
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  9 / 2556 

วันศุกร์ที่  27  กันยายน  2556  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  7  ชั้น  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

6.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ  

7.  นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน ์    ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก  กรรมการ 

8.  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค           หัวหนา้สาขาวิชาสังคมศาสตร ์              กรรมการ 

9.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

11.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       กรรมการ 

12.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร         กรรมการและเลขานุการ 

 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นางสาวพัชรี  ธานี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

4.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 

5.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

6.  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  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ลงนามความร่วมมือกับ 7 สถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาภาษา
อาเซียน 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ลงนาม 

ความร่วมมือกับ  7  สถาบันอุดมศึกษา   เพื่อพัฒนาภาษาอาเซียนให้แก่  นักเรียน  นิสติ  นักศึกษา ครูและคณาจารย์   

โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ    และทักษะในศตวรรษที ่21  เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับ 

ภูมิภาคและระดับโลกโดยมหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง  ที่ได้ทําความตกลงในการพัฒนาทักษะด้านภาษา มีดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พัฒนาทักษะภาษาลาว 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม 

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร  พัฒนาทักษะภาษาเมียนมา 

4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พัฒนาทักษะภาษาเขมร 

5. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  พัฒนาทักษะภาษามลายู 

6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  พัฒนาทักษะภาษาจีน 

7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  8/2556 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  8/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

8/2556 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ วาระพิเศษ 5 / 2556 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 
5/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระ 

พิเศษ 5 / 2556 

 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ วาระพิเศษ 6 / 2556 
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   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 6 / 

2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระ 

พิเศษ 6 / 2556  

 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การขออนุมัติจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากคณะวิทยาศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการพิจารณาราคาระบบ 

สารสนเทศเพือ่การจัดการ   ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว   และได้แจ้งให้คณะ 

ศิลปศาสตร์ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าจะขายระบบดังกล่าวในราคา  4  แสนบาท   ดังนั้น   จึงเสนอให้ที่ประชุม 

พิจารณาการจัดซื้อดังกล่าว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร  หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ 

สารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์     ที่จะนาํมาปรับใช้กับฐานข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์    และขอให้นักวิชาการ 

คอมพิวเตอร์มานําเสนอข้อมูล  เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้ง 

ต่อไป  

 

3.2  การเปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดําเนินการส่งเรื่องขออนุมัติ 

เปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ในปีการศึกษา  2557  เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วาระพิเศษ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  (ร่าง) ประกาศบันทึกข้อตกลงระหวา่งคณะศลิปศาสตร์  มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี   กับคณะศลิปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  และคณะ 

ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะลงนามบันทึกข้อตกลง   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในด้าน 

ต่าง ๆ   เช่น  แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการเรียนและการฝกึอบรม   รวมถึงความร่วมมือทางการศึกษาและการค้น 

คว้าวิจัย  ในวันที่  4  ตุลาคม  2556 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  การตรวจสุขภาพประจําปี 2556  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีมติเห็นชอบให้ตรวจสุขภาพประจําปี  2556 
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กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  นั้น  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ    ได้จัดส่งโปรแกรมการตรวจสุขภาพ   

มายังคณะและงานบุคคลได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจลงชื่อรับการตรวจสุขภาพแล้ว   รายละเอียดดังเอกสารประกอบ 

การประชุม  ซึง่จะมีการตรวจสุขภาพในวันที่  7-8  พฤศจกิายน  2556  ทั้งนี้  หากมีการตรวจสุขภาพนอกเหนือจาก 

โปรแกรมดังกล่าว    ข้าราชการสามารถชําระด้วยเงินสดและนําใบเสร็จมาเบิกจ่ายได้    ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย  

จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.5  (ร่าง) ประกาศคณะศลิปศาสตร์  เรือ่ง  แนวทางในการยืมและคนืเงนิทดรองราชการ   ในการจัดกิจกรรม 
โครงการ  ไปราชการ  คณะศิลปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)  ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรือ่ง  แนวทาง 

ในการยืมและคืนเงินทดรองราชการ  ในการจัดกิจกรรม โครงการ  ไปราชการ  คณะศลิปศาสตร ์   ซึ่งมติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  8/2556  ได้มีมติมอบหมายให้งานการเงินจัดทําร่างดังกล่าวเพื่อเป็น 

