
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  2 / 2556 

วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์   2556  เวลา  09.00  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.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  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 

10.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ลากิจ 

2.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    ผู้แทนคณาจารย์         ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นางสาวพัชรี  ธานี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา 

3.  นายพุทธราช  มาสงค ์   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

4.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

5.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 

6.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

7.  นางฐติินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัย  เรื่อง  มอบหมายภาระหนา้ที่และมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขต 
มุกดาหาร  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบด ี

 ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ออกคําสัง่มอบหมายภาระหน้าที่และ 

มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ซึ่งหน้าที่หลักมีดังนี ้

1. ควบคุมดูแลการบริหารและการดําเนินงานทั่วไปของหน่วยการเรียนการสอน ณ จังหวดัมุกดาหาร 

และโครงการจดัต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร  ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ควบคุมดูแลการบริหารงานวิชาการของโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร   

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย  มีมติเห็นชอบให้ 

จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ต้ังแต่วันที ่ 1  มกราคม  2555  ส่วนการปรับค่าจ้างตาม 

อัตราเงินเดือนใหม่นั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยยังไม่มีข้อสรุป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3 การแต่งตั้งผู้ชว่ยคณบดฝี่ายอาคารสถานที ่ คณะศลิปศาสตร ์
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้แต่งต้ังนายสรพจน์  เสวนคุณากร  อาจารย์ประจําสาขาวิชา 

มนุษยศาสตร์  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556  เป็นต้นไป   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4 การแต่งตั้งรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสาํนักงานเลขานุการ  คณะศลิปศาสตร ์
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าได้แต่งต้ังนายสิริชัย  ภิบาลวงศ์  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ดํารง 

ตําแหน่งรักษาการในตําแหนง่หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  คณะศิลปศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  11  กุมภาพันธ์  2556   

เนื่องจากนางนีลนารา  ศรสีําราญ  ขอลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว 
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.5  นายจักเรศ  อิฐรัตน์  ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการประจาํคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่านายจักเรศ  อิฐรัตน์  ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการประจํา 

คณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์  ต้ังแต่วันที่  1  มีนาคม  2556  ดังนั้น  คณะศิลปศาสตร์  จึงกําหนดให้มีการเสนอชื่อ 

บุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจําคณะ   ประเภทผู้แทนคณาจารย์    ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2556    ต้ังแต่เวลา   

09.00 – 15.30  น.  ณ  สํานักงานเลขานุการ  คณะศลิปศาสตร์   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  1 / 2556 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  1/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

1 / 2556 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  ความคบืหน้าในการปรบัเปลี่ยนเลขานุการสาขาวิชา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากนางนีลนารา  ศรสีําราญ    รักษาการใน 

ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  คณะศิลปศาสตร์  ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง  ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2556   

ดังนั้น  การวิเคราะห์งานและปรับเปลี่ยนภาระงานภายในสํานักงานเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง   จึงยัง 

ไม่ได้ดําเนินการ  ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนภาระงานแล้ว  จะมกีารหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในสํานักงานเพื่อทําหน้าที่เป็น 

เลขานุการสาขาวิชาต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  ประจําปี  พ.ศ. 2555  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับ 

มหาวิทยาลัย  โดยมีการสัมภาษณ์บุคลากรเพิ่มเติม   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  การร่างหลักสูตรวชิาโทศิลปะการแสดง 
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรวิชาโทศิลปะการแสดง 



 

 

4 

ว่าสามารถจะดําเนินการเปิดหลักสูตร ฯ  ในปีการศึกษา  2556  ทันหรอืไม่   ทั้งนี้  นายสรพจน์  เสวนคุณากร ในฐานะ  

ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง  แจ้งว่าอยู่ระหว่างดําเนินการซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดหลักสูตรวิชาโทได้ทันตาม 

กําหนด 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  การจัดหลักสูตรทียั่งไม่มีสังกัดเพื่อบรรจุในโครงสร้างสาขาวิชาของคณะศลิปศาสตร์  
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  

1/2556  มีมติเห็นชอบให้หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และหลักสูตร 

วิชาโทอินโดจีนศึกษา  สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก และเห็นชอบให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา  สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์  นั้น  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา  เสนอว่าหลักสูตรดังกล่าวไม่ควรสังกัดสาขาวิชาใด   

