4 ขออนุญาตใชพ้ื้นที่หลังอาคารปฏิบัติการทางภาษา (LA)  ปลูกต้นไม้ในกิจกรรม 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชุมแทนรักษาราชการแทน 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พ้ืนที่หลังอาคารปฏิบัติการทางภาษา  (LA)   

ปลูกต้นไม้ในกจิกรรมของนักศึกษาในโครงการรักษ์บ้านศิลปศาสตร์   ระหว่างวันที่ 23 - 24  มิถุนายน  2555  เพื่อให ้

เป็นสถานที่สําหรับใช้จัดกิจกรรมของคณะในอนาคต     เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโครงการในการสร้างอาคารเรียนใน 

อนาคต  ในการนี้  ประธาน  ได้ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่าในอนาคตอันใกล้นี้  คณะยังไม่มีโครงการสร้างอาคาร 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปลูกต้นไม้โตเร็ว   โดยให้ปลูกเป็นแนวชิดถนนทั้ง  2  ฝั่ง   

เพื่อให้มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม 
 

4.5 ขออนุมัติปรบัแผนดําเนนิการและแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวชิา 

ประวัติศาสตรศ์ึกษา (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2554)   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนดําเนินการและแผนการรบั 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา   (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554)   ซึ่ง 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว     ได้ทํารายละเอียดของหลักสตูรตามแบบ  มคอ.2    เสร็จสิน้และได้เสนอให้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาแล้ว  แต่ยังขาดกรรมการบริหารหลักสูตรอีกหนึ่งท่าน    จึงไม่สามารถเปิดรับ 
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นักศึกษาระดับปริญญามหาบณัฑิตในปีการศึกษา  2555  ได้    ดังนั้น      จึงขอปรับแผนดําเนินการและแผนการรับ 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาประวัติศาสตร์ศึกษา   (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554)   จากปีการศึกษา   

2555    เป็นปีการศึกษา  2556      เพื่อพจิารณาหาผู้ที่มคีุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบรหิารหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษาต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   และให้งานแผนคณะแจ้งการปรับแผนดังกล่าวไปยัง 

มหาวิทยาลัยทราบ 
 

4.6 การเสนอชื่อผูแ้ทนร่วมเปน็คณะทาํงานพจิารณาแนวทางการปรับเงนิเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั  

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้แทนร่วมเป็นคณะทํางานพิจารณาแนวทางการ 

ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยโครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่ ขอความอนุเคราะห์ให้คณะส่งรายชื่อผู้แทนที ่

มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะทํางาน  ดังนี้ 

  1.  คณะทํางานพิจารณาแนวทางการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมานาน  โดย
พิจารณาจากสายวิชาการ  จํานวน  1  คน  และสายสนับสนุน จํานวน  1 คน  รวมจํานวน  2  คน 

  2.  คณะทํางานจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  โดยพิจารณาจากสายวิชาการ จํานวน  1 คน  และสาย
สนับสนุน จํานวน  1  คน  รวมจํานวน  2  คน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อ  ดังนี้ 

1. คณะทํางานพิจารณาแนวทางการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทีป่ฏิบัติงานมานาน  ได้แก่   

นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  และนางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย 

  2.  คณะทํางานจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ได้แก่  นายจกัรพันธ์   แสงทอง    และนางนุชนารถ   

โหตระไวศยะ 
 

4.7   ผลการสาํรวจข้อมูลเบื้องตน้เก่ียวกับบคุลากรทีเ่ก่ียวขอ้งกับอาณาบริเวณศึกษา 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอาณา 

บริเวณศึกษา  ซึ่งรองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  ได้ดําเนินการสํารวจความประสงค์ของบุคลากรสําหรับสาขาวิชา 

อาณาบริเวณศึกษา จํานวน 16 ท่าน   โดยการส่งบันทึกข้อความและรายละเอียดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail)   

แต่ผลการตอบกลับยังไม่ชัดเจนและไม่ครบทุกท่าน   

มตทิี่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาโครงสร้างสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร์  

ซึ่งประกอบด้วย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานกรรมการ   และหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาและประธานหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรเปน็คณะกรรมการ   เพื่อพิจารณาทบทวนบทบาทและค่าตอบแทนของหัวหน้าสาขาวิชาและประธาน 

