
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  3 / 2558 

วันศุกร์ที่  10  เมษายน  2558   เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
4.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 
5.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 
6.  นางฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      กรรมการ 
7.  ว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์  ทะนอก   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 
8.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา        กรรมการ 
9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
10. นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก          ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
3.  นายสุทธิพงศ์  เพ่ิมพูล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม              รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล   

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล  สืบเน่ืองในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  และในปีพุทธศักราช 2559 จะเป็น 
ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรง 
เจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา และในปีพุทธศักราช 2560   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระ 
ชนมพรรษา 90 พรรษา อันเป็นมหามงคลที่ต่อเน่ืองกันถึง 3 ปี  รัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนต้ังปณิธานที่จะทํา 
ความดีอย่างน้อย 1 อย่าง ที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น อย่างต่อเน่ืองในปีมหามงคล 2558 - 
2560 

 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

1.2  นโยบายการควบคุมความเสี่ยงด้านการเงนิของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบนโยบายการควบคุมความเสี่ยงด้านการเงินของสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ความเสีย่งด้านการเงิน ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 

1. ต้องเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 
2. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไมว่่าจะเป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการ 
3. โครงการมีความสมเหตุสมผล 
4. สามารถตรวจสอบได้ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

1.3  ร่างปฏิทนิการศึกษาระดับปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558   
           ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําปีการศึกษา 2558  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พ.ศ.2559 “กันเกราเกมส์” ในวันที่ 9-18 มกราคม 2559  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจะเปิด
เทอมในวันที่ 20 มกราคม 2559 
              มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

1.4  การจัดกิจกรรมนําเสนอข้อมูลหลักสตูรในการดําเนินงานโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 19  
                ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมนําเสนอข้อมูลหลักสูตรในการ
ดําเนินงานโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 19  ในวันที่   
17 - 18  มิถุนายน 2558   
              มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

1.5  กรอบแนวทางการดําเนินการหลักสตูรที่มี มคอ.1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
                ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบกรอบแนวทางการดําเนินการหลักสูตรที่มี มคอ.1 ตามประกาศ 
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กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งคณะต้องได้รับการประเมินมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร   และ 
หลักสูตรการท่องเที่ยว 
              มติที่ประชุม    รับทราบ 
  

1.6  โครงการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการดําเนินงานของหลักสูตร 
                ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะจัดโครงการช้ีแจงแนวทางการเขียนรายงานการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ให้แก่คณะต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเขียนรายงานได้ถูกต้องและมีรูปแบบเดียวกัน 
              มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

1.7  บุคลากรคณะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
   ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา  อาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์  ได้รับ 
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทย ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2558 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2558 
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  2/2558 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
2/2558 
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ  
2/2558 
 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  3/2558 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
3/2558 
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ  
3/2558 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณาจารย์กลุ่มวิชาพลศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างคําสั่งแต่งต้ังผู้ประสานงานคณาจารย์กลุ่มวิชา 
พลศึกษา  โดยมีวาระ 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป  โดยมีหน้าที่ดังน้ี 

1. ประสานงานด้านงานวิชาการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การเสนอกิจกรรมโครงการใน 
รายวิชา การปรับปรุงรายวิชา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
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2. ประสานงานด้านบุคคล ได้แก่ การให้ความเห็นด้านการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรภายในกลุ่ม 
วิชา การรับสมัครอาจารย์ของกลุ่มวิชา 

3. ประสานงานที่เก่ียวข้องกับการกีฬาทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย และงานด้านอ่ืน ๆ ตามท่ี 
ได้รับมอบหมาย 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และให้ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาพลศึกษา ได้รับคะแนนประเมินเพ่ิม 10  
คะแนน  โดยให้รองคณบดีฝ่ายบริหารประสานงานบุคคลเพ่ิมข้อมูลในคู่มือการประเมินสายวิชาการและระบบประเมิน  
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การทบทวนแผนกลยุทธ์และการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะ 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนแผนกลยุทธ์และการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะ  
รายละเอียด ดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบโดยให้ความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี   
1. แผนกิจกรรมในรายวิชาน้ันควรมีแนวทางจัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการจัด 

โครงการเชิงปริมาณแต่เน้นประสิทธิภาพเป็นหลัก 
2. ควรจัดโครงการในแต่ละหลักสูตร/สาขา ในเชิงบูรณาการภายในหลักสูตร หรือข้ามหลักสูตร  

