
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  2 / 2557 

วันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์  2557  เวลา  13.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

3.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

4.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 

5.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ  

6.  รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ผู้แทนสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

7.  รองศาสตารจารย์สมหมาย  ชินนาค           หัวหนา้สาขาวิชาสังคมศาสตร ์     กรรมการ 

8.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

9.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร             กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย             ติดราชการ 

2.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

2.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    13.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่ 1/2557 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 1/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

1/2557 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การจ่ายเงินเพิ่มพเิศษ  การจ่ายเงนิคา่จ้างตกเบิก และการทบทวนการจ่ายเงนิเพิ่มพิเศษตามผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน  โดยใช้เงนิรายได้  ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จะมีการประชุมในวันที่  22  

กุมภาพันธ์  2557  ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ   ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ   คนละ   

3,000  บาท  เรื่องการจ่ายเงินค่าจ้างตกเบิกให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  โดยใช้เงินรายได้   และเรื่องการ 

จ่ายเงินเพิ่มพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  โดยใช้เงินรายได้  หากผล 

การพิจารณาเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
   

3.2  ระเบียบการขอใชห้้องปรับอากาศของโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  แจ้งว่าขณะนี้อยู่ 

ระหว่างการร่างระเบียบการขอใช้ห้องปรับอากาศของโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 

3.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.2556 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามคณะที่ได้รับการแนะนําจากวิทยากรในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

งานประกันคุณภาพ   เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2557  ซึ่งได้แนะนําให้คณะวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องการเงิน  การบริหาร 

จัดการการเงิน  และด้านการจัดการเรียนการสอน  นั้น  คณะได้แต่งต้ังคณะกรรมการการเงินของคณะศิลปศาสตร์   

เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินของคณะ  เรยีบร้อยแล้ว ดังนี้  คณบดี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  ผูแ้ทนคณาจารย์ประจํา  2  คน   และนักวิชาการเงินและบัญชี 3 คน 

ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้ให้ข้อมูลว่าเพื่อลดปัญหาการตกออกของนักศึกษา  งานวิชาการ 

จะได้จัดทําโครงการการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

3.4  การจัดการเรยีนการสอน ประจาํปี 2557  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  

คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2 /2557  เมื่อวันที่ 23  มกราคม  2557  เรือ่งการจัดการเรียนการสอน  ประจําปี 2557  

และได้มีการแบ่งกลุ่มการสอนออกเป็น  2  แบบ  ได้แก่  สาขาที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษ  และสาขา 

ที่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติ   ซึ่งเดิมสาขาการท่องเที่ยวแจ้งว่าสามารถจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษ 

ได้นั้น  ต่อมาสาขาการท่องเที่ยวแจ้งว่าจะจัดการเรียนการสอนแบบปกติ    เนื่องจากรายวิชาที่นักศึกษาจําเป็นต้อง 

ลงทะเบียนส่วนใหญม่ีความหลากหลาย  และจําเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้สอนจากหลักสูตรอื่น  จึงทําให้บริหารจัดการได้ 

ยาก  หากจะจดัการเรียนการสอนแบบพิเศษ 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ   
 

3.5  การทําบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เดินทางมา 

ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่   

6 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้  คณะมีแผนจะเดนิทางไปศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ประกาศ  เรื่อง  การกําหนดสมรรถนะ  ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสาํหรับ 
บุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2556   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การกําหนดสมรรถนะ   
ความรู้ความสามารถ และทกัษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556   
เพื่อประโยชน์ในการนําไปเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผน 
กําลังคน  การสรรหาและการคัดเลือก  การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน  และการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ  รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นําประกาศ เรื่อง  การกําหนดสมรรถนะ  ความรู้   
ความสามารถ และทักษะทีจ่าํเป็นในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 
หารือในการประชุมบุคลากรคณะ ว่าจะสามารถนําส่วนใดของประกาศ  มาปรับใช้กับเกณฑ์ประเมินของคณะ ได้ 
อย่างไรบ้าง   

 
 

4.2  การขออนุมัติรับรองการสําเร็จการศกึษาของนักศกึษาระดับปรญิญาโท   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติรับรองการสําเร็จการศึกษาของ 

นางสาวนิติรัตน์  อุทธชาติ  นักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  แผนการศึกษา ข 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 

4.3  มาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจําปี 2556 และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 
เรื่อง “การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคภัียแห่งชาติและยุทธศาสตรก์ารป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการเผาป่าในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน” 
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณามาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 

ประจําปี 2556 และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 เรื่อง “การขยายระยะเวลาแผนแม่บทพัฒนาความ 

ปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเผาป่าในที่โล่ง และมลพิษหมอกควนั” 

 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาที่มีสถานที่ต้ังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