แนวปฏิบัติให้เกิดสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนภายในคณะ      และขอรายงานสถานะลูกหนี้คงค้างครบกําหนด 

ชําระหนี้ ณ 31 สิงหาคม  2556  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  2,737,441.22  บาท  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ 

ประชุม   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าคณะไม่จําเป็นต้องจัดทําเป็นประกาศ   แต่ขอให้งานการเงิน 

ดําเนินการติดตามทวงถามเป็นรายบุคคล  แต่หากยังไม่ดําเนินการใด ๆ อาจจะต้องพิจารณาดําเนินการเพิ่มเติม 
 

3.6 การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานของแมบ่้าน ระหว่างอาคารปฏิบัติการทางภาษา  และอาคารสถาบันภาษา 
และวัฒนธรรม  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 8/2556  มีมติไม่อนุมัติให้เพิ่มจํานวนแม่บ้าน  ของอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 

แต่เสนอให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทํางานระหว่างอาคารปฏิบัติการทางภาษา    และอาคารสถาบันภาษาและ 

วัฒนธรรม แทนนั้น  คณะอยูร่ะหว่างดําเนินการ   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.7  การบริหารจัดการดา้นการเรียนการสอนของวิทยาเขตมุกดาหาร 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้หารือร่วมกับวิทยาเขตมุกดาหารเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการ 

ด้านการเรียนการสอนแล้ว  คาดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากขึ้น   ทั้งนี้  กรณีหัวหนา้สาขาวิชาภาษา 

และวรรณคดีตะวันตก  ได้แจ้งว่าอาจารย์ในสาขาวิชาที่ไปสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน   (English   for  

Employment)  ยังไม่เคยได้รับการติดต่อประสานงานจากวิทยาเขตมุกดาหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเลย  
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นั้น  ขอให้ดําเนินการประสานงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ    ให้คณะทําเรื่องถึงผู้อํานวยการวิทยาเขตมุกดาหารและ 

ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  (English for Employment) เพื่อหาทางออก 

ไม่ให้กระทบตอ่นักศึกษาที่เรียนวิชาดังกล่าว  
 

3.8  ห้องเรียนที่ไม่พร้อมในการใช้งาน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสาเหตุที่ห้องเรียนไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้นั้น 

เนื่องจากมีการถอดวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ออก และมีการนําอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปซ่อม  โดยที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะ 

เข้าใจว่างานดูแลคอมพิวเตอร์ เป็นความรับผิดชอบของงานโสตทัศนศึกษา  และผู้ใช้มกัจะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ 

โสตทัศนศึกษาไม่เป็น   ทั้งนี้   งานโสตทัศนศึกษาเคยจัดอบรมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  มาแล้ว   แต่มีผู้เข้ารับการอบรม 

ค่อนข้างน้อย  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ติดวิธีการใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตทัศนปูกรณ์ต่าง ๆ  ในห้องเรียน   

รวมถึงรายชื่อและเบอร์โทรศพัท์ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 

 

3.9  แผนปฏบิัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะศลิปศาสตร์    

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2557 คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งมีรายจ่ายทัง้สิ้น  42,678,352  บาท  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ทั้งนี้  ขอให้งานแผนคณะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง  
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การพิจารณาประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงนิและหลักเกณฑ์การใช้จา่ยเงินรายได้ที่ได้จากศูนย ์
บริการวิชาการ  คณะศิลปศาสตร ์ 

ประธาน  ขอถอนวาระการประชุมออกไปก่อน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติถอนวาระ 
 

4.2  การรายงานผลสรุปแบบประเมินการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   รอบการประเมนิ  
มิถุนายน – สงิหาคม  2556   

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานผลสรุปแบบประเมินการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ 

ประจําคณะศิลปศาสตร์ รอบการประเมิน  มิถุนายน – สิงหาคม  2556  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  
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และเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการประจําคณะควรมีการปรับปรุงด้านใดบ้าง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ให้มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานด้านการบริหาร 

ความเสี่ยงให้มากย่ิงขึ้น 

 
4.3  การรับรองการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดับปริญญาโท 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนางสาวฐานิยา   

ทองไทย   นักศึกษาระดับปริญญาโท   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา 

ต่างประเทศ   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา 
 

4.4  การขออนุมัติใช้งบประมาณปี 2557  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้งบประมาณปี  2557   เพื่อจัด 