เพ่ือประหยัดงบประมาณ 
  3.  ควรนําเกณฑ์การประกันคุณภาพมาประกอบการจัดทําโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
 

4.2  การพิจารณารายงานประจําปี 2557     
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณารายงานประจําปี 2557 โดยงานแผนคณะ ได้จัดทํา 

รายงานดังกล่าวเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม      เห็นชอบโดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 
1. ปรับปรุงรูปแบบตัวอักษรและโครงสร้างของรายงานให้เรียบร้อย และเป็นแนวทางเดียวกัน 
2. ส่งรายงานที่ปรับปรุงแล้วให้แก่ประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชา 
3. แจ้งเวียนรายงานในเว็บไซต์คณะ 
 

4.3  การพิจารณาแผนกลยุทธ์การเงิน คณะศิลปศาสตร์     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ์การเงิน คณะศิลปศาสตร์  ระยะ 2 ปี  

(พ.ศ.2558-2559)  โดยงานการเงินคณะ ได้นําเสนอข้อมูล ได้แก่ สรุปรายรับ-รายจ่าย (แยกตามแหล่งเงิน) ประจําปี
งบประมาณ 2557  การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย  และการจัดทํา SWOT ทางการเงินคณะ 
  ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอให้เพ่ิมเติมสูตรในการคิดคํานวณการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในเอกสาร 
และให้ช้ีแจงวิธีการคํานวณให้ประธานหลักสูตรรับทราบด้วย 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและคณะจะนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป   
  

4.4  การรายงานผลการดําเนินงานการเงิน รายไตรมาสท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ 2558 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานการเงิน รายไตรมาสท่ี  
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2 ประจําปีงบประมาณ 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2558  โดยงานการเงินคณะ ได้นําเสนอข้อมูลแหล่งเงิน
คณะ ดังน้ี เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม จากข้อมูลดังกล่าวที่ประชุมได้มีข้อเสนอ ดังน้ี 

1. จากข้อมูลเห็นว่าคณะมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น จึงเสนอให้การเงินสรุปข้อมูลว่ามีตัวแปรใดบ้าง ที่ส่งผล 
ต่อการดําเนินการของคณะเพ่ือประกอบการพิจารณา 

2. คณะควรหาแนวทางในการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ 
ทั้งน้ี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายวิชาการ  เสนอว่าคณะควรนําการบริหารการเงินของหลักสูตรปริญญา 

โทรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบโดยให้ความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ควรมีมาตรการหารายได้เพ่ิม เช่น การเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษาให้มากขึ้น  และลดรายจ่าย โดย 

ลดค่าใช้กระแสไฟฟ้าในการจัดการเรียนการสอนที่อาคารเรียนรวม   โดยหากมีการงดสอน ขอให้แจ้งงดการสอนโดย
เขียนแบบฟอร์มได้ที่งานวิชาการ 

2. ในกรณีของการบริหารเงินหลักสูตรปริญญาโท ให้คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการพิจารณา 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และแจ้งคณะกรรมการประจําคณะทุก 6 เดือน 
 

4.5  การพิจารณาการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” 
                   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศ ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ซึ่งคณะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกีฬาแบดมินตัน  โดยได้ศึกษา 
ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับสนามแข่งขัน จึงนําเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกใช้สนามว่าอาจจะพิจารณาจาก 3  
แนวทาง ดังน้ี 

1. จัดที่สนามกีฬาวารินชําราบ โดยต้องจัดหาพ้ืนยางอย่างน้อย 6 สนาม 
2. ใช้สนามเอกชน ซึ่งมี 10 สนาม 
3. หาห้องประชุมขนาดใหญ่ เพ่ือจัดเป็นสนามแข่งขัน 
ทั้งน้ี ได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุน ว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีความชัดเจน 

เก่ียวกับงบประมาณสนับสนุนกีฬาดังกล่าว 
                  มติที่ประชุม    เห็นชอบและมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แต่งต้ัง
คณะทํางานการจัดแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และให้ประสานงานแผนเพ่ือขอต้ังงบประมาณสนับสนุนไว้ 
 

 

 

 

4.6  การขอตําแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีปกติ ของนางสาวลักษณา ทองทศ นางพัชรี ลิมปิทีปราการ  และนางสาว 
กชพรรณ บุญฉลวย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอตําแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีปกติ ของนางสาว 
ลักษณา  ทองทศ นางพัชรี ลิมปิทีปราการ  และนางสาวกชพรรณ บุญฉลวย 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและให้งานบุคคลส่งเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป 
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4.7  การขอตําแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีพิเศษ ของนายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ และนายฤทธิเดช วงษ์ปัญญา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอตําแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีพิเศษของนายวิชชุภงค์   

