
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  1 / 2556 

วันศุกร์ที่  11  มกราคม  2556  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

3.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

4.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

5.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

6.  นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก  กรรมการ 

7.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

8.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

10.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      ไปราชการ 

2.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    ผู้แทนคณาจารย์         ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นางสาวพัชรี  ธานี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา 

3.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    อาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 

4.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  กําหนดวันเสด็จฯ แทน
พระองค์ไปพระราชทานปรญิญาบัตรฯ 

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ   กําหนดวันเสด็จ ฯ   แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี   ประจําปีการศึกษา  2554   ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  พระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบล 

ราชธานี  และทรงเปิดอาคารดังกล่าว  จากวันที่  25  ธันวาคม  2555  เป็นวันที่  3  เมษายน  2556  เนื่องจากทรง 

เข้ารับการถวายการผ่าตัดนํากลุ่มหินปูนออกจากพระอุระ   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  มหาวิทยาลัยพระตะบองเยี่ยมชมคณะศลิปศาสตร์ 
  ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยพระตะบองได้มาเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์   เมื่อวันที ่  

10  มกราคม 2556  โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา   และการทําวิจัยร่วมกันระหว่าง  

2 มหาวิทยาลยั 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3 การบรรยายพเิศษ  เรื่อง “ชีวิต วัฒนธรรม ความยากจน และความหวงั ในทะเลสาบเขมร”   
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะมีการจัดบรรยายพิเศษ  เรื่อง “ชีวิต วัฒนธรรม ความยากจน  

และความหวัง  ในทะเลสาบเขมร”   ในวันที่   24   มกราคม  2556   โดย  Mr.Ham  Kimkong    จากมหาวิทยาลัย 

ภูมินทร์พนมเปญ  ราชอาณาจักรกัมพูชา   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4 การได้รับทนุจากองค์กร  M-Power   
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะได้รับทุนจากองค์กร  M-Power   เกี่ยวกับการจัดอบรมการ 

สร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าแบบย่ังยืน   จะจัดขึ้นในวันที่  25-26  มกราคม  2556   โดย  Professor Philip  Hirsch   

จะมาบรรยายเกี่ยวกับการเขียนบทความ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งนี้ คณะจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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1.5 การเปน็เจา้ภาพการจัดงานสทิธิมนุษยชน   
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะจะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสิทธิมนุษยชน   ร่วมกับ 

เครือข่ายภาคประชาสังคมอีสาน  และโครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา CIEE  ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันที่   

10  ธันวาคม  2556  โดยคณะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  สนับสนุนเพียงสถานที่จัดงาน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  11 / 2555 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  11/2555  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

11 / 2555 

 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ  12 / 2555 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ  12 / 2555   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ 

พิเศษ  12 / 2555 

 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ  1 / 2556 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  1 / 
2556   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ 

พิเศษ  1 / 2556 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและปรญิญาโท  คณะศิลปศาสตร์   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    แจ้งที่ประชุมทราบว่างานหลักสูตรคณะไดจ้ัดทําประกาศเกี่ยวกับแบบ 

ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญาตรีและปริญญาโท   คณะศิลปศาสตร์  เสรจ็เรียบรอ้ย 

แล้วและได้แจง้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรรับทราบ  พร้อมทั้งจะนําประกาศขึ้นเว็บไซต์คณะด้วย 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ ทั้งนี้ ขอให้งานหลักสูตรจัดทําเป็นคู่มือเล่มเลก็  โดยรวบรวม 

ประกาศต่าง ๆ ของงานหลักสูตรและวิชาการ  เพื่อแจกให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์รบัทราบด้วย 
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3.2  การเชญิอาจารย์ในคณะเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาอื่น ๆ ทีเ่ปิดสอนในคณะศิลปศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่   

11/2555    ได้มีมติเกี่ยวกับการเชิญอาจารย์ในคณะเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ 
ดังนี้   

1.  ประธานหลักสูตรที่ประสงค์จะให้เปิดสอนรายวิชาใดก็ตามในหลักสตูรตน ให้ทําหนังสือเชิญอาจารย์ 
ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  2.  ผูส้อน ดําเนนิการหารือกับประธานหลักสูตร / หัวหน้าสาขาวิชาที่ตนเองสังกัด เพื่อพิจารณาเบื้องต้น 
  3.  หัวหน้าสาขาวิชาที่ผู้สอนสังกัด   ทําหนงัสือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
แล้วนั้น   ขณะนี้งานวิชาการอยู่ระหว่างการปรับแนวปฏิบัติของงานวิชาการในหลายเรื่อง   จึงเสนอเพิ่มเติมว่าการเชิญ 
อาจารย์ในคณะเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาอื่น ๆ   ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร ์ ขอให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ 
งานวิชาการที่ได้จัดทําใหม ่
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
3.3 ความคบืหนา้ในการปรับเปลี่ยนเลขานุการสาขาวิชา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีการประชุมวิเคราะห์งานระหว่างรักษาการ 

ในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน  และหัวหน้ากลุ่มงาน 3 กลุม่  เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนภาระงานภายในสํานักงานเพื่อให้ 

ตรงตามมาตรฐานภาระงานของแต่ละตําแหน่ง  นั้น     จะเห็นได้ว่าหากให้เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปในสํานักงาน 

เลขานุการ  ทัง้  4 คน  มารบัหน้าที่เป็นเลขานุการสาขาวิชา  จะทําใหก้ระทบต่องานด้านอื่น ๆ หลายงาน   ดังนั้น   

จึงจะมีการวิเคราะห์งาน     และปรับเปลี่ยนภาระงานภายในสํานักงานเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานภาระงานของแต่ละ 

ตําแหน่งอีกครั้ง ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์  2556    ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนภาระงานแล้ว  จะมีการผลัดเปลี่ยน 

เจ้าหน้าที่ในสํานักงานเพื่อทําหน้าที่เป็นเลขานุการสาขาวิชา  คนละ  1  ปีการศึกษา   โดยทําหน้าที่บันทึกรายงานการ 

ประชุมของสาขาวิชาเท่านั้น 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  การจัดต้ังกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพและการจัดสวสัดิการสาํหรบัพนกังานมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าได้ดําเนินการขอทบทวนการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและการจัด 

สวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล    มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานีแล้ว  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ได้มาให้ข้อมลูเกี่ยวกับการดําเนินการจัดต้ังกองทุนดังกล่าว 

แก่บุคลากรคณะ  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2555  ว่ามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการในเรื่องดังกล่าว   

   ในการนี้  ที่ประชุมเสนอให้คณบดี  หารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล    มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ว่าได้นําเงินส่วนที่หักจากเงินเดือนเพื่อไปจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นั้น  ไปดําเนินการในส่วนใดบ้าง 
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   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบ 
 

3.5  การร่างหลักสูตรวชิาโทศิลปะการแสดงในปี พ.ศ.2555 
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรวิชาโทศิลปะการแสดง 

ในปี  พ.ศ.2555  ของหลกัสูตรวิชาศิลปะการแสดง   ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  11/2555 

มีมติไม่เห็นชอบให้มีการชะลอการร่างหลักสูตรนั้น  ซึ่งประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   

ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง  แจ้งว่าอยู่ระหว่างเริ่มดําเนินการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.6  การพิจารณากิจกรรมของรายวชิากลุ่มผูส้อนพลศกึษา 
    

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   หารือที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่   

11/2555  ได้มีมติใหแ้ยกการใช้เงินในการจัดกิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร   ของกลุ่มผูส้อนพลศกึษาออกจากวงเงิน 

ของสาขาวิชามนุษยศาสตร์  โดยให้ใช้เงินจากหมวดศึกษาทั่วไป ตามจํานวน 20%  ของเงินนักศึกษาที่ลงทะเบียน  นั้น    

เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดวงเงินในการจัดกิจกรรมอีกครั้ง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้กลุม่ผู้สอนพลศึกษา  ใช้เงินในการจัดกิจกรรมในรายวชิา/หลักสูตร   

แยกออกจากงบประมาณสาขาวิชามนุษยศาสตร์  โดยใช้งบประมาณจากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของกลุ่มพลศึกษา   ได้ไม่ 

เกิน  20%  ของเงินลงทะเบียนนักศึกษา   แต่ไม่เกิน  30,000  บาท    ซึ่งจะใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมด / ภาคการ 

ศึกษา 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การขออนุมัติพื้นทีส่ําหรับจดัทําห้องปฏิบติัการทางนิเทศศาสตร์   

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติพ้ืนที่สําหรับจัดทําห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์   

ซึ่งหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ได้ขออนุมัติ  จํานวน  2  ห้อง  ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 เพื่อจัดทําเป็นห้องปฏิบัติการในการถ่ายทาํรายการวิทยุโทรทัศน์  

