
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  4 / 2556 

วันอังคารที่  30  เมษายน  2556  เวลา  14.30  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

3.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

4.  นางสาววนัสนันทน์  สุกทน   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก  กรรมการ 

5.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

6.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

7.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

8.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       กรรมการ 

9.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      ลาพักผ่อน 

2.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         ไปราชการ 

3.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   ติดราชการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นายพุทธราช  มาสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

2.  นางสาวพัชรี  ธานี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    14.30  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมโครงการพัฒนากําลงัคนดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   ในฐานะสถาบนั 

ต้นสังกัด 

   ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนากําลังคนด้าน 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ในฐานะสถาบันต้นสังกัด   ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 

เพื่อให้พิจารณาจัดสรรนักเรียนทุนประเภทบุคคลทั่วไป    มาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ตําแหน่งอาจารย์    

ในสาขาวิชาต่อไปนี้  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   สาขาวิชานครศึกษา  เน้นกลุ่มผู้มรีายได้น้อย 

และคนชายขอบ   สาขาวิชาโลกาภิวัตน์และนโยบายสังคม  และสาขาวิชาสังคมวิทยาความเสี่ยง  ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่  

เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์  และ  สกอ. สามารถจัดสรรให้กับคณะได ้ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  เอกสารประกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเกี่ยวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยใช้เอกสารประกอบการขอตําแหน่ง  ดังนี้   

1. เรียบเรียงตํารา  ผลงานวิจัย  ผลงานรับใช้สงัคม  และงานสร้างสรรค ์

2. งานแต่งเรียบเรียง หรือตํารา 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  3 / 2556 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 3/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

3 / 2556 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ 2 / 2556 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ 2/2556   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ  2 / 2556 
 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ 3 / 2556 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ 3/2556   
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   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ  3 / 2556 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การเปน็เจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Asian Conference on Arts and Cultures 
2013 

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่   
3/2556  ได้มมีติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการนานาชาติ   เรื่อง   The  
Asian  Conference  on  Arts  and  Cultures  2013   ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  13-14  มิถุนายน  2556   ณ   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  นั้น  และเจ้าหน้าที่วิจัยของคณะ   ได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว  ทราบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพร่วมดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2  การรับรองเกรดวิชาพลศึกษา ของวทิยาเขตมุกดาหาร 

  หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่ากรณีรายวิชาพลศึกษาของคณะศิลปศาสตร์   

ซึ่งอาจารย์ของวิทยาเขตมุกดาหารเป็นผู้สอน  นั้น  เมื่อมกีารอนุมัติเกรดจะต้องให้อาจารย์ผู้สอนของคณะศิลปศาสตร์   

เป็นผู้รับรองเกรด  นั้น  จึงเสนอให้คณะประสานข้อมูลไปยังวิทยาเขตมุกดาหาร   เพื่อหารือระบบและขั้นตอนการ 

พิจารณาตัดเกรดที่เหมาะสม  ของวิทยาเขตมุกดาหารด้วย 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้คณะทาํหนังสือถึงวิทยาเขตมุกดาหาร   

 

3.3  การประชาสัมพันธ์และแจ้งผลการดาํเนนิงานของงานกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานกิจการนักศึกษากําหนดจัดกิจกรรม 

การรณรงค์จราจร (ขับขี่ปลอดภัย)  ช่ือโครงการศิลปศาสตร์ร่วมใจขับขี่ปลอดภัย  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  9  เมษายน   

2556  โดยจะมีการจัดสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  นั้น  ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งจังหวัดติด 

ภารกิจในวันดังกล่าว  ดังนั้น  จึงขอเลื่อนการจัดโครงการเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม  2556  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  การพิจารณาอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม เพื่อเขา้รับการพจิารณาเป็น 

ตัวแทนรับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  รางวัลสรา้งเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจําป ี พ.ศ. 2556 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วาระพิเศษ   

3/2556  มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร    และนายเมธี  แก่นสาร์   เพื่อเข้ารับการพิจารณา 

เป็นตัวแทนรับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคณุธรรม  ประจาํปี  พ.ศ. 2556  นั้น  คณะจึงได้ 

แจ้งให้อาจารย์ทั้งสองคนกรอกประวัติและผลงาน  ต่อมานายเมธี  แก่นสาร์   ขอสละสทิธ์ิ   ดังนั้น  คณะจึงเสนอชื่อ 