กิจกรรมในหลกัสูตร  ตามท่ีนางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล    ได้รับอนุมติัจากหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  

และสาขาวิขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   ใหจ้ัดกิจกรรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร “โครงการศึกษา 

ดูงานนอกสถานที่ด้านภาษา  สังคมและวัฒนธรรม  สําหรบันักศึกษาชั้นปีที่  3   สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  

ณ  กรุงเทพมหานคร” ประจําปีการศึกษา  2556   เป็นจํานวนเงิน  127,560 บาท  นั้น  เนื่องจากกิจกรรมดังกลา่ว  

จะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 19  ตุลาคม  2556  ซึ่งไม่อยู่ในช่วงที่งานหลักสูตรกําหนดให้จัดกิจกรรมในรายวชิา / หลักสูตร 

ในภาคการศึกษา  1/2556  ดังนั้น  จึงขออนุมัติใช้งบประมาณ  2557  เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
 

4.5  การนําสง่ทุนอุดหนุนโครงการค่าบํารุงหน่วยงาน 
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์  ได้รับทุน 

อุดหนุนโครงการ “ชุดโครงการสถานการณ์การแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใชท้ี่ดินในพื้นที่ชายแดน  (ระยะ 

ที่  1)”  จากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   และได้นําส่งเงินรายได้จากโครงการดังกล่าวเข้า  หมวด ฉ.  

ค่าบํารุงหน่วยงานและชดเชยสาธารณูปโภค  เป็นจํานวน 81,000  บาท  ให้กับคณะศลิปศาสตร์  นัน้  จึงขอหารือที่ 

ประชุมเกี่ยวกับการนําเงินจํานวนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินดังกล่าว   สําหรับกิจกรรมของนักศึกษาทุกสาขา 

ที่เป็นกิจกรรมด่วนฉุกเฉิน  ไม่อยู่ในแผนของคณะ  และงบประมาณที่สนับสนุนปกติไม่เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรม 

 

4.6  ขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเหน็เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติระเบยีบการบริหารงานบุคคลใน 
สถาบนัอุดมศกึษา 
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน 

บุคคลในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   เกี่ยวกับร่างพระราช 

บัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา  ไปยังมหาวิทยาลัย  ดังนี ้

- มาตรา 4 เพิ่มคําว่า “ลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา”ในคํานิยามของ “บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา” 

- มาตรา 21 (2) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องคํานึงถึงผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพขององค์กร 

ลักษณะและของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ  คําที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร 

  - มาตรา 21 (3) ประโยคสุดท้าย “จะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมา
ประกอบการพิจารณามิได้”  จําเป็นต้องระบุด้วยหรือไม่ 

  - มาตรา 46 ประโยคสุดท้าย “การรายงานโดยปกปิดหรือละเลยข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้ง ให้
ถือว่าเป็นการรายงานเท็จ”  ต้องระบุว่าใครเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินว่าสิ่งใดควรบอกให้แจ้ง 

  - มาตรา 58  ไม่ควรพิจารณาเฉพาะผู้รับโอน แต่ควรรวมถึงผู้ที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่ด้วย  
  - มาตรา 66  การบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ควรมสีญัชาติไทยหรือไม่  
  - มาตรา 78  ควรเพิ่มเติมการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานก่อนได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทาง 

วิชาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานและระยะเวลาลาศึกษาต่อด้วย 
  

4.7  ขอปรับเงื่อนไขรายวิชา  1447 430  การผลิตและจัดรายการโทรทัศน์  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับเงื่อนไขรายวิชา  1447 430  การผลิต 

และจัดรายการโทรทัศน์  เนือ่งจากมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4  จํานวนมากที่สนใจจะเรียนวิชา  1447 430  การผลิต 

และจัดรายการโทรทัศน์  แต่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชา 1447 330  การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์  ดังนั้น  หลักสูตร 

นิเทศศาสตร์  จึงขอปรับเงื่อนไขรายวิชา  1447  430  การผลิตและจัดรายการโทรทัศน์   จากเดิม  คือ  ต้องผ่านวิชา  

1447 330   การเขียนบทวิทยุและโทรทศัน ์ก่อน  เป็น  ต้องผ่านวิชา 1447 202    การเขียนเพื่อสื่อความหมายทาง 

