
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  11 / 2556 

วันศุกร์ที่  8  พฤศจิกายน  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.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

6.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ  

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

8.  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค           หัวหนา้สาขาวิชาสังคมศาสตร ์       กรรมการ 

9.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

11.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

12.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร         กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 

4.  นายพุทธราช  มาสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

5.  นายสุวภัทร์  ศรีจองแสง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

7.  นางฐติินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ประกาศมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผูส้มควรได้รบัรางวัล 
รัตโนบล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี   

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ออกประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

วิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ 

รางวัลดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  แผนพัฒนามหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานีในหลาย ๆ ด้าน  โดยเป็นแผน 5 ปี  ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วม 

ประชุมเพื่อแก้ปัญหาด้านบริหารจัดการ  เช่น  การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่ง 

มีปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องพจิารณา  ดังนี้  ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลัย  ระบบสารสนเทศ  สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย   

และความซ้ําซอ้นของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.3  การประเมินประกนัคณุภาพการศึกษา 
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะปรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา   

โดยจะดําเนินการประเมินคณะที่อยู่ในกลุม่เดียวกันพร้อมกัน   โดยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินชุดเดียวกัน   

เพื่อให้มีมาตรฐานในการตรวจประเมินเหมอืนกันทุกคณะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  10/2556 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  10/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

10/2556 
 



 

 

3 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การจ่ายเงินเพิ่มพเิศษ ให้แก่ลูกจ้างชัว่คราวชาวต่างประเทศ 

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะ 

กรรมการบริหารงานบุคคล  ประจําเดือนพฤศจิกายน  2556  ครั้งที่  11/2556   

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
   

3.2  การปรับเปลีย่นผู้บรหิารคณะ 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้แจ้งการขอลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์   

ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  2557   นั้น   ต่อมาได้เสนอเรื่องขออนุมัติลาออกจากตําแหน่งคณบดีไปถึงอธิการบดี  ซึ่ง 

อธิการบดีไม่อนุมัติให้ลาออกจากตําแหน่งและขอให้ปฏิบัติงานจนถึงเดือนกันยายน  2557 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

3.3  การพิจารณาจ่ายเงนิคา่จ้างตกเบิกให้แก่ลูกจ้างชัว่คราวชาวต่างประเทศ โดยใช้เงนิรายได้ 
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะ 

กรรมการบริหารงานบุคคล  ประจําเดือนพฤศจิกายน  2556  ครั้งที่  11/2556 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

3.4  ทบทวนการจ่ายเงินเพิม่พิเศษให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดยใช้เงนิรายได้  
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะ 

กรรมการบริหารงานบุคคล  ประจําเดือนพฤศจิกายน  2556  ครั้งที่  11/2556 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
  

3.5  การติดตามผลการดําเนินงานตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมนิประกนัคณุภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาการประกันคุณภาพ 

การศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  ปีการศึกษา  2556  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว  และให้งาน 

ประกันคุณภาพ ฯ   ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การเบิกจ่ายประจําปงีบประมาณ  2556 และรายงานผลการดําเนินงานทางการเงนิ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2556  ไตรมาสที่ 4  ณ วันที่  30  กันยายน  2556 
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ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายประจําปีงบประมาณ  2556    และรายงานผลการ 

ดําเนินงานทางการเงิน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   ไตรมาสที่  4  ณ วันที่  30  กันยายน  2556   โดยงานการเงิน 

คณะได้นําเสนอข้อมูลตามเอกสารประกอบการประชุม  ทัง้นี้  ทําให้เห็นแนวโน้มการลดลงของงบประมาณ ในขณะที่ม ี

รายจ่ายเพิ่มขึ้น  โดยที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินร่วมกับงานการเงิน   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเบิกจ่ายประจําปีงบประมาณ  2556    และรายงานผล 

การดําเนินงานทางการเงิน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   ไตรมาสที่  4  ณ วันที่  30  กันยายน  2556   โดยเสนอแนะ 

ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

  1.  จัดทําแผนลดรายจ่ายและแผนการเพิ่มรายได้  เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน 

  2.  นําแผนการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

  3.  เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการรับผิดชอบค่าไฟฟ้าของอาคารเรียนรวมให้มากขึน้ 
 

