
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  6 / 2556 

วันศุกร์ที่  14  มิถุนายน  2556  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

6.  นางสาวรุจวิรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้แทนสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

7.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       ผู้แทนสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

8.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ลากิจ 

2.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 

3.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
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1.1  การเตรียมงานของคณะทํางานกลุ่มรบันักศึกษาตา่งชาต ิ
  ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อรับนักศึกษาต่างชาติเข้า
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในปีการศึกษา  2557  โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

  1.  ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ รองรับการรับนักศึกษาต่างชาติ
ตลอดจนการดูแลนักศึกษาต่างชาติที่จะรับเข้าศึกษาเสนอคณะทํางานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางเพิ่มเติม 

  2. ศึกษารูปแบบการดําเนินงานโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการกํากับ
ดูแบนักศึกษาต่างชาติ  ส่วนคณะ/หลักสูตรรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน 

  3.  วิเคราะห์และจัดทําหลักสตูรที่รองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ในต่างประเทศ อาทิ ร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรอืหน่วยงานต่างประเทศ ในการจัดทําหลักสตูรความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต 

  4. การเตรียมความพร้อมวิธีการคัดเลือกสําหรับขยายกลุ่มเป้าหมายประเทศอาเซียนในลักษณะความ
ร่วมมือ/หากลุม่เป้าหมายใหม่  

มตทิี่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  ข้อมูลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทาํบณัฑิตประจําปีการศึกษา  2554 
  ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบข้อมูลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําบัณฑิตประจําปี 

การศึกษา 2554  ข้อมลู ณ วันที่  25  เมษายน  2556   
 

คณะ ร้อยละการได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ 

เทียบกับจํานวนที่สําเร็จการศึกษา  

1. วิทยาศาสตร์ 79.63 

2. วิศวกรรมศาสตร์ 76.55 

3. เกษตรศาสตร์ 68.39 

4. เภสัชศาสตร์ 98.99 

5. บริหารศาสตร์ 69.42 

6. ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 60.71 

7. ศิลปศาสตร์ 71.43 

8. นิติศาสตร ์ 94.74 

9. รัฐศาสตร ์ 56.21 

10. วิทยาเขตมุกดาหาร 100 

11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 74.13 

 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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1.3  กําหนดการตรวจประเมินประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา  2555 
ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจําปีการศึกษา  2555  ระหว่างวันที่  20 - 21  มิถุนายน  2556   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
1.4  การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  กับโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี  

ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง  (MOU)  กับโรงพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้ดําเนินการฝึกงาน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.5  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงนิเดือนขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2556   

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556  ซึ่ง 

มหาวิทยาลัยจะมีการเลื่อนเงินเดือนให้กับผู้ลาศึกษาตอ่ในสาขาวิชาขาดแคลน ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการหาข้อมูลแนวทาง 

การพิจารณาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  5/2556 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  5/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

5 / 2556 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  โครงการจัดอบรมบรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกับประชาคมอาเซียน  ประจําปีงบประมาณ  2556 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย 

ให้คณะดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ประจําปีงบประมาณ  2556   

นั้น  คณะจะเชิญ  ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ   มาบรรยายในหัวข้อปัญหาความขัดแย้งไทย – กัมพูชา  กับการ 

ระงับข้อพิพาทโดยอาเซียน   ในวันที่  19  มถิุนายน  2556  เวลา  09.00 – 11.00 น.  ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การรายงานผลการตอบรับยนืยันยอดลูกหนีเ้งินยืมฯ  

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานผลการตอบรับยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืมฯ  รายละเอียด  

ดังนี้ 

1. เอกสารอยู่ระหว่างดําเนินการเบิกจ่าย  44  โครงการ / สญัญายืม 

2. ได้ดําเนินการการส่งใช้เงินยืม ฯ  31  โครงการ / สัญญายืม 

3. ไม่มีการตอบรับเอกสาร  65  โครงการ / สัญญายืม 

ในการนี้  ประธานจึงได้หารือต่อที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการติดตามการยืมเงินประเภทต่าง ๆ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ให้แยกประเภทลูกหนี้  ออกเป็น  3  กลุม่  ดังนี้ 

1.1  กลุ่มยืมเงินไปราชการ  จะต้องส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน  30 วัน  หลังจากยืมเงินเพื่อ 

เดินทางไปราชการ 

     1.2  กลุ่มยืมเงินเพื่อจัดโครงการในหลกัสูตร / รายวิชา  จะต้องส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในภาค 