(Studio)  สําหรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ 

2. ห้องประชุมดอกจาน  7  เพื่อจัดทําเป็นห้องควบคุมการถ่ายทํา  (Control Room)   ซึ่งจะติดต้ัง 

อุปกรณ์ควบคุมการตัดสลับภาพ  (Video Switcher)  อุปกรณ์ควบคุมแสง  (Lighting Control)  อุปกรณ์ควบคุมเสยีง 

และผสมเสียง (Audio Mixer)  อุปกรณ์การทํา Effect  ใหกั้บภาพ (Digital Multi Effect) อุปกรณ์การซ้อนตัวหนังสือ 

(Character Generator) ฯลฯ   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติพ้ืนที่สําหรับจัดทําห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์  จํานวน  2   

ห้อง  ซึ่งเป็นห้องที่ติดกัน  แต่ไม่อนุมัติห้องประชุมดอกจาน 7  เนื่องจากได้จัดทําเป็นห้องประชุมแล้ว  ทั้งนี้  ให้ขึ้นอยู่ 
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กับดุลยพินิจของรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    เป็นผู้พิจารณาร่วมกับประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์   

โดยให้ปรึกษางานอาคารมหาวิทยาลัย  เกีย่วกับโครงสร้างของอาคารอีกครั้ง 
 

4.2  การจัดหลักสูตรเพื่อบรรจุในโครงสร้างสาขาวิชาของคณะศลิปศาสตร์  
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรของคณะ  ที่ยังไม่ได้มีการจัดหลักสูตรบรรจไุว้ในโครงสร้าง 

สาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์  จํานวน  3  หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าํโขง 

2. หลักสูตรวิชาโท  อินโดจีนศกึษา 

3. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา 

ทั้งนี้  นายมิตต  ทรัพย์ผุด  อาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์    ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร 

ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1.  เห็นชอบให้หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   และ 

หลักสูตรวิชาโท  อินโดจีนศกึษา   สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 

2.  เห็นชอบให้หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา   สังกัดสาขาวิชา 

สังคมศาสตร ์
 

4.3  การขอรบัการสนับสนนุเพื่อนําเสนอผลงานวชิาการในการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุม 

วิชาการระดับนานาชาติ  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  ในการประชุม The Fourth International Lao  

Studies Conference (4th ILSC)  ณ  University of Wisconsin-Madison  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่   

19 - 21  เมษายน  2556  โดยขออนุมัติงบประมาณเป็นจํานวน  43,597  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณตามสิทธ์ิในการนําเสนอผลงานวิชาการใน 

ต่างประเทศ  จํานวน  30,000  บาท    และงบประมาณนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ  จํานวน  10,000  บาท  

มาสมทบ  รวมเป็นจํานวน  40,000 บาท  ทั้งนี้  ให้เบิกจา่ยตามระเบียบราชการ 
 

4.4  การขอปรับงบประมาณภายในวงเงนิและขยายเวลาโครงการหนังสือพิมพ์ดอกจานรายสามเดือน     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับงบประมาณภายในวงเงินและขยาย 

เวลาโครงการหนังสือพิมพ์ดอกจานรายสามเดือน  ตามท่ีหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้รับอนุมัติโครงการหนังสือพิมพ์ฝึก 

ปฏิบัติ  ดอกจาน รายสามเดือน   เป็นจํานวน  68,000  บาท    ซึ่งหลกัสูตรได้ดําเนินงานโครงการผลิตหนังสือพิมพ์ 

ดอกจานรายสามเดือน มาแลว้ 4 ฉบับ แต่เนื่องด้วยเวลาดําเนินงานโครงการ ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่  30  กันยายน  2555   

แต่ทางหลักสูตรได้ทําการเบิกจ่ายไปเพียง  3 ฉบับ  เป็นเงินทั้งสิ้น  39,000  บาท  จึงทําให้มีงบประมาณที่ยังไม่ได้มีการ 
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เบิกจ่ายเป็นจํานวน  29,000  บาท  ดังนั้น  หลักสูตรนิเทศศาสตร์   จึงขออนุมัติขยายเวลาดําเนินงานโครงการไปจนถึง 

วันที่ 30  กันยายน  2556  และขออนุมัติงบประมาณพร้อมกับขออนุมัติปรับงบประมาณเพื่อความเหมาะสมกับ 

