
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  3 / 2556 

วันศุกร์ที่  15  มีนาคม   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.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

6.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

8.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

11. นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       กรรมการ 

12. นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายพุทธราช  มาสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

3.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 

4.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

5.  นางนุชนารถ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 

6.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

7.  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  กรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์  ประเภทคณาจารย์ประจํา 

 ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ารองศาสตราจารย์พจน์   ไชยเสนา  ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ 

ประจําคณะศิลปศาสตร์   ประเภทคณาจารย์ประจํา  แทนนายจักเรศ  อิฐรัตน์   ซึ่งได้ขอลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่ 

วันที่  1  มีนาคม  2556   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ 

  ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะจะมีการปรับปรุงโรงอาหารคณะ  โดยโครงการจัดต้ัง 

สํานักบริหารทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์  จะเป็นผู้รับผิดชอบ  นั้น  จะมีการเปิดประมูลการปรับปรงุภายในเดือน 

เมษายน  2556  และคาดว่าจะดําเนินการเสร็จในเดือนมถิุนายน  2556   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3 โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการเดนิทางไปเจรจาความร่วมมือ ณ ประเทศเวียดนาม ประจาํป ี

งบประมาณ  2556 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อ 

ดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม 

นักศึกษาและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556    จึงได้แจ้งให้คณะที่สนใจจะ 

เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ    และประชาสัมพันธ์หลกัสูตร  ณ  ประเทศเวียดนาม  ส่งโครงการ 

จํานวน  1  โครงการ   ในวงเงินไม่เกิน  100,000  บาท    ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษจะเป็นผู้ 

ดําเนินการเขียนโครงการดังกล่าวเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4 แจ้งข้อมูลการได้รับทุนวิจัยจากภายนอก 

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการได้รับทุนวิจัยจากภายนอกว่าหากอาจารย์ 

ท่านใดได้รับทุนวิจัยขอให้แจง้คณะทราบด้วย  โดยขอให้หวัหน้าสาขาวิชาแจ้งให้อาจารย์ในสาขาวิชาทราบด้วย  ทั้งนี้   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก จํานวน  2  โครงการ  ได้แก่  
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1. โครงการสํารวจเบื้องต้นเพื่อพัฒนาขุดโครงการวิจัย “การย้ือแย่งที่ดิน”พ้ืนที่ชายแดนอีสานภายใต้ 

บริบทการข้ามชาติและบทเรียนเชิงนโยบาย   ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา  3  เดือน   ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 

2556  ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  งบประมาณ  114,000  บาท   

2. ทุน The Sumitomo Foundation  ช่ือโครงการ  “The Japanese Donor in Frontiers of  

Thailland in the Context of Mekong Connectivity : A case of the second Mekong international Bridge  

between  Mukdahan  Province  of  Thailand  and  Savannakhet  Province of Lao PDR” เป็นเวลา  1  ปี   

จํานวนเงิน  7,000  ดอลลาร์สหรัฐ   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  2 / 2556    

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

2 / 2556 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การดําเนนิงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะควรมีการแต่งต้ังคณะทํางานเกี่ยวกับ 

การดําเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โดยให้สโมสรนักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ     

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

3.2  นักเรียนทุนอาเซียน ประจาํปีงบประมาณ  2556   

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่านักเรียนทุนอาเซียน ประจําปี 

การศึกษา  2556  จํานวน  7  คน  ได้เดินทางถึงประเทศเวียดนามแล้ว  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2556 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  ประกาศมหาวิทยาลัย   เรื่อง   คุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงคด้์านคณุธรรม    จริยธรรมของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 

คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2556  ได้เห็นชอบให้กําหนดคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรมของ 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2555  จาํนวน  3  ข้อ  ได้แก่  รู้จักกาลเทศะ   มีระเบยีบวินัย  และมี 

จิตอาสาและมจีิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม  นั้น  ขอเสนอวา่ในปีการศึกษา  2555  ขอให้คณะกําหนดเพียง  2  ข้อ  คือ 

