
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  12 / 2556 

วันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2556  เวลา  13.00  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.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ  

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

7.  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค           หัวหนา้สาขาวิชาสังคมศาสตร ์       กรรมการ 

8.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร             ลาป่วย 

2.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ติดราชการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 

4.  นายสุวภัทร์  ศรีจองแสง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

5.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    13.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การขอทนุ Visiting Scholar จาก  Japan Foundation   

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้เขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอทุน  Visiting Scholar  จาก   

Japan Foundation โดยขอเชิญ Professor Dr.Oguma Eiji, Faculty of Policy Management, Keio University   

มาประจําที่ศูนย์อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  เป็นระยะเวลา 15 วัน ในเดือนกันยายน  2557 ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นนักวิชาการ 

ที่มีช่ือเสียงมากคนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น  ด้านสังคม  ประวัติศาสตร์  และการเมือง  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  ผลการดาํเนนิงานในกจิกรรมต่าง ๆ  ของคณะศลิปศาสตร ์

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 

1. การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ อีสาน ลาว ขแมร์ ในกรอบประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 

วันที่  28-29 พฤศจิกายน  2556  สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ซึ่งมผีู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน  โดยคณะได้จัดงาน 2  

ประเด็น  คือ  เศรษฐกิจนอกระบบในอีสาน และยางพาราเศรษฐกิจใหมใ่นลุ่มน้ําโขง 

2. โครงการการศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม  (Field based learning)  ร่วมกับ  University  of  

Queensland  สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  มีนักศึกษาจาก 10 ประเทศ  มาอยู่ในพื้นที่อําเภอโขงเจียม 10 วัน  และ 

นําเสนองานที่น่าสนใจว่าด้วยชนบทอีสานในมิติสุขภาวะ  บทบาทผู้หญิง  การจัดการน้าํ และการพัฒนาเปลี่ยนแปลง 

ชุมชน   

3. การจัดสรรงบประมาณเยียวยาบุคลากรสายพนักงาน  จะดําเนินการได้ต้นปี พ.ศ. 2557 

   4.  ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ และนางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ   ได้มอบเงินจํานวน  

50,000 บาท  จากการจัดอบรมโครงการบริการให้กับนักวิชาการในประเทศลุ่มแม่น้ําโขง  6  ประเทศ  เรื่อง Mekong 

Hydropower  Governance  Curricular (MHGC)   เพื่อให้คณะใช้เป็นงบประมาณในการจัดงานสัมมนาวิชาการ 

ประจําปีของคณะตามที่เห็นสมควรนั้น  คณะได้มีการจัดงานโดยใช้งบประมาณดังกล่าวแล้วดังนี้  1. จัดนิทรรศการวิถี 

ชุมชนแม่น้ําโขง จํานวน  15,000  บาท   2. งานประชาสัมพันธ์อีสาน  ลาว  ขแมร์ศึกษา  จํานวน 20,000 บาท  และ 

3. งาน ThaiTESOL  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  จํานวน  15,000  บาท 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  11/2556 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  11/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

11/2556 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การจ่ายเงินเพิ่มพเิศษ ให้แก่ลูกจ้างชัว่คราวชาวต่างประเทศ 

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจําเดือนพฤศจิกายน   

2556  ครั้งที่  11/2556  ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ใหแ้ก่ลูกจา้งชั่วคราวชาวต่างประเทศ คนละ 3,000 บาท 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
   

3.2  การพิจารณาจ่ายเงนิคา่จ้างตกเบิกให้แก่ลูกจ้างชัว่คราวชาวต่างประเทศ โดยใช้เงนิรายได้ 

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจําเดือนพฤศจิกายน   

2556  ครั้งที่  11/2556  ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินค่าจ้างตกเบิกให้แก่ลกูจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดยใช้เงินรายได้ 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

3.3  ทบทวนการจ่ายเงินเพิม่พิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  

โดยใช้เงนิรายได้  

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจําเดือนพฤศจิกายน   

2556  ครั้งที่  11/2556  ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว 

ชาวต่างประเทศ  โดยใช้เงินรายได้ 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
  

3.4  การติดตามผลการดําเนินงานตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมนิประกนัคณุภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  11/2556  ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์   

ปีการศึกษา 2556  และให้ประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น  งานประกันคุณภาพ 

ได้ประสานและรวบรวมข้อมูลส่งไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.5  การเสนอความเหน็เก่ียวกับการปรบัฐานค่าจ้างขัน้ต่ําแรกบรรจตุามคุณวุฒิ ของลูกจ้างชั่วคราว   