4.2  การเสนอความเหน็เก่ียวกับการปรบัฐานค่าจ้างขัน้ต่ําแรกบรรจตุามคุณวุฒิ ของลูกจ้างชั่วคราว   
ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับฐานค่าจ้างขั้นตํ่าแรกบรรจุ 

ตามคุณวุฒิ ของลูกจ้างชั่วคราว   
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรบัฐานค่าจ้างขั้นตํ่าแรกบรรจุตามคุณวุฒิ 

ลูกจ้างชั่วคราว  โดยเทียบเคยีงกับบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างแรกบรรจุสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจํา ในอัตราแรก 
บรรจุที่กําหนดไว้  ณ  วันที ่ 1  มกราคม  2556 
 

4.3  การรายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย)  และ 
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ 

ควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  รายละเอียด 

ดังเอกสารประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และใหเ้ร่งดําเนินการให้สอดคล้องกับงานประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 

4.4  การรับรองการสําเร็จการศกึษานักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ประจําภาคการศกึษา 1/2556  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษานักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีและโท ประจําภาคการศึกษา 1/2556  ดังนี้ 

- ระดับปริญญาโท  จํานวน 2 คน ดังนี้  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและ 

การสื่อสาร  จาํนวน  2  คน    ได้แก่  นายเสกสรร  ทานะ  และนางสาวอินทิรา  อินทรประพงศ์ 

- ระดับปรญิญาตรี  จํานวน  21  คน  ดังนี ้
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1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง  จํานวน  3  คน 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการสือ่สาร  จํานวน  6  คน 

3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร  จํานวน  7  คน 

4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม  จํานวน  3  คน 

5. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น  จํานวน  1  คน 

6. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว  จํานวน  1  คน 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา     

 

 

4.5  การร่วมทําบุญมหากฐินสามัคคชีาวสิงห์แสด ครั้งที่ 5  
  ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการร่วมทาํบุญมหากฐินสามัคคีชาวสิงห์แสด  ครั้งที่ 5 กับคณะ 

รัฐศาสตร์  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  8-10  พฤศจิกายน  2556  ณ  วัดบ้านคําเตยเหนือ  ต.หนองกุง  อ.ตาลสุม   

จ.อุบลราชธานี   
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประสานคณะรัฐศาสตร์  เพื่อนําต้นกฐิน 1 ต้น มาต้ัง 

ที่คณะศิลปศาสตร์  และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วมทําบุญ 
 
4.6  สอบถามความสนใจเบื้องตน้ในการรับนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศในภูมิภาคอาเซียน   เพือ่มา 
แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจําปีงบประมาณ  2557 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  เสนอที่ประชุมพิจารณาความสนใจเบื้องต้นในการ 

รับนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อมาแลกเปลี่ยน  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 

งบประมาณ  2557  โดยแบ่งเป็นนักศึกษา 1 คน และอาจารย์/บุคลากร 1 คน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

โครงการ งบประมาณที่
จัดสรรให้คณะ 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ 

รูปแบบกิจกรรม 

1. รับนักศึกษา 

มาแลกเปลี่ยน 

41,200 บาท ไม่เกิน 30 วัน  โดยต้องเข้า
ร่วมโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 ก.ย. 57 

นักศึกษาในระดับ ป.ตรี 
ป.โท  และ ป.เอก  สังกัด
มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อาเซียน 

ศึกษาระยะสั้น/
ฝึกอบรม/ฝึกงาน/ทํา
วิจัย/สัมมนา/ดูงาน/
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

2. รับอาจารย์/บุคลากร
มาแลกเปลี่ยน 

33,200 บาท ไม่เกิน 30 วัน  โดยต้องเข้า
ร่วมโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 ก.ย. 57 

อาจารย์/บุคลากร/ สังกัด
มหาวิทยาลัย /หน่วยงาน/
สถาบันในภูมิภาคอาเซียน 

ฝึกอบรม/ทําวิจัย/
สัมมนา/สอน/ดูงาน/
กิจกรรมด้านวิชาการ
อื่น ๆ  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ    และมอบหมายงานวิเทศสัมพันธ์ทําหนังสือสอบถาม 

ความต้องการไปยังประธานหลักสูตรต่าง ๆ ต่อไป 
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4.7  การปรับชุดคณะกรรมการบริหารวชิาการคณะศลิปศาสตร์  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับชุดคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 