รู้จักกาลเทศะและมีระเบียบวินัย ซึ่งสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 
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ประสงค์  ซึ่งงานกิจการนักศึกษาอยู่ระหว่างดําเนินการ   ส่วนการมีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม นั้น  ขอให้ 

กําหนดใช้ในปีการศึกษา  2556  เนื่องจากการวัดตัวบ่งชี้พฤติกรรมยังไม่ชัดเจน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 

3.4  การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพนูความรูท้างวชิาการ 

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าขอเลื่อนการพิจารณาการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ทางวิชาการ  เป็นการประชุมวาระพิเศษ  ในวันที่  4  เมษายน  2556  เวลา  09.00  น.  เนื่องจากรอข้อมูล 

จากแต่ละสาขาวิชา  เพื่อให้บุคลากรในสาขาส่งแผนการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

3.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทนุส่งเสริมและพัฒนาการผลติบัณฑิต  คณะ 

ศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2555 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ ์

การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2555    ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่ 
เกี่ยวข้อง   ผู้แทนคณาจารย์   จํานวน  1  คน  ตัวแทนจากสาขาวิชา ๆ ละ  1  คน   และนักวิชาการเงินและบัญชี   
จํานวน  1  คน   ทั้งนี้  ขอให้สาขาวิชาแจ้งรายชื่อตัวแทนสาขาวิชา    ได้ที่รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน 
เลขานุการ  ภายในวันที่  22  มีนาคม  2556  เพื่อจัดทําคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หัวหน้าสาขาวิชาทาบทามอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อเป็น 
กรรมการ สาขาวิชาละ 1 คน 

 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การเปน็เจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Asian Conference on Arts and Cultures 
2013 

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ   เรื่อง   The  
Asian  Conference  on  Arts  and  Cultures  2013   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  13-14  มิถุนายน  2556   ณ   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ศลิปะ  และภูมิปัญญาตะวนัออก 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ    และให้เจ้าหน้าที่วิจัยของคณะ   ประสานไปยัง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดประชุมและค่าใช้จ่าย 
 

4.2  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา  ของ 

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  คณะศลิปศาสตร์  จํานวน  2 คน  ได้แก่  นางสาวจิราลักษณ์  พัฒนโพธิ์   และ 

นางสาวศริญญา  มะอาจเลิศ   ขอเทียบโอนรายวิชาพลวัตสังคมไทย  จํานวน  3  หน่วยกิต   ทั้งนี้  งานวิชาการได้ 

ตรวจสอบแล้วว่าสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
   

4.3  การพิจารณารา่งประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง  แนวทางการดาํเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  คณะศลิปศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง  แนวทางการ 

ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  คณะศิลปศาสตร์   ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลจาก 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ สกอ. ประกอบการจัดทําร่างประกาศดังกล่าวแล้ว  หากได้รับการเห็นชอบจะ 

ประชาสัมพันธ์ในเวบ็ไซต์คณะ  และสําเนาให้หัวหน้าสาขาวิชาทุกท่านต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา 

คณะ   
 

4.4  คณะบริหารศาสตรข์อจัดการเรียนการสอนรายวชิาภาษาอังกฤษสําหรบัหลักสูตรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขา 

วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีคณะบริหารศาสตร์ขอจัดการเรียนการสอน 

รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  จํานวน  2   

รายวิชา  ได้แก่  รายวิชา  1421 108  Intensive English  ในภาคการศึกษา  1/2556  และ  รายวิชา  1421  109  English   

for  Academic  purposes  ในภาคการศึกษา  2/2556  หรอืจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   

  ทั้งนี้  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ได้พิจารณาแล้วว่าจะให้คณะบริหารศาสตร์สอนรายวิชา   

1421 108  Intensive English  ในภาคการศึกษา  1/2556 ส่วนภาคการศึกษา  2/2556  คณะจะเป็นผู้สอนเอง 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์  จัดการเรยีนการสอนเฉพาะภาค 

