
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  3 / 2557 

วันพฤหสับดีที ่ 27  มีนาคม  2557  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.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 

6.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ  

7.  นายทํานอง  วงศ์พุทธ    ผู้แทนสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

8.  รองศาสตารจารย์สมหมาย  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.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  นายพุทธราช  มาสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    13.00  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การจัดการประชุมระดมสมองเพื่อปรบักระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 4 

   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์  ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพใน 

การจัดการประชุมระดมสมองเพื่อปรับกระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 4   ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม   

2557 ณ  โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยมีรองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค    และนางปิ่นวดี  

ศรีสุพรรณ  เปน็ผู้รับผิดชอบโครงการ  ซึ่งการจดังานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  2/2557 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  2/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

2/2557 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  วาระพเิศษ 1/2557 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
1/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

วาระพิเศษ 1/2557 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การจ่ายเงินเพิ่มพเิศษ  การจ่ายเงนิคา่จ้างตกเบิก และการทบทวนการจ่ายเงนิเพิ่มพิเศษตามผลการประเมิน 

การปฏิบัติงาน  โดยใช้เงนิรายได้  ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีมติเห็นชอบเรื่องการจ่ายเงินเพิ่ม 

พิเศษ   ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  คนละ  3,000  บาท/เดือน   การจ่ายเงนิค่าจ้างตกเบิกให้แก่ลูกจ้าง 

ช่ัวคราวชาวต่างประเทศ  โดยใช้เงินรายได้   และการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ใหแ้ก่ลูกจา้ง 

ช่ัวคราวชาวต่างประเทศ  โดยใช้เงินรายได้แล้ว  ดังนั้น  คณะจะตั้งเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินดังกล่าวต่อไป  ซึง่จะ 

มีการใช้เงินงบประมาณสนับสนุนบางส่วน 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2  การวิเคราะห์เปรียบเทยีบรายรบัและรายจ่ายงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าเมื่อวันที่  24  มีนาคม  2557  คณะกรรมการวิเคราะห์ 
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ความเสี่ยงทางการเงินคณะศิลปศาสตร์   ได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายงบประมาณ  พ.ศ.  

2557  โดยสถานะทางการเงินของคณะส่วนใหญ่จะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น  แต่รายได้นอ้ยลง  และได้นําเสนอจุดแข็ง  

จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  ทางการเงินของคณะ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในผลการวิเคราะห์ดังกล่าว   และขอให ้

คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินคณะศิลปศาสตร์  จัดทําแผนกลยุทธ์และแนวทางในการหารายได้ เพื่อให ้

คณะมีสถานะการเงินที่ดีขึ้น   
   

3.3  การจัดโครงการพัฒนาองค์กรคณะศิลปศาสตร์ (OD)  ประจําปี พ.ศ. 2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการพัฒนาองค์กรคณะศิลปศาสตร์  

(OD)  ประจําปี พ.ศ. 2557  ในวันที่  29-30  พฤษภาคม  2557   เพื่อเป็นการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี 

งบประมาณ  2557  ณ เขื่อนสิรินธร  อ.สริินธร จ.อุบลราชธานี  โดยพักค้างคืน ในวันที่  29  พฤษภาคม  2557 และ 

เดินทางกลับช่วงบ่ายวันที่  30  พฤษภาคม  2557    

  ในการนี้  ที่ประชุมเสนอให้เพิ่มกิจกรรมเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนสําหรับสายวิชาการ  และ 

กิจกรรมเกี่ยวกับตัวช้ีวัดรายบุคคล KPI  และการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นสําหรับสายสนับสนุนวิชาการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และนาํเสนอในที่ประชุมบุคลากรคณะ  ในวันที ่  

28  มีนาคม  2557 ต่อไป 

 

3.4   การกรอกภาระงาน  TOR   ที่จะดําเนินการระหวา่งเดือนเมษายน  –  เดือนกรกฎาคม  2557 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกรรมการประจําคณะได้มีมติมอบหมายให ้

งานวิชาการและงานคอมพิวเตอร์จัดทํา  Templates   เพื่อให้อาจารย์สามารถกรอกภาระงาน  TOR   ที่จะดําเนินการ 

ระหว่างเดือนเมษายน  –  เดือนกรกฎาคม  2557  นั้น  งานวิชาการได้ดําเนินการเสร็จสิน้แล้ว  ดังนั้น  จึงนําเสนอ 

ขั้นตอนและวิธีการกรอกข้อมูล 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและใหป้รับภาษาอีกครั้งเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