ซึ่งคณะจะหารือแนวทางดําเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.5  การขอปรับงบประมาณภายในวงเงนิและขยายเวลาโครงการหนังสือพิมพ์ดอกจานรายสามเดือน     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์    

ครั้งที่  1/2556  มีมติเกี่ยวกับการขยายเวลาโครงการหนังสือพิมพ์ดอกจานรายสามเดือน  ดังนี้   

1. อนุมัติค่าจ้างเหมาพิมพ์ฉบับที่ 4 

2. อนุมัติให้ดําเนินการผลิตฉบับที่ 5 โดยให้แลว้เสร็จ ภายในเดือนมกราคม  2556  

3. ขอให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม  2556  เท่านั้น 

ซึ่งปรากฏว่ายังไม่ได้มีการผลติฉบับที่ 5 ใหแ้ล้วเสร็จ  ภายในเดือนมกราคม  2556  ตามที่กําหนด   

ดังนั้น  จึงขอหารือที่ประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ติดตามข้อมูลจาก  นายธีระพล  อันมัย   

ผู้รับผิดชอบโครงการหนังสือพิมพ์ดอกจานรายสามเดือน  ว่าได้ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใด    และใหน้ําเสนอต่อคณะ 

กรรมการประจําคณะพิจารณาในคราวต่อไป 
 

3.6  ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิชาการได้นําประกาศนโยบายเกี่ยวกับการเรียน 

การสอน  และประกาศเกี่ยวกับงานวิชาการต่าง ๆ  ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแลว้  คงเหลือเพียงประกาศการขอ 

เปิด - ปิดหลักสูตร เท่านั้น  เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในการจดัทํา  เพื่อไม่ให้ขัดกับระเบียบของมหาวิทยาลัย  

ส่วนการรวบรวมประกาศหรือจัดทําเป็นคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ  นั้น  งานวิชาการจะดําเนินการต่อไป 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.7  ข้อมูลนักศึกษากลุ่มเสี่ยงจากผลการเรียน (GPAX < 2.00) 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวสุรัชดา  คนึงเพียร   

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  จัดสอนพิเศษเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ  ใหแ้ก่นักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพื่อ 

ช่วยให้นักศึกษากลุ่มเสี่ยงมีจํานวนลดลง   ซึง่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการสอนเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐาน 1  (FE I)   ดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.8  ขออนุมัติโครงการวเิคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนนุ สํานักงานเลขานุการ  คณะศิลปศาสตร ์
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าสํานักงานเลขานุการได้เสนอให้คณะวิเคราะห์ภาระงาน 

ของบุคลากรให้ตรงตามสายงานและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของเจ้าหน้าที่แต่ละคนก่อน   แล้วจงึดําเนินการวิเคราะห์ 

งานในภาพรวมอีกครั้ง  ดังนั้น  โครงการวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนนุ   สํานักงานเลขานุการ  จึงต้อง 

ชะลอไว้ก่อน 

      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
   

3.9  การขอปรับอัตราค่าจา้งเหมารักษาความสะอาด 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลยัได้มีหนังสือ 

แจ้งมายังคณะในกรณีที่ไม่สามารถปรับอัตราค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดให้ห้างหุ้นส่วนจํากัด  อุบลคลีนนิ่ง  เซอร์วิส  

เพิ่มขึ้นเดือนละ  11,004  บาท  ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม  -  30  กันยายน  2556   จาํนวน  9  เดือน  ได้นั้น  ได้แจ้ง 

บริษัทรับทราบแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.10  การขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 
ประธาน    แจ้งที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ได้มีมติเห็นชอบการ 

ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศกึษาหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว   ประกอบด้วย  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลกัสูตรหน่วยกิตละ  1,500  บาท  และค่าธรรมเนียมพิเศษภาคการศึกษาละ  10,000 บาท   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   และขอให้หลักสูตรการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบณัฑิต  คณะ 
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ศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2555 

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุน 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2555   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ ฯ  ประกอบด้วยบุคคล  ต่อไปนี ้

1. ทีมบริหารที่เกีย่วข้อง  ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย   

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที ่

2. ผู้แทนคณาจารย์  จํานวน  1  คน 

3. ตัวแทนจากสาขาวิชา ๆ ละ 1 คน 

4. นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  คน 

โดยมีหน้าที่  กําหนดนโยบาย แผน และติดตามการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 