นิเทศศาสตร์ ก่อน   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 

4.8  การพิจารณาเพิ่มงบประมาณในรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดศึกษาทั่วไป   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มงบประมาณในรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวด 

ศึกษาทั่วไป  เนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษามีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  หมวดศึกษาทั่วไป  

ประมาณ  3,000 – 4,000  คน  ซึ่งแต่ละกลุ่มการเรียนมนีักศึกษา ประมาณ  70-85  คน ดังนั้น  สาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันตก  จึงขอเพิ่มงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม / โครงการ  ในรายวิชา    ซึ่งปัจจุบันคณะได้จัดสรร 

งบประมาณให้ภาคการศึกษาละ  50,000  บาท  ทั้งนี้  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้นําข้อมูลการใช้เงินในการดําเนิน 
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กิจกรรม / โครงการ  ในรายวิชา  ของแต่ละสาขาวิชา/กลุ่มวิชา มาประกอบการพิจารณา 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงวงเงินในการจัดสรร   เป็นจํานวน  50,000  บาท   แต่ 

หากมีความจําเป็นให้จัดทําบันทึกขออนุมัติเป็นรายกรณี 
 

4.9  การปรับปรุงโรงอาหารและที่จอดรถมอเตอร์ไซต์ หน้าอาคารปฏิบัติการทางภาษา คณะศลิปศาสตร ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่     เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการปรับปรุงโรงอาหารและที่จอดรถ 

มอเตอร์ไซค์ หน้าอาคารปฏิบัติการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 

1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกการทําพ้ืนและระบบระบายน้ําฝน  โรงอาหารคณะ 

2. รับคําเสนอจากอาจารย์นพพร  ช่วงชิง  ใหป้รับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซค ์หน้าอาคารปฏิบัติการ 

ทางภาษา คณะศิลปศาสตร์  ให้เข้า-ออก  เพียงทางเดียว  เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อย 
  ทั้งนี้  คาดว่าโรงอาหารจะปรับปรุงเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา  2/2556 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1.  ให้ใช้กระเบื้องในการปูพ้ืนโรงอาหาร  และใช้ไวนิลทาํรางน้ํา 

2.  ขอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที ่ เสนอผังที่จอดรถ ใหค้ณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  ผลการพจิารณาการรบัรองคุณวุฒเิพือ่ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเปน็ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2549)    ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการ 

ศึกษา (ก.ค.ศ.)  เพื่อประโยชน์ในการบรรจแุละแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

5.2  กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ที่  
4/2556   
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจง้ที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่  4/2556   ในวันที ่ 21  พฤศจิกายน  2556   หากมีกรณีการ 

เปิดหลักสูตรใหม่   การปรับปรุงหลักสูตร   การเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มใีนหลักสูตร  และการปิดหลักสูตร  จะต้องสง่ 

เอกสารไปยังงานพัฒนาหลักสูตร  ภายในวนัที่  1 ตุลาคม  2556  ทั้งนี้  ได้สําเนาให้ประธานหลักสูตรทั้งปริญญาตรี 

และปริญญาโทแล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.3  บันทึกผลการเรียนนักศึกษาทุจริตในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2556 วิชา 1443200 กฎหมายกับ 
สังคม   
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 

สอบข้อเท็จจรงินักศึกษาทุจรติ  ในการสอบกลางภาค  ภาคการศึกษา 1/2556  วิชา 1443 200  กฎหมายกับสังคม 

นั้น  บัดนี้การดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  คณะได้ส่งบันทึกแจ้งผลการพิจารณาโทษนักศกึษาไปยังกองบริการการศึกษา   

โดยปรับตกในรายวิชา  1443 200  กฎหมายกับสังคม  และกองบริการการศึกษาได้ดําเนินการบันทึกผลการเรียนของ 

นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  ข้อเสนอเชิงนโยบาย  เรื่อง การจัดการสถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน 

แห่งชาติ  ได้ส่งข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การจัดการสถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย มายังมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้ความร่วมมือ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหน้ักศึกษาทุกช้ันปี  ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายของ 

มหาวิทยาลัย  ให้มีความรูแ้ละเข้าใจ  รวมทัง้ตระหนักถึงการละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบและรับทราบแหล่งให้ความ 

ช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยควรดําเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดทางเพศ 

3. มหาวิทยาลัยควรต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์ละเมิดทางเพศให้เป็นกลไกหลกัและกําหนดระบบให้ 