ลิมปิทีปราการ และนายฤทธิเดช วงษ์ปัญญา 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบและให้งานบุคคลส่งเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป 
 

4.8  การขออนุมัติจ้างเหมาจัดทําบอร์ดทําเนียบผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างเหมาจัดทําบอร์ดทําเนียบผู้บริหาร 

คณะศิลปศาสตร์  โดยระบุช่ือและระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร  ใช้งบประมาณ 6,500 บาท 
มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.9  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสาย 

สนับสนุน โดยมีการปรับเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
1. ข้อ 2.1.1 การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/วิทยากร  โดยใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพเป็นฐานคิดการ 

เข้าร่วม 25 ช่ัวโมง/รอบการประเมิน 
2. ข้อ 2.2.2 ความพึงพอใจในการให้บริการ  จํานวน 5 คะแนน โดยให้บุคลากรที่เป็นผู้ใช้บริการ 

เป็นผู้ประเมินและคิดคะแนนจากระบบ 
3. ลดคะแนนจากข้อ 3.1 การเข้าร่วมเป็นกรรมการ/คณะทํางานในกิจกรรมของคณะ จาก 10  

คะแนนเป็น 5 คะแนน  โดยนําอีก 5 คะแนนที่เหลือ เป็นคะแนนสําหรับงานที่ได้รับมอบหมายอ่ืน ๆ 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.10  การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการลาพักผ่อนของบุคลากรสายวิชาการ 
   - ถอนวาระ – 
 

4.11  การพิจารณาร่างประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนคณะ 

ศิลปศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ทั้งน้ี  ร่างประกาศดังกล่าวได้ผ่านที่ประชุมประธานหลักสูตร 
แล้ว 
  ในการน้ี  ที่ประชุมเสนอให้งานวิชาการตรวจสอบการขออนุมัติเปิดกลุ่มการเรียน ว่าจํานวนกลุ่มการ
เรียนในการลงทะเบียนเป็นไปตามที่สอนจริงหรือไม่   
   มติที่ประชุม    เห็นชอบ และขอให้งานวิชาการปรับแก้ไขประกาศตามความเหมาะสม และไม่ขัดกับ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

4.12  การพิจารณาจํานวนทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปี
การศึกษา  2558 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาจํานวนทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 



 
 

7 

เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา  2558  เน่ืองจากในปีการศึกษา 2557   มีทุนการศึกษาคงเหลือ 
จํานวน 2 ทุน  ดังน้ัน จึงเสนอให้พิจารณาว่าคณะจะนําทุนที่เหลือรวมกับทุนประจําปีการศึกษา 2558  ที่มีจํานวน 
4 ทุน หรือไม่ ซึ่งจะทําให้ทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2558 มีจํานวน 6 ทุน  
   มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ประจําปีการศึกษา  2558  มีจํานวน 6 ทุน และให้งานบุคคลดําเนินการประกาศรับสมัครต่อไป 
 

4.13  ขออนุมัติเปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จํานวน 4 อัตรา  
   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเปิดสอบลูกจ้าง 

ช่ัวคราวชาวต่างประเทศ จํานวน 4 อัตรา ซึง่มีสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน  2558  โดยสาขาวิชาจะเร่ิมดําเนิน 
การเปิดสอบคัดเลือกใหม่ทุกอัตรา  ด้วยเหตุผลดังน้ี 

1. คณะมีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินใหม ่ 
2. สาขาวิชาต้องการปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินใหม ่
3. ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศบางคน  มีผลการประเมินในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด 
ทั้งน้ี ได้ผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกแล้ว 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เปิดสอบลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ จํานวน 4 อัตรา 
 

4.14  การเสนอชื่อผูท้รงคณุวุฒิเปน็คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมจะหมดวาระ ในวันที่  
26 พฤษภาคม 2558 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3  ท่าน 
   มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอช่ือ ดังน้ี 

1. ศาสตราจารย์ปิยะนาถ บุนนาค 
2. รองศาสตราจารย์อรุณี  วิริยะจิตรา 
3. ดร.วินัย  พงศ์ศรีเพียร 

 

4.15  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลกัสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย รายละเอียดดังน้ี 
 

