
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  4 / 2558 

วันศุกร์ที่  8  พฤษภาคม  2558   เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม  

1.  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

3.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

5.  นางฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      กรรมการ 

6. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     ลากิจ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ติดราชการ 

3.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์    ลากิจ 

4.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า       ลากิจ 

5.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า     ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

3.  นายสุทธิพงศ์  เพ่ิมพูล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม              รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  

  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การได้รับทุนวิจัยโครงการ MK32 : Professional Development of Water Governance and 
Regional Development Practitioners in the Mekong Basin ภายใต้โครงการ WLE Greater Mekong 
Focal Region (Water Land and Ecology)  

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าการได้รับทุนวิจัยโครงการ MK32 : Professional Development  

of Water Governance and Regional Development Practitioners in the Mekong Basin ภายใต้โครงการ  

WLE Greater Mekong Focal Region (Water Land and Ecology) เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

ที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ที่มาจากมหาวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชน  และ
เจ้าหน้าที่จากภาคราชการ  ในประเทศลุ่มน้ าโขงในประเทศไทย  ลาว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
กัมพูชา  จีนตอนใต้และเวียดนาม  เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม  2557 ถึงวันที่  31 ธันวาคม  2560 เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น  389,999  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  

 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งท่ี  3/2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 3/2558 

   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  แผนกลยุทธ์การเงิน คณะศิลปศาสตร์     

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานแผนคณะอยู่ระหว่างการเสนอแผนกลยุทธ์การเงิน  

คณะศิลปศาสตร์  ระยะ 2 ปี (พ.ศ.2558-2559)  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

มติที่ประชุม    รับทราบ   

  

3.2  การจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” 

                   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้รับมอบหมายให้ 

รับผิดชอบกีฬาแบดมินตัน  ในการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ  ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” 

นั้น  ในการนี้ ขอหารือว่าคณะจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  ประมาณ  1  ล้านบาท  

ทั้งนี้  คณะได้ประสานงานสถานที่จัดการแข่งขันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  และจอง 

ห้องพักโรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไว้ส าหรับผู้ตัดสินและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จ านวน  

17 ห้อง  เรียบร้อยแล้ว 

                  มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการ  และคณะควรตั้งงบประมาณสนับสนุน  ประมาณ  2  

แสนบาท   
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3.3  การเปิดสอบลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ จ านวน 4 อัตรา  

   หวัหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่สาขาวิชาได้รับความ 

เห็นชอบให้เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  จ านวน  4  อัตรา และจะต้องท าเรื่องขออนุมัติกรอบอัตราจาก 

มหาวิทยาลัยอีก 1 อัตรา  รวมเป็น  5 อัตรา  นั้น  งานบุคคลได้แจ้งว่าคณะมีอัตราลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

ของคณะอยู่แล้ว จ านวน 5 อัตรา ดังนั้น จึงขออนุมัติเปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จ านวน  5  อัตรา 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จ านวน 5 อัตรา 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  ผลการทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบโดยให้ความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้   
1. ให้เพ่ิมช่องผลการด าเนินการ เช่น ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ  
2. ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดแหล่งเงินที่ใช้ 
3. ให้งานแผนตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของโครงการ ให้ตรงกับข้อมูลที่งานแต่ฝ่ายส่งให้  

เนื่องจากพบว่ามีการลงข้อมูลโครงการที่ผิดพลาดและซ้ าซ้อนอยู่หลายจุด  เช่น  โครงการซ้ าซ้อนกัน  และข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
 

4.2  การพิจารณารับรองเกรด     

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรดของสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 

ตะวันตก  ในภาคการศึกษา  1/2557  และภาคการศึกษา  2/2557  จ านวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

ภาคการศึกษา  1/2557 

1. วิชา 1421 102  Foundation English I  กลุ่ม 3 

2.  วิชา 1421 208  Academic English  กลุ่ม 13 

3.  วิชา 1421 336  Discourse Analysis  กลุ่ม 1 

ภาคการศึกษา  2/2557 

1. วิชา 1421 103  Foundation English II  กลุ่ม 81 
2. วิชา 1421 208  Academic English  กลุ่ม 81 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ 
 

4.3  การขออนุมัติจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง (SAC)      

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานของศูนย์การ 

เรียนแบบพ่ึงตนเอง (SAC)  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2558 – 31 พฤศจิกายน  2558  อัตราค่าจ้าง เดือนละ  8,250 
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บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  49,500  บาท  ทั้งนี้  นายณรงค์วิทย์  สะโสดา  บรรณารักษ์  ได้น าเสนอข้อมูลประกอบการ 