ศิลปศาสตร์  เนื่องจากในปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีชุดคณะกรรมการในการบริหารจัดการงานวิชาการ จํานวน 2 ชุด 

ได้แก่  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์  และคณะกรรมการกลางบริหารหลักสูตรคณะศิลปศาสตร ์

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  จึงขอปรับใหเ้หลือเพียง 1 ชุด 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์ และ 

ให้ตัวแทนรายวิชาการศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์  รว่มเป็นกรรมการด้วย    

 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  ปฏิทินและคู่มือการดําเนนิงานการประกันคณุภาพการศึกษา ประจําปี 2556-2557   
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบปฏิทินและคู่มือการดาํเนินงานการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2556-2557  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

 
5.2  การปรับเกณฑ์การรับนักศกึษาโอนย้ายสาขาวิชา 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานวิชาการได้ดําเนินการเรื่องการโอนย้าย 
ของนักศึกษา เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกหลักสูตรที่เปิดใหม่  เช่น หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
เป็นต้น  งานหลักสูตรจึงได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร  เพื่อแจ้งข้อมูลคุณสมบัติของ 
นักศึกษาที่มสีทิธ์ิขอโอนย้ายสาขาวิชา  และวิธีการปฏิบัติในการขอโอนย้ายสาขาวิชาของนักศึกษา  โดยขอให้ส่งข้อมูล 
กลับมายังงานวิชาการ  ภายในวันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2556 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 

5.3  หลักสูตรอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะนี้คณะทํางานได้จัดทําประมวลรายวิชา  

จํานวน  10  รายวิชา  เพื่อใช้อบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้ว  อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดําเนินการ 

ขอเปิดหลักสูตรอบรมเป็นไปตามขั้นตอนและตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย  งานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยซึ่ง 

เกี่ยวข้องกับการจัดทําหลักสตูรดังกล่าว  เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จัดอบรมให้แก่ชาวต่างชาติ  ได้แจ้งว่าจะต้องดําเนิน 

การตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ให้คณะศิลปศาสตร์ทําเรื่องขอเปิดรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร ส่งไปยังงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

2. งานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะนําเรื่องเสนอต่อให้คณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตรพิจารณา 

3. หลังจากเรื่องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรแล้ว  จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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5.4  การเปิดใช้โรงอาหารคณะศลิปศาสตร์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ได้แจ้งว่า 

โรงอาหารคณะศิลปศาสตร์    จะเปิดให้บรกิารได้ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2556   แต่ทั้งนี้  จะมีการตรวจรับครั้ง 

สุดท้ายในวันดังกล่าวด้วย  ดังนั้น  คาดว่าจะต้องเลื่อนการเปิดให้บริการออกไปอีก 1 สปัดาห์     

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5  การติดตามการรับรองหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรภาษาและ 

วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น  คณะได้เสนอเรื่องขออนุมัติ 

เปิดรับสมัครนกัศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อให้เปิดรับนักศึกษาได้ทันในปีการศึกษา  2557  ไปยังสภามหาวิทยาลัยแลว้   

แต่สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ  เนื่องจากต้องผ่านการรับรองจาก สกอ. ก่อน  และเมื่อติดตามความคืบหน้าไปยัง  สกอ. 

ทราบว่าไม่พบเอกสารการขออนุมัติหลักสูตรดังกล่าว  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเอกสารไปยัง สกอ. อีกครั้ง โดย  

สกอ. แจ้งว่าจะเร่งดําเนินการให ้

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าคณะได้อนุมัติโครงการบริการวิชาการแก่สังคม   และ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจาํปีงบประมาณ  2557  ดังนี้       

1.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  จํานวน  12  โครงการ    

 
ลําดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ   งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร   
1 การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคม 

อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงครั้งที่ 3 "ภูมิภาคแม่น้ําโขงและ
อาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง: ผู้คนกับการก้าว
ข้ามพรมแดนกรอบคิดทางสังคม ภาษาและ
วัฒนธรรมแห่งชาติ" (The 3rd MSSRC 
International conference on "Mekong Region 
and ASEAN  

