
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  11 / 2555 

วันศุกร์ที่  7  ธันวาคม  2555  เวลา  12.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

3.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

4.  นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

5.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

6.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

7.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

8.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

9.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      ลากิจ 

2.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   ติดราชการ 

3.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ลาป่วย 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นางสาวพัชรี  ธานี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา 

3.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 

5.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    12.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การรับนกัศึกษาชาวเวยีดนาม  เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตร ี

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากจะมีการเข้าสู่สมาคมอาเซยีน  ในปีการศกึษา  2557  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงมีนโยบายในการรับนักศึกษาชาวเวียดนาม  มาเรียนในระดับปริญญาตรี   ในหลักสูตร 

ที่มีในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาไทยไปก่อน  สําหรับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์นั้น  คาดว่าจะ 

รับนักศึกษาหลักสูตรละ  1 - 5  คน   ทั้งนี้  คณะจะได้หารือกับประธานหลักสูตรต่าง ๆ  ในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  10 / 2555 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  10/2555  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

10 / 2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การขออนุมัติจัดซื้อครภัุณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะจะซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่  นั้น   

มหาวิทยาลัยแจ้งว่าคณะสามารถใช้เงินงบประมาณซื้อครภัุณฑ์ได้  แต่ต้องรอประมาณเดือนมีนาคม  2556  จึงจะทราบ 

ผลว่าจะสามารถใช้เงินงบประมาณจัดซื้อได้หรือไม่ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

3.2  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและปรญิญาโท  คณะศิลปศาสตร์   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะนี้งานหลักสูตรคณะอยู่ระหว่างการเรียบเรียง 

ข้อมูลเพื่อจัดทําแบบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในหลักสตูรปริญญาตรแีละปริญญาโท คณะศลิปศาสตร์ 

และจะทําเป็นประกาศคณะศิลปศาสตร์ต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.3  การพิจารณาภาระงานสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ    
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่างานวิชาการคณะ   ได้ทําบันทึกแจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับภาระงาน 

สอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ  ให้อาจารย์ทุกท่านทราบแล้ว   โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ทุกท่านว่าหาก 

สาขาวิชามีการเกลี่ยภาระงานสอนแล้ว   และอาจารย์ในสาขาวิชามีภาระงานสอนต่ํากว่า  9  หน่วยกิต    ขอให้ช่วย 

ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 1  ภาคการศึกษา  เช่น  เขียนบทความทางวิชาการ / ทําวิจัย   หรือนําเสนอบทความ 

วิชาการ   ทั้งนี้   ที่ประชุมเสนอให้เพิ่มการกรอกภาระงานสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ   ในระบบฐานข้อมูล  

เพื่อให้อาจารย์สามารถกรอกข้อมูลดังกล่าวในระบบได้ด้วย   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  การเชญิอาจารย์ในคณะเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาอื่น ๆ ทีเ่ปิดสอนในคณะศิลปศาสตร ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่สาขาวิชามนุษยศาสตร์  อาจจะไม่สามารถให ้

นายมิตต  ทรพัย์ผุด   อาจารย์สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์   มาช่วยสอนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส   เนื่องจากนายมิตต   
ทรัพย์ผุด   มีรายวิชาที่ต้องรับผิดชอบสอนในสาขาวิชามนุษยศาสตร์เพิ่มมากขึ้น   จึงได้สอบถามข้อมูลจากนายมิตต  
ทรัพย์ผุด   ทราบว่าในภาคการศึกษา  2/2555  อาจารยม์ีภาระงานสอนในรายวิชาภาษาฝรั่งเศส 2  (นักศึกษาลงทะเบียน 
เรียน จํานวน 14 คน)   และภาษาฝรั่งเศส 4 (นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 2 คน)  ซึ่งทั้งสองรายวิชาเป็นวิชาบังคับ 
ภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว  ทั้งนี้  ตามข้อกําหนดของ 
หลักสูตรการทอ่งเที่ยว  นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส เพื่อการท่องเที่ยวหลังจากเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส 4 แล้ว 