และนําเสนอในที่ประชุมบุคลากรคณะ  ในวันที่  28  มีนาคม  2557 ต่อไป    โดยขอความร่วมมือให้อาจารย์ทุกท่าน 

กรอกข้อมูล 

 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการขอตําแหน่งทางวิชาการ   

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการกลั่นกรองคุณสมบัติและหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 
การขอตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทย ของนางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และให้งานบุคคลส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

4.2  การเสนอชื่อกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการระดบัมหาวทิยาลัย   
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ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการระดับ 

มหาวิทยาลัย  ในการนี้  แต่ละสาขาวิชาได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 

  1.  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เสนอชื่อ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปราณี กุลละวณิชย์  
อาจารย์อัจฉรา  วงศ์โสธร  และศาสตราจารย์กุลวดี  มกราภิรมย์ 

  2.  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  เสนอชื่อ  ศาสตราจารย์กุสมุา  รักษมณี  ศาสตราจารย์
ชวน  เพชรแก้ว  และศาสตราจารย์สมทรง  บุรุษพัฒน ์

  3.  สาขาวิชาสงัคมศาสตร์  เสนอชื่อ  ศาสตราจารย์ปรานี  วงษ์เทศ  ศาสตราจารย์สุภางค์  จันทวานิช  
และศาสตราจารย์อานันท์ กาญจนพันธ์ุ 

  4.  สาขาวิชามนุษยศาสตร์  เสนอชื่อ  ศาสตราจารย์ปิยนาถ  บุนนาค 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานบุคคล เสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

4.3  การขออนุมัติขยายระยะเวลาทนุการศึกษาในหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาทุนการศึกษาใน 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว  ให้นาย Channara  Ros ซึ่งเป็นนักศึกษาตาม 

โครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

โดยจะขอขยายเวลาในภาคการศึกษา  2/2557 รายละเอยีดดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 5,000 บาท  จํานวน  6  เดือน  เป็นเงิน  30,000  บาท 

2. ค่าอุปกรณ์การศึกษา ภาคการศึกษา  2/2557  จํานวน  4,000 บาท 

3. ค่าประกันสุขภาพ ปี พ.ศ.2558 จํานวน 3,000 บาท 

4. ค่าธรรมเนียมการต่อวีซ่า ปี พ.ศ. 2558  (ตามท่ีจ่ายจริง) 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. ขอให้ย่ืนเรือ่งอีกครั้งช่วงใกล้สิ้นภาคการศึกษา  1/2557 

2. มอบหมายให้หลักสูตรนวตักรรมการท่องเที่ยว   ผลักดันนักศึกษาเพื่อทําวิจัยล่วงหน้า  เพื่อให ้

สามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 
 

4.4  การพิจารณาอนุมัติตัดเกรด  ภาคการศึกษา  2/2556   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติตัดเกรด  ภาคการศึกษา  2/2556 

โดยในภาพรวมของคณะไม่มปัีญหา  เช่น  ปัญหาการลืม Adjust คะแนน เหมือนภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

  ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตในการสอบผ่านและสอบไม่ผ่านของนักศึกษา  
โดยมีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ขั้นพื้นฐานวิชาการศึกษาทั่วไป  แล้วพบว่าวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  และวิชา 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  ยังมนีักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเป็นจํานวนมาก  และคณะจะหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  โดยจะ 
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จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สอนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา   ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดับหลักสูตร /  

สาขาวิชา  หรือหารือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร  ในวันที ่ 29  พฤษภาคม  2557 ต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการตัดเกรดภาคการศึกษา  2/2556  ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากอาจารย์ผู้สอน  หลักสูตร  

สาขาวิชา  และที่ประชุมกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์แล้ว 

2. ขอให้ผู้สอนแสดงคะแนนเก็บของนักศึกษาทุกช่อง เป็นระยะ ๆ  และตรวจสอบความถูกต้องใน 

การให้คะแนนแก่นักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนและทราบระดับของตนเองล่วงหน้า  ก่อนมีการ 

ตัดเกรด   เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  และหากมีข้อผิดพลาด นักศึกษาสามารถแจ้งแก้ไขได้ภายใน 30 วัน 
 

4.5  การติดตามการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้   

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชมุพิจารณาการติดตามการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้  ซึ่งงานประกันคุณภาพได้ส่งรายงานการดําเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  รอบ 9 เดือน  รายละเอียด 

ดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง  แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแจ้งผลการ 