นางสาวปรียาภรณ์  เจรญิบุตร  ไปยังมหาวิทยาลัย 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  นางสาวชิดหทัย ปุยะติ  ขอรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
2013 

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอรับงบประมาณสนับสนุนในการนําเสนอผลงานวิชาการใน 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ของนางสาวชิดหทัย  ปุยะติ  จํานวน  30,000  บาท   ซึ่งได้รับเชิญให้ไปนําเสนอ 

บทความวิจัยเรื่อง  “The reflection of modestness in Chinese and Thai proverbs”  ในการประชุมวิขาการ 

ระดับนานาชาติของสมาคมการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก  ครั้งที ่5  ณ  สถาบันเอเชียศึกษา  The  

University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย  ระหวา่งวันที่  24 - 25  สิงหาคม  2556 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   โดยเป็นไปตามประกาศคณะศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม  อบรม  สมัมนา  และนําเสนอ 

ผลงานวิชาการ  ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน  2552 
 

4.2  ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์มชฌ  สอดส่องกฤษ  ขอหารือการใช้งบประมาณการนําเสนอผลงานตามสิทธิ ์   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้ช่วยศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ซึ่งได้รับเชิญให้ไปนําเสนอ 

บทความวิจัยเรื่อง “การใช้คาํศัพท์ร่วมเชื้อสายจีน-ไทยสอนภาษาจีนให้กับผู้เรียนชาวไทย”  ในการประชุมวิขาการ 

ระดับนานาชาติของสมาคมการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก  ครั้งที ่5 ณ  สถาบันเอเชียศึกษา  The  

University  of  Melbourne  ประเทศออสเตรเลีย   ระหว่างวันที่  24 - 25  สิงหาคม  2556  โดยงานวิจัยนี้เป็น 

ผลงานวิจัยตามแผนงานประกันคุณภาพเร่งด่วนของคณะ  และคณะมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดําเนินโครงการ 

ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งได้ขอใช้งบประมาณการนําเสนอผลงานในต่างประเทศตามสิทธ์ิ  จากคณะจํานวน  30,000  

บาท  ส่วนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศและเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศส่วนหนึ่ง  ได้ขอรับการสนับสนุนจาก 

กองวิจัยมหาวิทยาลัย  รวมจาํนวน  40,000  บาท  แต่เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ   ได้ใช ้

งบประมาณของมหาวิทยาลัยไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว   จึงไม่ได้รับการสนับสนุนในปีนี้    เนือ่งจากกองวิจัยจะให้งบประมาณ 

สนับสนุนปีเว้นปี  ดังนั้น  จึงขอหารือการใช้งบประมาณการนําเสนอผลงานตามสิทธ์ิในประเทศ  10,000 บาท  และ 

งบประมาณการอบรมสัมมนาตามสิทธ์ิ  7,000  บาท  มาเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ และเบี้ยเลี้ยง 

ในต่างประเทศ   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   โดยเป็นไปตามประกาศคณะศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม  อบรม  สมัมนา  และนําเสนอ 

ผลงานวิชาการ  ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน  2552 
 

4.3  การเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูท้รงคณุวุฒิ  
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ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ง 

คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระในวันที่  14  สิงหาคม  2556   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 

1. ศ.นพ.วราวุธ  สุมาวงศ์ 

2. รศ.คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบญุ 

3. รศ.อดุลย์  อภินันทร์ 

4. นางอรวรรณ  ชยางกูร 

5. นายโสภณ  สภุาพงศ์ 

6. ศ.ละออศรี  เสนาะเมือง 

7. ดร.ธเนศ  วีระศิริ 

8. นายขจร  จิตสขุุมมงคล 

9. นายนิกร  วีสเพ็ญ 

10. นายสนธิ  คชรตัน์ 
11. รศ.ดร.วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ 
 

4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์    ขอยื่นผลงานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ     

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสังคมวิทยา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการยื่นผลงานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง 

วิชาการ  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสังคมวิทยา  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์    

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 

4.5  ขอความอนุเคราะห์สง่รายชื่อผู้แทนคณะเปน็คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ     

รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาการส่งรายชื่อผู้แทนคณะเป็นคณะกรรมการประจาํ 