ในการนี้   ที่ประชุมจึงร่วมกันพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการเชิญอาจารย์ในคณะเป็นอาจารย์พิเศษใน 
รายวิชาอื่น ๆ  ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
1.  ประธานหลักสูตรที่ประสงค์จะให้เปิดสอนรายวิชาใดก็ตามในหลักสตูรตน ให้ทําหนังสือเชิญอาจารย์ 

ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  2.  ผูส้อน ดําเนินการหารือกับประธานหลักสูตร / หัวหน้าสาขาวิชาที่ตนเองสังกัด เพื่อพิจารณาเบื้องต้น 
  3.  หัวหน้าสาขาวิชาที่ผู้สอนสังกัด  ทําหนังสือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 
3.5  การติดตามการดําเนินงานกิจกรรม และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ   แจ้งที่ประชุมทราบถึงความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนา 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการสํารวจจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่  

และเพื่อให้การดําเนินงานกิจกรรม โครงการเป็นไปอย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอบโจทย์แนวปฏิบัติในการพัฒนา 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยจึงเสนอให้งานหลักของคณะคืองานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา 

และงานวิจัยของคณะนําประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบรรจุในแบบประเมินกิจกรรม  
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หรือโครงการเพื่อใช้สํารวจในเรื่องอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  เช่น งานรับปริญญาบัตร  งานปฐมนิเทศนักศึกษา  

งานปัจฉิมนิเทศ  งานวิจัย  งานศิลปวัฒนธรรม   และงานบริการวิชาการ  รวมทั้ง    แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตทั้งระดับ 

ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา   ทั้งนี้ประเด็นหลักของแบบสอบถามควรเป็นรูปแบบเดียวกัน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.6  การขออนุมัติงบประมาณสนับสนนุในการจัดกิจกรรม 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่นายมิตต   ทรัพย์ผุด    ประธานคณะ 

กรรมการศูนยวิ์จัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง     ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม    ในการอบรม 

เชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการสอนภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน” ครัง้ที่ 1  เป็นจํานวน  10,000  บาท  เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายหมวดค่าอาหารและอาหารว่าง  นั้น  เนื่องจากมีงบประมาณสนบัสนุนที่เพยีงพอ  ดังนั้น  จึงขอแจ้งยกเลิกการ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.7  การพิจารณาการเพิ่มรายวิชาโทเลือกในหลักสูตรวชิาโทบรหิารธรุกิจ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  แจ้งที่ประชุมทราบว่านางพัชรี  ลิมปิทีปราการ  นักวิชาการศึกษา  ได้ทํา 

หนังสือไปยังคณะบริหารศาสตร์เกี่ยวกับการเพิ่มรายวิชาโทเลือกในหลักสูตรวิชาโทบริหารธุรกิจ  ของนางสาวแคทรียา   

บํารุงแจ่ม  รหสั  48140018  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  เพื่อช่วยให้สําเร็จการศึกษาแล้ว  แต่ยัง 

ไม่ได้รับการตอบเรื่องกลับจากคณะบริหารศาสตร์ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ    และเห็นชอบว่าหากมีกรณีเช่นนี้อีก    ใหน้ักศึกษาเป็น 

ผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับอาจารย์และคณะที่เกี่ยวข้องเอง  โดยไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของคณะที่นักศึกษา 

สังกัด 

 

3.8  การขออนุมัติโครงการในหลักสูตรภาษาจีน 
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  10 / 2555  ม ี

มติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ   ประธานหลักสูตรภาษาจีน  ปรับลดงบประมาณในโครงการหลักสตูร 

ภาษาจีน    ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16  พฤศจิกายน  2555  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี      จากงบประมาณ   

18,300  บาท   เป็นงบประมาณไม่เกิน  12,000  บาท  นัน้  ปรากฏว่าหลักสูตรภาษาจีน  ได้ขอยกเลกิการจัดโครงการ 

ดังกล่าว  เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการ 

      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นควรให้คณะกําหนดวิธีการและขั้นตอน  เกี่ยวกับ 

การขออนุมัติเงินสนับสนุนในโครงการเพิ่มเติม 
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3.9  การจัดต้ังกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพและการจัดสวสัดิการสาํหรบัพนกังานมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าได้ดําเนินการขอทบทวนการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและการจัด 

สวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล    มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ให้พิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว  แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 

บุคคล  อยู่ระหว่างดําเนินการในเรื่องดังกล่าว 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.10  ขั้นตอนการขออนุมัติไปราชการหรือลา 
   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  หารือที่ประชุมว่าในสาขาวิชามีอาจารย์ที่ขออนุมัติไปราชการหรือ 

ขอลาติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ประมาณ  5-10 วัน  จึงเสนอเป็นข้อตกลงร่วมกันว่า ขอให้อาจารย์ที่ขออนุมัติไป 

ราชการหรือขอลาดังกล่าวแนบตารางสอนชดเชย  ในระหว่างที่ไปราชการหรือลาประกอบการพิจารณาด้วย จึงขอ 

หารือว่าสาขาวิชาอื่นๆจะมีการกําหนดเกณฑ์เช่นเดียวกับสาขาวิชามนุษยศาสตร์หรือไม่ อย่างไร 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติให้สาขามนุษยศาสตร์ดําเนินการตามเสนอ ส่วนสาขาอื่น ๆ ให้ขึ้นอยูกั่บ 

การพิจารณาของสาขาวิชา 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การขออนุมัติเงินรายไดข้องคณะเพื่อสนบัสนนุการดาํเนนิโครงการบรกิารวิชาการเพิ่มเติม   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเงินรายได้คณะเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 

ประชุมวิชาการเรื่อง  “การประชุมเครือข่ายและการนําเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ําโขงศึกษา  ครั้งที่  2”  

ระหว่างวันที่  16-18  พฤศจกิายน  2555  ณ  แขวงสาละวัน  สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนนกัวิจัยด้านลุ่มน้ําโขงศึกษาและผูส้นใจด้านลุ่มน้ําโขงศึกษาทั้งในประเทศและ 

ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม  เข้าร่วมโครงการประมาณ  350 คน  นั้น   

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณเป็นจํานวน  85,700  บาท  ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ต้ังไว้  เป็นจํานวน  39,000  บาท 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกินจากงบประมาณที่ต้ังไว้  เป็นจํานวน  46,700  บาท 

ดังนั้น  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  ผูร้ับผิดชอบโครงการจึงขออนุมัติให้คณะสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณในการดําเนินการดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าคณะจะสนับสนุนงบประมาณในข้อที ่1 จํานวน  39,000  บาท 

ส่วนข้อที่  2  จํานวน  46,700  บาท    ขอให้รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค   ผู้รับผิดชอบโครงการประสาน 
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กับเจ้าภาพร่วม   เพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกินจากงบประมาณที่ต้ังไว้  
 

4.2  การชะลอการร่างหลักสูตรวิชาโทศลิปะการแสดงในปี พ.ศ.2555 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการชะลอการร่างหลักสูตรวิชาโทศิลปะการแสดง 

ในปี  พ.ศ.2555  ของหลกัสูตรวิชาศิลปะการแสดง   เนื่องจากนายสรพจน์  เสวนคุณากร    ประธานหลักสูตรศิลปะ 

การแสดง  ได้ทําบันทึกแจ้งว่าหลักสูตรมีอาจารย์ประจําหลักสูตร  เพียง 3 คน  ซึ่งต้องรับภาระงานสอนทั้งรายวิชา 

ศึกษาทั่วไปและรายวิชาในหลักสูตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่ปรากฏว่ามีการจดัทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ  (TQF)   สําหรับหลักสูตรในสาขาศิลปกรรม (ซึ่งหลักสูตรศิลปะการแสดงถูกจัดรวมอยู่ด้วย)   ดังนั้น  

หลักสูตรศลิปะการแสดงจึงขอชะลอการร่างหลักสูตรวิชาโทดังกล่าว  ในปี พ.ศ.2555  ออกไปก่อน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้มีการชะลอ  ดังเหตุผลต่อไปนี้  

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความพร้อมที่จะจดัทําหลักสูตร 

2. การจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)  สามารถพัฒนา 

เองได้ 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรจะได้มีภาระงานสอนหลังจากนักศึกษาวิชาเอกหลักสูตรศลิปะการแสดง  