ดําเนินงานพร้อมแนบหลักฐาน 
 

4.6  แผนการดําเนนิงานตรวจประเมนิคณุภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชมุพิจารณาแผนการดําเนินงานตรวจประเมิน 

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556  ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมหารือ 

แผนและแนวทางการดําเนินงานตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2557  และวันที่ 20 มีนาคม 
2557  โดยงานประกันคุณภาพขอหารือเรื่องแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน ดังนี้ 

1. การวิพากษ์ (ร่าง)รายงานการประเมินตนเองระดับสาขา และ กําหนดวันส่ง SAR ฉบับสมบูรณ์  

2. การเสนอรายชื่อตัวแทนคณาจารย์ สายสนับสนุน และตัวแทนนักศึกษา เพื่อรับการสัมภาษณ ์

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1.  ให้ดําเนินการวิพากษ์ (ร่าง)รายงานการประเมินตนเองระดับสาขา และ กําหนดวันส่ง SAR ฉบับ 

สมบูรณ์  ให้เสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายน  2557 

  2.  ให้งานประกันคุณภาพเตรียมบุคลากรเป็นตัวแทนคณาจารย์ สายสนบัสนุน และตัวแทนนักศึกษา  

เพื่อรับการสัมภาษณ์ 
 

4.7  การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชมุพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยขอให้คณะเสนอ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และจดัเตรียมข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติมในการตรวจเยี่ยม ดังนี้ ความ 
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พร้อมด้านกายภาพ  และความพร้อมด้านวิชาการ  เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์เป็นหนึ่งใน  4  คณะ  ทีจ่ะมีการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพ  ตามแนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสทื้อน  เทพรงทอง 

2.  รองศาสตราจารย์กนกอร สมปราชญ ์

3.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปราณี กุลละวณชิย์ 
 

4.8  ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา ประจําภาคการศึกษา 3/2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา ประจําภาค 

การศึกษา 3/2556  ของนางสาวปัณฑิตา  จันละออ  รหสัประจําตัว  5514404721   นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร 

บัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา   จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต  

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต เกรด 
1 1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life) 3 B+ 
2 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3 C+ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 

4.9  การขออนุมัติปรับเงื่อนไขในหมวดวิชาเลือกเสรี ในหลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับเงื่อนไขในหมวดวิชาเลือกเสรี  

ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  เนื่องจากเกิดความยุ่งยาก 

ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน จากเดิมระบุว่า” นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนใน 

มหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ โดยตัดข้อความ “ยกเว้นรายวิชา 

ในหลักสูตรนิเทศศาสตร”์ ออก  เป็นรายละเอียดใหม่ว่า “นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ที่เปิดสอนใน 

มหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต” ทั้งนี้ ทางหลักสูตรจะแก้ไขข้อมูลหมวดวชิาเลือกเสรี ใน มคอ.2 ของ 

หลักสูตรที ่สกอ.ส่งมาให้แก้ไขเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.10  การขออนุมัติลาออกจากคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรวชิาศึกษาทั่วไป 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาออกจากคณะกรรมการดําเนินงาน 
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หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ของนายจักรพันธ์  แสงทอง  ซึ่งเดิมได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจําคณะในฐานะ 

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ให้เป็นผูแ้ทนคณะศิลปศาสตร์  กลุ่มมนษุยศาสตร์  สังคมศาสตร์ ในชุดคณะกรรมการ 

ดําเนินงานหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2557  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานีที่ 147/2556  สัง่ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556   เนื่องจาก  ปัจจุบันไม่ได้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 

มนุษยศาสตร์แล้ว  ประกอบกับมีภาระงานโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการค่อนข้างมาก   โดยให้มีผลเมื่อ 

คณะฯ พิจารณาผู้แทนท่านอื่น เป็นกรรมการดังกล่าว  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายจักรพันธ์  แสงทอง  ลาออกจากคณะกรรมการ 

ดําเนินงานหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป    และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ทาบทามอาจารย์ในสาขาวิชา 

สังคมศาสตร์เป็นคณะกรรมการแทน 
 

4.11  การขออนุมัติจัดกิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร 

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดกิจกรรมในรายวชิา / หลักสูตร 

จํานวน  2  กิจกรรม  เนื่องจากผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่ได้เสนอกิจกรรมตามช่วงเวลาที่กําหนดให้ในภาคการศึกษา  

2/2556  ดังนัน้  จึงขออนุมติัจัดกิจกรรมในช่วงหยุดภาคฤดูร้อนแทน  ดังนี้ 

1. กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝกึงาน  สาขาการพัฒนาสังคม  จัดขึ้นระหว่างวันที่  17  มนีาคม   