หลักสูตร  รวมทั้งข้อดี – ข้อเสีย ของการเพิ่มเติมสาขาวิชาใหม่  
 



 

 

7 

4.8  การขออนุมัติค่าใช้จ่ายสําหรบัครูอาสาสมัครชาวจนี 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติค่าใช้จ่ายสําหรับ 

ครูอาสาสมัครชาวจีน  ซึ่งคณะได้รับ  Ms.Zhang  Yingchun  เป็นครูอาสาสมัครชาวจีน  จากสํานักงานส่งเสริมการ 

สอนภาษาจีนนานาชาติ  (ฮ่ันป้าน)  เพื่อปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์  ในปีการศึกษา  2555  นั้น  ในการนี้  จึงขอ 

อนุมัติค่าใช้จ่ายสําหรับบุคคลดังกล่าว  ดังนี้ 

  1. เงินเดือน  เดือนละ 10,000 บาท  ต้ังแต่เดือนมิถุนายน  2555  ถึงเดือนมีนาคม  2556 

  2. ค่าประกันสขุภาพและอุบัติเหตุ  ประมาณ  7,500  บาท 

      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
 

4.9  การสนับสนนุทุนการศกึษาสําหรับนกัศึกษาชาวกมัพูชาเขตจังหวัดพระวิหารและจังหวัดเสยีมราฐ   

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาชาวกัมพูชาเขตจังหวัดพระวิหารและจังหวัดเสียมราฐ ประจําปีการศึกษา 2556  เพื่อเป็นการส่งเสริม 

ความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา โดยใช้เงินรายได้ของคณะ หากคณะประสงค์จะใหก้ารสนับสนุน ขอให้แจ้งไปยังงาน 

วิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  ภายในวันที ่ 29  มิถุนายน  2555   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติยังไม่สนับสนุนทุนการศึกษา  เนื่องจากคณะยังไม่พร้อมและจะต้อง 

เตรียมทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 

4.10  การขออนุมัติงบประมาณจัดสร้างซุ้มนักศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  เสนอที่ประชุมแทนรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา  เพื่อพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณจัดสร้างซุ้มนักศกึษา  โดยการสร้างซุ้มนักศึกษา  เป็นส่วนหนึ่ง 

ของโครงการรักษ์บ้านศิลปศาสตร์  ซึ่งได้รบัอนุมัติงบประมาณแล้วเป็นจํานวน  55,000  บาท  จึงขออนุมัติงบประมาณ 

เพิ่ม จํานวน  20,000  บาท  เพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้างซุ้มนักศึกษา  ซึ่งซุ้มจะเป็นพื้นที่ให้นักศึกษานั่งพักระหว่างรอเข้า 

เรียนและใช้ทํากิจกรรมของนกัศึกษา  โดยซุม้มีลักษณะเป็นอาคารกึ่งถาวร  (สามารถรือ้ถอนได้)   ขนาดกว้าง 3  เมตร   

ยาว 15  เมตร  ผนังโล่ง  มีหลังคาคลุม  พ้ืนปูด้วยอิฐตัวหนอน  ไม่มีระบบไฟฟ้า  โดยซุ้มต้ังอยู่ระหว่างอาคารสถาบัน 

ภาษาและวัฒนธรรม  (ILC)   และโรงอาหารคณะ      

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.11  รายละเอียดหน้าที่การทํางานของพนักงานทําความสะอาดคณะศิลปศาสตร ์

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    เสนอที่ประชุมพิจารณารายละเอียดหน้าที่การ 

ทํางานของพนักงานทําความสะอาดคณะศิลปศาสตร ์ ปีงบประมาณ  2555  เนื่องจากคณะขอให้แม่บ้านช่วยเหลือใน 
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การเสริฟน้ํา หรืออาหารว่างในกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะ    ในกรณทีี่คณะไม่ได้จ้างร้านค้าภายนอกจัดอาหารว่างและ 

เครื่องดื่มให้   ซึ่งภาระงานดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างเหมาทําความสะอาด    

  ในการนี้  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

  1. การเสริฟน้าํ หรืออาหารว่างในการประชุมต่าง ๆ ของคณะ  ยังคงให้พนักงานทําความสะอาดช่วย
เสริฟหรือไม ่

