
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์ 
วาระพเิศษ  11 / 2555 

วันศุกร์ที่  19  ตุลาคม  2555   เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
3.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         กรรมการ 
4.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 
5.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 
6.  นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 
7.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์       กรรมการ 
8.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 
9.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร     ติดราชการ
2.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  ติดราชการ
3.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    ผู้แทนคณาจารย์      ลาพักผ่อน 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 
2.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 
3.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ            รักษาการในตําแหนง่หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ      
 

เริ่มประชุมเวลา    13.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  - 
 

ระเบยีบวาระที่ 2        เรื่องรบัรองรายงานการประชุม       
   - 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การตรวจประเมนิคณุภาพภายนอก จาก สมศ.    

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.  โดยใน 
ปีงบประมาณ  2556  เป็นการประเมินย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่ปี 2552–2554 ซึ่งเกณฑก์ารประเมินในปี 2552 จะเป็น
เกณฑ์ประเมินเก่าที่ต่างจากเกณฑ์ในปี 2553 – 2554 ทําให้ในปี 2552 ยังขาดข้อมูลที่จะใช้รับการตรวจประเมินจาก 
สมศ. ในปีงบประมาณ 2556  ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา SAR และ
เตรียมเอกสารสําหรับรับการตรวจประเมินจาก สมศ.ดังกล่าว  ประมาณช่วงวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555      โดยจะ
มอบหมายให้คณุมลธิดา จันทร์อ่อน เป็นผู้ร่างโครงการ  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่
ในงานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดต่างๆ  ประธานแจ้งว่าคณะจะต้องจัดทําเอกสารและเตรียมข้อมลู
เพื่อรับการตรวจประเมินให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2555     
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทําระบบให้คณะกรอกข้อมูลใน
ส่วนของฝ่ายวิชาการ           และกองบริการการศึกษาแจ้งขอให้คณะกรอกข้อมูลดังกล่าวให้เสร็จภายในกลางเดือน
พฤศจิกายน  2555     

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
  

4.2  การอนุมัติตัดเกรด  ภาคการศึกษา  1/2555 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติตัดเกรด  ภาคการศึกษา  1/2555  โดย 

แจ้งว่าสาขาวิชาทั้ง  4  สาขาวิชา  ได้เสนอเกรดผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว     โดย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายวิชาที่ขอส่งเกรดช้าให้ที่ประชุมได้รับทราบ    ทั้งนี้รองคณบดีฝ่ายวิชาการนําเสนอเกรด
คณะศิลปศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

1. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก   
- วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 มีนักศึกษาติด F ประมาณ 40%  ดังนั้น ภาคการศึกษา 2/2555   

จึงได้เปิดวิชาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น สําหรับนกัศึกษาที่ติด F   
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       -  วิชาลีลาภาษาและการสื่อสาร กลุม่การเรียนที่ 1  ได้ A 12 คน  และกลุ่มการเรียนที่ 2  ได้  A  
1 คน  มีประเด็นว่าขอให้อาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 กลุ่มการเรยีน   หารือกันว่าทําไมเกรดต่างกันมาก และเนื่องจากอาจารย์
ทั้ง 2 คน ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก      จึงได้สง่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ไปยังอาจารย์ทรงพล อินทเศียร      เพื่อพิจารณาคะแนนใหม่อีกครั้ง     ซึง่เมื่อพจิารณาแล้ว 
อาจารย์ทรงพลได้มีการแก้ไขคะแนนให้ถูกต้องเหมาะสมและผ่านการรับรองจากสาขาวิชาแล้ว 
       - วิชาฝรั่งเศส 1 และ 3  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   แจ้งว่าผ่านการรับรอง
จากสาขาวิชาแล้ว   
  2.  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งว่าภาคการศึกษา 1/2555  มีการขอส่งเกรดช้าเป็นจํานวนมาก จํานวน 
16 วิชา  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะถูกหักคะแนนส่งเกรดช้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมีข้อสรุปเกี่ยวกับการส่ง 
เกรดช้า ดังนี้ 

1. หากรายวิชาส่งให้สาขาวิชาพิจารณาไม่ทัน  ให้สาขาวิชาแจ้งเวียนในกรรมการสาขาวิชา และ 
กรรมการบริหารวิชาการได้      และหากสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ได้ทันเวลา  ก็จะไม่ถือว่าช้า  
แต่จะถูกหักคะแนนประเมินฯ ในส่วนของการทํางานเป็นทีม     

แต่ถ้าหากส่งให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาไม่ทัน  จะถูกหักคะแนนการส่งเกรดช้า  และถูก 
หักคะแนนประเมินในส่วนการทํางานเป็นทีมด้วย   