เดิม เปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  ธารีเธียร คงเดิม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธ์ิ กอบบุญ ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ เปลี่ยนแปลง 

ดร.ทํานอง วงศ์พุทธ ดร.ทรงภพ  ขุนมธุรส เปลี่ยนแปลง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์  แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์  แสงศรีจันทร์ คงเดิม 

อ.นงลักษณ์  สูงสุมาลย์ อ.นงลักษณ์  สูงสุมาลย์ คงเดิม 
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   มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.16  การเตรยีมความพร้อมเพื่อการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 และ
แนวทางการสนับสนนุการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 
2557   
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 และแนวทางการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2557  

1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของคณะ ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ โดยการเชิญวิทยากรของมหาวิทยาลัย โดย ดร.จุฑามาศ  หงส์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์  2558 และระดับคณะ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2558 

2. ส่งผู้แทนคณะ และหลักสูตร เข้าอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
หลักสูตรและระดับคณะ ที่มหาวิทยาลยัจะจัดในวันที่ 20-22 เมษายน  2558 ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

3. ส่งหลักสูตรเขา้ซ้อมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
3.1 หลักสูตร ที่มี มคอ.1 จํานวน 2 หลักสตูรเช้าร่วมซ้อมตรวจประเมินประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในได้แก่ หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร และหลักสูตรการท่องเที่ยว  
3.2 หลักสูตรที่ไม่ม ีมคอ. 1 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประวัติศาสตร์  

รายละเอียดวันซ้อมตรวจประเมินมหาวิทยาลัยจะแจ้งใหท้ราบอีกคร้ัง 
4. แต่งต้ังเลขานุการของหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศกึษา โดย 

มอบหมายให ้ บุคลากรสายสนับสนุน จาํนวน 13 คน เข้าร่วมเป็นเลขานุการหลักสูตร โดยมีภาระหน้าที่ ช่วย
ประสานงานและรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยรายช่ือเลขา 
หลักสูตร ดังน้ี 

ลําดับ หลักสูตร เลขานุการ 

 หลักสูตรปริญญาตรี  

1 หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร นางสาวลักษณา  ทองทศ 

2 หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร นางสาวมิณฑิตา  โสภา 

3 หลักสูตรการท่องเที่ยว นางละอองดาว  เพชรแก้ว 

4 หลักสูตรภาษาจีน นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ 

5 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น นางสาวกิตติยา  พรหมพา 

6 หลักสูตรภาษาเวียดนาม นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

7 หลักสูตรประวัติศาสตร์ นางสาวปนิดา  ทาสา 

8 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ นางปาณฑรา  ศิริทวี 

9 หลักสูตรพัฒนาสังคม นางโสภาวรรณ  เหล่าบุตรดี 
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ลําดับ หลักสูตร เลขานุการ 

10 หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์ 

 หลักสูตรปริญญาโท  

1 หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ นายชัชฎากรณ ์ บัวจูม 

2 หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว นางฐิตินันท์  ภูนิคม 

3 หลักสูตรวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์ 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.17  ประกาศคณะศลิปศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรสาย
วิชาการสังกัดคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558  ประกาศคณะศลิปศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558   และข้อตกลงและ
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (องค์ประกอบที่ 1) สายวิชาการ กรณีปฏิบัติงานปกติและกรณีลาหยุดราชการ
เพื่อไปเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอท่ีประชุมพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2558  ประกาศคณะ
ศิลปศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  สังกัด
คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558  และข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (องค์ประกอบที่ 1) สายวิชาการ 
กรณีปฏิบัติงานปกติและกรณีลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ 
ประชุม  ทั้งน้ี หากเห็นชอบประกาศและข้อตกลงการปฏิบัติงานดังกล่าวจะดําเนินการมอบหมายให้งานคอมพิวเตอร์ 
จัดทําแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ในระบบฐานข้อมูลบุคลากรต่อไป 
   มติที่ประชุม    เห็นชอบโดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 

1. ให้เพ่ิมเติมคะแนน 10 คะแนน สําหรับผู้ประสานงานกลุ่มวิชาพลศึกษา ในประกาศคณะ 
ศิลปศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะ 
ศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2558 

2. มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งหัวหน้าสาขาวิชาทราบ 
 

4.18  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ขออนุมัติเพิ่มอัตราลูกจ้างชั่วคราว ชาวต่างประเทศ  จํานวน  1  
อัตรา  