การช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.5  สรุปการผลิตข้อสอบกลางภาค  1/2556 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบสรุปการผลิตขอ้สอบกลางภาค  1/2556  ทัง้ในและนอก 

ตาราง ระหว่างวันที่  29  กรกฎาคม  - 15  สิงหาคม  2556  ซึ่งได้จัดทาํข้อสอบทั้งหมด 120  รายการ  และส่งโรงพิมพ์ 

จํานวน  5  วิชา     

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6  สรุปแบบสอบถามงานผลิตและบริการเอกสารของคณะศลิปศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบสรุปแบบสอบถามงานผลิตและบริการเอกสารของคณะ 

ศิลปศาสตร์  โดยจุดเด่นที่ประทับใจ คือ เจา้หน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์  และบริการรวดเร็ว ถูกต้อง ส่วนจุดที่ควรปรับปรุง 

คือ  เครื่องอัดสําเนา (Riso) ถ่ายออกมาไม่ค่อยชัดเจน 
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7 การรายงานผลการดําเนินงานโครงการเครือข่ายห้องสมดุศูนยค์ุณธรรม “มุมคุณธรรม” 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับเครือข่าย 

ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม  “มุมคุณธรรม”   และจะต้องรายงานผลการดําเนินงานโครงการให้เครือข่ายห้องสมุด 

ศูนย์คุณธรรม  นั้น   ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง  (SAC)    ได้ส่งข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดศูนย์คุณธรรม   

“มุมคุณธรรม” ไปแล้วพบว่าผู้มาใช้บริการคอ่นข้างน้อย 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.8 ผลการดําเนนิการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  เพื่อรับทนุจากส่วนกลาง มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา 2556 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  เพื่อรับทุนจากส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา 2556  ดังนี้ 
1. ทุนสมาคมมูลนิธชิาวอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา  2556   
ดําเนินการวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ได้แก่  นางสาวสุจิตรา  ทุมมากรณ์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

และการสื่อสาร ช้ันปี 3 
2. ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตสั   
ดําเนินการวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2556  ได้แก่  นางสาวพรประภา เนตตาสาร สาขาวิชาการพัฒนา 

สังคม ช้ันปี 3 
3. ทุนมูลนิธนิายห้างโรงปูนผู้หนึง่ ประจาํปี 2556     
ดําเนินการวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556  ได้แก่   นางสาวปิยนุช  สุทธสน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

และการสื่อสาร ช้ันปี 4 
4. ทุนการศึกษา “สมเด็จ” ประจําปีการศกึษา 2556   
ดําเนินการวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  ได้แก่  นางสาวมุกดาภรณ์ เกิดศักด์ิ ณ แวงน้อย สาขาวิชาการ 

พัฒนาสังคม ช้ันปี 3 
5. ทุนการศึกษา  มูลนิธิต้ังเซ็กกิม  ประจาํปีการศึกษา  2556   
ดําเนินการวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  ได้แก่  นางสาวเซลซิเลีย  แอนแนท  ลินด์ควิสท์  สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ช้ันปี 3 
6. ทุนการศึกษา  โตชิบา  ครั้งที ่25 ระดบัปริญญาตร ี  
ดําเนินการวันที่ 19 กรกฎาคม 2556  ได้แก่  นางสาวสุภิญญา  ถาวร   สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   

ช้ันปี 4  และ นายกิตติพงษ์   คําแน่น     สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ช้ันปี 4 
7. ทุนการศึกษา  “บริษัทเซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน) ประจาํปีการศึกษา 2556    
ดําเนินการวันที่ 19 สิงหาคม 2556  ได้แก่  นางสาวขนิษฐา  วรรณเสน   สาขาวิชาภาษาจีนและการ 

สื่อสาร ช้ันปี 2 
8. ทุนการศึกษา วิจิตรพงษพ์ันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสงัคม ประจาํป ี2556 
ดําเนินการวันที่ 27 สิงหาคม 2556  ได้แก่ นางสาวพรประภา  เนตตาสาร  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   
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ช้ันปี 3   นางสาววารุณี  ยอดรัก   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันปี 2   และ างสาวรื่นฤดี  สํารวมจิตร์   สาขาวิชาภาษา 
ญี่ปุ่นและการสื่อสาร ช้ันปี 4 