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที ่  
11/2556  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับฐานคา่จ้างขั้นตํ่าแรกบรรจุตามคุณวุฒิลูกจ้างชั่วคราว  โดย 
เทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างแรกบรรจุสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจํา  ในอัตราแรกบรรจุที่กําหนดไว้   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  นั้น  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจําเดือนพฤศจิกายน  2556  ครั้งที่   

11/2556  ได้มีมติเห็นควรให้ปรับฐานค่าจ้างขั้นตํ่าแรกบรรจุตามคุณวุฒิลูกจ้างชั่วคราว  
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.6  สอบถามความสนใจเบือ้งต้นในการรบันักศึกษาและอาจารย์จากประเทศในภูมิภาคอาเซียน   เพื่อมา 

แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจําปีงบประมาณ  2557 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานวิเทศสมัพันธ์ได้ 

สอบถามความต้องการไปยังประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร   เกี่ยวกับการรับนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศใน 

ภูมิภาคอาเซียน เพื่อมาแลกเปลี่ยน ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ  2557  นั้น  ผลปรากฏว่า 

ส่วนใหญม่ีความต้องการที่จะรับนักศึกษาและอาจารย์จากประเทศเวียดนาม  เพื่อมาแลกเปลี่ยน   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และขอให้งานวิเทศสัมพันธ์คณะแจ้งความประสงค์ไปยัง 

งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

3.7  การเปิดใช้โรงอาหารคณะศลิปศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  แจ้งที่ประชุมทราบว่าโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์  ได้เปิดให้บริการ 

แล้ว แต่ยังมีการก่อสร้างบางจุดยังไม่เรียบร้อย  จึงได้แจ้งไปยังสํานักทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์ทราบเพื่อให้มาดําเนินการ 

ปรับปรุงแล้ว   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และขอให้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การขอใช้ห้องปรับอากาศของโรงอาหาร 

2. ความคืบหน้าการเปิดประมูลร้านอาหารอีก 1 ร้าน ภายในโรงอาหารคณะ 
 

3.8  การติดตามการรับรองหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรภาษาและ 

วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สกอ. แจ้งว่าไม่พบเอกสารการ 

ขออนุมัติหลักสูตรดังกล่าวนั้น  ต่อมาปรากฏว่า  สกอ.  ได้พบเอกสารแล้ว   และได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแก้ไขเล็กน้อย   

ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง คณะศิลปศาสตรไ์ด้ดําเนินการแก้ไขและส่งให้มหาวิทยาลัย 

เพื่อเสนอต่อ สกอ. เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.9  การจัดทาํ Workshop  ระหวา่งอาจารย์ชาวไทยและเวียดนาม   

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้หารือเรื่องการทํา  

Workshop ร่วมกันระหว่างอาจารย์สอนภาษาชาวไทยและเวียดนาม โดยเห็นควรให้มีการแลกเปลีย่นนักศึกษาระหว่าง 

มหาวิทยาลัยนั้น  จะมีการเลือ่นการเดินทางจากเดือนมกราคม  2557  เป็นเดือนมิถุนายน  2557 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.10  การจัดโครงการทศันคติต่อประเทศเพื่อนบ้าน  

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้คณะ 

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับทัศนคติของไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านนั้น   หัวหน้าสาขาวิชาสังคม 

ศาสตร์  ได้ประสานงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  แล้ว  และจะมีการจัดทํา Workshop 

ประมาณ 30 คน  โดยจะเริม่ดําเนินการเดือนกุมภาพันธ์  2557 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.11  การสนบัสนนุงบประมาณสาํหรับนกัศึกษาไปดูงานที่มหาวิทยาลัยพระตะบอง 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้สอบถามไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัย  กรณีหลักสูตรการพัฒนาสังคม  จะนํานักศกึษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม  ช้ันปีที่  4   ไปลงพื้นที่  ณ   

มหาวิทยาลัยพระตะบอง  ว่าจะสามารถใหก้ารสนับสนุนงบประมาณได้หรือไม่  ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแจ้งว่า 

ยังไม่สามารถทราบจํานวนเงินที่แน่นอนจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ  แต่หากจะพิจารณาใช้งบประมาณที่คณะได้รับการ 