คณะศิลปศาสตร์  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศ 
 

4.2  การพิจารณา (ร่าง)  เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์  ฉบับปรับปรุง  กุมภาพันธ์ 
2556  และเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนนุ  คณะศิลปศาสตร์  ฉบับปรับปรุง  กุมภาพันธ์  2556    

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) เกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  

ฉบับปรับปรุง  กุมภาพันธ์   2556    และเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายสนับสนุน  คณะศิลปศาสตร์  ฉบับปรับปรุง   

กุมภาพันธ์  2556  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม    

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. เชิญประชุมบุคลากรสายวิชาการ  ร่วมพิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ  คณะ 

ศิลปศาสตร์  ฉบับปรับปรุง  กุมภาพันธ์   2556  (รอบสุดท้าย)  ในวันที่  6  มีนาคม  2556  เวลา  13.30 น. ณ  หอ้ง 

ประชุมดอกจาน  4  และขอให้งานบุคคล  แนบแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้อในเกณฑ์การประเมิน 

  2.  การประเมนิบุคลากรสายสนับสนุน  องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ขอให้มีการ 

กําหนดช่วงการให้คะแนนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น    เพื่อนําไปใช้ในรอบการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง   ครั้งที่  2  

ประจําปีงบประมาณ  2556 

  ส่วนการพัฒนาการในการทํางาน  10  คะแนน  ซึ่งผู้บรหิารเป็นผู้ประเมิน นั้น  จะมีวิธีการดังนี้ 

1. ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องให้คะแนน และพิจารณาร่วมกับทีมบริหารอีกครั้ง   

2. นําคะแนนแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบพร้อมแจ้งเหตุผล  ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถให้ข้อมูล 

เพิ่มเติมได้ 
 

4.3  การพิจารณาขัน้ตอนการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการสรรหาหัวหนา้สาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันตก  รายละเอียด ดังนี้ 



 

 

7 

 
ลําดับ การดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที ่ 1 
-  เพื่อพิจารณากําหนดการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ 

ศุกร์ที่ 15  ก.พ.  2556 

2 ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอชื่อ  และรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเสนอ
ช่ือ   พร้อมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ทราบ 
ทั่วกัน    (ก่อนการเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า  7  วัน) 

อังคารที่ 19  ก.พ.  2556 

3 ผู้มีสิทธ์ิเสนอชือ่รับและหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ สํานักงานเลชานุการ
คณะ 

พุธที่  27 ก.พ.  2556 
09.00 – 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที ่ 2  
- เปิดกล่องเสนอชื่อและรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ   
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติและดําเนินการ

ทาบทาม  ทั้งนี้  หากมผีู้ตอบรับมากกว่า  1  ราย  จะเชิญ
ผู้ตอบรับมาสัมภาษณ์ 

พุธที่  27 ก.พ.  2556 
15.40 – 16.30 น. 

5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการทาบทาม ภายใน   
พฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 2556

6 เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหา ฯ  ไปยังมหาวิทยาลัย ศุกร์ที่  1 มี.ค.  2556 
 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ   
 

4.4  การพิจารณาแนวทางปฏิบัติการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    ซึ่งรัฐบาลได้กําหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ    และมอบหมายให ้

กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  เชน่ การส่งเสริม  สนับสนุนจัด 

กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา  เป็นต้น  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชมุ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประสานกับงานกิจการ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อขอทราบแนวนโยบายต่อไป 
 

4.5  การแยกกลุ่มตามเหตุจาํเปน็ในการขอลงทะเบียนหลังกําหนด  ภาคการศึกษาที ่ 2/2555     
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานทะเบียนมหาวิทยาลัย  ได้พิจารณาแยกกลุ่มตาม 

เหตุจําเป็นในการขอลงทะเบียนหลังกําหนด ภาคการศึกษาที่  2/2555  เป็น 2  กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มที่มีเหตุจําเป็นจากระบบงานทะเบียน ฯ / คณะ / หลักสูตร 

2. กลุ่มที่มีเหตุจําเป็นจากตัวนักศึกษาเอง / ไมร่ะบุเหตุจําเป็น / ไม่มีเหตจุําเป็น 

นักศึกษากลุ่มที่ 1  สามารถชําระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนที่เพิ่มโดยไม่เสียค่าปรับ  ส่วนนักศึกษา 
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กลุ่มที ่2 ต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนในส่วนที่เพิ่มพร้อมค่าปรับจ่ายเงินช้า ถึงวันที่  23 พฤศจิกายน  2555  (250 บาท) 