การศึกษาที่ดําเนินโครงการ 

     1.3  กลุ่มยืมเงินเพื่อจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และวิจัยของคณะ  จะต้องส่งเอกสาร 

เบิกจ่ายภายใน  1 ปี  และขยายต่อได้อีก 1 ปี  ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนและติดตามเป็นระยะ    โดยติดประกาศแจ้งในชื่อ 

โครงการเพื่อติดตามเรื่องการเบิกจ่าย 

2. ให้งานการเงินติดประกาศรายชื่อผู้รับเช็ค 
 

 

4.2  การขอสัง่ซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษา    
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่ม 

วิชาพลศึกษา  ดังนี้ 

รายการ จํานวน ราคา/หน่วย (บาท) รวมราคา (บาท) 
1. ลูกบาสเกตบอล MOLTEN BGL7 20 ลูก 2,500 50,000 

2. ลูกวอลเล่ย์บอล MIKASA MVA 300 10 ลูก 1,300 13,000 

3. กระเป๋าใส่ลกูวอลเล่ย์บอล MIKASA VL6B 3 ใบ 900 2,700 

4. ตาข่ายใส่ลกูบอลหมู่ ขนาดใหญ ่ 2 อัน 150 300 

5. ตาข่ายบาสเกตบอล 4 คู ่ 250  1,000 

6. เสื้อบาสเกตบอล 12 ตัว 299 3,588 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 70,588 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  โดยใช้งบกลางของคณะ  และเหน็ชอบให้รอง 

คณบดีฝ่ายบริหาร มอบให้งานพัสดุสํารวจอุปกรณ์กีฬาที่มอียู่เดิม  และประสานอาจารย์กลุ่มผูส้อนพลศึกษา  เพื่อปรับ 

ลดงบประมาณ หากพบว่ามีอุปกรณ์กีฬาเดิมที่ยังสามารถใช้ได้ 
     

4.3  การพิจารณาขัน้ตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา  
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  สาขาวิชา 

ภาษาและวรรณคดีตะวันออก  และสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ดังนี้ 
 

ลําดับ การดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่  1 

-  เพื่อพิจารณากําหนดการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
ศุกร์ท่ี 14  มิ.ย.  2556 

2 ประกาศคุณสมบติัผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอชื่อ  และรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อ   
พร้อมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ทราบ 
ท่ัวกัน    (ก่อนการเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า  7  วัน) 

อังคารที่ 18  มิ.ย.  2556 

3 ผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อรับและหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ สํานักงานเลชานุการคณะ อังคารที่  25 มิ.ย.  2556 
09.00 – 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่  2  
- เปิดกล่องเสนอชื่อและรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ   
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคณุสมบัติและดําเนินการทาบทาม  

ท้ังนี้  หากมีผู้ตอบรับมากกว่า  1  ราย  จะเชิญผู้ตอบรับมาสัมภาษณ์ 

อังคารที่  25 มิ.ย.  2556 
15.40 – 16.30 น. 

5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการทาบทาม ภายใน   
พฤหัสบดีท่ี 27 มิ.ย. 2556 

6 เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหา ฯ  ไปยังมหาวิทยาลัย ศุกร์ท่ี  28 มิ.ย.  2556 
 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

4.4  ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเองขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเองขออนุมัติซื้อเครื่อง 

คอมพิวเตอร์  จํานวน  5  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  19,940  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  99,700  บาท  เนื่องจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเองมีไม่เพียงพอ  และเครื่องทีใ่ช้ในการสืบค้นข้อมูลมีปัญหาบ่อยครั้ง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ใช้งบประมาณในปี พ.ศ. 2557   
 

4.5  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษาของ 

นักศึกษา  จํานวน  2  คน  ดังนี้ 

1. นายศุภนันท์  แดงอุไร  รหัสประจําตัว 5614404967   นกัศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษามา จํานวน 5 รายวิชา  รวม 15 หน่วยกิต    

2. นายคงปิตินัทช์  ศรีธัญรัตน์ รหัสประจําตัว 5614404967   นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
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สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษามา จํานวน 7 รายวิชา  รวม 19 หน่วยกิต 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.6  การขออนุมัติเทียบรายวิชา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชาของนักศึกษา  จํานวน   

4  คน  ดังนี ้

  1.  นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์   จํานวน 3 คน   ได้แก่   นายวชิรวิทย์  โกสูงเนิน  รหสัประจําตัว 