การศึกษา  1/2556  ส่วนในภาคการศึกษา  2/2556  คณะศิลปศาสตร์จะเป็นผู้รับผดิชอบจัดการเรียนการสอนเอง 

 
4.5  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา  ของนายสังคม  ศรมีหันต์    

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาซึ่งนักศึกษามีความประสงค์ขอเทียบ 

โอนรายวิชาจากหลักสูตรปี  2548  มาเป็นรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงปี 2552  เพื่อให้สอดคลอ้งไปกับการดําเนินการ 

และการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง  ทั้งนี้  ได้หารอืกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว  โดยใหดํ้าเนินการตาม 

ขั้นตอน  ดังนี้  นักศึกษาเป็นต้นเรื่อง  เสนอผ่านสาขาวิชา  คณะ   มหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ   

ตามลําดับ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.6  การพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจในการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์  
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

คอมพิวเตอร์   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ    และให้ปรับภาษาในบางข้อตามที่คณะกรรมการประจํา 

คณะเสนอ 
      

4.7  การขอเปิดรายวิชาประจําภาคการเรยีน 1/2556 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอเปิดรายวิชาที่ทําการเรียนการสอน  ประจําภาคการศึกษา 1/2556  ดังนี้  ภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐาน 2  ภาษาไทยกับการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษสําหรับสาขามนุษยศาสตร์  กฎหมายกับสังคม  กฎหมายธุรกิจ  และ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 

  ในการนี้   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ให้ข้อมลูว่าการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ 

จัดการเรยีนการสอนยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร  อีกทั้ง หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งว่าอาจารย์ของวิทยาเขต 

มุกดาหาร  เป็นผู้สอนในรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์  แต่เมื่อมีการอนุมัติเกรด  ต้องให้อาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์   

เป็นผู้ลงลายมอืชื่อรับรองเกรด   

      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

  1.  ประธาน  จะหารือกับผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร   ในประเด็นการจัด 

โครงสร้างการเรียนการสอน  การจ่ายค่าตอบแทน  รวมถึงระบบการจัดการด้านต่าง ๆ 

  2.  ประธาน  จะหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อในการรับรองเกรด
   

4.8  การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา   จํานวน  2 คน  ได้แก่  นางชุติมา  อาจอินทร์  และนางสาวเสาวภา  อุทุม  หลักสูตรศิลปศาสตรมหา 

บัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.9  การขออนุมัติเบิกจ่ายคา่เบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   ประเภทคณาจารย์ประจํา 

   ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเบิกค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์    

ประเภทคณาจารย์ประจํา   ซึง่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ 1/2556   ได้มมีติเห็นชอบให้เบิก 

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์    ประเภทคณาจารย์ประจํา  จาํนวน 2  คน  ได้หากมีระเบียบ 

รองรับการเบิกจ่ายดังกล่าว   และจากการตรวจสอบทราบว่า   คณะสามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง     
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ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 21  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2553  และประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง กําหนดรายชื่อ 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มสีิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน     และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน  

และเป็นรายครั้ง   สําหรับกรรมการ อนุกรรมการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  ตามมาตรา 5 และมาตรา 6(1) 

โดยมีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย   ดังนี้  1. หนังสือเชิญประชุม  2. ลายมือชื่อคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

3. หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น   และ 4. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้เบิกเบี้ยประชุม   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เบิกค่าเบี้ยประชุม   ใหแ้ก่กรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ประเภทคณาจารย์ประจํา  จาํนวน  2  คน  เดือนละ  1  ครั้ง  ในอัตราครั้งละ  300  บาท/คน  โดยให้เบิกจ่ายค่าเบี้ย 

ประชุม ฯ  ได้ต้ังแต่การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 3 /2556  เป็นต้นไป  