จากปัญหาหมอกควันโดยตรง และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง อาจมีบทบาทด้านจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ  การสนับสนุนงานวิจัยที่ส่งเสรมิการแก้ปัญหา เรื่อง การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งจัดหลักสตูร/ 

กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องผลกระทบจากการเผาป่าและหมอกควัน 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และให้งานกิจการนักศึกษาและงานอาคารสถานที่  ร่วมกัน 

พิจารณาหาแนวทางป้องกัน หรือจัดกิจกรรมให้ความรูแ้ก่นักศึกษาในเรื่องผลกระทบจากการเผาป่าและหมอกควนั 
 

4.4  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงนิเดือน กรณีที่มีระยะเวลาคาบเกี่ยวระหวา่งไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มพนู 
ความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติงานปกติ  ในรอบการประเมิน 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน กรณีที่มีระยะเวลาคาบเกี่ยว 

ระหว่างไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติงานปกติในรอบการประเมิน กรณีของนางเสาวนีย์  ตรีรัตน์ 

อเลกซานเดอร์  ว่ามีแนวทางและเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้งานบุคคลทําหนังสือหารือไปยังกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป 
 

4.5  การจัดโครงการพัฒนาองคก์รคณะศิลปศาสตร์ (OD) ประจําปงีบประมาณ  2557 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดโครงการพัฒนาองค์กรคณะศิลปศาสตร์ (OD) 

ประจําปีงบประมาณ  2557  ซึ่งคณะจะจัดกิจกรรมในหัวข้อ “ทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2557” ณ  

เขื่อนสิรินธร  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี  พักค้างคืน 1 คืน  งบประมาณไม่เกิน  80,000 บาท  ทั้งนี้  ได้สอบถาม 

ไปยังเขื่อนสิรินธรแล้ว  และช่วงเวลาที่สามารถจัดกิจกรรมได้  ดังนี้ 

1. เดือนเมษายน  2557  ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร ว่างระหว่างวันที่  16-26  เมษายน  2557 

2.   เดือนพฤษภาคม  2557  ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร  ว่างตลอดเดือน  

ในการนี้  จึงขอหารือเกี่ยวกับช่วงเวลาในการจัดโครงการ   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการให้จัดโครงการพัฒนาองค์กรคณะศิลปศาสตร์  (OD) 

ประจําปีงบประมาณ  2557 ในหัวข้อ “ทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2557” โดยให้จัดช่วงปลายเดือน 

พฤษภาคม  2557   

 



 

 

5 

4.6  การจัดซือ้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากคณะวิทยาศาสตร์  
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่คณะจะจัดซื้อระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อ 

นํามาปรับใช้กับระบบสารสนเทศของคณะศิลปศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยระบบงาน  จํานวน  19 ระบบงาน  นั้น  จากที่ 

ได้ศึกษารายละเอียดในระบบดังกล่าว  ปรากฏว่าในบางระบบคณะสามารถดําเนินการเขียนโปรแกรมได้เอง   ดังนั้น  

จึงขอชะลอการจัดซื้อระบบดังกล่าวจากคณะวิทยาศาสตร์ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ้างเหมาเพื่อจัดทําโปรแกรมในระบบงานที่เร่งด่วน 
 

4.7  การพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์  ของ 

มหาวิทยาลัยซึง่มี  3  ข้อ  ดังนี้  1. รู้กาลเทศะ ตัวบ่งชี้ คือ การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ และสถานที่  2. มีระเบียบวินัย   

ตัวบ่งชี้ คือ การตรงต่อเวลา  และ  3. มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม  ดังนั้น  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า 

คณะจะใชคุ้ณลักษณะทั้ง 3 ข้อ ในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา  2556   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 

4.8  การขออนุมัติตัดสูทสําหรับบคุลากรสํานักงานเลขานุการคณะ ทียั่งไม่เคยตัดสทูคณะ   
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติตัดสูทสําหรบั 

บุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะ ที่ยังไม่เคยตัดสูทคณะ   จํานวน  6  คน    ได้แก่  นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว    

นางสาวปนิดา  ทาสา   นายเปรมสิทธ์ิ  ศรีโพนทอง    นายบัวทอง  สีเกิด  นายวิชัย  เมทาสิงห์  และนางสาวปิยะธิดา   

พุฒพิมพ์   โดยขออนุมัติตัดสูทชุดละไม่เกนิ  1,400  บาท   เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  8,400  บาท   โดยใช้เงินกองทุน 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.9  กําหนดการส่งข้อมูลการลาศึกษาต่อและการลาเพิม่พูนความรู้ทางวิชาการ 
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล 

การลาศึกษาต่อและการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   เนื่องจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  จะให้บุคลากร 