3.  สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
    -  มีประเดน็เรื่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบูลย์กุล  ขอติด I  นักศึกษา 1 คน  ใน 

รายวิชากิจกรรมพลศึกษา  เนื่องจากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ 
      -  เกรดในรายวิชาของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข  และนายสุวภัทร  ศรีจองแสง  ที่
ทําบันทึกขอสง่เกรดช้า  อาจารย์สามารถส่งเกรดได้ทันตามเวลาแล้ว 
      -  เพิ่มเติมข้อมูลการขอสง่เกรดช้าของสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์จํานวน 1 รายวิชา คือ วิชาภูมิปํญญา
และพฤติกรรมมนุษย์   สอนโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์   

4.  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
มีการส่งเกรดครบทุกวิชา   
ทั้งนี้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         นําเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ

ศิลปศาสตร์ดังนี้   
- การจัดกลุ่มผูเ้รียนตามศักยภาพ    ทั้งนี้สบืเนื่องจากหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกได้

ไปดูงานมหาวิทยาลัยอ่ืน จึงเสนอแนวคิดดังกล่าว         โดยการจัดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพจะทําให้อาจารย์ผู้สอนปรับ
กระบวนการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกับกลุ่มการเรียนต่างๆ     ที่มีนักศกึษาในกลุ่มการเรียนมีศักยภาพที่ใกล้เคียงกัน 
ทั้งนี้ในเรื่องดังกล่าวหากจะมีการนํามาปรับใช้จริงคณะอาจจะต้องหารือกับอาจารย์ผู้สอนทั้งคณะ   และอาจจะจัดได้ใน
ภาคการศึกษา 1/2556  โดยจะต้องมีการทดสอบเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนก่อนจะให้มีการลงทะเบียน 
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  - รายวิชาของวิทยาเขตมุกดาหาร  บางรายวิชาเชิญอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ไปสอน แต่บางรายวิชา
เช่นวิชากีฬาเพื่อสุขภาพวิทยาเขตมุกดาหารเชิญอาจารย์ในพื้นที่มาสอนเอง   แต่การพิจารณาตัดเกรดในรายวิชาที่เป็น
รหัสของคณะศิลปศาสตร์ทุกวิชาจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ        รองคณบดีฝา่ยวิชาการจึงเสนอ
ประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1.  อาจารย์ที่ไปสอนวิทยาเขตมุกดาหาร  สามารถนับภาระงานสอนได้  แต่ไม่สามารถเบิกค่าสอนเกิน  
แต่ทั้งนี้ขอให้อาจารย์ที่จะไปสอนที่มุกดาหารให้ความสําคัญกับการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนของคณะก่อน 
  ทั้งนี้  ที่ประชมุเสนอว่าควรนําเสนอประเด็นดังกล่าวหารือในที่ประชุมบุคลากรคณะ  โดยให้ทุกคนได้
ร่วมเสนอความคิดเห็น 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
1. อนุมัติเกรด  ภาคการศึกษา  1/2555 
2. เห็นชอบในหลักการตามที่แต่ละสาขาวิชานําเสนอ  ส่วนกรณีการไปสอนที่วิทยาเขตมุกดาหาร  

จะต้องนําไปหารือในการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ต่อไป 
 

4.3  การพิจารณาร่วมเปน็เจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2555 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอต่อที่ประชุมว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เชิญ 

คณะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจําปี  2555  จงึขอหารือที่ประชุมว่าคณะจะร่วมเป็นเจ้าภาพ 
หรือไม่  และหากจะร่วมเป็นเจ้าภาพจะร่วมทําบุญเป็นจํานวนเท่าไร 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าคณะจะร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมทําบุญในอัตรา 500 - 2,000 บาท   
ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะและสวัสดิการ   และในปี 
ต่อไปหากมีการเชิญคณะร่วมทําบุญเช่นกรณีนี้อีก  คณะจะร่วมทําบุญตามอัตราที่เหมาะสมนั้นต่อไป  โดยไม่ต้องนําเข้า 
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
- 
   

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1  ประชาสมัพันธง์านกิจการนักศึกษา   

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชมุทราบการประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา  ในช่วง 
เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน 2555  เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  ดังนี้ 

1.  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 - การจัดงานนทิรรศการเกษตรอีสานใต้     ระหว่างวันที่  26  ตุลาคม - 4  พฤศจิกายน  2555 

ทั้งนี้  สโมสรนกัศึกษา ได้ประสานงานกับนักศึกษาในหลักสูตรในการจัดกิจกรรมเรียบรอ้ยแล้ว   คณะศิลปศาสตร์มี  
2 ซุม้  คือซุม้กิจกรรมนักศึกษาและอีก 1 ซุม้จะขอให้งานวิชาการคณะ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย  ซึ่ง 
ที่ประชุมมอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาดําเนินการต่อไป 
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 - กฐินสามัคคี ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ สํานักสงฆ์สระใหญ ่ 
บ้านคําปลาก้ัง ต.โคกก่อง อ. สําโรง จ. อุบลราชธานี  ในวันที่  8  พฤศจกิายน  2555 (รถออกเวลา 06.30น.) 