ที่กองคลังภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2556  มิฉะนั้นจะเสยีค่าปรับจ่ายเงินช้าตามปกติ  

  ดังนั้น   ขอใหห้ัวหน้าสาขาวิชาแจ้งอาจารย์ในสาขาวิชาทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนหลังกําหนด 

ว่านักศึกษาจะต้องมีเหตุสุดวิสัยเท่านั้น จึงจะไม่เสียค่าปรับ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.6  การขออนุมัติปิดหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพฒันา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย   ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปิด 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา โดยมีนักศึกษาที่ตกค้าง จํานวน  11  คน   

แบ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเอกการพัฒนาสังคม  จํานวน  7  คน  และนกัศึกษาสาขาวิชาเอกภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา   

จํานวน 4  คน  สาขาสังคมศาสตร์จะดําเนินการให้สําเร็จการศึกษาให้ทนัภายในปีการศึกษา 2558 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.7  การขออนุมัติเทียบรายวิชา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา  ดังนี้ 

1. คณะนิติศาสตร์  ขอเทียบรายวิชาต่างสถาบัน  โดยขอเทียบรายวิชา SO 103  สังคมวิทยาและ 

มานุษวิทยาเบื้องต้น ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  กับรายวิชา 1441 150  มนุษย์กับการจัดระเบียบทางสังคม ของ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเป็นวิชาเลือกเสรี  สําหรบันักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

  2.  การเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ.2552  กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2547  ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 

และกลุ่มวิชาเอกเลือก 

  ทั้งนี้  ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เทียบรายวิชาได้ทั้งสองกรณี 
   

4.8  การขออนุมัติปรับแผนรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมภูมิภาคลุม่
น้ําโขง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนรบันักศึกษาในหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  เนือ่งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 (สกอ.)  มีภาระตรวจสอบและการรับรองหลักสูตรเป็นจํานวนมาก  จึงทาํให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รอการรับรอง 

หลักสูตรดังกลา่วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  10  เดือน  และต้องปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิมปีการศึกษา  2555 

และได้มีการกาํหนดให้การเปิดหลักสูตรใหม่ทุกหลักสูตร  ต้องผ่านการเห็นชอบจาก สกอ.  ก่อนจึงจะสามารถเปิดรับ 
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นักศึกษาได้  ดังนั้น  เพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้  จึงขออนุมัติปรับแผนการรับนกัศึกษาหลักสตูร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  หลักสูตรใหม่ 2555   จากเดิมเป็นภาคการศึกษา 

1/2556   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.9  การพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒคิณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณา 

กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและรายวิชา  ก่อนเสนอสภา 

มหาวิทยาลัยอนุมัติ  ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระในวันที่  31  มนีาคม  2556  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงขอให้ 

คณะพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  เพิ่มเติมอีก  3  คน  ดังนี้ 

  1.  ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว 

  2.  รองศาสตราจารย์สมพงศ์  วิทยศักด์ิพันธ์ 

  3.  รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ 
 

4.10  การขออนุมัติรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติรับรองการสําเร็จการศึกษาของ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   จํานวน  3  คน  ดังนี้  นายสุวิทย์  ติคํา    และนางอาภารัตน์  ภานุสถติ     หลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสือ่สาร  และนายชนัญญู  บูรณ์เจริญ   หลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.11    การขออนุมัติใช้ห้อง ILC 207 เปน็ศนูย์ปฏิบัติการท่องเที่ยวจาํลอง   
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้ห้อง ILC 207  

เป็นศูนย์ปฏิบัติการท่องเที่ยวจําลอง  ของหลักสูตรการทอ่งเที่ยว   ซึ่งเดิมหลักสูตร ฯ   ได้เปิดให้บรกิารศูนย์ปฏิบัติการ 

ท่องเที่ยวจําลอง    เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทํางานทัวร์  เช่น  การจัดทํารายการนําเที่ยว  การสํารองที่พัก   

ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษาในการออกทัวร์      โดยเปิดสํานักงานอยู่ที่อาคารเทพรัตนสิริปภา  

แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนที่ค่อนข้างสูง  ดังนั้น  จึงขออนุมัติใช้ห้อง ILC 207  เป็นศูนย์ปฏิบัติการท่องเที่ยว 