ในสาขาแจ้งความประสงค์ดังกล่าว  เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1.  ให้งานบุคคลทําหนังสือถึงทุกสาขาวิชาเพ่ือสํารวจการลาศึกษาต่อและการลาเพิ่มพูนความรู้ทาง 

วิชาการ   

2. ให้งานวิชาการและงานคอมพิวเตอร์จัดทํา Templates  เพื่อให้อาจารย์สามารถกรอกภาระงาน  

TOR   ที่จะดําเนินการระหว่างเดือนเมษายน  –  เดือนกรกฎาคม  2557   หากอาจารย์ท่านใดไม่กรอกจะไม่มีผลต่อ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานแต่อย่างใด  แต่ขอความร่วมมือให้อาจารย์ทุกท่านกรอกข้อมูล 
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ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 ประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2556   
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ 
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2556 
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  เข้าไปที่  คลงัเอกสาร  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

5.2 การซักซ้อมแนวปฏิบัติในการตรวจเช็คเอกสารการขอกําหนดตาํแหนง่ทางวิชาการ   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการซักซ้อมแนวปฏิบัติในการตรวจเช็คเอกสารการขอ 

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  โดยกองการเจ้าหน้าที่ขอใหค้ณะใช้แบบตรวจสอบรายการเอกสารตามที่มหาวิทยาลัย 

กําหนด    เพือ่ให้คณะใช้ในการตรวจเช็คเอกสารก่อนส่งเอกสารการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ   ไปยังกองการ 

เจ้าหน้าที่  รายละเอียดได้นําลงในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.3  รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ ครั้งที่ 1 ของ ผศ.ชมพูนทุ  ธารีเธียร 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่า ผศ.ชมพูนุท  ธารีเธียร  ได้รายงานความก้าวหน้าในการ 

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ครั้งที่ 1  ต้ังแต่วันที่  4  พฤศจิกายน  2556  ถึงวันที ่ 31  มกราคม  2557 

ซึ่งการรายงานเป็นไปตามกรอบภาระงานที่ผู้ขอลาเสนอต่อคณะศิลปศาสตร์ 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  แนวทางการดําเนินการส่งเกรด 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย 

แจ้งว่าในการส่งเกรดแต่ละวิชาจะต้องส่งเกรดของนักศึกษาในรายวิชาให้ครบทุกคนพร้อมกัน ไม่ควรส่งคนใดคนหนึ่ง 

ก่อน  ด้วยเหตุผลว่านักศึกษาจําเป็นจะต้องสําเร็จการศึกษาและต้องไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ เป็นต้น    เพื่อให้การ 

ตัดเกรดของทุกรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งนี้  จะได้แจ้งให้อาจารย์ 

ทกุท่านทราบต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

5.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ก่ียวกับการเรยีนการสอนและประสบการณ์ ณ มหาวิทยาลัยพระตะบอง  
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ แจ้งที่ประชมุทราบว่าหลักสูตรการพัฒนาสังคมและรายวิชา 1451 402 

ลุ่มน้ําโขงกับการพัฒนา ได้นําอาจารย์และนักศึกษาการพัฒนาสังคม ช้ันปีที่  4  จํานวนทั้งสิ้น  54 คน  เข้าศึกษาดงูาน 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนและประสบการณ์ทางด้านการพัฒนา  ณ  มหาวิทยาลัยพระตะบอง   
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เมืองพระตะบอง ราชอาราจักรกัมพูชา  เมือ่วันที่  15  กุมภาพันธ์  2557  ซึ่งในภาพรวมถือว่าสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.6  การขอรบัการสนับสนนุการผลิตตําราวิชาการ   
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะนี้สาขาวิชาอยู่ระหว่างการ 

ผลิตตําราวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  4 - 5  รายวิชา  ทั้งนี้  จะทําเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนการผลิตตําราวิชาการ 

จากคณะต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.7  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชมุทราบว่าในวันศุกร์ที่  21 กุมภาพันธ์ 2557  คณะจะจัด 

โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 14  (เตรียมความพร้อมบัณฑิต)  คณะศิลปศาสตร์  เวลา  13.00 - 18.00  น.  ณ 

โรงละครคณะศิลปศาสตร์   และโครงการอําลาดอกจานช่อที่ 14   เวลา 19.00 -21.00 น. ณ  ลานจอดรถ  อาคาร 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ในการนี้  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1  ความคบืหน้าในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 

นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดซื้อ 

คอมพิวเตอร์ของคณะ  ว่าได้ดําเนินการถึงขั้นตอนใด  ทั้งนี ้ รองคณบดีฝา่ยบริหาร  ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าอยู่ระหว่าง 

ดําเนินการเปิดซองสอบราคา  คาดว่าจะเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2557 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา    16.00  น. 
 
 
 

        
 
 
 