   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเพ่ิมอัตราลูกจ้าง 
ช่ัวคราวชาวต่างประเทศ  จํานวน  1  อัตรา   เน่ืองจากมีภาระงานสอนรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะที่เพ่ิม 
มากขึ้นทําให้จาํนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศมีไม่เพียงพอ 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการ โดยคณะจะขออนุมัติอัตราลูกจ้างช่ัวคราว ชาวต่างประเทศ  
เงินงบประมาณแผ่นดิน อีกจํานวน 1 อัตรา  ไปยังมหาวิทยาลัย  ซึ่งหากไม่ได้รับอนุมัติคณะจะนํามาหารืออีกคร้ัง 
ร่วมกับสาขาภาษาอ่ืน ๆ 
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4.19  การขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงนิหลักสตูร 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงินหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ช่ือกิจกรรม “การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยผู้เช่ียวชาญจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)”  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ Dr.Ann Kennedy  ซึ่งจะจัดขึ้น 
ตลอดเดือนพฤษภาคม 2558  ใช้งบประมาณจํานวน 88,300 บาท   
   มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการ  และเสนอให้ปรับลดงบประมาณค่าเช่าที่พักจากรายวัน เป็น
รายเดือน และขอให้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกพิจารณาร่วมกันอีกคร้ังเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ  
ทั้งน้ี ให้เสนอเรื่องโดยตรงต่อคณบดีโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี 
 

4.20  การพิจารณาจัดเตรียมห้องทํางานอาจารย์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการจัดเตรียมห้องทํางาน 

อาจารย์  โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 2 ประเด็น ดังน้ี 
1. การจัดเตรียมห้องทํางานอาจารย์เพ่ิมเติม เสนอให้ใช้ห้อง ILC203 ในส่วนที่เป็นรับรองหน้าห้อง 

ทํางานของรองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร  และห้อง ILC104  (เดิมเป็น 
ห้องจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท) 

2. การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในห้องทํางานอาจารย์เพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ใช้ห้อง ILC104  และห้อง ILC203 เป็นห้องทํางานอาจารย์เพ่ิมเติม และ 

ให้ดําเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สําหรับห้องใหม่และจัดซือ้วัสดุครุภัณฑ์เพ่ิมเติมสําหรับห้องทํางานเดิมของอาจารย์ที่ 
ยังไม่เพียงพอตามความจําเป็นและเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ซึ่งมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะ 
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. ให้เน้นช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจําเป็นเร่งด่วนให้ทั่วถึง 
และเป็นหลักก่อน โดยให้คํานึงถึงข้อจํากัดของงบประมาณด้วย 

2. ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดําเนินโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตที่จบ 
การศึกษาใหม่ เช่น การจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ที่จําเป็นเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้ง
ภายในประเทศ ในภูมิภาค และในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เร่งรัดการดําเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เพ่ือให้มีเม็ดเงิน 
หมุนเวียนทุกๆ ไตรมาส รวมทั้งเร่งรัดการพิจารณาทบทวนเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2556  
ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
  หากมีผลการดําเนินการอย่างไร ขอให้รายงานอธิการบดี เพ่ือรวบรวมส่งเรื่องไปยังสํานักงาน 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  ทั้งน้ี ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแล้ว 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.2  ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ ส่วนการเลื่อนเงินเดือน ขอให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 
 เมษายน 2558 ไว้ก่อน จนกว่าร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ...และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน 
(ฉบับที่...) พ.ศ....จะประกาศใช้เป็นกฎหมาย  

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.3  ประกาศแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง  นางสาวกาญจนา  ทองทั่ว  

อาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ 28  
กุมภาพันธ์  2558 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.4  การจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดในช่วงระยะเวลาท่ีจัดให้มีการเลือกต้ัง  
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัด 

ในช่วงระยะเวลาที่จัดให้มีการเลือกต้ัง  ว่าจังหวัดกําชับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดเก่ียวกับการจัดกิจกรรม  
หรือการจัดให้มีการฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนา ในช่วงเลือกต้ัง ให้พึงระวังการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ปฏิบัติการใดๆ 
ในทางตรงและทางอ้อม  ทั้งส่วนตัวและราชการ  โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 
รับเลือกต้ัง  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.5  คําสั่งแต่งต้ังคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังให้ รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์   