 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1 หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทาํสัญญาจา้งพนักงานมหาวทิยาลัย และการประเมนิผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญา 

จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2556   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ประกาศหลักเกณฑ์  วิธีการจัดทําสัญญา 

จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   และการประเมินผลการปฏบัิติงาน  เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556   

ซึ่งประกาศ ณ วันที่  13  กุมภาพันธ์  2556 ทั้งนี้  ได้สําเนาให้กับหัวหน้าสาขาวิชาทุกท่านและประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 

คณะแล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2  ผลการสอบสมัภาษณ์โควตารับตรง คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศกึษา  2556 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบผลการสอบสมัภาษณ์โควตารับตรง   คณะศลิปศาสตร์  

ประจําปีการศึกษา  2556  รายละเอียดดังนี้ 
 

สาขาวิชา แผนรับ จํานวนผูส้มัคร รับ ยืนยันสิทธิ ์
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 30 219 49 38 
การท่องเที่ยว 10 51 15 11 
การพัฒนาสังคม 30 75 41 19 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 10 62 11 7 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 25 62 28 22 
นิเทศศาสตร ์ 20 36 17 9 

  ทั้งนี้  จะทราบจํานวนนักศึกษาที่แน่นอนภายในสิ้นเดือนมีนาคม  2556 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.3  เกณฑ์การคัดเลือกนักศกึษา ประจําปกีารศึกษา 2557  คณะศิลปศาสตร ์

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557   

คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  กรณี  ดังนี้ 

1. รับตรงตามพื้นที่บริการ พ้ืนทีอี่สาน และพื้นที่ภาคอ่ืน 

2. โควตาทุนช้างเผือก 

3. ชายแดนภาคใต้ 

ซึ่งงานวิชาการจะสําเนารายละเอียดให้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  รายชื่อและจํานวนผูส้มัครเขา้ศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  ภาคการศึกษา  1/2556   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สํานักงานอธิการบดี   

ได้แจ้งรายชื่อและจํานวนผู้สมคัรเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศิลปศาสตร์   ประจําภาคการศึกษา  1/2556   

จํานวน  22  คน  โดยแยกเป็นสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  จํานวน  21 คน และสาขานวัตกรรม 

ท่องเที่ยว  จํานวน  1 คน   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

5.5  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ม.อบ. ครัง้ที ่2/2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ม.อบ. ครัง้ 

ที่  2/2556  ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  เห็นควรให ้

คณะดําเนินการ  ดังนี้   ระดับปริญญาโท  อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบ ฯ โดยผา่นความ 

เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้ว  คณะจึงเสนอรายชื่อคณะกรรมการ ฯ ให้สาํนักบริหาร 

บัณฑิตศึกษาทําคําสั่งหรือประกาศ ฯ ต่อไป   

2. แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ  เห็นควรให้หลักสูตรที่ยังไม่กําหนด 

เกณฑ์การผ่านภาษาอังกฤษไว้ในเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  กําหนดให้เป็นเงื่อนไขการสําเร็จการ 

ศึกษา   ส่วนระดับปริญญาเอกและหลักสตูรปริญญาโทที่กําหนดเกณฑ์การผ่านภาษาอังกฤษแล้ว   ให้นักศึกษาใหม่ 

ทุกคนในปีการศึกษา  2556    ที่ไม่มผีลทดสอบทางสถาบันภาษาหรือมีแต่ไม่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไข    ต้องเข้าทดสอบ 

ภาษาองักฤษ  (UBU-Test)  ในภาคเรียนแรกของการศึกษา 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.6 กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่   

2/2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที ่ 2/2556  ในวันที ่ 14  มิถุนายน  2556  ซึ่งหากคณะจะส่งเอกสาร 

เกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดหลักสูตร  การปรบัปรุงหลักสูตร  การเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มใีนหลักสูตร  และการปิดหลักสูตร 