กิจกรรม  เป็นจํานวนทั้งสิ้น  29,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าจ้างพิมพ์ฉบับที่ 4 – 5  ฉบับละ 12,000  บาท  รวม  24,000  บาท 

2. ค่าจ้างเหมาทําต้นฉบับ  2  ฉบับ ๆ ละ 2,500  บาท  รวม  5,000  บาท 

ทั้งนี้  ทางหลักสูตรได้จัดทําฉบับที่ 4 เสร็จสิน้แล้วต้ังแต่เดือนสิงหาคม  2555  และจะผลิตฉบับที่  5   

ในเดือนมกราคม  2556 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. อนุมัติค่าจ้างเหมาพิมพ์ฉบับที่ 4 

2. อนุมัติให้ดําเนินการผลิตฉบับที่ 5 โดยให้แลว้เสร็จ ภายในเดือนมกราคม  2556 ตามท่ีระบุเท่านั้น 

3. ขอให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม  2556  เท่านั้น 
 

4.5  การปรับการเปิดภาคการศกึษา   ในปีการศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าในปีการศึกษา 2557  ประเทศไทยจะเป็นส่วน 

หนึ่งของประชาคมอาเซียน  ดังนั้น  จะมีการปรับการเปิดภาคการศึกษา  1/2557    จากเดือนมิถุนายน  2557  เป็น 

เดือนสิงหาคม  2557  ซึ่งจะทําให้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนในภาคการศึกษา  2/2556  มรีะยะเวลาที่ยาวนานขึ้น  กล่าว 

คือปิดภาคเรียนในเดือนมีนาคม  2557    และเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคม  2557    รวมระยะเวลาปิดภาคเรียน 

ประมาณ  4  เดือนครึ่ง   ดังนั้น  จึงขอหารอืที่ประชุมว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อคณะหรือไม่  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อคณะ  แต่อาจารย์จะมีโอกาสพัฒนางาน 

วิชาการ  อบรมต่างประเทศ  หรือนําเสนอ ผลงานทางวิชาการ  โดยใหท้ํา  TOR  เสนอต่อสาขาวิชา  ขอให้หัวหนา้ 

สาขาวิชาแจ้งอาจารย์ในสาขาทราบว่า  จะมีการปิดภาคเรียน  4  เดือนครึ่ง  และขอความร่วมมือใหอ้าจารย์ทําผลงาน 

วิชาการ 
 

4.6  ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน   โดยนํา 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการดําเนินงาน 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  พ.ศ. 2551  และประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง  นโยบายการจัดการเรียนการสอน  ประกาศ  

ณ วันที่  23  มกราคม  2555  ประกอบการพิจารณา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้กําหนดจํานวนรับนักศึกษาของวิชาพลศึกษา  จํานวนไม่เกิน  50 คน / กลุม่การเรียน 

2. การเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน   ให้พิจารณาถงึความจําเป็น   และให้ทําตามรูปแบบในการขอเปิด 
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รายวิชาตามที่คณะกําหนด 

3. ให้คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์พิจารณาการตัดเกรด  ภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ 

ทั้งนี้  รายละเอียดอ่ืน ๆ  ขอให้สอดคล้องกบัประกาศนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน ที่จัดทําขึ้น 

ใหม่  ในเดือนกุมภาพันธ์  2556  
   

4.7  การพิจารณาประกาศต่าง ๆ  เก่ียวกับงานวชิาการของคณะ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานวิชาการของคณะ  ดังนี้ 

1. ประกาศ  เรื่อง การกําหนดโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร ์

2. ประกาศ  เรื่อง  แนวทางการจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรใหม่ และ 

ปรับปรุงหลักสตูร คณะศิลปศาสตร์ 

3. ประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑก์ารปิดหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ 

ทั้งนี้   ประกาศที่จัดทําขึ้นดังกล่าวข้างต้น    เกิดจากการรวบรวมแนวปฏิบัติจากมติที่ประชุมคณะ 

กรรมการประจําคณะมาประกอบกับประกาศเดิมที่เกี่ยวข้องของคณะ   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  และมขี้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 

1.  ขอให้งานวิชาการจัดทําประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเปิดหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์  เพิ่มเติม   

โดยแยกหลักเกณฑ์การเปิด – ปิด หลักสูตร  ระดับปริญญาตรีและปรญิญาโท 

  2.  ขอให้งานวิชาการตรวจสอบประกาศที่นําลงเว็บไซต์คณะ ให้เป็นปัจจุบัน 
 

4.8  ข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงจากผลการเรียน (GPAX < 2.00) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงจากผลการเรียน  