  2.  การดําเนินการจ้างเหมาบริษัททําความสะอาดในปีงบประมาณ  2556  ควรระบุรายละเอียดการ 

ทํางานเกี่ยวกับการจัดเตรียมและเสริฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม  การจดัเก็บและล้างภาชนะในการประชุมของคณะ ไว้ 

ในสัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดหรือไม่ 

  3.  ในปีงบประมาณ  2556  งานพัสดุได้เสนอเพิ่มจํานวนพนักงานทําความสะอาด  ดังนี้ 
 

อาคารปฏิบัติการทางภาษา อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 

เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่

4 คน 5 คน 

เพิ่ม 1 คน เพือ่ดูแลรับผิดชอบโรงละครโดยเฉพาะ 

2 คน 3 คน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้แม่บ้านช่วยเสริฟน้ําและอาหารว่างไปก่อน    ทั้งนี้  ในการทํา 

สัญญาจ้างเหมาบริษัททําความสะอาดในปีงบประมาณ  2556  ควรระบสุถานที่ทําความสะอาดให้ครอบคลุมทุกส่วน 

ของคณะ  และรายละเอียดในการทํางานควรระบุภาระหน้าที่ของพนักงานทําความสะอาด ในการจัดเตรียมและเสรฟิ 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม  การจัดเก็บและลา้งภาชนะในการจัดประชุมของคณะ  หรือกิจกรรมอื่น ๆ   ของคณะไว้ใน 

สัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดดังกล่าวด้วย 
 

4.12  โครงการสานเสวนาวชิาการ  ประจาํปี  พ.ศ. 2555 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสานเสวนาวิชาการ  ประจําปี  พ.ศ. 2555   

ตามท่ีสาขาวิชาทั้ง 4 สาขา  ได้เสนอหัวข้อกิจกรรมมายังคณะ  และคณะได้จัดทําเป็นโครงการดังกล่าว  โดยระยะเวลา 

ดําเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม  2555 – ธันวาคม  2555  โดยเนื้อหาของการเสวนาจะสอดคล้องกับสาขาวิชาทั้ง   

4  สาขา   งบประมาณทั้งสิ้น  33,400  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  และให้สาขาวิชาสังคมศาสตร์ปรับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 

จากเดือนธันวาคม  2555  เป็นภายในเดือนกันยายน  2555 
 

4.13  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ร่าง) การบริการวชิาการเพื่ออาชีพแก่ชุมชน  และการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน  ระหว่าง สํานกังาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี  และคณะศลิปศาสตร์   มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
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รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์      เสนอที่ประชุมพิจารณาบันทึกข้อตกลงความ 

ร่วมมือ (ร่าง)   การบริการวิชาการเพื่ออาชีพแก่ชุมชน    และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   

ระหว่าง สํานักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี และคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

สร้างความรู้ ขอ้มูลและทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่  และเตรียมความพร้อมของคนใน 

พ้ืนที่ก่อนเปิดประชาคมอาเซียนในปี  2558  ระยะความร่วมมือ  4  ปี   ต้ังแต่ พ.ศ. 2555 – 2558   รายละเอียดดัง 

เอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ปรับเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  การ 

บริการวิชาการเพื่ออาชีพแก่ชุมชน    และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ระหว่าง สํานักงาน  

กศน. จังหวัดอุบลราชธานี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้เหมาะสมอีกครั้ง 

 

4.14  การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติสําเร็จการศกึษาของนางสาวสุกัญญา   

มิ่งมูล   นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  แผน ข 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  การบรรยายในหัวข้อ “อัตลักษณ์อีสานและการเปลี่ยนผ่านของสังคม” 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  คณะศิลปศาสตร์   

ร่วมกับ Mekong Program on Water, Environment and Resilience (M-POWER)  จะจัดโครงการบรรยายใน 

หัวข้อ  “อัตลักษณ์อีสานและการเปลี่ยนผ่านของสังคม”  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดันแคน  แมคคาโก  ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

รัฐศาสตร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยลีดส์  ประเทศสหราชอาณาจักร  ในวันที่  6  กรกฎาคม   

2555  เวลา  09.00 - 12.00 น.  ณ  โรงละครคณะศิลปศาสตร์  ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2  หลักสูตรภาษาจีนและการสือ่สารรบันักศกึษาฝึกสอน  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรภาษาจีนและการสือ่สาร ขอรับนางสาวชญาพร   