จัดสรร  จํานวน  150,000 บาท  ภายใต้โครงการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน  ซึ่งหลังจากคณะจัดสรรให้กับหลักสูตรทั้ง  9  

หลักสูตรแล้ว  สามารถจัดสรรให้หลักสูตรการพัฒนาสังคมได้  16,500  บาท  ทั้งนี้   มเีงื่อนไขว่านักศึกษาหลักสูตร 

การพัฒนาสังคม  จะไม่ได้รับสิทธ์ิคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาที่ประเทศเวียดนาม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาสังคมศาสตร์พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ใช้เงินหลักสตูรการพัฒนาสังคมทั้งหมด 

2. ให้ใช้เงินงบประมาณอาเซียน  16,500  บาท  ทีม่ีโดยให้สละสิทธ์ิการไปเวียดนาม  

 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การวิเคราะหค์วามเสี่ยงรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

โดยงานการเงินได้นําเสนอประเด็นรายจ่าย ดังนี้ 

1. ค่ากระแสไฟฟ้า  จํานวน  3,901,583.41 บาท 

2. ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้  จํานวน  11,493,890.44 บาท 
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3. ค่าใช้จ่ายประจําแต่ละเดือน  จํานวน  4,889,990.94 บาท 

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณค์วามเสี่ยงทางการเงินและหามาตรการลดความเสี่ยง 

รายจ่ายด้านต่าง ๆ  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. ให้แต่ละหลักสตูรพิจารณาเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร  และขอให้แต่ละหลกัสูตรหา 

วิธีการช่วยพัฒนานักศึกษา  เพื่อลดปัญหาการพ้นสภาพนักศึกษาให้น้อยลง 

  2.   ลดค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ของคณะ  เช่น ลดจํานวนตําแหน่งของผู้บริหาร  เป็นต้น   

3.   ไม่เปิดรับอาจารย์ที่จ้างด้วยเงินรายได้เพิ่ม  แต่คณะอาจจะเพิ่มเพดานจํานวนชั่วโมงที่สามารถเบิก 

ค่าสอนเกินได้ 

4. เกลี่ยตําแหน่งอาจารย์จากบางสาขาวิชาที่มีอัตรากําลังมาก และเมื่อมผีูเ้กษียณอายุราชการ ให้นํา 

ตําแหน่งที่ว่างมาไว้ส่วนกลาง เพื่อนําไปจัดสรรให้กับสาขาวิชาที่มีอัตรากําลังน้อย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อกําหนด 

ของ TQF 

  5.  เพิ่มเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตจากอัตรา 70 : 30  เป็น 80 : 20  เพื่อ 

นํามาจ่ายค่าสาธารณูปโภคของคณะ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า และอื่น ๆ ทั้งนี้ ขอให้คณบดหีารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ต่อไป 

  ทั้งนี้  ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะนําหารือกับบุคลากรของคณะในการประชุมบุคลากรต่อไป 
 

4.2  การเสนอชื่อเพื่อคัดเลอืกเป็นบคุลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556   
ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556 

จํานวน  5  ประเภท  ดังนี้ 
1. ประเภทวิชาการ  จํานวน  2  คน 
2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  วิชาชีพเฉพาะ และทั่วไป  จํานวน  2  คน 
3. ประเภทผู้บริหาร  จํานวน  1  คน 
4. ประเภทลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 คน 
5. ประเภทลูกจ้างชั่วคราว  จํานวน  2  คน 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ  ดังนี้ 
1.  ประเภทวิชาการ  เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ และนางสาวสุรัชดา  คนึงเพียร 
2.  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  วิชาชีพเฉพาะ และทั่วไป  เสนอชื่อ นางนุชนารถ  โหตระไวศยะ และ 

นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ 
  3.  ประเภทผูบ้ริหาร   เสนอชื่อ  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล 

4.  ประเภทลกูจ้างประจํา  เสนอชื่อ  นายสมชาย  สริิวรรณ 
5.  ประเภทลกูจ้างชั่วคราว  ไม่เสนอชื่อ 
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4.3  การพิจารณาการใช้จา่ยเงินในหลักสตูรบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการใช้จ่ายเงินในหลักสตูรบัณฑิตศึกษา  โดยได้ 

นําเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปีงบประมาณ 2555 – 2556  ให้ที่ประชุม 

รับทราบ  พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการจ่ายค่าตอบแทนประธานหลักสูตรและค่าสอนของหลักสูตร  