 -สืบสานประเพณีลอยกระทง  วันที่  28  พฤศจิกายน  2555  
2.  กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์หรือสิ่งแวดล้อม 

 -รักษ์บ้านศลิปศาสตร ์ จัดในวันที่  17  พฤศจิกายน  2555 เพื่อปรับภูมิทัศน์ส่งเสรมิบรรยากาศใน 
การเรียนรู้  ผอ่นคลายและมพ้ืีนที่ในการจัดกิจกรรมมากขึน้   
   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

6.2  ทุนการศกึษาของนักศกึษา 
   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา     แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ของนักศึกษา  ดังนี้ 

1.  มลูนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้   จํานวน  1  ทุน  ทนุละ  
10,000  บาท  รับสมัครถึงวันที่  23  พฤศจิกายน  2555  ดําเนินการคัดเลือกวันที่  27  พฤศจิกายน  2555  
  2.  ประชาสัมพันธ์อาจารย์คณะศิลปศาสตร์มอบทุนสนับสนุนการศกึษาในภาคการศึกษา  2/2555   
โดยทุนการศึกษาที่ได้บริจาคนั้นสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 
   3.  การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     ได้ดําเนินการ 
ประชาสัมพันธ์ไปยังประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรแล้ว และรอการส่งรายชื่อกลับจากประธานหลักสูตร  ซึ่งจะสิ้นสุด 
การส่งรายชื่อภายในวันที่  30  ตุลาคม  2555 
   มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับทราบ และที่ประชุมเสนอว่าควรจะมีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
ช้ันปีที่ 1  ด้วย  เนื่องจากที่ผา่นมาพบว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสบปญัหาเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก  
 

6.3 สวัสดิการด้านโภชนาการ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี   
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานอาหารภายใน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทําประกาศเกี่ยวกับเรื่อง    ราคาอาหารและเครื่องดื่ม    ร้านค้า
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2555      นอกเหนือจากการกําหนดราคาอาหารและเครื่องดื่มตาม
ประกาศผู้ประกอบการเสนอรายการอาหารหรือเครื่องดื่ม   พร้อมราคาทีจ่ําหน่ายต่อคณะกรรมการสวัสดิการด้าน
โภชนาการ     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสนออนุมัติ และผู้ประกอบการจะต้องติดประกาศ   แจ้งผู้ใช้บริการให้
เห็นอย่างชัดเจนบริเวณหน้าร้านค้า 
  ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่าคณะมีงบประมาณ  3 แสนบาท  ที่จะปรับปรุงโรงอาหารคณะ  ประมาณภาค
การศึกษา 2/2555  ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมูลของผู้รบัเหมา โดยคณะขอให้มีห้องจัดเลี้ยงเพิ่ม 1 ห้อง   เพื่อรับรอง
วิทยากรหรือแขกของคณะ  โดยจะติดเครื่องปรับอากาศในห้องเลี้ยงรับรองดังกล่าวด้วย   ทั้งนี้ห้องดอกจาน 7 จะปรับ
เป็นห้องเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมว่าควรหารือกับสํานักทรัพย์สินเรื่องการชําระค่าไฟฟ้า 
เพราะสํานักทรัพย์สินเก็บค่าเช่าของโรงอาหารคณะ แต่คณะเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าของโรงอาหาร       จงึเห็นควรให้สํานัก
ทรัพย์สินพิจารณาเป็นผู้ชําระค่าไฟฟ้าโรงอาหารคณะดังกล่าวด้วย ซึ่งประธานจะนําไปหารือกับสํานักทรัพย์สินต่อไป 
  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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6.4 ผลการพิจารณาทนุวิจัยเงนิรายไดค้ณะศิลปศาสตร์ ปงีบประมาณ 2556   
รองคณบดีฝ่ายวิจัย    แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาทุนวิจัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ปีงบ 