(GPAX < 2.00)   ข้อมูล ณ วันที่  20 ธันวาคม  2555  ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พบว่า โดยรวม 

นักศึกษากลุ่มเสี่ยงดังกล่าว มีจํานวน  2,578  คน  มีนักศกึษากลุ่มเสี่ยงชั้นปีที่ 1 (รหัส 55)  อยูใ่นกลุม่เสี่ยงมากที่สดุ  

คือ  1,553  คน  หรือร้อยละ  60.24  ของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงทั้งหมด  คดิเป็นร้อยละ 36.84  ของจํานวนนักศึกษาใหม่  

(รหัส 55)  ที่เข้าศึกษา  และเมื่อพิจารณาจาํนวนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับรองลงมา  จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3  

และ 4 ตามลําดับ  ดังนั้น  จงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยให้นักศึกษากลุ่มเสีย่งมีจํานวนลดลง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสตูร  เชิญประธาน 

หลักสูตรทุกหลักสูตรหารือรว่มกัน  เพื่อหามาตรการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
 

4.9  การขอเทียบรายวชิาสําหรบัหลักสตูรคณะเกษตรศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบรายวิชาสําหรับหลักสตูรคณะ 

เกษตรศาสตร์  ซึ่งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาประมง  จํานวน 6 ราย  ได้ย่ืนเอกสารขอเทียบรายวิชา 1439  
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101  Spotrs for Health 1   ซึ่งลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาพลศึกษา    และนักศึกษาขอเทียบรายวิชาดังกล่าวแทน 

รายวิชา  1439 101  Physical Education Activity II  1  โดยรายวิชาที่นักศึกษาขอเทียบจัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษา 

ทั่วไป  กลุ่มวิชาพลศึกษา  โดยเป็นรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประมง   ตามหลักสตูร 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว  จึงจะสําเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร ฯ  ที่กําหนด    ดังนั้น   

คณะเกษตรศาสตร์  จึงขอเทยีบรายวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  ผา่นการพิจารณาจากกลุ่มวิชาพลศึกษาและงานหลักสูตรคณะ 

แล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

 

4.10   ขออนมัุติโครงการวเิคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนบัสนุน สาํนักงานเลขานุการ  คณะศลิปศาสตร์ 
  รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการ 

วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนนุ สํานักงานเลขานุการ  คณะศิลปศาสตร์  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  74,040   

บาท  ในการนี ้ ประธานเสนอว่าผู้บริหารทุกท่าน  ควรเขา้ร่วมโครงการด้วยซึ่งจะทําให้งบประมาณที่ใช้เพิ่มขึ้น 

      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  และขอให้ปรับงบประมาณในส่วนคา่อาหารเย็น 

เป็น  1  มื้อ   
   

4.11  การขอเทียบโอนรายวชิาและขออนมัุติให้นักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชามสีิทธิ์ได้รับเกียรตนิิยมเป็นกรณีพเิศษ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและขออนุมัติให้นักศึกษาที ่

เทียบโอนรายวิชามีสิทธ์ิได้รับเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  โดยผู้ช่วยคณบีฝ่ายหลักสูตร  เป็นผู้ให้ข้อมลูว่านักศึกษาคณะ 

ศิลปศาสตร์  จาํนวน  5  คน  ได้แก่   นายอรรถชัย  เสนหอม    นางสาววิชชุดา  หวังดี    นางสาววรรณภา  วงษ์พินิจ   

นางสาวขนิษฐา  สุวรรณผา   และนางสาวพรนภา  ผลสทิธ์ิ  ได้รับทุนตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับอาเซียน   

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)   ประจําปี  2555    ไปศึกษาที่คณะเวียดนามศึกษาและภาษา 

เวียดนาม มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   สงักัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนิยม 

เวียดนาม  เป็นเวลา  2  เดือน  ระหว่างวันที่  30  กันยายน  2555 – 30 พฤศจิกายน 2555  ดังนั้น  จึงขอเทียบโอน 

รายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   สังกดัมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย 

  และขออนุมัติให้นักศึกษาที่เทยีบโอนรายวิชา   จํานวน  4  คน  ได้แก่   นายอรรถชัย  เสนหอม     

