
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  10 / 2557 

วันศุกร์ที่  8  ตุลาคม  2557  เวลา  15.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 

4.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ     กรรมการ 

5.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 

6.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 

8.  นางฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์             กรรมการ 

9.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร                  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   ติดราชการ 

2.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา     ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวรุจวิรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

2.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    15.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการแต่งต้ังรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ใหดํ้ารงตําแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไปอีกวาระหนึ่ง   ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณา 
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โปรดเกล้าฯ  ดังนั้น  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  จึงได้รับการแต่งต้ังให้เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2 ขอเชิญเขา้เฝา้ทูลเกลา้ ฯ ถวายเงนิโดยเสด็จพระราชกุศล 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบการเชิญเข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล  ตามท่ีสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดําเนินในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปี 

การศึกษา 2556  ในวันอังคารที่  2  ธันวาคม  2557  ณ  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  จึงเรียนเชิญแจง้ความจํานงเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9/2557 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  9/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

9/2557 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 7/ 2557 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  

7/ 2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  

วาระพิเศษ 7/ 2557 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การพิจารณาค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒุิในการอา่นผลงานและประเมินคุณภาพของผลงาน   

รองคณบดีฝ่ายวิจัย   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ส่งร่างประกาศเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรง 

คุณวุฒิในการอ่านผลงานและประเมินคุณภาพของผลงาน ของผู้ขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ไปยัง 

กองกฎหมายเพื่อให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

   
 



 

 

3 

3.2  การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระต่อไป  
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับระเบียบการสรรหาผู้สมควร 

ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนั้น จึงแจ้งให้คณะชะลอการเสนอชื่อออกไปก่อน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  การมอบหมายภาระงานให้แก่นักศึกษาทํางานระหว่างเรียน 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการมอบหมายภาระงานให้แก่นักศึกษา 

ทํางานระหว่างเรียน  กรณทีี่อาจารย์จะจ้างนักศึกษาให้ช่วยตรวจการบ้านและตรวจข้อสอบให้อาจารย์ สามารถทําได้ 

หรือไม่ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตใหน้ักศึกษาที่ไม่ได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าที่ตรวจข้อสอบหรือ 

ตรวจการบ้านดังกล่าวให้อาจารย์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

3.4  การพิจารณารายการครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้างที่จะจดัซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณา 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความเหมาะสม ร่วมกับมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย นั้น  ผลเป็นดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานมัลติมีเดีย  มคีวามจําเป็นต้องจัดซื้อ 

2. เครื่องทําลายเอกสาร  ให้งานผลิตลดคุณลกัษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ลง  และจัดซื้อเพียงเครื่องเดียว  

โดยให้งานบุคคลใช้ร่วมกับงานผลิต 

   3.  เครื่องเรียงกระดาษ  ให้งานผลิตลดคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ลง 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ    

 
3.5  การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ประจาํปีการศึกษา  2557  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ประจําปี 

การศึกษา 2557  ระบุว่านักศึกษาที่ย่ืนกู้จะต้องมีเกรดเฉลี่ย  2.00  และนับช่ัวโมงจิตอาสา  18  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา   

ดังนั้น คณะจําเป็นจะต้องปรับกิจกรรมให้นกัศึกษาเข้าเกณฑ์กิจกรรมจติอาสา   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบหมายใหง้านกิจการนักศึกษา เสนอแผนกิจกรรมใหท้ี่ 

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาครั้งต่อไป 
 

3.6  ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวอรนุช  ปวงสุข  ได้รับการสรรหาให้เป็นหัวหน้าสาขาวิชา 

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณารายชื่อแขกที่จะเชิญมาเปน็เกียรตใินงานพธิีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาํปีการศึกษา 2556  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อแขกที่จะเชิญมาเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2556   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้แต่ละสาขาวิชาเสนอชื่อสาขาวิชาละ 1 คน  ภายในวันที่ 10  
ตุลาคม  2557 
 

4.2  ข้อเสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการสนับสนนุการปฏิบติังานสายวชิาการ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการสนับสนนุ 

การปฏิบัติงานสายวิชาการ โดยแยกเป็น 2 กรณี 

1. กรณีการบันทกึข้อมูล มคอ. (มคอ.3 – มคอ. 6 ในระบบ UBU TQF MAPPER) 

2. กรณีมีผลประเมินรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา ตํ่ากว่า 3.51 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  / มาตรการที่เสนอ  ทั้งนี้ ให้ปรบัเพิ่มรายละเอียด   

และทําร่างประกาศเพื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในครัง้ต่อไป 
 

4.3  ขออนุมัติจ้างเหมาผูป้ฏิบัติงานที่ศนูยก์ารเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)    
- ขอถอนวาระ - 

 

4.4  การส่งเลม่หลักสูตรวชิาภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่านางสาวสิริวงษ์  หงสส์วรรค์  รองประธาน 

คณะทํางานจัดทําหลักสูตรอบรมภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อสําหรับชาวต่างชาติ  ได้ส่งเล่มหลักสูตรวิชาภาษาไทยสําหรับ 
ชาวต่างชาติ  เพื่อส่งต่อให้งานวิเทศสัมพันธ์และงานพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้งานสอนเป็นหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์  และ 

แจ้งมหาวิทยาลัยทราบตามขัน้ตอนต่อไป 

  

4.5  การขอบรรจุการไปปฏบิัติงานเพื่อเพิม่พูนความรู้ทางวิชาการไว้ในแผนปีงบประมาณ 2558  
- ขอถอนวาระ - 
 

4.6  การพิจารณาเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  ตัวที่ 3  และ  4  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็น 
กรณีพิเศษ   

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการลงทะเบียน 

เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  ตัวที่ 3  และ  4  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ให้นกัศึกษารหัส 53 ลงไป สามารถลงทะเบียนรายวิชา 
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ภาษาอังกฤษ  ตัวที่ 3  และ  4  คูกั่นได้  จนกว่านักศึกษาที่เยียวยาจะสําเร็จการศึกษาเท่านั้น โดยให้รองคณบดีฝ่าย 

วิชาการแจ้งให้อาจารย์ทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  
5/2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 5/2557  จากเดิมวันที่  3  ตุลาคม  2557  เป็นวันที่  12  ธันวาคม  2557  ทั้งนี้   
เสนอวาระได้ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2557    

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 
   - 

 

เลิกประชุมเวลา    16.10  น. 
 
 
 

  