ประมาณ  2556    ดังนี้  ทนุวิจัยทั่วไป  7  ทุน  ทุนวิจัยในชั้นเรียน 1 ทุน  และชุดโครงการ  2 ชุด    ซึ่งคณะได้เปิด 
รับสมัครเพิ่มเติมแล้ว  ต้ังแต่วันที่  1 – 30  ตุลาคม  2555   
  การพิจารณาทุนในครั้งนี้มีกลไกในเรื่องมิตราจารย ์ โดยอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยต้องเสนอมิตราจารย์  
1  คน  เป็นอาจารย์ในคณะ  หากไม่มีในคณะให้เสนอมิตราจารย์นอกมหาวิทยาลัยได้     โดยอาจารย์ที่ได้ทุนวิจัยรอบ 
แรกมีมิตราจารย์ทุกโครงการแล้ว  ผู้รับทุนคณะจะต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับการวิจัยตามที่คณะกําหนด 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

6.5 การพัฒนาการเขียนบทความวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย     แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการการพัฒนาการเขียนบทความทาง

วิชาการ  ในวันที่  7  พฤศจกิายน  2555  โดยเชิญศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ  มาเป็นวิทยากร  โดยในช่วงเช้า
เป็นการเขียนงานวิชาการ  และช่วงบ่ายเป็นการสื่อสารงานวิชาการ  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

6.6 การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ  ว่า กพอ. ได้ประกาศ 

เกณฑ์ใหม ่  เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 6)   ประกาศเมื่อวันที่  17  กันยายน 2555  โดยผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์  ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง    จากบทความวิชาการที่มีคุณภาพดี หรืองานวจิัยที่เผยแพร่ตามท่ี    กพอ.
กําหนดหรือสิ่งที่เลือกต้องมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของแต่ละพื้นที่  และก่อให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการ   
  ทั้งนี้  ประธานแจ้งว่าจะให้งานบุคคลสําเนาประกาศดังกล่าวให้กับอาจารย์ทุกท่านต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

6.7 กิจกรรมในหลกัสูตรหรือรายวิชา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมในหลักสตูรหรือรายวิชา ซึ่งกําหนด 

การเสนอร่างโครงการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันศุกร์   สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคการศึกษา   โดยในภาคการศึกษา 
2/2555  โครงการในรายวิชา/หลักสูตร จะเปลี่ยนชื่อเป็น กิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร   ทั้งนี้ขอใหห้ัวหน้าสาขาวิชา
และคณะผู้บรหิาร  ช่วยประชาสัมพันธ์อาจารย์ในสาขาวิชาเตรียมกิจกรรมรายวิชา/หลักสูตร ไว้ก่อน      เมื่อเปิดภาค
การศึกษาจะได้เสนอโครงการทันตามกําหนด       โดยกรรมการกลางบริหารหลักสูตรจะมีการพิจารณากิจกรรมใน
รายวิชา/หลักสูตร 2 ครั้ง คอื ครั้งที่ 1 ในวนัที่  9 พฤศจิกายน 2555  และครั้งที่  2 ในวันที่  18  ธันวาคม  2555 

 มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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6.8 คณะกรรมการเก็บรักษาเงนิประจาํคณะศิลปศาสตร์   
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากที่คณะมีการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจําคณะศิลปศาสตร์  ผู้เป็นกรรมการต้องเป็นข้าราชการตามความในมาตรา 18  และ 21 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2533  ที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับ ข้อ 8.2  ข้อ 8.3  และ 8.4  แห่ง 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรกัษาเงินและการนําเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551  ในการนี้มีกรรมการบางท่านแจ้งว่า 
ไม่สะดวกในการเป็นกรรมการชุดดังกล่าว  ทั้งนี้  ที่ประชมุพิจารณาว่าหากตามระเบียบข้างต้น  กรรมการดังกล่าวต้องเป็น 
ข้าราชการ  ดังนั้น  ก็ขอให้เจ้าหน้าที่สํานักงาน  ที่เป็นข้าราชการทั้ง  4  ราย  เป็นกรรมการชุดดังกล่าว  เพราะหากจะมี 
การแต่งต้ังอาจารย์ที่เป็นข้าราชการเป็นกรรมการด้วย  อาจจะไม่สะดวกในการต้องมา เปิด-ปิด ตู้นิรภัย  ทั้งนี้  เพือ่ช่วยให ้
ไม่ต้องเปิด-ปิด ตู้นิรภัยบ่อยครั้ง  ที่ประชุมจงึมีมติว่า  ให้งานการเงินคณะแจ้งบุคลากรทราบว่าหากต้องมีการคืนเงินสดให ้
งานการเงิน  ขอให้ดําเนินการก่อนเวลา 15.00 น.  เพื่อใหง้านการเงินนําไปฝากธนาคารได้ทันเวลา  ไม่ต้องนําเงินเก็บไว้ 
ที่ตู้นิรภัย  
  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