ต้ังวันเจริญ  นกัศึกษาปริญญาโท   สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนนาน   

เพื่อมาฝึกสอนที่คณะศิลปศาสตร์  เป็นเวลา 40 ช่ัวโมง  ในภาคการศึกษา  1/2555  โดยคณะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

ทั้งสิ้น 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.3  รายงานผลการสาํรวจความพร้อมของโสตทัศนปูกรณ ์  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการสํารวจความพร้อม 

ของโสตทัศนูปกรณ์  ภายในคณะศิลปศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ  ประจําปีการศึกษา  

2555  เช่น  การตรวจเช็คเคร่ืองฉายภาพ  LCD  Projector  (ตรวจนับ)  เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง 

คอมพิวเตอร์  จอฉายภาพ  และตรวจนับครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจําปี  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2    

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.4  นายคาํลา่  มุสิกา  รายงานผลการศึกษาระดับปรญิญาเอก ภาคการศกึษา 2/2554  

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบว่านายคําล่า  มุสิกา  ซึ่งได้รับทุนอุดหนุน 

การศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ   ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2553  ได้ 

รายงานผลการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานาฎยศิลป์ไทย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  ภาคการศึกษา 2/2554   

มติที่ประชมุ     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.5  นายทรงภพ  ขุนมธุรส  รายงานผลการศกึษาระดับปรญิญาเอก  ภาคการศึกษา  2/2554   

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  แจ้งที่ประชุมทราบว่านายทรงภพ  ขุนมธุรส ซึ่งได้รับ 

ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจาํปีการศึกษา  2551  ได้ 

รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก  หลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

ภาคการศึกษา  2/2554  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทําวิทยานิพนธ์ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 

5.6  นายสุทธพิงศ์  เพิ่มพลู  ขยายเวลารบัทุนอีก 1 ภาคการศึกษา 

รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   แจ้งที่ประชุมทราบว่านายสุทธิพงศ์   

เพิ่มพูล  ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี  สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ 

และไทย  ประจําปีการศึกษา  2553  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทําวิทยานิพนธ์  ดังนั้น  จึงได้ขอขยายเวลารับทุนการศึกษา 

ในภาคการศึกษา  1/2555    

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7  การแบ่งส่วนราชการของคณะศลิปศาสตร ์

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ   แจ้งทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการ 
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ของคณะศิลปศาสตร์  ว่าจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555  เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม   

2555 มีมติเหน็ชอบให้กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  และแบ่งส่วนงานภายในของคณะ สํานัก  และหน่วยงาน 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี  โดยสํานักงานของคณะศิลปศาสตร์  ใช้ช่ือว่า  “สํานักงานเลขานุการ”  ซึ่งประกอบด้วย  9   

งาน  ดังนี้  งานบริหารทั่วไป  งานบริหารบุคคล  งานคลังและพัสดุ  งานแผนและงบประมาณ  งานประกันคุณภาพและ 

สารสนเทศ  งานส่งเสริมการวิจัย  บรกิารวิชาการ  และทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   งานบริการการศึกษา  งานพัฒนา 

นักศึกษา  และงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6      เรื่องอื่น ๆ   

6.1  ความร่วมมือระหว่าง  TCDC  และศนูยค์วามรู้กินได ้

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง   

TCDC  และศนูย์ความรู้กินได้ ว่าจะมีการจัด work shop โดยวิทยากรคือคุณบินหลา  สันกาลาคีรี และคุณศุ  บุญเลี้ยง   

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน  2555  ซึ่งจะรับผู้เข้าอบรม จํานวน  30  คน จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

ดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

6.2  การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

                     หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  หารือทีป่ระชุมเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  

เนื่องจากช่วงเปิดภาคการศึกษาจะมีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวนมาก  ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลว่า 

การเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  ไมจ่ําเป็นต้องลงเรียนในภาคการศึกษาต้น 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  หารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  โดย 

ขอให้ช่วยดําเนินการจัดการ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นระบบก่อน  จึงจัดรายวิชาอื่น ๆ 

 
เลิกประชุมเวลา    13.00  น. 
 
 
         

 