นางสาวิชชุดา  หวังดี   นางสาวขนิษฐา  สุวรรณผา   และนางสาวพรนภา  ผลสิทธ์ิ  มสีิทธ์ิได้รับเกียรตินิยมเป็นกรณี 

พิเศษ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นกัศึกษา  จํานวน  5  คน   เทยีบโอนรายวิชาได้   และ 

เห็นชอบให้นักศึกษา  จํานวน  4  คน  มสีิทธ์ิได้รับเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
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4.12  การขอปรับอัตราคา่จา้งเหมารักษาความสะอาด 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับอัตราค่าจ้างเหมา 

รักษาความสะอาด  ของห้างหุ้นส่วนจํากัด  อุบลคลีนนิ่ง  เซอร์วิส    ซึ่งได้รับจ้างเหมารักษาความสะอาดระหว่าง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อดูแลรักษาความสะอาดคณะศิลปศาสตร์  จํานวน  2  อาคาร  ต้ังแต่วันที่ 1  ตุลาคม   

2555  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2556   เนือ่งจากได้มีการประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี   

เป็นวันละ  300 บาท    ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  2556  นั้น     ดังนั้น  ห้างหุ้นส่วนดังกล่าว   จึงขออนุมัติปรับอัตรา 

ค่าจ้างเพิ่มขึ้นเดือนละ  11,004  บาท  ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  -  30  กันยายน  2556   จํานวน  9  เดือน  รวมเป็น 

เงินที่ขอปรับเพิ่มทั้งสิ้น  99,036  บาท 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ประธาน นําเรื่องการขอปรับอัตราค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด 

ดังกล่าว  หารือกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 

4.13  การขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว  ซึ่งมแีผนเปดิรับนักศึกษาในภาคการศึกษา  1/2556  นัน้ 

ในการนี้  หลักสูตร ฯ  ขออนมุัติค่าธรรมเนียมการศึกษา  ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรหน่วยกิตละ  1,500  บาท 

2. ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคการศึกษาละ  10,000  บาท   

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรไม่เกิน  110,000  บาท 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  โดยงานวิชาการคณะจะทําบันทึกแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อ 

จัดทําประกาศต่อไป   

 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  การรับทราบความเหน็ชอบหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว จาก สกอ.   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้รับ 

ทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ   สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  

2555   เรียบรอ้ยแล้ว  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2555  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2  การแต่งตั้งคณะทํางานฝา่ยประชาสัมพนัธ์หลักสูตรของคณะศลิปศาสตร์   
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์  และจะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป 
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

5.3  จํานวนรบันักศึกษาจากประเทศเวียดนามเข้าเรียนในหลกัสูตรสาขาวชิาประวัติศาสตร์ 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ประธานได้เชิญประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

ประชุมหารือเกี่ยวกับการรับนักศึกษาจากประเทศเวียดนามเข้าเรียนที่คณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2555 

นั้น  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์   ได้ทําบันทึกข้อความแจ้งให้ทราบว่าเห็นควรรับนักศึกษาเวียดนามเพื่อ 

เข้าเรียนในหลกัสูตรสาขาวิชาประวติัศาสตร์ จํานวน  5  คน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  แนวทางในการนําเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา    แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

และสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ได้ส่งแนวทางในการนําเกณฑ์  EdPEx   มาใช้ในการประกันคุณภาพการ 

ศึกษาภายใน  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมกับระบบ CHE QA Online เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการประกันคุณภาพ 

ของคณะต่อไป  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5  สรุปผลการประเมนิตนเองตามตัวบ่งชี้ของสมศ. (รอบสาม) ระดบัคณะ และมหาวิทยาลัย   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ 

ของ สมศ. (รอบสาม) ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ข้อมลู ณ วันที่ 4  มกราคม 2556  นั้น  คณะมีคะแนนเฉลี่ยผลการ 

ประเมิน 11  ตัวบ่งชี้  3.66  คะแนน   และคะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิ 18  ตัวบ่งชี้ 3.92  คะแนน  และมหาวิทยาลัย 

จะทดลองตรวจประเมิน  สมศ. ระหวา่งวันที่  24-25  มกราคม  2556  จึงขอเชิญรองคณบดีและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้  เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว  ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพคณะจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
5.6  วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทรประสิทธ์ิ     รอง 

อธิการบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2555 

เกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละคณะ  เนือ่งจากคณะต่าง ๆ   มีการขอ 

เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสตูรบ่อยครั้ง   ดังนั้น   จึงขอให้คณะกรรมการ 