ขอให้เพิ่มการตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาและรูปแบบของแบบฟอร์มให้ถูกต้อง    โดยเสนอผ่านหลักสูตร   ผูช่้วย 

คณบดีฝ่ายหลกัสูตร    และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ตามลําดับ     โดยให้ส่งเอกสารภายในวันที่  27  มีนาคม  2556 

ทั้งนี้  งานวิชาการจะส่งหนังสือแจ้งให้ประธานหลักสูตรทกุท่านทราบต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7   การแจ้งกําหนดการใหเ้กรด N  และขั้นตอนการขอแก้ไขเกรด N  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบการแจ้งกําหนดการให้เกรด N  และขั้นตอนการขอแก้ไข 

เกรด N  ซึ่งหากอาจารย์ให้เกรด N  แก่นักศกึษา  จะถือเปน็ความบกพร่องของอาจารย์  ทั้งนี้  งานวิชาการได้สําเนา 

แจ้งประธานหลักสูตร  หัวหน้าสาขาวิชา  และนําลงเว็บไซต์คณะเรียบรอ้ยแล้ว 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.8  ผลประเมินโครงการอบรมการวัดผลประเมินผล ประจําปีการศกึษา  2555  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบผลประเมินโครงการอบรมการวัดผลประเมินผล ประจําปี 

การศึกษา  2555  ว่าระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไป  ควรตรวจสอบวันจัดงานไม่ให้ตรงกับการจัดกิจกรรมอืน่ 

ของคณะ  ควรจัดอบรมในช่วงปิดภาคเรียน  เป็นต้น    และมีข้อสังเกตว่าอาจารย์ที่บรรจุใหม่ไมค่่อยเข้ารับการอบรม   

แม้ว่าจะออกหนังสือเชิญเป็นรายบุคคลแล้วก็ตาม   

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9  การขอเปิดกลุ่มการเรียนสาํหรับนักศึกษาโครงการผลติบัณฑิต หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด  

แผนฝึกงานดา้นการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะบริหารศาสตร์ขอเปิดกลุ่มการเรียนสําหรับนักศึกษา 

โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด  แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก  จํานวน 

50  คน ดังนี ้

  1. ภาคการศึกษา 1/2556  ขอเปิดกลุ่มลงทะเบียนเรยีน  รายวิชาภาษาไทยกับการสื่อสาร  และกลุม่ 

วิชาพลศึกษา    
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  2.  ภาคการศกึษา 2/2556  ขอเปิดกลุ่มลงทะเบียนเรียน  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  และกลุ่ม 

วิชามนุษยศาสตร์ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.10  การประชาสัมพนัธ์และแจ้งผลการดําเนนิงานของงานกิจการนกัศึกษาคณะศลิปศาสตร ์

   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบการประชาสัมพันธ์และแจ้งผลการดําเนินงาน 

ของงานกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์ ดังนี้ 

1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา 2554  จะจัดขึ้นใน 

วันที่  3  เมษายน  2556  โดยจะมีพิธีซ้อมรบั  ในวันที ่ 31 มีนาคม  2556  ถึงวันที่  1  เมษายน  2556  โดยจะมีการ 

ซอ้มใหญ่ในวันที่  1  เมษายน  2556   ดังนั้น  จึงขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมถ่ายรูปกับบัณฑิต  เวลา  06.00 น.  ณ   

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7   รอบพระชนมพรรษา   โดยขอให้แต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง  ทั้งนี้   นางสาวโสภิดา  

พิมประภา  ผูป้ระสานงานฝ่ายบัณฑิตศึกษาจะขอรายชื่ออาจารย์อีกครั้ง 

2. ฝ่ายทุนและสวัสดิการได้ดําเนินการมอบทุนการศึกษาทั้งภายในคณะและทุนอาจารย์  ในวันที่ 7  

กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมาเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว  

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพ  จัดในวันเสาร์ที่  2  กุมภาพันธ์  2556  ณ  