9. ทุนการศึกษา “ทุน (บสย.) ทุนละ 10,000 ทุนการศกึษาคุณแสงจนัทร ์วงศ์รัตน ์ และ 
ทุนการศึกษาคุณยุวดี  พงษ์อัชญา”    

ดําเนินการวันที่ 3 กันยายน 2556  ได้แก่  นางสาวรุ่งทิวา  สํานักนิตย์ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการ 
สื่อสาร  ช้ันปี 2 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9  การแจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2556 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที ่ 9/2556   เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม  2556    ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะ 

ศิลปศาสตร์ปิดหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.10  การรายงานการดําเนินงานและประชาสัมพนัธกิ์จกรรมต่าง ๆ ของงานกิจการนักศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  

ของงานกิจการนักศึกษา  ดังนี้  
   1.  โครงการทีดํ่าเนนิการแลว้เสร็จ  
             1.1. โครงการรักษ์บ้านศิลปศาสตร์ (Big Cleaning Day) จัดใน 17 สิงหาคม 2556 ซึ่งจะเป็น
โครงการส่งเสริมจิตอาสาของนักศึกษา  ของคณะ 
   1.2  โครงการแนะแนวการศกึษาต่อ  จัดในวันที่  18  กันยายน 2556 
   1.3 โครงการศิลปศาสตร์ร่วมใจขับขี่ปลอดภัย  จัดในวันที ่ 23  กันยายน  2556   ณ   โรงละครคณะ 
ศิลปศาสตร์  เวลา 08.30-16.30 น.  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 

   2.  การประชาสัมพนัธ์โครงการ  ที่จะจัดในช่วงเดือนตลุาคม-ธนัวาคม  2556           
   2.1  โครงการจัดนิทรรศการเกษตรอีสานใต้   ประจําปีการศึกษา  2556  จะจัดวันที ่ 1 - 10  
พฤศจิกายน 2556 
   2.2  โครงการกฐินสามัคคี ประจําปีการศึกษา 2556   จะจัดวันที่  11 พฤศจิกายน 2556  ณ วัด 
บ้านโพธิ์ใหญ่ 
            2.3  โครงการเสียงตามสาย (ตุลาคมเป็นต้นไป) ณ ขณะนี้ทางสโมสรกําลังจัดทําแบบสอบถามความ 
ต้องการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา ในการจัดโครงการดังกล่าว 
            2.4  โครงการติดตามสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2555 (ตุลาคม 56-  
มีนาคม 57) 
            2.5  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจําปีการศึกษา  2556  (พฤศจิกายน 2556) 
            2.6  โครงการคืนสู่เหย้าศิลปศาสตร์  ดอกจานสัมพันธ์ช่อที่ 14   (ช่วงธันวาคม 2556) 
            2.7  โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2555 (ช่วงวันที่  16-18 ธันวาคม  
2556)  และเพื่อให้ง่ายในการบริหารจัดการ งานกิจการนักศึกษาจะรับผิดชอบในส่วนของการซ้อมรับปริญญาบัตร 
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ที่คณะ (ซ้อมยอ่ย) ส่วนซ้อมรบัปริญญาบัตรที่ส่วนกลางและวันรับปริญญาบัตร งานวิชาการจะเป็นผู้ประสานงานและ 
ดําเนินการต่อไป 

2.8  อาจารย์จีณัฐชะญา  จีปณัฐกิาญจน์  จะพานักศึกษาไปประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สุขด้วย 

การให้ ดีกว่าแข่งขันกันร่ํารวย”  ซึ่งจะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศ  ในวันที่  9  พฤศจิกายน  2556   

ทั้งนี้   โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา  ได้พิจารณาทบทวนกิจกรรม 

ที่จัดในปีการศกึษา  2555   เพื่อมาปรับใช้ในปีการศึกษา 2556  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
3. คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา   ได้เสนอชื่อ อาจารย์จักเรศ  อิฐรัตน์   เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

อุทิศตนเพื่องานกิจการนิสิตนักศึกษา  ในโครงการปาฐกถาอาจารย์ชัยธวัชว์  ไทยง  ของสมาคมคุรุสภาสัมพันธ์  ทั้งนี้  

เนื่องจากอาจารย์มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมนกัศึกษาของคณะอย่างต่อเนื่อง   ตลอดจนได้มีส่วนในการทํางานวิจัยขับขี่ 

ปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
4. การประชุมร่วมกับกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 

4.1 โครงการ UBU Watch โดยจะจัดกิจกรรมรว่มกับตํารวจ  โดยมุ่งประเด็นเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุ 

การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และหอพัก 

4.2 Transcript  หน่วยกิจกรรม  โดยจะเน้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ที่เริม่รับในปกีารศึกษา 2557  โดย 

จะมีการทําประชาพิจารณ์ว่าจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการทํากิจกรรม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.11 ผลการสอบคดัเลือกโควตานักเรียนเรียนดีชนบท และโควตาคณุธรรมจริยธรรม ประจําปีการศึกษา 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบผลการสอบคัดเลือกโควตานักเรียนเรียนดีชนบท และ 

โควตาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ประจําปีการศึกษา 2557  ดังนี้ 

1. โควตานักเรียนเรียนดีชนบท 

สาขาวิชา 
จํานวนผู้มีสิทธ์ิ

สัมภาษณ์ จํานวนรับ 
จํานวนขึ้น 
บัญชีสํารอง 

จํานวน 
ผู้ขาดสอบ 

จํานวนที่ไม่
รับ 

ประวัติศาสตร์ 15 11 0 4 0 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 17 14 0 1 2 
การพัฒนาสังคม 6 6 0 0 0 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 6 6 0 0 0 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 49 28 0 5 16 
การท่องเที่ยว 49 25 0 6 18 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 49 43 0 6 0 
นิเทศศาสตร์ 30 20 0 2 8 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 221 15 67 45 94 

รวมทั้งหมด 442 168 67 69 138 
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2. โควตาส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 

สาขาวิชา 
จํานวนผู้มีสิทธ์ิ

สัมภาษณ์ จํานวนรับ 
จํานวนขึ้น 
บัญชีสํารอง 

จํานวน 
ผู้ขาดสอบ 

จํานวนที่ไม่
รับ 

ประวัติศาสตร์ 16 7 0 5 4 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 9 9 0 0 0 
การพัฒนาสังคม 12 6 0 6 0 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 6 5 0 1 0 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 21 7  0 8 6 
การท่องเที่ยว 17 12 0 5 0  
ภาษาจีนและการสื่อสาร 14 10 0 1 3 
นิเทศศาสตร์ 17 9 0 2 6 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 24  6 0  6 12 

รวมทั้งหมด 136 71  0  34 31 
 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1 ฐานข้อมูลระบบส่งประมวลรายวชิา  
   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าอาจารย์ในสาขาวิชาแจ้งว่าได้กรอกข้อมูล 

ในฐานข้อมลูระบบส่ง มคอ.3 ของมหาวิทยาลัยแล้ว  แต่ไม่สามารถส่งไฟล์ข้อมูลเข้าในระบบฐานข้อมูลได้  แต่บางครั้ง 

ก็สามารถดําเนินการได้   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ให้งานวิชาการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบ 

ฐานข้อมูลระบบส่ง  มคอ.3  ให้มีประสทิธิภาพต่อไป 
 

 6.2  การพิจารณาเพิ่มเงนิค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนญุาตทํางาน 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามที่คณะได้เพิ่มเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาว 

ต่างประเทศ  นั้น  ปรากฏว่ามีลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ    เสนอขอให้พิจารณาเพิ่มเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าและ 

ใบอนุญาตทํางาน  เพิ่มขึ้นซึ่งจากเดิมคณะจ่ายให้คนละ 3,000  บาท / คน / ปีงบประมาณ 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ให้เพิ่มเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทํางานให้แก่ 

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  เป็นคนละ 5,000 บาท /คน / ปีงบประมาณ  ต้ังแต่ปีงบประมาณ  2557  เป็นต้นไป 
 

6.3  ระบบไฟฟ้าภายในโรงละครขัดข้อง 
   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าระบบไฟฟ้าภายในโรงละครมีปัญหาขัดข้องบ่อย 

ในช่วงฤดูฝน   ดังนั้น   จึงขอหารือเกี่ยวกับการแจ้งเตือนให้ผู้ที่จะมาใช้บริการที่โรงละคร   ทราบว่าเกิดปัญหาขัดข้อง  
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เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแจ้งเตือน  และมอบหมายให้งานอาคารดําเนินการ 

ต่อไป 
 

 

เลิกประชุมเวลา    13.00  น. 
 
 
 