จําลอง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้นางสาวพัชรี  ธานี   ผูร้ับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการท่องเที่ยวจําลอง   

ดําเนินการตรวจสอบว่าสามารถใช้พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว  เป็นศูนยป์ฏิบัติการท่องเที่ยวจําลองได้ 
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หรือไม่ 
      

4.12    การขออนุมัติเปลี่ยนพรมห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยว 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนพรม 

ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยว   อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม   ช้ัน  2  เนื่องจากพรมชํารุดและมีอายุการใช้งาน 

มานานหลายปี  ประกอบกับมีฝุ่นจํานวนมาก 

      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  โดยประสานกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 
   

4.13  การพิจารณาค่าใช้จ่ายรายเดือนครอูาสาสมัครชาวจีนเพิ่มเติม 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายรายเดือนครู 

อาสาสมัครชาวจีนเพิ่มเติม  ซึ่งสํานัก Hanban  แจ้งให้คณะสมทบค่าใช้จ่ายรายเดือน  ใหแ้ก่ครูอาสาสมัครชาวจีน 

เพิ่มเติม  จากเดิมเดือนละ  10,000  บาท  เป็นเดือนละ  12,000  บาท 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.14  ผลการคัดเลือกนักเรยีนทุนอาเซียน ประจาํปีงบประมาณ  2556  และการพิจารณางบประมาณสนบัสนุน
เพิ่มเติม 

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบผลการคัดเลือกนักเรียนทุน 

อาเซียน ประจําปีการศึกษา  2556  จํานวน  7  คน  ดังนี้  1.  นายเกียรติศักด์ิ   พิริยะวัฒน์วงศ์   2.  นางสาวทศพร    

โล่เงิน   3.  นางสาวชวิรกาญจน์   โนใหม ่ 4.  นางสาวกุหลาบเพชร  สมตน   5.  นายจตุพร   ศิริชาติ    6.  นางสาว 

ยุภาพร  ชายแก้ว  และ  7.  นายพงษ์ทวี  บุญทน  ซึ่งในปีงบประมาณ  2555  คณะได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษา 

คนละ  5,000 บาท  จํานวน  5  คน  เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนที่ค่อนข้างสูง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  25,000   

บาท  ดังนั้น  จึงขอหารือว่าในปีงบประมาณ  2556  คณะจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ  5,000  บาท  เช่นเดิมหรอืไม่ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งนักศึกษาทราบ 

ว่าในปีงบประมาณ  2556  นักศึกษามีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนลดลง  เนื่องจากนักศึกษาเรียนวิชาเดียวกัน 

ทั้งหมด  ดังนั้น  จึงทําให้รายจ่ายของนักศึกษาน้อยกว่าในปีงบประมาณ  2555  คณะจึงไม่สนับสนนุค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม    
 

4.15  ประกาศมหาวิทยาลยั   เรื่อง   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคณุธรรม    จริยธรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัย   เรื่อง  คุณลักษณะ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา  2555  ดังนี้ 

1. รู้จักกาลเทศะ 



 

 

11 

2. มีระเบียบวินัย 

3. มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม 

ซึ่งเดิมคณะได้กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาคณะศลิป 

ศาสตร์  จํานวน  2  ข้อ  คือ  รู้จักกาลเทศะ  และมีระเบียบวินัย   ดังนั้น  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะจะเพิ่ม 

คุณลักษณะ ฯ การมีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม  เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้กําหนดคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม   

จริยธรรมของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย 
 

4.16  ขอหารอืแนวทางการประหยัดพลงังานไฟฟ้า ของคณะศลิปศาสตร์   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่   หารือแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  ของคณะศิลปศาสตร ์  

เนื่องจากเดิมมหาวิทยาลัยมีการวัดค่าการใช้กระแสไฟฟ้าจากมิเตอร์  แต่ปัจจุบันวัดค่าการใช้เป็นค่า  FT  จึงทําให้ค่า 

กระแสไฟฟ้าของคณะสูงขึ้นมาก  รวมทั้งคณะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าของอาคารเรียนรวม เนื่องจากมีการใช้ห้องเรียนดังกล่าว 

รายละเอียดดังนี้ 
 

ค่าไฟฟ้า  (บาท) เดือน 

คณะศิลปศาสตร์ อาคารเรียนรวม 

พฤศจิกายน  2555 224,850.92 145,438.80 

ธันวาคม  2555 155,903.62 145,438.80 
   

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1.  ขอให้ประธานหารือกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เกี่ยวกับการคํานวณค่ากระแสไฟฟ้า 