นางปิ่นวดี ศรีสุพรรณ                    
800,000.00  

2 การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคม และ
วัฒนธรรมจีน จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทาง
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่องคําศัพท์ร่วมเชื้อ
สายตระกูลไท-จีน 

นางสาวประภาพร 
แก้วอมตวงศ์ 

                   
100,000.00  

3 การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและ
วัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน โครงการที่ 1 

ผศ. เมชฌ 
สอดส่องกฤษ 

                   
100,000.00  
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ลําดับท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

4 กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ผศ.เสาวดี กงเพชร                    
55,000.00  

5 โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 นายจักรพันธ์  
แสงทอง 

                   
100,000.00  

6 โครงการเรียนรู้ทางภาษา ศิลปะ สังคม วัฒนธรรม
และวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างสร้างสรรค์สําหรับ
เยาวชน (Kid Zone) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้า
ร่วมประชาคมอาเซียน 

นายสุวภัทร  
ศรีจองแสง 

                   
103,000.00  

7 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย “การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน” 

นายทํานอง วงศพ์ุทธ                    
66,000.00  

8 โครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 

นายตระการ  
ถนอมพันธ์ 

                   
38,500.00  

9 โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 3 "เพื่อความรู้ความเข้าใจอาเซียน" 

นายเมธี  เมธาสิทธิ 
สุขสําเร็จ 

                   
103,200.00  

10 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ผศ.ชญานนท ์ 
แสงศรีจันทร ์

200,000.00 

11 ภาษาและสังคมเพื่ออาชีพสําหรับรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 

นายพุทธราช มาสงค ์ 130,000.00 

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสถานภาพปัญหาและ
ทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ 

นางเนตรดาว เถาถวิล 90,900.00 

 รวมทั้งสิ้น  1,886,600.00 
 

2.  โครงการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  9  โครงการ 
 

ลําดับที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

1 การจัดระบบข้อมูลเอกสารใบลาน ผศ.ชญานนท ์   
แสงศรีจันทร ์

72,000.00 

2 พจนานุกรมคําศพัท์ในตําราไวยากรณ์ไทย นางสาวชมพูนุท   
ธารีเธียร 

90,000.00 

3 “สืบสานภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทโย้ย” นางสาวนงลักษณ์  
สูงสุมาลย์ 

91,000.00 

4 การเผยแพร่ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขงสู่
ประชาชน : นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เน้นจีนตอนใต้) 

นางสาวประภาพร  
แก้วอมตวงศ์ 

95,000.00 
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ลําดับท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

5 การจัดทําฐานข้อมูลสมุนไพรจีน ฉบับสองภาษาไทย 
– จีน  

ผศ.เมชฌ  
สอดส่องกฤษ  

95,000.00 

6 รวบรวมเรื่องเล่าท้องถิ่นเกี่ยวกับดอนผีปู่ตา เพื่อ
จัดทําเป็นหนังสือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) 

นางสาวสุรัชดา  
คนึงเพียร 

32,200.00 

7 การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนเป็น
ภาษาอังกฤษ (ASEAN Folktale Telling 
Contest) 

ผศ.เสาวดี  
กงเพชร 

45,500.00 

8 สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 นิทานพื้นบ้านอีสาน : 
กรอบการสร้างพฤติกรรมของคนในสังคม  

นางกมลวัฒน์   
เล็กนาวา 

95,000.00 

9 การสืบทอดฮีตสิบสอง: บุญผะเหวดของชาวอีสาน ผศ.ชญานนท ์   
แสงศรีจันทร ์

55,000.00 

 รวมทั้งสิ้น  670,700.00 
 

ทั้งนี้   การส่งข้อเสนอโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ    
ประจําปี  2558  จะต้องส่งภายในวันที่  15  ธันวาคม  2556      

  การจัดงานอุบลวัฒนธรรมจะเปลี่ยนจากการจัดสัมมนา  เป็นการจัดในรูปแบบกิจกรรมแทน โดยจะมี 

นักศึกษาจากต่างประเทศทั้ง  ลาว  เขมร  มาร่วมกิจกรรม  ซึ่งศิลปศาสตร์จะจัดการแสดงชุดเล็ก  และมีเรือนลาวซึ่ง 

สามารถศึกษาวัฒนธรรมลาวได้   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7  การจัดทาํ Workshop  ระหวา่งอาจารย์ชาวไทยและเวียดนาม   
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้หารือเรื่องการทํา  