สําเร็จการศึกษาแล้ว  อีกทั้ง  นายคําล่า  มุสกิา  อาจารย์ประจําหลักสูตร   จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและ 

สามารถกลันมาช่วยงานหลักสูตรได้  

4. เพื่อสนองตอบความต้องการของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ทีม่ีความสนใจในการเลือกเรียน  วิชา 

โทศิลปะการแสดง   
 

4.3  การขอความอนุเคราะห์ปรับแผนการศึกษาโครงสร้างวิชาโทภาษาอังกฤษ นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว 
รหัส 55 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  เสนอที่ประชุมรว่มพิจารณาการขอปรับแผนโครงสร้างวิชาโทภาษาอังกฤษ  
นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว รหัส 55  เนื่องจากโครงสร้างวิชาโทนักศึกษาต้องเรียนรายวิชาทั้งหมด 6  วิชา  18  
หน่วยกิต  (วิชาโทบังคับ 3 วิชา และวิชาโทเลือกอีก 3 วิชา)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาที่ขอปรับ ชั้นป ี
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

ช้ันปีที่
2 
 

1421 214 การพูด
ภาษาอังกฤษ 
 

1421 321 การแปล1 1421 214 การพูด
ภาษาอังกฤษ 
 

1421 220 การเขียน
ระดับย่อหน้า 

ช้ันปีที่
3 
 

1421 220 การเขียน
ระดับย่อหน้า 

1421 215 ทกัษะการ
นําเสนอ 

1421 321 การแปล1 1421 215 ทักษะการ
นําเสนอ 
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ช้ันปีที่
4 
 

1421 301
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

1421 344 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ 

1421 301
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

1421 344ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติมอบประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว   ทาํบันทึกเพื่อหารือเกี่ยวกับ 

ประเด็นดังกล่าวไปยังสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการปรับต่อไป 

 

4.4  การพิจารณากิจกรรมในรายวชิา/หลกัสูตร  ครั้งที่  2  ประจําภาคการศึกษา  2/2555   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนวันประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ  จากเดิมคือวันที่ 14  ธันวาคม  2555  มาเป็นวันที่  7  ธันวาคม  2555  ทําใหไ้ม่สามารถ 

นํากิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร  ครั้งที่  2  ประจําภาคการศึกษา 2/2555  เข้าพิจารณาได้ทันในวันที่  7  ธันวาคม   

2555   ดังนั้น  จึงแจ้งเวียนวาระกิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร  ครั้งที ่ 2  ประจําภาคการศึกษา 2/2555   เพื่อให ้

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาแทน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 

4.5  การขออนุมัติงบประมาณสนับสนนุการร่วมกิจกรรม   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน 

การร่วมกิจกรรม  ซึ่งหลักสูตรการท่องเที่ยวได้ส่งทีมนักศึกษา จํานวน 3 ทีม  เข้าร่วมกิจกรรม Gang Go Green  รวม 

ก๊วนเที่ยวไทย  หัวใจสีเขียว  ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยนักศึกษาจํานวน 1 ทีม  ได้ผ่านเข้ารอบ  8  

ทีมสุดท้าย  และต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสรา้งผลงานรอบสุดท้ายในระหว่างวันที่ 20-22  พฤศจิกายน  2555  ณ   

จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการนี้  เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์การทํางานเป็นทีมแก่นักศึกษา   

ตลอดจนสร้างขวัญกําลังใจแก่นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม  อีกทั้งสามารถนําไปประกอบการประกันคุณภาพ 

การศึกษา  จึงขออนุมัติงบประมาณคณะเพื่อสนับสนุนการเดินทางและที่พัก สําหรับนกัศึกษาจํานวน 5 ราย  เป็นเงิน 

ทั้งสิ้น  20,000  บาท 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  ว่าคณะจะสมทบอย่างไร    โดยขอให้หลักสูตร 

ท่องเที่ยวแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอีกครั้ง 
 

 

4.6  การขอขยายวงเงนิจัดกิจกรรมวิชาศกึษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์ ภาคการศกึษา 2/2555 
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอขยายวงเงินจัดกิจกรรมวิชาศึกษา 

ทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์  ภาคการศึกษา  2/2555  เนือ่งจากคณะมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวงเงินในการจัดกิจกรรมใน 

รายวิชา / หลักสูตร  สาขาวิชาละไม่เกิน  50,000 บาท / ภาคการศึกษา  และเนื่องจากสาขาวิชามนุษยศาสตร์  จะม ี
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การขออนุมัติโครงการ จํานวน 3 โครงการ  ซึ่งวงเงินที่ขออนุมัติจะเกินงบประมาณ 50,000 บาท  ดังนั้น  จึงขอหารอื 

ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คณะจะขยายวงเงินการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น    

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการ ที่จะใหม้ีการสนับสนนุกิจกรรมนักศกึษา  แต่ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล 

ก่อนว่าจะมีการปรับโครงสร้างเพดานงบประมาณ  จาก 50,000  บาท  หรือไม่  โดยมอบหมายให้คณบดีและรอง 

คณบดีฝ่ายวิชาการร่วมกันศึกษาข้อมูล 

2. เฉพาะกรณีกิจกรรมของกลุ่มวิชาพลศึกษาที่เสนอของบประมาณในครั้งนี ้ ขอใหแ้ยกออกจากการ 

ใช้เงินสนับสนุนกิจกรรมสําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชามนุษยศาสตร ์ โดยใหไ้ปใช้เงิน 

ส่วนกลางของคณะ  ประมาณ  23,000  บาท  โดยอีก  2   โครงการให้ใช้วงเงินจัดกิจกรรมวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่ม 

มนุษยศาสตร์   

  3.  กิจกรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะเป็นผู้พิจารณา  

      

4.7  การขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข้อมูล “รู้ให้ทันพ่อค้าบุหรี่” 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพรข่้อมูล “รู้ให้ 

ทันพ่อค้าบุหรี่”  ซี่งมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   องค์กรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่   

โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  ได้จัดทําซีดีในชุด  “รู้ให้ทัน 

พ่อค้าบุหรี่”  เพื่อประโยชน์ในการทําความเข้าใจต่อปัญหา และการเผยแพร่ต่อนักเรียน นักศึกษา  รวมถึงบุคลากร  ได้ 

เข้าใจต่อประเด็นปัญหาการไม่รับการสนับสนุนใด ๆ จากธุรกิจบุหรี่   

      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการไม่รับการสนับสนนุใด ๆ จากผู้ประกอบธุรกิจ 

บุหรี่  และนําสื่อซีดี “รู้ให้ทนัพ่อค้าบุหรี่” เข้าศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC) 

   

4.8  ขออนุมัติโครงการกีฬาเชื่อมสัมพนัธส์งัสรรค์ปใีหม่คณะ   
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่คณะ  ซึ่งจะ 

จัดขึ้นในวันที่  27  ธันวาคม  2555   ในช่วงเช้าจะมีการตักบาตรพระสงฆ์และถวายอาหารเพล  ส่วนชว่งบ่ายจะมีการ 

แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์  และช่วงเย็นจะมีการเลี้ยงสังสรรค์ปีใหมค่ณะ  งบประมาณที่จะใช้ทั้งสิ้น 48,600 บาท  ใน 

การนี้  ขอความร่วมมือจากสาขาวิชาและสํานักงานเลขานุการ ดังนี้ 

1. ขอให้สาขาวิชาและสํานักงานเลขานุการ  นําอาหารเย็นมาร่วมกิจกรรม สาขาละ 1 อย่าง 

2. ขอให้บุคลากรและนักศึกษามาร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ในช่วงบ่าย 

3. ขอความร่วมมือให้สาขาวิชาและสํานักงานเลขานุการ ส่งกิจกรรมร่วมสงัสรรค์ปีใหม ่ 1 ชุด 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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4.9  การร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.)  ระหว่าง สกว.  และสถาบนัอุดมศึกษา   สําหรบั 
ปีงบประมาณ 2557  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการร่วมให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  (คปก.)  