นวัตกรรมการท่องเที่ยว  เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่ และมีนักศึกษาจํานวนไม่มากนัก 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่ให้หักเงิน 20% ค่าหน่วยกิตจากหลักสตูรนวัตกรรมการท่องเที่ยว 

ให้คณะ  ในปกีารศึกษา  2557   
 

4.4  การรับครูอาสาสมคัรชาวจีน ประจําปีการศึกษา 2557  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการแจ้งความประสงค์รับครู 

อาสาสมัครชาวจีน  จากสํานักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ  (Hanban)  และสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  (สกอ.)  ประจําปีการศึกษา  2557  ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายสมทบรายเดือน 10 เดือน ๆ ละ 12,000 บาท  เป็นจํานวน 120,000 บาท 

2. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ   เป็นจํานวน 7,219 บาท 

3. ค่าธรรมเนียม Work permit  เป็นจํานวน  3,950 บาท 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า   เป็นจํานวน  1,900 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  133,069 บาท  

  ทั้งนี้  ครูอาสาสมัครชาวจีน  จํานวน  2  คน  คิดเป็นเงิน  266,138  บาท 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.5 การบันทึก/อนุมัติข้อมูล มคอ. ในระบบ UBU TQF MAPPER ภาคการศึกษาตน้และปลาย ปีการศึกษา 2556  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการบันทึก/อนุมัติข้อมูล มคอ. ในระบบ UBU TQF  

MAPPER  ภาคการศึกษา 1/2556 และ 2/2556  ซึ่งงานวิชาการได้ส่งหนังสือแจ้งการดําเนินการให้อาจารย์ทุกท่านและ 

ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรทราบแล้ว  แต่ปรากฏว่ายังมีบางรายวิชาที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทําความเข้าใจกับอาจารย์ที่ยังไม่ได้กรอก  

ข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย   รวมทัง้ประสานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิใน มคอ. 3  และ มคอ. 5  กับอาจารย์ที่ยัง 

ไม่ได้กรอกข้อมูลเท่านั้น 
 

4.6  การขออนุมัติเบิกค่าสอนเกิน ประจําภาคการศึกษา  2/2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเบิกค่าสอนเกิน ประจําภาคการศึกษา  

2/2556  โดยมีอาจารย์ที่ขอเบิกค่าสอนเกิน จํานวน 24 คน  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  289,800  บาท  ทั้งนี้  ได้ผ่านการ 
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ตรวจสอบจากหลักสูตร สาขาวิชา และงานวิชาการแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.7  การขออนุมัติเทียบรายวิชา  

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา  โดยในเบื้องต้นได้ผ่าน 

ความเห็นชอบจากหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องกับรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื้อหารายวิชาเทียบเคียงกันได้มากกว่าร้อยละ 

 75 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
รายวิชาเดิม รายวิชาที่ขอเทียบ หมายเหตุ 

1449 431 อุตสาหกรรม MICE 
 

1449 431 อุตสาหกรรมการจัดประชุม 
สัมมนาการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและ
นิทรรศการ  

สําหรับ นายภัทรนิธ์ิ  สุภาษร  
รหัสประจําตัว 5414403454 

1443 300 กฎหมายสําหรับ
การท่องเที่ยว  

1443 303 กฎหมายและจรรยาบรรณเพื่อ
การท่องเที่ยว  

 

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   และ 
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

สําหรับ นายศุภกิตต์ิ  สุขทอง  
รหัสประจําตัว 5617403952 
โดยพิจารณาให้ระดับผลการเรียน เป็น C ใน
รายวิชาดังกล่าว 

1432 237 ประวัติศาสตร์ลุ่ม 
น้ําโขง 

1454 141 ประวัติศาสตร์ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง สําหรับนักศึกษา จํานวน 7 ราย ได้แก่ 
1) น.ส.ชวิรกาญจน์  โนใหม่ 
รหัสประจําตัว 5414400105 
2) น.ส.พัชรียา  บุญขาว 
รหัสประจําตัว 5414400244 
3) น.ส.ศิรินญา  กันนุฬา 
รหัสประจําตัว 5414400387 
4) น.ส.สิริรัฐ  ธนาพรชัยพงษ์ 
รหัสประจาํตัว 5414400394 
5) น.ส.อภิญญา  วาที 
รหัสประจําตัว 5414400446 
6) น.ส.ศจิยาภักค์  ภัคสุขนิธิธนผล 
รหัสประจําตัว 5414402798 
7) น.ส.สุวิชญา  กว้าวิกย์การ 
รหัสประจําตัว 5414402868 