Workshop ร่วมกันระหว่างอาจารย์สอนภาษาชาวไทยและเวียดนาม  เมื่อคราวไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เมืองเว้ 

และดานัง  ประเทศเวียดนาม  โดยเห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย  นั้น  รองคณบดีฝ่าย 

วิเทศสัมพันธ์  ได้เขียนของบประมาณภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ประจําปีงบประมาณ   

2557  เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของคณะ  และจะมีการเดินทางประมาณเดือนมกราคม  2557 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.8  การบูรณาการหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการบูรณาการหลักสตูรการท่องเที่ยว   คณะ 

ศิลปศาสตร์ และหลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบรหิารศาสตร์  ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตร  ได้เชิญบุคลากรทั้งสอง 

หลักสูตรร่วมกันหาแนวทางเพื่อบูรณาการการจัดการหลักสูตรร่วมกัน  โดยมีการสร้าง / พัฒนา รายวิชาแกนร่วมกัน  8   

รายวิชา  ดังนี้ 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  

3. การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม   

4. การวิจัยสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

5. จิตวิทยาการบริการ 

6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

8. จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ทั้งนี้  จะแบ่งความรับผิดชอบคณะละ 4 รายวิชา  เพื่อบริหารจัดการเรียนการสอน   

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของงานกิจการนักศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  

ดังนี้ 

   1.  โครงการจดันิทรรศการเกษตรอีสานใต้  ประจําปีการศึกษา  2556  สโมสรนักศึกษาได้จัดซุ้ม 

กิจกรรมแกผู่้เข้าร่วม   ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2556   ในช่วงเวลา 16.30  เป็นต้นไป 

   2. โครงการกฐนิสามัคคี ประจําปีการศึกษา 2556  ณ วัดบ้านโพธิ์ อ.วารินชําราบ คณะได้จัด 

รถแก่คณาจารย์และสโมสรเขา้ร่วมในวันดังกล่าว  จะจัดขึน้ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2556   เวลา 08.00 น.  

หน้าอาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์  

            3.  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปีการศึกษา 2556 ซึ่งเดิมจะจัดโครงการในวันที่  

17 พฤศจิกายน 2556 สืบเนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์  

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงของดงานรื่นเริงดังกล่าว  

            4.  โครงการตดิต้ังระบบเสียงตามสาย  เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารและกิจกรรมของ 

นักศึกษา แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ทางสโมสรได้สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ 

โครงการ มติคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา จงึเห็นควรให้มกีารจัดโครงการดังกล่าว 
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5. โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา  2555  ระหว่างวันที่  16-18  

ธันวาคม 2556  ในส่วนงานกิจการนักศึกษาได้ประสานกับเจ้าหน้าที่และนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อประสานงาน 

นักศึกษา  จํานวน  150  คน  เพื่อส่งเสด็จ  ในเวลา 11.30 เป็นต้นไป  

   6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจําปีการศึกษา 2556 จะเริ่ม 

ดําเนินการในภาคการศึกษาตอนปลาย หากอาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 

ทุนและสวัสดิการนักศึกษา 

   7. โครงการคณบดีและทีมผูบ้ริหารพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2556 เวลา 16.00 น. โรงละคร คณะศิลปศาตร์  

   ทั้งนี้  ขอประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกับหน่วยงานภายนอก  ดังนี้   

   1. มูลนิธิกระจกเงา ได้ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเวทีแคมปัสสญัจร ในหัวข้อ “ก่อนตัดสินใจเดินทาง 

ไปทํางานต่างประเทศ” ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 ได้ขอความอนุเคราะห์ โรงละคร คณะ 

ศิลปศาสตร์ ทางงานกิจการนักศึกษา จะประชาสัมพันธ์แก่ประธานหลักสูตร เพื่อให้นักศกึษาแต่ละหลกัสูตรที่สนใจเข้า 

ร่วมในวันเวลาดังกล่าว อีกทั้งประชาสัมพันธ์แก่ศิษย์เก่าของคณะ ซึ่งทางคณะถือว่าเป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน 

อนาคต เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และศิษย์เก่า ทีจ่ะเดินทางไปทํางานต่างประเทศ  

อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาทั้งในหลกัสูตรและระดบัคณะ  

   2. สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2 และ 

แข่งขันโครงการประกวดการส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา ปี 2 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริม 

สนับสนุน กระตุ้น และสร้างความตระหนักรู้ถึงการให้และการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลอืสังคม ทั้งนี้ งานกิจการนักศึกษา 

ได้ประชาสัมพันธ์แก่นายกสโมสรนักศึกษา รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม หากมีความประสงค์เข้าร่วมหรือแข่งขัน 

ประกวดโครงการ  

1. นักศึกษาหลักสูตรสาขาพัฒนาสังคม ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการประกวด Trip and Threat  

ส่งเสริมและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ CSR  “เที่ยวหัวใจใหม ่พาโลกสดใส  ใส่ใจ 

สิ่งแวดล้อม (CSR Holiday)” 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.10  การจัดทํากิจกรรมของงานวิจัย  
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะประกาศให้ทุนวิจัยโดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ 

โครงการฝายหัวนา  จํานวน  150,000 บาท  ซึ่งรายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

ทั้งนี้  คณะจะมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการทําวิจัย พลังของการอ่าน  การเขียน 

และการสอน ครั้งที่ 1 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม  2556  โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ รศ. ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณชิย์  
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คุณไอดา  อรุณวงศ์   และคณุถนัด  ธรรมแก้ว (ภู กระดาษ)  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.11  การจัดโครงการทศันคติต่อประเทศเพื่อนบ้าน  
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศเสนอใหค้ณะร่วมเป็น 

เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับทัศนคติของไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน  ประมาณเดือนธันวาคม  2556  หลังจาก 

งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร   โดยกระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน 

150  คน   และค่าที่พักส่วนที่เหลือขอให้คณะให้การสนับสนุน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.12  การจัดสัมมนาครูจากโรงเรียนในเขตอีสานใต ้  
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัท BooK Access ร่วมกับ 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก   คณะศิลปศาสตร์   จะจัดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านเทคนิคการ 

สอนภาษาอังกฤษให้ครรูะดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา   ในเขตพื้นที่อีสานใต้   ในวันที่  13  มกราคม   2556  

ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา   โดยกลุ่มเป้าหมาย  คือครูจากโรงเรียนในเขตอีสานใต้  ประมาณ  100  คน  ทั้งนี้  คณะ 

และสาขาวิชาไม่ต้องรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1 การนําวารสารช่อดอกจาน ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซตค์ณะ 

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการนําวารสารข่อดอกจาน ซึ่งเป็นการจัดทําของ 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นําไฟล์  PDF  ของวารสารช่อดอกจาน  ประชาสัมพันธ์ใน 

เว็บไซต์คณะ  โดยประสานงานกับอาจารย์ธีระพล  อันมัย  ซึ่งเป็นผู้ดูแลวารสารช่อดอกจาน 
 

6.2 การสนับสนนุงบประมาณสาํหรับนักศึกษาไปดูงานที่มหาวิทยาลัยพระตะบอง 
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  เสนอที่ประชุมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม  กรณีหลักสูตร 

การพัฒนาสังคม  จะนํานักศกึษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม  ช้ันปีที่  4   ไปลงพื้นที่  ณ  มหาวิทยาลัยพระตะบอง   

ว่าคณะมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่  นอกเหนือจากเงินหลักสูตรการพฒันาสังคม  ทัง้นี้ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

และกิจการพิเศษ  แจง้ว่าจะหารือกับงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  ว่าสามารถให้การสนับสนุนงบประมาณได้หรือไม่   

ทั้งนี้   ขอให้หวัหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    ส่งรายละเอียดของโครงการเพื่อนําไปหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ 
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สัมพันธ์ต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

6.3 การปรับปรุงแบบฟอร์มการขอตําแหน่งทางวิชาการในเว็บไซต์คณะให้เปน็ปัจจุบนั 
นายราม  ประสานศักด์ิ  ผูแ้ทนคณาจารยป์ระจํา  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะควรปรับปรุง 

แบบฟอร์มการขอตําแหน่งทางวิชาการในเว็บไซต์คณะให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งแนบตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มด้วย 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และมอบงานบุคคลดําเนินการ 
 

 

เลิกประชุมเวลา    12.20  น. 
 
 
 
 

       