ห้องประชุมดอกจาน 4  โดยได้ลงนามในสัญญาความร่วมมอืเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพศึกษาระดับนิสิตนักศึกษา 6  

หน่วยงานดังนี้ คือ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   สโมสรนกัศึกษาคณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี   สโมสรนักศึกษาคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   สโมสรนักศึกษาคณะ 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    สโมสรนักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุบลราชธานี  และสโมสรนิสติคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดยร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการแลกเปลี่ยนให้ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา   ใน 

ระดับนิสิตนักศึกษา  ตลอดจนส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของนิสิตนักศึกษา ระหว่างสถาบัน โดยกิจกรรมที ่

จะดําเนินการร่วมกันจะเป็นในเรื่องของการรณรงค์จราจร (ขับขี่ปลอดภัย) ช่ือโครงการศิลปศาสตร์ร่วมใจขับขี่ปลอดภัย   

จะจัดขึ้นในวันที่  9  เมษายน  2556  โดยจะมีการจัดสอบใบขับขี่รถยนตแ์ละรถจักรยานยนต์ในวันดังกล่าว 

4. การเลือกต้ังสโมสรนักศึกษา จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่  14  กุมภาพันธ์ 2556  ผลคือ ทมีหมายเลข  1 

กลุ่มพรรคเพื่อนักศึกษา  นายกสโมสรนักศกึษา  คือ  นายบรรลือ  เทียมทัศน์  นักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคม 

5.  โครงการปจัฉิมนิเทศนักศกึษา จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 และจะจัดงานอําลาดอกจาน 

ช่อที่ 13 ในช่วงเย็น  บริเวณลานจอดรถ  ตึก ILC  โดยสโมสรนักศึกษา 

6. โครงการจัดต้ังชุมนุมดอกจานสัมพันธ์ (ศษิย์เก่า) คณะศลิปศาสตร์  ได้ดําเนินการประชุมเมื่อวันที่  

13 กุมภาพันธ์  2556  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังชุมนุมดอกจานสัมพันธ์ (ศิษย์เก่า)อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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7.  โครงการ Kid-Zone  ดําเนินการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น  แล้วเสร็จ  

8. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ทาน ศีล ภาวนา”  จัดเมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2556   

9. โครงการจัดทําเว็บไซต์งานกิจการนักศึกษา  โดยมีนางสาวสวนันท์  สุวรรณราช  เป็นหัวหน้า 

โครงการได้ดําเนินการเรียบร้อยเสร็จ  เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลขา่วสารแก่นักศกึษา 

       10. โครงการปรับเว็บไซต์ดอกจานสัมพันธ์ (ศิษย์เก่า) ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  เพื่ออํานวยความ 

สะดวกในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ศิษย์เก่า 

11. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ  TOEIC  จากเดิมวันที่  16-17  มีนาคม   

2556  เลื่อนเป็นวันที่  6 - 7  เมษายน  2556   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

5.11  ความก้าวหน้าในการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 7 ยุทธศาสตร ์

   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    แจ้งที่ประชุมทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามนโยบาย 

รัฐบาลด้านการศึกษา  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย 

2. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

3. ปฏิรูปครู  โดยยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 

4. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ให้สอดคลอ้งกับตลาดแรงงาน 

5. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ 

7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.12  รายงานการผลิตเอกสารภายในคณะศลิปศาสตร์ ประจําเดือนกุมภาพันธ์  2556   

   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ   แจ้งทีป่ระชุมทราบรายงานการผลิตเอกสารภายใน 

คณะศิลปศาสตร์ ประจําเดือนกุมภาพันธ์  2556  โดยมีจํานวนพิมพ์เอกสารทั้งหมด  179 เรื่อง  ต้นฉบับที่ส่งพิมพ์ทั้งหมด 

3,873  หน้า  จํานวนที่พิมพ์สําเนาทั้งหมด  31,762  หน้า   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   

   - 
 
เลิกประชุมเวลา    17.45  น.         