2557  ถึงวันที ่ 22  พฤษภาคม  2557  โดยนายสุชินต์  ดรุณพันธ์  อาจารย์ประจําหลักสูตรการพฒันาสังคม  เปน็ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงานนิเทศศาสตร ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่  20  เมษายน  2557  ถึงวันที่   

30  พฤษภาคม  2557  โดยนายธีระพล  อันมัย  อาจารยป์ระจําหลักสูตรนิเทศศาสตร์  เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  แต่หากจะจัดกิจกรรมครั้งต่อไปทั้งสองหลักสูตร 

จะต้องวางแผนการนํากิจกรรมประจําปีการศึกษาล่วงหน้า  เพื่อจะได้จัดกิจกรรมได้ตรงตามแผนที่งานวิชาการกําหนด 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒพินักงานมหาวิทยาลัย   
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย  ประกาศ ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์  2557  ทั้งนี้  งานบุคคลได้นํารายละเอียด 
ลงในเว็บไซต์คณะแล้ว 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

5.2 แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหนง่ทางวิชาการ   

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบแนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
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ทางวิชาการ ในกรณีต่าง ๆ  5  เรื่อง  ดังนี้ 

1. การเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ได้รับการรับรองจากบรรณาธิการวารสารว่าจะ 

เผยแพร่  แต่ยังมิได้มีการเผยแพร่  

   2.  การเสนอตาํราสําเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด สําหรับเป็นผลงานประกอบการพิจารณาแต่งต้ังให้ 
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

   3.  การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

   4.  การพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ กรณีผู้ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ ผู้ที่ขอลาออก 

จากราชการ  ผู้ที่โอนไปรับราชการในหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่ถึงแก่กรรม 

5. วันที่แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดในเว็บไซต์คณะแล้ว 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.3  ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง รายชื่อวารสารทาง 

วิชาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ขอ 

กําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้เป็น 

มาตรฐานเดียวกัน  ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดในเว็บไซต์คณะ 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  การรายงานผลการศึกษาของนางสาวสกุลพรรณ  โพธิจักร 

ผู้แทนสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวสกุลพรรณ  โพธิจักร 

อาจารย์หลักสตูรภาษาไทย  ได้รายงานผลการศึกษา  ภาคเรียนที่  1/2556  จากสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ขณะนี้ได้ผ่านการสอบคุณสมบัติ ปร.ด. (ภาษาและการสื่อสาร)  เรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างทําวิทยานิพนธ์   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

5.5  การรับทราบและเหน็ชอบหลักสูตรวชิาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  ได้ผ่านการรับทราบและเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่  

11  มีนาคม  2557  แล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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5.6  โครงการอบรมผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อการขยายผล  หลักสูตรขยายผล
หลักสูตร 2 สาํหรับผู้ไม่มีประสบการณเ์ปน็ผู้ประเมินคณุภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัด 

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรขยายผลหลักสูตร 2  

สําหรับผู้ไม่มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17-19  

มีนาคม  2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนา 

บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีทัศนะการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ 

การศึกษาที่ได้มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์  ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมเป็น 

ผู้ประเมินจํานวน  2  ท่าน  เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ได้แก่  ผศ.ชญานนท์  แสงศรีจันทร์  และนายสุทธิพงศ์ 

เพิ่มพูน  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.7  หนังสือรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  รอบสาม ระดับอุดมศึกษา  (พ.ศ. 2554-2558) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.   ส่งหนังสอืรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  รอบสาม  ระดับอุดมศึกษา   

(พ.ศ. 2554-2558)  ซึ่งคณะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  จํานวน 9  คณะ   ได้แก่ 

คณะเกษตรศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุข  คณะศิลปศาสตร์  คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ  คณะบริหารศาสตร์  และคณะนิติศาสตร์ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.8  แนวทางในการจัดสรรงบประมาณประกันคณุภาพระดับสาขาวิชาและระดับคณะ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่สํานักงานประกันคุณภาพ 

การศึกษาได้จัดประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มสาขาวิชา 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพิจารณางบประมาณของทุกคณะรวมกัน แล้วหารเฉลี่ยงบประมาณโดย 

ประมาณในการตรวจประเมินสาขาวิชา และตรวจประเมินคณะ ดังนี้ 

                 1. งบประมาณในการตรวจประเมินระดับสาขาวิชา จํานวน 38,000 บาท (คณะจัดสรรงบประมาณเอง) 