เพียรทอง  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  28 กุมภาพันธ์  2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  
2562 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.6  ประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบประกาศรายช่ือวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้ยกเลิกวารสารช่ือ International Journal of emerging  
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technology and advanced engineering  ทั้งน้ี  ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแล้ว 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.7 ข้อบังคับว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบข้อบังคับว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  โดยจะได้รับอนุมัติตําแหน่งและค่าจ้าง โดยทําสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี แต่อายุ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน 65 ปี โดยสามารถจ้างเป็นอาจารย์หรือผู้บริหารก็ได้ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.8 การจัดโครงการ Big Cleaning Day  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการ Big Cleaning Day ในวันที่ 24  

เมษายน 2558  เพ่ือทําความสะอาดและทําลายเอกสารบริเวณห้องใต้บันไดข้างลิฟต์ อาคารปฏิบัติการทางภาษา  
รวมทั้งทําความสะอาดห้องด้วย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.9 ขอความร่วมมือบุคลากรสายวิชาการกรอกข้อมูลการไปอบรมหรอืสัมมนา ในระบบฐานข้อมูลคณะ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะปรับปรุงฐานข้อมูลประเมินซึ่งจะเพ่ิมเติม 

การกรอกข้อมูลการไปอบรมในเว็บไซต์คณะ จึงขอความร่วมมือบุคลากรสายวิชาการกรอกข้อมูลการไปอบรมหรือ 
สัมมนา ในระบบฐานข้อมูลคณะ เพ่ือประโยชน์ในการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.10  รายงานทุนการศึกษาคณะศลิปศาสตร์ ประจําเดือนมีนาคม 2558  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    แจ้งที่ประชุมทราบรายงานทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์  

ประจําเดือนมีนาคม  2558  รายละเอียดดังน้ี 
1. จํานวนทุนทั้งหมด  156 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 617,903  บาท 

เงินบริจาค   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,403  บาท 
เงินงบประมาณคณะ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 313,500  บาท 

2. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนแล้ว 140 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 502,500  บาท 
3. จํานวนทุนที่คงเหลือ     16 ทุน* รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,403  บาท 
*  จํานวนทุนการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา  งานกิจการนักศึกษา จะดําเนินการพิจารณา 

ทุนการศึกษาตามเง่ือนไขและคุณสมบัติของทุนการศึกษานั้นๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ที่จะมอบให้แก่นักศึกษา 
ในขั้นตอนต่อไป   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.11 การแก้ไขชื่อคณุวุฒิสาขาวิชา  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงาน ก.พ. ได้แก้ไขช่ือคุณวุฒิสาขาวิชา จํานวน  
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1 หลักสูตร จากเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง หลักสูตรใหม่  
พ.ศ.2555 เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.12  แจ้งการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.พ.  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.พ. จํานวน  4  

หลักสูตร  ดังน้ี 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร วิชาโทภาษาไทยและการ 

สื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.13  รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนนิการจัดการทดสอบทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมในการ 
ดําเนินการจัดการทดสอบทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งกําหนดวันทดสอบเป็นวันที่ 15 สิงหาคม 
2558   
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.14 รายงานผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่น)  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว  อาจารย์หลักสูตร 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ได้รับทุนจาก Japan Foundation ไปอบรมภาษาญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2558  
ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  รวม  45 วัน  และได้รายงานผลการไปศึกษาดูงานต่างประเทศแล้ว  
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.15  การขอขยายเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอกของนางสาวนวทิวา  พลทม  นักเรียนทุนโครงการพัฒนา
กําลังคนด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบการขยายเวลาการศึกษาระดับปริญญา 
เอก  ของนางสาวนวทิวา  พลทม   นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยขอ 
อนุมัติต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ด้วยทุนส่วนตัว 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.17  การรายงานผลการศึกษา ของว่าทีร่้อยตรีเชาวนนัท์  ทะนอก  
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการศึกษา ของว่าที่ร้อยตรี 
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เชาวนันท์  ทะนอก  ในภาคการศึกษา 1/2557  
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.18  การรายงานผลการศึกษา ของนางสาวกรรณิการ ์ สุพิชญ์  
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการศึกษา ของนางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์  ในภาค 

การศึกษา 1/2557 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.19  การรายงานความก้าวหนา้การลาหยุดราชการเพื่อไปเพิม่พูนความรู้ทางวิชาการ ของนางสายสุนี  ชัยมงคล   
ครั้งที่ 2  