สํานักวิทยบริการ  ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบันสิ้นสุดวาระในวันที่  31  มนีาคม  2556   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอชื่อจากคณะกรรมการศูนย ์

การเรียนแบบพึ่งตนเอง  1  คน  เพื่อเป็นกรรมการประจาํสํานักวิทยบริการ 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1 ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขการให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ลาหยุด 

ราชการเพื่อประโยชนท์างราชการ  พ.ศ. 2556   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ 

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ  พ.ศ. 2556   โดยให้สถาบัน 
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อุดมศึกษาวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ข้าราชการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงาน 

ตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  หลักเกณฑ์  วิธีการในการติดตาม   และรายงานผลการ 

ดําเนินงานวิจัยรวมตลอดทั้งการเผยแพร่งานวิจัยไว้ตามสมควร  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2556 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 

แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2556  ซึ่งม ี

ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  9  มนีาคม  2556  โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

1. กําหนดประเภทผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม  คือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม พร้อมทั้งรายละเอียด 

เกี่ยวกับลักษณะ  รูปแบบการเสนอ  การมีส่วนร่วม แนวทางการประเมิน  คําจํากัดความ ลักษณะการเผยแพร่ และการ 

จําแนกระดับคุณภาพผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ 

2. ยกเลิกแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) และแบบเสนอขอแต่งต้ัง 

บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ   

  ทั้งนี้  ได้สําเนาแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา  และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   

6.1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ขอความอนุเคราะห์เย่ียมชมคณะ   

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ  จาํนวน 70 คน ขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมคณะ  ในวันที่ 9  พฤษภาคม  2556  เวลา  09.00 – 10.00 น. 

โดยขอศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมลูหลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ได้จัดการเรียนการสอน จึงขอเชิญ 

ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมดังกล่าว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และขอให้แจ้งประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรทราบเพื่อ 

จัดเตรียมข้อมูล 
 

6.2  การขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เกี่ยวกับการขออนุมัติ 

สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  จํานวน  3  ราย  ได้แก่  นางสาวพรชนก  

คงสมปราชญ์  นายธิรนันท์  บุ้งทอง  และนายอรรถพล  จติรสม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 



 

 

7 

 

6.3  การขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 เป็นกรณีพิเศษ   

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เกี่ยวกับการขออนุมัติ 

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 เป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่นางสาวอรุณรัตน์  เหมะนัค  นักศกึษาสาขาวิชาภาษาไทยและการ 

สื่อสาร  เนื่องจากในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักศกึษาได้เข้าเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า  ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนใน 

รายวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  ภายหลังสอบเข้ามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีได้  จึงทําการขอเทียบโอนเกรดในรายวิชา 

ที่ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไว้แล้ว   

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

6.4  การขออนุมัติโอนย้ายคณะ และสถาบันการศึกษา   

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เกี่ยวกับการขออนุมัติ 

โอนย้ายคณะ  และสถาบันการศึกษา  ของนกัศึกษาจํานวน  4  คน  ดังนี้   
 

           ช่ือ - สกุล         สาขาวิชาเดิม          ขอโอนย้ายไป  ผลการเรียนเฉลี่ย 

1. น.ส.จุฑามาศ  วิชัย ภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ภาษาเกาหลี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ       2.42 

2. น.ส.ศุภานุกูล  บุญล้ํา นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

ม.อุบล 

       1.7 

3. น.ส.สกุลรัตน์  ดีวงศ์ ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบล       2.83 

4. น.ส.มุทิตา  รินทระ การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบล       1.81 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

6.5  การขออนุมัติจัดกิจกรรมพัฒนาองคก์รคณะศิลปศาสตร์  ประจําปี  พ.ศ. 2556     

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรคณะศิลปศาสตร์   

ประจําปี  พ.ศ. 2556  เรื่อง  “สื่อสาร  ประสานพลัง  ชาวดอกจาน”  งบประมาณ  375,800  บาท  โดยจะแบ่งเป็น  

2 ช่วง  ดังนี้  ช่วงที่ 1 สัมมนานอกสถานที่  ณ  จังหวัดระยอง  ระหว่างวันที่ 18-20  พฤษภาคม  2556  และข่วงที่ 2 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในสถานที่ หัวข้อ “สือ่สาร เพื่อประสานพลัง” ณ คณะศิลปศาสตร์  วันที่  15  มิถุนายน  2556 