1446 200 จิตวิทยาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 

1446 200 จิตวิทยาการบริการเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

สําหรับ นายอรรถพล  ใบเขียว 
รหัสประจําตัว 5414403465 

1449 302 การปฏิบัติงาน
ท่องเที่ยว 

1449 302 การวางแผนและการดาํเนินงาน
นําเที่ยว 

 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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4.8  การขออนุมัติรับรองการสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศกึษา 1/2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติรับรองการสําเร็จการศึกษา ระดับ 

ปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2556  จํานวน 1 ราย  ทั้งนี้ ในเบื้องต้นงานวิชาการได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล 

เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล วิชาเอก วิชาโท เกรดสะสม หมวดบังคับ 
1. นางสาวรุง่ทวิา  สาหะ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร การท่องเที่ยว 2.44 2.00 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 
 

4.9  โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างเครือข่ายประกันคณุภาพ  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพ  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  24  มกราคม  2557  ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4  คณะ 

ศิลปศาสตร์  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  26,500 บาท 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 

 

4.10 การแต่งตั้งกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจ QA  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาการแต่งต้ังกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจ QA  ซึ่งหากเห็นชอบงานประกันคุณภาพจะดําเนินการเสนอชื่อ 

ต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 
 

4.11 การพิจารณากิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร  ที่ขอใชง้บประมาณเกนิ  50,000  บาท 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   เสนอที่ประชุมพิจารณากิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร  ทีข่อใช้ 

งบประมาณเกิน  50,000  บาท  จํานวน  2  โครงการ  ดังนี้ 

1. กิจกรรม การปฏิบัติการทางภาษาและวัฒนธรรม “แคมของ” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่อําเภอ 

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที ่ 7-9  กุมภาพันธ์  2557  โดยใช้เงินงบประมาณของหลกัสูตรภาษาไทยและการ 

สื่อสาร  จํานวน  70,900 บาท  ซึ่งนายทรงภพ  ขุนมธุรส  เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2. กิจกรรม  “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาคสนามแอ่งสกลนคร”  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  15-17  มีนาคม   

2557  โดยใช้เงินงบประมาณของหลักสูตรประวัติศาสตร์  จํานวน  92,700 บาท   ซึ่งนายจักรพันธ์  แสงทอง   เปน็ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. อนุมัติกิจกรรมการปฏิบัติการทางภาษาและวัฒนธรรม “แคมของ” 

2. อนุมัติกิจกรรม “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาคสนามแอ่งสกลนคร” แต่ขอใหผู้้รับผิดชอบกิจกรรม 
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นําไปให้งานการเงินตรวจสอบก่อน  หลังจากนั้นจึงดําเนินการตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร ต่อไป 
 

4.12 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะศลิปศาสตร ์

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะ 

ศิลปศาสตร ์ ใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

  1.  ประเด็นความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ  ซึ่งคณะมอัีตราการหมุนเวียน (รับเข้า-ลาออก) ของ
เจ้าหน้าที่การเงินสูงมาก  เนื่องจากไม่มีตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ซึ่งเป็นข้าราชการในคณะ  จึงเสนอแนวทาง
โดยให้มีการรบับุคลากรด้านการเงิน ที่เป็นข้าราชการ มาทํางานในคณะ เพื่อให้เกิดความม่ันคงและลดความเสี่ยงด้าน
การเงินที่จะเกิดขึ้น 

  2.  ประเด็นความเสี่ยงด้านวิชาการ  เช่น  การรับเข้านักศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  และนักศึกษา
ตกออกเป็นจํานวนมาก  จึงเสนอแนวทางให้มีการทบทวนวิธีการรับเข้านักศึกษา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. ให้คณะดําเนินการหาข้าราชการด้านการเงินมาสังกัดคณะ  โดยเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อ 

ลดปัญหาความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ 

  2.  กรณีนักศึกษาตกออกมาก เนื่องจากการสอบตกในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ใหค้ณะจัดประชุมผู้สอน
วิชาศึกษาทั่วไป  และนําเสนอทางออกให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  รายงานความก้าวหนา้การไปปฏิบัติงานเพิ่มพนูความรู้ทางวชิาการ ของนางสาวจุฬามาศ  สุวรรณบูล   และ 
นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์   
   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของ 
นางสาวจุฬามาศ  สุวรรณบลู   และนางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์  ดังนี้ 