ระหว่าง สกว. และสถาบันอุดมศึกษา  สําหรบัปีงบประมาณ 2557  หากคณะประสงค์จะร่วมให้ทุน ฯ   ให้กรอก 

รายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่  จํานวนทุนที่ประสงค์ร่วมให้ทุน  สาขาวิชาที่ต้องการพัฒนาและร่วมให้ทุน  และรูปแบบการ 

สนับสนุนทุน คปก.  ภายในวันที่  7  ธันวาคม  2555 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่ประสงค์ร่วมให้ทุน 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
 

5.1  การสแกนเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนบัสนุน 

   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมสํานักงาน 

เลขานุการ  เมือ่วันที่  22  พฤศจิกายน  2555  มีมติเกี่ยวกับการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน    โดยใช้เครื่องสแกนเวลาของ 

บุคลากรสายสนับสนุนว่าจะสแกนเวลาในการมาปฏิบัติงานในช่วงเช้าตามเวลาเข้าปฏิบัติงาน     ส่วนช่วงเย็นเลิกงาน 

ขอให้งานคอมพิวเตอร์  กําหนดเวลาอัตโนมัติในการบันทกึเวลาเลิกงานของบุคลากรสายสนับสนุนทกุคน  เป็นเวลาออก   

เป็นเวลา 16.30  น.    

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1  การสัมภาษณ์โควตาเรยีนดีชนบทและโควตาส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม  
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยกําหนดสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี 

ชนบทและโควตาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ในวันที่  17  ธันวาคม  2555  เวลา 09.00 น. ณ ศูนยกี์ฬาอเนกประสงค์    

ดังนั้น  คณะจะต้องส่งตัวแทนแต่ละหลักสตูรไปเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนดังกล่าว  หลักสูตรละ 3 คน    

ภายในวันที่  13  ธันวาคม  2555   

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

6.2   การตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษของบุคลากรในสาขาวิชา 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ส่งข้อมูลรายชื่อภาษาอังกฤษของบุคลากรในสาขาวิชา 

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ให้กับหัวหน้าสาขาวิชาแล้ว  จึงขอใหห้ัวหน้าสาขาช่วยดําเนินการตรวจสอบต่อไป  

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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6.3 การขอความอนุเคราะห์จัดบรรยายพิเศษและเปิดตัวหนังสือ “ผกาวลี ตํานานละครเวทีของไทย” 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอความอนุเคราะห์จัดบรรยายพิเศษและเปิดตัว 

หนังสือ “ผกาวลี ตํานานละครเวทีของไทย” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมงคล  นาฏยกลุ  นักเขียนและอาจารย์ประจํา 

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ 

ศิลปะการละครเวทีของไทยให้แพร่หลาย   จึงเสนอการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ   “ละครเวทีของไทยยุคหลังสงคราม 

มหาเอเชียบูรพา”  ซึ่งจะจัดในวันที่  12  ธันวาคม  2555  เวลา  14.00 – 15.30  น.  ณ ห้องประชุมดอกจาน 3   

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหัวหน้าสาขาวิชา 

เพื่อประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษดังกล่าว   
 

6.4  การจัดสอบสัมภาษณเ์พิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
   ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กําหนดให้คณะสอบสัมภาษณ์ 

คัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาพื้นที่บริการ พ้ีนที่อีสาน และพื้นที่ภาคอ่ืน ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 4 ธันวาคม 

2555 ซึ่งผู้มสีทิธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์  ในหลกัสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  จํานวน  4  คน  ไมส่ามารถมาสอบสัมภาษณ์ 

ในวันดังกล่าวได้  เนื่องจากเข้าร่วมแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน   ระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ  ครัง้ที่  62 จังหวดัชัยภูมิ  ดังนั้น คณะจึงได้ทําเรื่องแจ้งให้หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  จัดสอบ 

สัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งกรรมการสอบสัมภาษณ์ประจําหลักสูตรดังกล่าว ได้เสนอขอให้คณะพิจารณา 

การจัดสอบเพิ่มเติมครั้งนี้  เป็นภาระงานพิเศษนอกเหนือจากการสอบสัมภาษณ์  ในวนัที่  4  ธันวาคม  2555 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติให้เป็นภาระงานต่อเนื่องจากการสัมภาษณ์  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม   

2555  โดยไมถ่ือเป็นภาระงานพิเศษ 

  
เลิกประชุมเวลา    16.30  น. 
 
 
 

     