5217415131   นางสาวสวลี  วงศ์ไชยา  รหัสประจําตัว 5217456525  และนายธนภูมิ  เชื้อโชติ    รหสัประจําตัว  

5217456006  ขออนุมัติเทียบรายวิชา 1421 406  ภาษาอังกฤษสําหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กับ 

รายวิชา 1421 207 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.  นางสาวนุชจรี  ใจหาญ    รหัสประจําตัว 5214401003   นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ขอเทียบรายวิชา 1445 100  พลวัตสังคมไทย   กับรายวิชา 1451 170  พลวัตสังคมไทย   
ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตร / สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว  โดยเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้ไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ 75 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.7  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชานางสาวศศินันท์    

โต๊ะชาลีศรีทิน     รหสัประจาํตัว  5614600141   นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการสอน 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษามา  จํานวน  2  รายวิชา  รวม  6 หน่วยกิต   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.8  การพิจารณารบัรองการสําเร็จการศกึษาของนักศกึษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  จํานวน   

2  คน  ดังนี ้
1.  นางสาวพัณนิดา  วิระสขุ   รหัสประจาํตัว 49140389   นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  เกรดเฉลี่ยสะสม  2.09 
2.  นางสาวพัทธมน  จันทนะชาติ   รหัสประจําตัว 5114440265    นกัศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตร 

บัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสือ่สาร  เกรดเฉลี่ยสะสม  2.11 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

4.9  การดําเนนิงานวารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินงานวารสารศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ซึ่งนายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   บรรณาธิการวารสาร ฯ  ได้หารือแนวทางในการจัดทําวารสารให้มีประสิทธิภาพและ 
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พัฒนายิ่งขึ้น  เพื่อให้วารสารคณะมีความนา่เชื่อถือในฐานข้อมูล TCI  ดังนี้ 

1. ควรเปลี่ยนแนวทางการจัดทําวารสารศิลปศาสตร์  ฉบับพิเศษ  ให้เป็นฉบับปกติ 

2. ควรมีระบบรับ – ส่งบทความ ที่จะตีพิมพ์เป็นแบบออนไลน์ 

3. ควรเปลี่ยนการจัดพิมพ์วารสารแบบเป็นหนังสือ  เป็นวารสารออนไลน์ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและพัฒนา 

วารสารศิลปศาสตร์ฉบับปกติให้ดีย่ิงขึ้น  โดยจะไม่มีการทําฉบับพิเศษแต่ให้จัดทําเป็นวารสารฉบับปกติ  โดยระบุเป็น 

เรื่องเฉพาะ / หัวข้อ  (Theme)  แทนโดยเริ่มฉบับออนไลน์  ในฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  2556  เป็นต้นไป   

ส่วนฉบับพิมพ์นั้น  ให้พิมพ์ตามความต้องการ  (Print on demand)    เพื่อประกอบงานประกันคุณภาพและใช้ใน 

กิจกรรมวิชาการสําคัญ ๆ เทา่นั้น 
 

4.10  การเปน็ภาคีร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดบัชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาฬสนิธุ์  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเป็นภาคีร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ   คณะ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ   เรื่อง  “ชาติพันธ์ุในภาคอีสาน : ประวัติศาสตร์  สังคม    

เศรษฐกิจ  ภาษา  และวัฒนธรรม  สู่อาเซยีน  พ.ศ. 2558”  ในวันที ่ 2  สิงหาคม  2556  ณ  โรงแรมริมปาว  อ.เมอืง   

จ.กาฬสินธ์ุ 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นภาคีร่วมจัดประชุมวิชาการ โดยคณะจะสนับสนุนรถคณะ 

เพื่อการเดินทางให้กับอาจารย์ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสัมมนา   ทั้งนี้   อาจารย์สามารถใช้งบประมาณการ 

ไปราชการ  อบรม  สัมมนา ตามสิทธ์ิ  
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  การติดตามการรับรองคุณวุฒิการศึกษาของหลักสตูรสังกัดคณะศิลปศาสตร ์
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการติดตามการรับรองคุณวุฒิการศึกษาของ 

หลักสูตร  สังกดัคณะศิลปศาสตร์ จํานวน  11 หลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการรับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)  จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสตูรใหม่  2549   

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  หลักสูตรใหม่  2549 

3. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลกัสูตรใหม่  2548   

4. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลกัสูตรใหม ่2555 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2  การเชิญประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้แจ้งเรื่องการเชิญประชุมและอบรมเชิง 