ดังกล่าวของแต่ละคณะมีวาระการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย  1  ปี   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.7 การประชมุคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ด้านกองทัพภาคที่ 2 และภูมิภาคทหารที่ 4  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ 

ชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC)  ด้านกองทัพภาคที่ 2 และภูมิภาคทหารที่  4    โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 

มหาวิทยาลัยดังนี้ 

1. ความร่วมมือด้านสังคมและการศึกษา : ที่ประชุมแสดงความยินดีที่ไทยให้ความช่วยเหลือนักเรียน  

นักศึกษาของกัมพูชาบริเวณชายแดนเข้าศึกษา    ในสถานศึกษาของประเทศไทย   โดยทางด้านจังหวัดอุบลราชธานี   

ศรีสะเกษ  สุรนิทร์  และบุรีรมัย์  ได้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าจะขยายโอกาส 

ทางการศึกษา และการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในบริเวณชายแดน 

2. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว : ทั้งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว   ด้วยการ 

สนับสนุนให้หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนความร่วมมอืด้านการท่องเที่ยวของประชาชนทั้งสองฝ่าย  ซึ่งจะทําให้ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้อันจะ 

นําไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี   และส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ตามแนวทางการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.8 งานวิชาการไปศึกษาดูงานที่คณะวทิยาศาสตร์  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่ารองคณบดีฝ่ายวิชาการและนักวิชาการศึกษาของคณะ 

ทั้ง  4  คน  จะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่  16  มกราคม   

2556  เวลา  13.00  - 16.00  น. 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9 ข้อมูลจํานวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตรร์ะดับปริญญาตร ีจําแนกตามสาขาวิชาและวชิาโท 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบข้อมูลจํานวนนักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ระดับปริญญาตร ี

จําแนกตามสาขาวิชาและวิชาโท  ข้อมูล ณ วันที่  10  มกราคม 2556    ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักศึกษาเป็นผู้กรอกในระบบ 

ฐานข้อมูลของงานทะเบียน  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ    และขอให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งประธานหลักสูตรชี้แจง 

นักศึกษาในหลกัสูตรให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโท  ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด 
 

5.10   ข้อมูลจํานวนผู้ยืนยันสิทธิเ์ข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์  ประเภทโควตารับตรง  โควตาคนดี  เรียนดี    
ประจําปีการศกึษา 2556 
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  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบข้อมูลจํานวนผูยื้นยันสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์   

ประเภทโควตารับตรง  โควตาคนดี  เรียนดี   ประจําปีการศึกษา 2556  ข้อมูล ณ วันที่  9  มกราคม 2556  ดังนี ้

 
สาขาวิชา ในเขต นอกเขต อีสาน ภาคอื่น เรียนด ี คนด ี รวม 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 6 4 1 1 1 1 14 

การท่องเที่ยว 22 15 5 0 3 1 46 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 15 18 6 0 3 4 46 

ภาษาจีนและการสื่อสาร 22 45 5 3 2 0 77 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 7 13 2 0 2 1 25 

ประวัติศาสตร์ 6 11 4 0 0 1 22 

การพัฒนาสังคม 12 14 2 0 0 0 28 

นิเทศศาสตร์ 22 13 1 1 0 2 39 

รวมทั้งหมด 112 133 26 5 11 10 297 
 
นอกจากนี้มีผู้จองสิทธ์ิเพิ่มเติม แยกตามสาขาวิชา  ดังนี้ 
 

สาขาวิชา ในเขต นอกเขต อีสาน ภาคอื่น เรียนด ี คนด ี รวม 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2           2 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 7 17 3 2     29 

สาขาประวัติศาสตร์   5         5 

รวมยอดผู้จองสิทธ์ิ 9 22 3 2     36 

ผู้จองสิทธ์ิ   หมายถึง  อันดับสํารองที่จองสิทธ์ิไว้  ในกรณทีี่ตัวจริงสละสทิธ์ิ   และสาขาเรียกสํารอง   ผู้จองสิทธ์ิจึงจะ 

สามารถยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.11   การดําเนนิงานของงานกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของงานกิจการนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 
1.  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของคณะศิลปศาสตร์  

           1.1  โครงการคณบดีพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1  จัดในวนัจันทร์ที่  14   มกราคม  2556   เวลา   
16.00 – 17.00  น.  ณ  โรงละคร  คณะศลิปศาสตร ์   โดยคณบดีและทีมผู้บริหาร  รว่มพบปะนักศึกษาชั้นปีที่  1 
คณะศิลปศาสตร์  และร่วมตอบข้อซกัถามประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ  อีกทั้งรองคณบดีฝ่าย 
วิชาการ  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน  การรับเข้า  และตกออก  แก่นักศึกษาด้วย 

    1.2  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม   “ทาน ศีล ภาวนา”   จัดในวันอาทิตย์ที่  13   
มกราคม  2556  ณ  วัดหนองป่าพง   
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    1.3  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  มี  3  โครงการ  ได้แก่ 
-  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพ  จดัในวันเสาร์ที่ 2  กุมภาพันธ์ 2556  

ณ ดอกจาน 4  
-  การเลือกต้ังสโมสรนักศึกษา  จัดในวันพฤหัสบดีที่  14  กุมภาพันธ์  2556  
-  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  จัดในวันศกุร์ที่  23  กุมภาพันธ์  2556 

1.4  กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดระหว่างวันที่  28  มกราคม  
- 1  กุมภาพันธ์  2556   ณ  คณะศิลปศาสตร์ 

      1.5  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือสิ่งแวดล้อม  ชุมนุมรักษ์ท้องถิน่ “การเรียนรู้และอนุรักษ์มรดก 
ท้องถิ่น” จัดในวันที่  9 - 10  กุมภาพันธ์  2556  ณ   อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  ทั้งนี้  ที่ประชุมเสนอว่าควรมีการ 
เปลี่ยนสถานทีใ่นการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

2.  การติดตามแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต  ประจําปีการศึกษา 2554  เนื่องจากมีการ 

เลื่อนการพระราชทานปริญญาบัตร  จากวันที่  25  ธันวาคม  2555  เป็นวันที่  3  เมษายน  2556  ดังนั้น  งานกิจการ 

นักศึกษาจึงจะดําเนินการติดตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต   โดยจะส่งทั้งจดหมายไปยังผู้ใช้บัณฑิต  ตลอดจนจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส ์และโทรศัพทส์อบถาม เพื่อให้ได้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของบัณฑิต 

ที่สําเร็จการศึกษา 
3. ข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ปีการศึกษา  2554  ซึ่งนักศึกษาศลิปศาสตร์สําเรจ็การศึกษา 

ทั้งสิ้น  295  คน  และนักศกึษาได้เข้าไปตอบข้อมูลในระบบของ สกอ. จํานวน  265  คน  จําแนกขอ้มูลดังนี้  บัณฑิตมี 

งานทํา  75.10 %   บัณฑิตยังไม่มีงานทําและยังไม่ศึกษาต่อ  20.75 %  และกําลังศึกษาต่อ  4.15 % 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 5.12   การเข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออกและ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  ได้เข้าร่วมอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารนานาชาติ 

ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เมือ่วันที่ 8 - 11  มกราคม  2556   ซึ่งมผีู้เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนมาก  และส่วนใหญ่เป็น 

การเข้าร่วมประชุมในนามหนว่ยงาน  ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่มอบหมายให้ผู้บริหารเข้ารว่มอบรม  ดังนั้น  จึงฝากเสนอว่า 

หากมีการจัดอบรมในลักษณะดังกล่าวอีก  คณะควรส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรมด้วย 
  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1   การเสนอชื่อกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดบัมหาวิทยาลยั 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   หารือที่ประชุมว่าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย   

ได้ให้คณะแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อเป็นกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับมหาวิทยาลัย   
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ดังนั้น  คณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะศิลปศาสตร์   จึงขอเสนอชื่อ  นายจักรพันธ์  แสงทอง    และนางธิราพร   

ศรีบุญยงค์  เปน็กรรมการ 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

6.2  หารือการเบิกคา่เบี้ยประชุมสาํหรบัคณะกรรมการประจาํคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย ์

   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเบิกค่าเบี้ยประชุมสําหรับ 

คณะกรรมการประจําคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์  ว่าสามารถเบิกได้หรือไม่ 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ตรวจสอบว่าสามารถเบิกค่าเบี้ยประชุม 

ให้แก่คณะกรรมการประจําคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์  ได้หรือไม่  หากสามารถเบิกได้เห็นชอบให้เบิกค่าเบี้ย 

ประชุม  ใหแ้ก่บุคคลดังกล่าว 

 
เลิกประชุมเวลา    14.30  น. 
 
 
 

  