2. งบประมาณในการตรวจประเมินระดับคณะ จํานวน 34,040 บาท (คณะจัดสรรงบประมาณเอง) 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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5.9  กําหนดการตรวจประเมินประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัสาขาวิชา และระดับคณะ ประจําปีการศกึษา 
2556 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการตรวจประเมินประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา และระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2556  ดังนี้ 
 

รายการ วันเดือนปี ประเมิน รูปแบบการประเมิน 
การตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สาขาวิชา 

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 – 3 กรกฎาคม  2557 
 

ประเมินรวมทัง้มหาวิทยาลัย 

การตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจําปีการศึกษา 2556 

ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม  
2557 
 

ประเมินรวมทัง้มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.10  โครงการ UBU SHOW  and SHARE 2014  ผลงานทีเ่ปน็ความสําเร็จและความภาคภูมิใจ : แนวปฏิบัติที่ดี 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่ากองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ได้จัดโครงการ UBU SHOW and SHARE 2014   ผลงานที่เป็นความสําเร็จและความภาคภูมิใจ : แนว 

ปฏิบัติที่ดี  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2557  ณ  ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ช้ัน 3  สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสําเร็จ   และความภาคภูมิใจของ 

ผู้ปฏิบัติงานในคณะ/วิทยาลัย/สํานักและหน่วยงานต่าง ๆ ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง และเพื่อเป็นเวทีที่ช่ืนชม 

คุณค่าบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วยด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ผลงานด้านบริหารจัดการความรู้ 

2. ผลงานด้านการจัดการเรียนการพัฒนานักศึกษา 

3. ผลงานด้านการวิจัย 

4. ผลงานด้านการบริการวิชาการ 

5. ผลงานด้านประกันคุณภาพ 

ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จํานวน 4 ผลงาน ดังนี้ 
 

ผลงานที ่ ผลงานด้าน เรื่อง ผู้นําเสนอ รางวัลท่ีได้รับ 
1 ผลงานด้านการจดัการ

เรียนการพัฒนานักศึกษา 
 

การจัดทําการศึกษาอิสระเพื่อการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรการท่องเที่ยว 
คณะศิลปศาสตร์ 

ดร.สิริวงษ์   
หงษ์สวรรค์  

รางวัลท่ี 2 

2 ผลงานด้านการวจิัย โครงการพัฒนางานวิจัย น.ส.ปิยะนุช  สิงหแ์ก้ว รางวัลท่ี 2 
3 ผลงานด้านการวจิัย ระบบมิตราจารย์โครงการวิจัย น.ส.ปิยะนุช  สิงหแ์ก้ว รางวัลท่ี 3 

4 ผลงานด้านประกัน
คุณภาพ 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
นักศึกษา 

- รางวัลชมเชย 
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.11  การจัดกิจกรรมของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดบันกัศึกษา 

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชมุทราบตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  กับคณะครุศาสตร์  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

อุบลราชธานี  และคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เมื่อวันที่  25  มกราคม   

2557 เพื่อจัดกิจกรรมของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา นั้น ทั้งนี้  จะมีการประชุม 

หารือการจัดกิจกรรมของเครอืข่าย ครั้งที่ 1  ในวันที ่ 1  เมษายน  2557  ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 

 มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.12  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะดําเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

และขนส่ง  (รถตู้คณะ)  ในวันที่ 31 มีนาคม  2557   

 มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 

6.1  การดึงขอ้มูลการประเมินผลการสอนของนักศึกษามาใช้ในการกรอกข้อมูล มอค. 5 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  หารือที่ประชุมเรื่องการดึงข้อมูลการประเมินผลการสอนของนักศึกษามาใช้ใน 

การกรอกข้อมูล มคอ. 5  จะสามารถดําเนินการได้ทันภายในวันที่  7  เมษายน  2557  หรือไม ่  

   ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่ามหาวิทยาลัยเลื่อนกําหนดการกรอก มคอ. 5  เป็นวันที่  13  

เมษายน  2557  โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศเกรดในช่วงปลายเดือนมีนาคม  ถึงต้นเดือนเมษายน  ฉะนั้น  ผู้สอน 

สามารถดําเนินการได้ทันในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเสนอให้มีการปิดระบบการประเมินจากนักศึกษาให ้

เร็วขึ้น  เพื่อใหส้ามารถบันทึกข้อมูล มคอ. 5  ได้ทันเวลา  และข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

 
เลิกประชุมเวลา    16.15  น. 
 
 
 

            