6.9 การเชญิอาจารย์ในคณะเปน็วิทยากรหรืออาจารยพ์ิเศษในรายวชิาอื่น ๆ ที่เปิดในคณะศลิปศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเชิญอาจารย์ในคณะเป็นวิทยากรหรือ

อาจารย์พิเศษในรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดในคณะศิลปศาสตร์ โดยการเชิญอาจารย์ภายในคณะสอนข้ามสาขาวิชา/หลักสูตร 
นั้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอว่าต้องให้อาจารย์ที่จะเชิญทําบันทึกขอเชิญวิทยากร/อาจารย์พิเศษ ตามแบบฟอร์มที่
คณะกําหนดผ่านหัวหน้าสาขาวิชา และรองคณบดฝี่ายวิชาการอนุมัติ       ส่วนการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจาก
ภายนอกคณะให้รองคณบดีฝา่ยวิชาการอนุมัติและทําหนังสือลงนามโดยคณบดี 
  การบริหารจัดการวิชาที่สอนโดยอาจารย์นอกหลักสูตร  เช่น วิชาฝรั่งเศส      ทีส่ังกัดสาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีตะวันตก  แต่ผูส้อนเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาอื่นๆ นั้น    การดําเนินการขอเปิดรายวิชาจะต้องขอเปิดโดย
หน้าสาขาวิชาที่วิชานั้นสังกัด     และหากอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์นอกสาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชาจึงทําหนังสือเชิญ
อาจารยดั์งกล่าวมาสอน ทั้งนี้อาจารย์นอกสาขาวิชาที่จะมาสอนรายวิชาในสาขาวิชาอื่นนั้น จะต้องพิจารณารับผิดชอบ
ภาระงานสอนรายวิชาในหลักสูตรตนก่อนเป็นอันดับแรก    และการพิจารณาอนุมัติตัดเกรดผู้สอนต้องนําเสนอเกรดใน
สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย หารือเรื่องเกณฑ์การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ว่าควรมีเกณฑ์อย่างไร  โดยรองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ  จะหาระเบียบของมหาวิทยาลัยมานําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอีกครั้ง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย       เสนอให้งานวิชาการหารือกับหลักสูตรศิลปะการแสดงเกี่ยวกับการพิจารณา 
เปิดหลักสูตรวิชาโท  เนื่องจากปัจจุบันมีนักศึกษาวิชาเอกศิลปะการแสดง  เหลือเพียง 1 คน  ซึ่งคาดว่าน่าจะจบในภาค 
การศึกษา 2/2555 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

6.10   การปรับเปลีย่นเลขานุการสาขาวิชา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับเปลี่ยนเลขานุการสาขาวิชา   เพราะภาระงาน 
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ของตําแหน่งเลขานุการสาขาวิชา คือจดบันทึกรายงานการประชุม  ควรปรับเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่ตําแหน่งอื่น ๆ ได้ปฏิบัติ 
หน้าที่นี้แทน  ซึ่งที่ประชุมรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาและจะมีการหารือในรายละเอียดเรื่องดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

6.11   การขอยกเลกิวิชา Pre. ของรายวิชาในหลักสูตรการพัฒนาสังคม  หลักสูตร พ.ศ. 2555 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการขอยกเลิกวิชา Pre. ของรายวิชาในหลักสูตร 

การพัฒนาสังคม  หลักสูตร พ.ศ. 2555     โดยจะขอตัดวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนวิชา 1451 312   สถิติและการประมวลผล 
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เนื่องจากวิชา Pre คือวิชา 1451 310 วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ซึ่งทั้ง 2 วิชา      เปิดในภาค 
การศึกษา  2/2555  พร้อมกนั  ที่ประชุมขอให้หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ทําบันทึกขอยกเลิก Pre ตามขั้นตอนต่อไป 
  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

6.12   การร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการประชุมวิชาการระดบัชาติมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครัง้ที่ 8 
   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์         แจ้งทีป่ระชุมทราบเรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการประชุม 
วิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8     ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  ระหว่างวันที่  8 – 9  พฤศจิกายน  2555 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอรบัการสนับสนนุงบประมาณในการ 
จัดโครงการจากคณะศิลปศาสตร์   ในการนี้จึงเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าว 
   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8  จาํนวน  30,000  บาท 
 
เลิกประชุมเวลา    15.00  น. 
 
 
         