หัวหน้าสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานความก้าวหน้าการลาหยุด 
ราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ของนางสายสุนี  ชัยมงคล  ครัง้ที่ 2  โดยแจ้งว่าได้จัดทําเอกสารประกอบ 
การสอนรายวิชา Psycholinguistics ตามท่ีระบุไว้ในแผนการปฏิบัติงานในช่วง 4 เดือนแรกเสร็จสิน้แล้ว และกําลัง 
ศึกษาตํารา เอกสารงานวิจัยสําหรับดําเนินการทําวิจัยใน หัวขอ้เรื่องปัญหาการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษตาม 
แผนที่ได้ระบุไว้ 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.20  แจ้งการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.ค.ศ.  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวน 6  

หลักสูตร ดังน้ี 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548 
มติที่ประชุม    รับทราบ และให้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์  พร้อมทั้งแจ้งประธานหลักสูตร และแจ้ง 

งานกิจการนักศึกษา เพ่ือแจ้งนักศึกษาและแจ้งศิษย์เก่าทราบด้วย 
 

5.22 รายงานผลการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นรายบุคคล รายละเอียดดังน้ี 
1. ค่าจ้างเหมา 6 เดือน ๆ ละ 7,000 บาท จํานวน 6 คน  รวมเป็นเงิน 252,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ 6 เดือน เป็นเงิน 67,874 บาท 
ทั้งน้ี  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
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5.23  ค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศกึษาระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2557  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบค่าเป้าหมายประกันคุณภาพ 

การศึกษาระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2557 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.24  การดําเนินการเก่ียวกับวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2558  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการดําเนินการเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร 

ปรับปรุงปี พ.ศ. 2558  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.25  นายชญณัฐ  วิสัยจร  นักเรียนทุนรัฐบาลขอลาพักการศึกษาช่ัวคราว 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่านายชญณัฐ  วิสัยจร  นักเรียนทุนรัฐบาลขอลาพัก 

การศึกษาช่ัวคราว  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พิจารณาให้บุคคลดังกล่าว  ลาพักการศึกษาช่ัวคราว 
จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2558  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.26  ขอความร่วมมือในการปิดไฟและปิดน้ํา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ขอความร่วมมือในการปิดไฟและปิดนํ้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 

12-16 เมษายน 2558 เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของคณะ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.27  รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจําปี 
งบประมาณ 2558   

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2558  ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558  ณ โรงแรม 
ฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 21 คน  และผลการประเมินจากผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับ 
ดีมาก  ทั้งน้ี จะจัดโครงการต่อไปประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายน 2558 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.28  ขอทักท้วงการพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ กับวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 
ตะวันตก  ขอทักท้วงการพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ กับวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ของนักศึกษาหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัด 
มุกดาหาร  ซึ่งหากให้นักศึกษาลงทะเบียนได้จะกระทบต่อนักศึกษาคนอ่ืน ๆ  ดังน้ัน  ในการพิจารณาคร้ังต่อไปควรใช้ 
เกณฑ์เดียวกัน  ไม่ควรพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
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5.29  การจัดการเรียนการสอนให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้เปิดรายวิชา 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศิลปประยุกต์และการออกแบบ 1 และรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2  ในภาคการศึกษา  2/2557 โดยให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบบริหาร 
จัดการเรียนการสอนเอง น้ัน เน่ืองจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ได้เสนอแนะว่าเน่ืองจากเป็นรหัสวิชา 
ของคณะ เห็นควรให้คณะเป็นผู้บริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 
  ในกรณีน้ีที่ประชุมได้ให้ข้อมูลว่า เรื่องดังกล่าวเคยมอบให้ทางสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 
พิจารณาแล้ว แต่ไม่มีผู้สอนและมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13  
กุมภาพันธ์ 2558  ได้เห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จัดการเรียนการสอนเอง โดยรหัสวิชายังคงเป็น 
ของคณะศิลปศาสตร์เช่นเดิม 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

5.30 การยกเลิกคําสั่งที่มีรายชื่อ นายสรพจน์ เสวนคุณากร เป็นประธาน 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะดําเนินการจัดทําคําสั่งที่เก่ียวข้องกับงานอาคาร 
ใหม่ ทั้งน้ี ขอแจ้งยกเลิกคําสั่งกรณีที่คําสั่งมีรายช่ือนายสรพจน์ เสวนคุณากร  เป็นประธาน  ในฐานะที่ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ เพ่ือให้คําสั่งเป็นปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
   -   
 
เลิกประชุมเวลา    15.20  น. 
 