ปฏิบัติการ  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ประจําปี 

2556  ใหแ้ก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  ในหัวข้อ  การสร้างรูปแบบข้อสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และการทวนสอบ 

ผลสมัฤทธ์ิ  ในวันที่ 15-16 มถิุนายน  2556  ณ  ห้องศรีเมอืงใหม่  ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดีหลังใหม ่  

2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ 

แห่งชาติสู่การปฏิบัติ  ในวันที่ 5 กรกฎาคม  2556  ณ  ห้องทุ่งศรีเมือง 2  ช้ัน 3  โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.3  การรายงานความคืบหน้าในการลาเพิ่มพนูความรูท้างวชิาการ  ของนางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร ์
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานความคืบหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้ทาง 
วิชาการ  ของนางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  รอบ 3 เดือน  ครัง้ที่  2  ซึ่งได้ปฏิบัติภาระงานดังนี้ 

1. การวิจัยและเขยีนบทความทางวิชาการร่วมกับศาสตราจารย์ดันแคน  แมคคาโก 
2. การบริการแปลผลงานวิชาการของคณาจารย์ 4  ครั้ง  (มอบหมายผ่านหัวหน้าสาขาวิชา) 
3. ได้ตรวจสอบและปรับคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรภาษาไทย (ปริญญาโท)  จํานวน 5 หน้า 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1  ผลการประชุมสาํนักงานเลขานุการ 
   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ แจ้งที่ประชุมทราบผลการประชุมสํานักงานเลขานุการ 

ดังนี้   
  1.  แผนพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน  ภาคเรียนที่  1/2556 
      -  เดือนมิถนุายน  2556  รองคณบดีฝ่ายบริหาร, หน.สนง. และหน.งานร่วมพิจารณาแนวทางการ
พัฒนา ระบบสํานักงานเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนชั้นเลิศ 
      - เดือนกรกฎาคม  2556  อบรมการจัดทํา KPI 
      - เดือนสิงหาคม  2556  ประชุมกับรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง,ร่วมพิจารณาให้ความเหน็และเสนอแนะ 
      - เดือนกันยายน  2556  ทดลองใช้ KPI รายบุคคล 
                   - เดือนตุลาคม  2556  เริ่มจัดเก็บข้อมูล  KPI  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเมษายน 
2557  
   2.  การเพิ่มกลุ่มงานและตําแหน่งหัวหน้างาน  โดยแบ่งโครงสร้างของสํานักงานเลขานุการ  และ 
หัวหน้างานใหม่  เป็นดังนี้ 
        2.1 งานบริหารทั่วไป  ได้แก่  นางฐิตินันท์ ภูนิคม 

2.2 งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ได้แก่  นางมลธิดา  จันทร์อ่อน 
                           2.3 งานบริการการศึกษา  ได้แก่  นางนวลละออง อุทามนตรี 
                           2.4 งานคลังและพัสดุ  ได้แก่  นางวรารัตน์  ปานพรม    
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    3. คัดเลือกตัวแทนเพื่อทําหน้าที่จดรายงานการประชุมของสาขาวิชา  
        3.1   สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ได้แก่  นางสาวกติติญา  พรหมพา 

      3.2  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ได้แก่ นางนุชนารถ  โหตระไวศยะ   
      3.3  สาขาวิชามนุษยศาสตร์  ได้แก่ นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย                             
      3.4   สาขาวิชาสังคมศาสตร์  ได้แก่  นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ    และในส่วนการจดรายงานการประชุมของ 

สาขาวิชา  ให้เจ้าหน้าที่สํานักงานช่วยดําเนินการ  เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ กรกฎาคม – สิงหาคม  2556  หลังจาก 

นั้น  ขอให้อาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้จดรายงานการประชุมสาขาเอง  โดยอาจจะมีคะแนนประเมินให้  ทั้งนี้   หาก 

สาขาวิชาทราบรายชื่อผู้จดรายงานการประชุมสาขาแล้ว  ขอใหแ้จ้งคณะเพื่อดําเนินการแต่งต้ังคําสั่งต่อไป 
 

6.2  หารือการปรับเกณฑ์ประเมินอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์ประเมินอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศภาษาตะวันตก  โดยเสนอให้มีการพิจารณาเพิ่มการทํางานวิจัยหรือเขียนบทความ  และมีการเข้ารว่มงาน/  

กิจกรรมของคณะให้มากขึ้น   ซึ่งอาจจะระบุไว้ในสัญญาจ้าง 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณบดี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  4/2556  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2556  ต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา    11.50  น. 
 
 
 

   