   ในการนี้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ได้เสนอให้เพิ่มเติมหลักการและเหตุผลของ 

การจัดกิจกรรม  ให้มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย    

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

6.6  การตรวจประเมินประกันคณุภาพภายนอก รอบ 3 จาก สมศ. 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชมุทราบว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับการตรวจ 

ประเมินประกันคุณภาพภายนอก รอบ 3 จาก สมศ. ระหว่างวันที่  7-10  พฤษภาคม  2556  โดยคณะกรรมการ 
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ตรวจประเมินจะมาเยี่ยมชมคณะ  ในวันที่  8  พฤษภาคม  2556  ดังนั้น  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับคณะกรรมการ   

ต้ังแต่เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

6.7 การตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน จาก  สกอ. 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชมุทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ได้กําหนดวัน 

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา  2555  ระหว่างวันที่  21-22  มถิุนายน  2556   

ดังนั้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน  งานประกันคุณภาพคณะ จึงขอให้แต่ละสาขาวิชา 

ส่งข้อมูลให้งานประกันคุณภาพ  ดังนี้ 

1. งานวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก  โครงการวิชาการ  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

ที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลให้คณะทราบ 

2. รางวัลที่ได้รับต่าง ๆ  

ทั้งนี้  เป็นงานวิจัยหรือรางวัลที่ได้รับ  ระหว่างวันที่ 1 มิถนุายน  2555  - 31  พฤษภาคม  2556 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   ให้งานประกันคุณภาพคณะทําหนังสือถึงบุคลากรทุกคน 
   

พร้อมแนบแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลงานวิจัย และรางวัล 
 

6.8  การดําเนนิงานของงานกิจการนักศึกษา คณะศลิปศาสตร์   

   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของงานกิจการนักศึกษา  

คณะศิลปศาสตร์  ดังนี้  
   1. โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  
      1.1  โครงการจัดบริการให้ศิษย์เก่า “อบรมภาษาอังกฤษให้ศิษย์เก่าเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับ 
การสอบ TOEIC”  ในวันที่  6 - 7  พฤษภาคม  2556 

 1.2  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามบัณฑิตที่พึงประสงค์   อยูใ่นระหว่างสรุปผล 
   2. ประชาสัมพันธ์โครงการในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556 
       2.1  โครงการปฎิบัติธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจ  จะจัดขึ้นในวันที่  14-17 พฤษภาคม 2556 
                2.2  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556  จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2556  
       2.3  โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา  ประจําปีการศึกษา  2556  จะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 
2556 
                2.4 โครงการรับน้องเข้าหอพักและต้อนรับนักศึกษาใหม่/เดินเท้าไปวัดหนองป่าพง จะจัดขึ้นใน
วันที่  20-22  พฤษภาคม  2556  / 1  มิถุนายน  2556 
                2.5  โครงการพีน่้องสานสัมพันธ์และแต่งแต้มดอกจาน  2556   จะจัดขึ้นในวันที่  3 - 7 มิถุนายน  
2556 
            2.6 โครงการวันไหว้ครู  จะจัดขึ้นในวันที่  13  มิถุนายน  2556 
       2.7 โครงการรักษ์บ้านศิลปศาสตร์ (Big Cleaning Day)  ในช่วงกรกฎาคม  2556      
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    3. การเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพภายใน (สกอ) ในส่วนของงานกิจการนักศึกษา
ของปีการศึกษา  2555  (องค์ประกอบที่ 2.8 ,3.1, 3.2)  อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐาน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

6.9  การดําเนนิงานของงานอาคารสถานที ่คณะศิลปศาสตร ์

   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคาร 

สถานที่  เกี่ยวกับการดําเนินงานของงานอาคารสถานที่ คณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  ได้ประสานกับนายสุชินต์  ดรุณพันธ์  ซึ่งเป็นเจ้าของรถไถที่จอด 

อยู่บริเวณลานจอดรถ  อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ให้ช่วยเคลื่อนย้ายรถไถดังกล่าวไปไว้บริเวณอื่นแล้ว 

   2.  งานอาคารจะมีการปรับปรุงห้องประชุมดอกจาน 7  ให้เป็นห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา    17.00  น. 
 
 

 
          