1. นางสาวจุฬามาศ  สุวรรณบลู  ได้รายงานความก้าวหน้ารอบ 3  เดือน  (ครั้งที่ 2)  จึงได้รายงาน 
ความคืบหน้าในการทําการวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าขายกับ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ในตลาดจตุจักร”   

2. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์  ได้รายงานความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน (ครัง้ที่ 2)  จึงได้รายงานความ 
คืบหน้าในการเขียนเอกสารคําสอนสําหรับรายวิชา 1421 810  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

5.2 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์การไปปฏิบติังานเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ  ของผูช้ว่ยศาสตราจารย์สุพฒัน์   

กู้เกียรติกูล  

   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบการส่งรายงานฉบับสมบูรณก์ารไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ดังนี้ 
1. ผลงานเขียนและปรับปรุงเอกสารการสอนวิชา 1421 338 English Syntax  จํานวน 8 บท 
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2. ผลงานวิจัยเรื่อง Grammaticalization in Thai and Chinese with Reference to English  
Syntax 
   3. ผลงานเขียนและปรับปรุงเอกสารการสอนวิชา 1421 307 English for Health Science จํานวน  
2 บท 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.3  สรุปข้อมลูนกัศึกษาลาออก ภาคการศึกษา 1/2556 และ 2/2556 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบสรุปข้อมูลนักศึกษาลาออก ดังนี้ 

1. ภาคการศึกษา 1/2556  มีนกัศึกษาขอลาออก  จํานวน  9  คน 
2. ภาคการศึกษา 2/2556  มีนักศึกษาขอลาออก  จํานวน  4  คน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  การขออนุมัติใช้หลักสูตรวชิาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจง้ที่ประชุมทราบการขออนุมัติใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2555  โดยการขออนุมัติใช้หลักสูตรสามารถดําเนินการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยได้  หากเป็นหลักสูตร 

ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนก่อน ปี พ.ศ. 2555  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องเทียบรายวิชา 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.5  ผลการพจิารณาหลักสตูรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที ่ 11/2556  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2556  โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเปิด 

หลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และ 

อนุมัติการเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่มีในหลักสูตร จํานวน 3 รายวิชา  ได้แก่ 1.วิชาโบราณคดีในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษ 

ที่ 19  2. วิชาโบราณคดีในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-24  และ 3. วิชาภาพสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมไทยจาก 

ภาชนะดินเผา 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6  สรุปจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2553 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบสรุปจํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้า 

ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2548-2553  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ทั้งนี้  งานวิชาการได้สําเนาให้ 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.7 การแก้ไขหลักสูตรตามความเห็นของสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ได้แจ้งให้ 

มหาวิทยาลัยแก้ไขหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์  จํานวน 3 หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าํโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2555 

  ซึ่งงานวิชาการคณะและประธานหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

แก้ไขหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2556   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

5.8  การแจ้งผลการดําเนนิงานโครงการ ของงานกิจการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานโครงการของงานกิจการ 

ศึกษา คณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 
   1. โครงการกฐินสามัคคี  ประจําปีการศึกษา  2556  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2556  ณ วัด
บ้านโพธิ์  อ. วารินชําราบ  คณะได้จัดรถใหค้ณาจารย์และสโมสรเข้าร่วมในวันดังกล่าว เวลา 08.00 น. หน้าตึก  LA  
คณะศิลปศาสตร์ ดําเนินการแล้วเสร็จ ในการนี้ มีทั้งหมด 4 คณะที่เข้าร่วม คอื คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 

   2. โครงการคณบดีพบปะนักศึกษา  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2556   
   3. มลูนิธิกระจกเงา ได้ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเวทีแคมปัสสญัจร ในหัวข้อ “ก่อนตัดสินใจเดินทาง
ไปทํางานต่างประเทศ” ในวนัอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ได้ขอความอนุเคราะห์ โรงละคร คณะ
ศิลปศาสตร์ ทางงานกิจการนักศึกษา ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชนต่์อนักศึกษาและศิษยเ์ก่า ที่
จะเดินทางไปทาํงานต่างประเทศ รวมถงึการถ่ายทอดประสบการณ์แก่นกัศึกษาทั้งในหลักสูตรและระดับคณะ  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  

5.9  การประชาสัมพันธ์โครงการของงานกิจการนักศึกษาและทนุการศึกษาและสวสัดิการนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    แจ้งทีป่ระชุมทราบการประชาสัมพันธ์โครงการของงานกิจการ 

นักศึกษาและทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา   
   1. ประกาศรับสมัคร ทุนเรียนดีกรณีพิเศษ  ประจําปีการศึกษา 2556 ของคณะศิลปศาสตร์ 
           2. ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2556 ของคณะศิลปศาสตร์ 
           3. โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2555 (ช่วง15-18 ธันวาคม 2556) 
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ในส่วนงานกิจการนักศึกษาได้ประสานกับเจ้าหน้าที่และนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อประสานงานนักศึกษา จํานวน 150 
คน ส่งเสด็จ  ในเวลา 11.30  เป็นต้นไป   โดยซ้อมย่อยทีค่ณะ  ในวันที ่ 15  ธันวาคม  2556  เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ โรงละคร  คณะศิลปศาสตร์ 

4. โครงการหารือและสร้างเครือข่ายดอกจานสัมพันธ์ (ศิษย์เกา่)   ได้จัดประชุมครั้งแรก  เมื่อวันที่  7  

ธันวาคม  2556  โดยมีศษิย์เก่าในคณะได้เข้าร่วมหารือและเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมและสร้างเครือข่ายอย่างคร่าวๆ   

และในวันที ่17 มกราคม 2557  จะร่วมหารือกับศิษย์เก่าที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.10  การแก้ไขหลักสูตรของคณะศลิปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  ให้ สกอ. พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรนั้น สกอ. แจง้ให้ 

แก้ไขรายละเอียดหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ สกอ. ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญผูร้ับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วม 

ประชุม ในวันที่  23  ธันวาคม  2556  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้ งาน 

วิชาการ ได้แจ้งประธานหลักสูตรประวัติศาสตร์เข้าร่วมประชุม และได้ใหผู้้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร เขา้ร่วมประชุมแล้ว 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.11  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารวชิาการมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีประจําปี 2557  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจง้ที่ประชุมทราบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี  2557  ซึ่งจะมีการประชุมทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่สองของเดือน  รายละเอียด 
ดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.12 กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  
1/2557  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที ่ 1/2557  ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.13  กําหนดการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการ 
ศึกษา  2557   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557  โดยจะมีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระหว่างเดือน 

ธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557  ซึ่งจะเริ่มรับสมัคร ต้ังแต่วันที่  16 ธันวาคม  2556 เป็นต้นไป 
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.14  เกณฑ์การรับบุคคลเขา้ศึกษา  ในมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  ประจําปีการศกึษา  2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจง้ที่ประชุมทราบเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา   ในมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา 2557  ซึง่หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ 9 หลักสูตร ที่จะเปิดรับนักศึกษาได้ร่วมกัน 
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกแล้ว  ทั้งนี้  จะมีการประชาสัมพันธ์เกณฑ์ดังกล่าวต่อไป 
   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1 การแจ้งส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับสาขาวิชามนุษยศาสตร ์

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์    แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
มนุษยศาสตร์  ดังนี้ 

1.  นายเชาวนันท์  ทะนอก   ได้รายงานผลการศึกษา ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา  ในภาคการศึกษา  1/2556  

2. เสนอให้งานวิชาการเร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์ การปิด – เปิดภาคการศึกษา  ในปกีารศึกษา  
2557  ใหท้ราบโดยทั่วกัน 
  ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปิด – เปิดภาคการศึกษา 
2557 มาคร่าว ๆ แล้ว  และจะมีการประชุมกรรมการบริหารวิชาการคณะ ในช่วงต้นปี 2557  
  3.  นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาวัฒนธรรมไทย  ขอให้งานวิชาการช่วย 
ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่าง ๆ ว่านักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป  ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ได้หลายวิชา 
ไม่เฉพาะวิชาวัฒนธรรมไทย  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
1. รับทราบการรายงานผลการศึกษาของนายเชาวนันท์  ทะนอก 
2. มอบหมายให้งานวิชาการแจ้งอาจารย์ในคณะทราบกําหนดการคร่าว ๆ แล้ว  โดยแนบเอกสาร 

ที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะทราบ  
  3.   ให้งานวิชาการรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอเปิดรายวิชา   
 

6.2 การจัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการขอตําแหนง่ทางวิชาการ ของสายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิจัยคณะ จะจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ  ในวันที ่25  ธันวาคม  2556  เวลา  09.00 – 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4   
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา    16.30  น. 