ของแต่ละคณะ   

  2.  ขอให้ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้บุคลากรช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า  โดยการติดประกาศ  

หรือลงเว็บไซต์   

3.  ขอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนานและ 

ควรเปลี่ยนเครื่องใหม่  เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า 
 

4.17  การพิจารณาสถานะการเงนิคณะศลิปศาสตร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  ไตรมาสที่ 1 
  ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาสถานะการเงินคณะศิลปศาสตร์   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  

ไตรมาสที่ 1  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการประจําคณะนําเอกสารกลับไปศึกษาเพื่อ 

นํามาพิจารณาร่วมกันในการประชุมคราวต่อไป 
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4.18  A program on cross-border field-based learning in the Mekong Region 
  ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะจะมีการจัดโครงการ  A  program  on  cross-border  

field – based  learning in the Mekong Region  ซึง่เป็นโครงการที่เสนอให้นักศกึษาต่างชาติเข้ามาศึกษาชุมชน   

โดยคณะเป็นผู้ดําเนินการเก็บเงินค่าใช้จ่าย  และนํารายได้เข้าคณะ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดโครงการ 
 

4.19  การรับโอนข้าราชการแทนตําแหนง่ที่ว่าง 
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่นางสาวไพรชล  อินทนูจิต   อาจารย์สาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันตก  ได้ขอลาออกจากราชการ  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2555  นั้น  จงึทําให้ตําแหน่งที่ว่างสามารถรับ 

โอนข้าราชการได้  ซึ่งสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกจะขออนุมัติเปิดรับโอนข้าราชการ  โดยจะพิจารณาจากผู้ที ่

ช่วยราชการที่คณะศิลปศาสตร์ก่อน 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

4.20  การขอความอนเุคราะห์ศึกษาและเก็บข้อมูลในการทําปริญญานิพนธ ์
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ศึกษาและเก็บข้อมูลในการ 

ทําปริญญานิพนธ์  ซึ่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน  2  คน   ได้จัดทําโครงงาน 

เรื่อง  “การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  ดังนั้น  จึงขอเก็บข้อมูลสถิติการเบิกใช้กระดาษ   

A4 80g  ในปีการศึกษา  2553  และ  2554  ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  09.00 – 16.00 น.  

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูล 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  ความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับกระทรวง 
ศึกษาธิการ   
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา 

มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  กับสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   และประสานการเสริมสร้างทัศนคติคา่ความนิยมความซื่อสัตย์สุจรติ  ให้หน่วยงาน 

และบุคลากรในสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ   และยกระดับให้กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด  ปราศจากการทุจริต 

ทุกรูปแบบ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2  แนวนโยบายการบริหารจัดการเงนิรายไดข้องสถาบันอดุมศึกษา   
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจ้งแนว 
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นโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้ 

1. เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้    ต่อกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลังแล้ว  ควรรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวต่อกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงาน 

ต้นสังกัดด้วย 

  2.  สถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการด้านการบริหารจัดการเงินรายได้   ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

หลักเกณฑ์  กฎ  ระเบียบ ขอ้บังคับ  และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด   

3.  ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ  สถาบันอุดมศกึษาควรดําเนินการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว  และควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันโดยด่วน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

5.3  ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าจังหวัดอุบลราชธานี  ได้แจ้งเรื่องการขับเคลื่อนการบังคับ 

ใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551   เพื่อเป็นการดําเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของ 

กระทรวงมหาดไทย  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  การใชผ้ลการพจิารณาผลงานทางวชิาการเดิมในการเสนอขอกาํหนดตาํแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารยค์รั้งใหม่ 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตอบข้อหารือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดมธานี  กรณใีช้ผลการพิจารณาผลงานเดิมตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง 

บุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  มาใช้ในการขอกําหนดตําแหน่ง ผศ. ครั้งใหม ่ตาม 

ประกาศฯ  (ฉบับที่ 6)  ว่าไมส่ามารถนําผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมมาใช้ได้  เนื่องจากจะต้องพิจารณาผลงาน 

นั้นใหม่อีกครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ 3 องค์ประกอบ  ได้แก่  1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  2. มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ 

3. สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5  สรุปคําถามโครงการ “คณบดพีบปะนักศึกษา ชัน้ปีที่ 1”   
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบสรุปคําถามโครงการ “คณบดีพบปะนักศึกษา ช้ันปีที่  1”  ซึ่งงานกิจการ 

นักศึกษาคณะ  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  14  มกราคม  2556  ณ  โรงละครคณะ   ซึ่งประเด็นคําถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับงาน 

วิชาการ  และงานอาคารสถานที่   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
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5.6 การรางานผลการช่วยงานของนักศึกษาฝกึงาน 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้รับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุบลราชธานี  มาช่วยงานบริการคอมพิวเตอร์  ต้ังแต่วันที่  5  พฤศจิกายน  2555  ถึงวันที่  11  กุมภาพันธ์   

2556  นั้น  นักศึกษาสามารถช่วยงานด้านบริการคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  ดังนี้ 

  1.  ช่วยตรวจสอบ ซ่อมบํารงุเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติ ฯ  ห้องเรียนต่าง ๆ  และห้อง SAC  
จํานวน  80  เครื่อง 

  2.  ดําเนินการลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริจาคไปยังโรงเรียนต่าง ๆ 
จํานวน  40  เครื่อง 

  3.  งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  เปลี่ยนหมึก  ซ่อมบํารุงเบื้องต้น  ฯลฯ 

  จากการช่วยงานของนักศึกษาฝึกงาน  ทําใหน้ักวิชาการคอมพิวเตอร์  มีเวลาในการพัฒนาระบบ 

สารสนเทศอยา่งเต็มที่ 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7 นักศึกษาได้รบัรางวลัชนะเลิศในการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบว่านายธนาวุฒิ  ภักดียา  นักศึกษา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ช้ันปีที่  3   ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษระดับ 

นานาชาติที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.8 การส่งเกรดชา้ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าต่อไปหากอาจารย์ส่งเกรดช้าในรายวิชาใด  ในระบบ  

Reg.  จะปรากฏเป็น N  ซี่งจะถือเป็นความบกพร่องของอาจารย์ 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9 การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าในการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่  นั้น  ขอให้อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาและประธานหลักสูตร  ช่วยตรวจสอบรูปแบบการขอเปิดรายวิชาหรือการเขียนบรรณานุกรมให ้

ละเอียด  ก่อนส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.10  สรุปจํานวนผูส้มัครสอบสัมภาษณ์โควตารับตรง รอบ 2  ประจาํปีการศึกษา  2556 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบจํานวนผู้สมัครสอบสัมภาษณโ์ควตารับตรง  รอบ  2   
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ประจําปีการศึกษา  2556   มีดังนี้ 
 

สาขาวิชา แผนรับ จํานวนผูส้มัคร เรียกสัมภาษณ์ 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 30 219 154 

การท่องเที่ยว 10 51 30 

การพัฒนาสังคม 30 75 75 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 10 62 50 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 25 62 62 

นิเทศศาสตร ์ 20 36 36 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
5.11  การจัดโครงการสบืสานงานบุญ  ฮีต 12 : บุญผะเหวด 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม  ประจําปีงบประมาณ  2556  จากมหาวิทยาลัยเป็นจํานวน  8  หมื่นบาท  นั้น   คณะจะจัดโครงการ 

สืบสานงานบุญ  ฮีต 12 : บุญผะเหวด   ระหว่างวันที่  23 - 24  มีนาคม  2556  ณ  วัดป่าบ้านศรีไค  อ.วารินชาํราบ   

จ.อุบลราชธานี   จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญชวนทุกท่านร่วมทําบุญดังกลา่ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.12  การประชุมเวทีวิจัยศิลปศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดการประชุมเวทีวิจัยศิลปศาสตร์  ระหว่างวันที่   

21-22 กุมภาพันธ์  2556  โดยจะมผีู้ได้รับทุนวิจัยของคณะ  ระหว่างปีงบประมาณ  2552 – 2555  ทีท่ํางานวิจัยเสร็จ 

เรียบร้อยแล้วนําเสนองานวิจัย   ร่วมกับหลักสูตรที่มีนกัศึกษาที่ทําการค้นคว้าอิสระ (IS)  คือ  หลกัสูตรภาษาอังกฤษ 

และการสื่อสาร  การท่องเทีย่ว  และการพฒันาสังคม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
   - 
 
เลิกประชุมเวลา    14.10  น. 
 
 
 

          