พิจารณา 

มติที่ประชุม    รับทราบและขอให้นายณรงค์วิทย์  สะโสดา  เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสถิติการ 

ท างานของนายณรงค์วิทย์   สะโสดา   และนางสาวลักษณา  ทองทศ   เจ้าหน้าที่ห้อง  SAC   ที่แสดงให้เห็นงานด้าน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลว่าเมื่อมีการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานมาช่วยงานแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถลงทะเบียนข้อมูล 

หนังสือได้มากขึ้นเพียงใด และเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
  

4.4  แบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อระบบการบริหารจัดการหลักสูตรและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 คณะศิลปศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาแบบส ารวจความพึงพอใจของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต่อระบบการบริหารจัดการหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ประจ าภาคการศึกษาท่ี  

1/2557  คณะศิลปศาสตร์  โดยจะส่งให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้กรอกข้อมูล  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ 

ประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและให้ปรับแก้ไขแบบส ารวจฯ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 

4.5  การพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ในหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2557  หลักสูตรแจ้งผลการพิจารณาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
หลักสูตร ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2557 รายละเอียดตามแนบ จ านวน 13 หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

2555 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  

2555 

10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

2556 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

13. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม    เห็นชอบโดยให้ความเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้   

1. ขอให้สังเคราะห์ภาพรวมของหลักสูตร และน าความคิดเห็นของนักศึกษามาประกอบเพื่อ 

พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

2. คณะกรรมการทวนสอบควรให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรของตนเอง 
3. ขอให้ประธานหลักสูตรควบคุมก ากับ ดูแล ให้อาจารย์เปิดเผยคะแนนของนักศึกษาลงใน Reg. 

ให้เป็นปัจจุบัน  และแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนสอบปลายภาค  โดยงานวิชาการจะท าหนังสือแจ้งต่อไป 

4. มีข้อเสนอให้จัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

4.6  การพิจารณาการเปิดรายวิชาเอกบังคับในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 

                     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาเอกบังคับในภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2557  ตามประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนของคณะ ซ่ึงมีนโยบายไม่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเอก 

บังคับในภาคฤดูร้อนนั้น แต่เนื่องจากในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 บางหลักสูตรมีความจ าเป็นที่จะต้องเปิดราย
วิชาเอกบังคับให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 นี้ และเพ่ือให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนได้
ตรงตามแผนการศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2558  ดังนั้น งานวิชาการ จึงขออนุมัติเปิดรายวิชาเอกบังคับในภาค
ฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2557  รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรการท่องเที่ยว 

วิชา 1415 371 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 

วิชา 1449 493 การฝึกงาน 2 

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

วิชา 1412 102 ภาษาลาว 2 

หลกัสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 

วิชา 1416 341 วรรณกรรมญี่ปุ่น 

หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

                   วิชา 1421 221  Written Expression 2 ส าหรับ EC ปี 4 รหัส 54 

                   วิชา 1421 221  Essay Writing   ส าหรับ EC ปี 3 รหัส 55 

                   วิชา 1421 240  Introduction to Literature 

                   วิชา 1421 321  Translation 1 

                   วิชา 1421 330  Linguistics and Language Use 

                   วิชา 1421 440  Contemporary  World  Views  ส าหรับ EC ปี 3 และ ปี 4 
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                  ทั้งนี ้ รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ได้ขอเปิดรายวิชาไวยากรณ์จีน  จ านวน  1 

กลุ่มการเรียน  ซึ่งเป็นรายวิชาเอกของหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสารด้วย   เนื่องจากหลักสูตรภาษาจีน 

และการสื่อสาร  มีภาระงานในภาคการศึกษาปกติเป็นจ านวนมาก  เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่และ 

จ านวนนักศึกษาท่ีจะเรียน 

                   มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  ให้เปิดรายวิชาเอกบังคับในภาคฤดูร้อนได้  หากมีนักศึกษาลงทะเบียนถึง 10 คน  และ 

สามารถเบิกค่าสอนเกินได้กรณีมีนักศึกษาเกิน 10 คน  หากอาจารย์ประสงค์จะสอนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

เรียนต่ ากว่า 10 คน ไม่สามารถเบิกค่าสอนได้     

2. เห็นชอบให้รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  เปิดสอนรายวิชาภาษาจีนเพ่ือการ 

ท่องเที่ยว  และวิชาไวยากรณ์จีน จ านวนรายวิชาละ 1 กลุ่มการเรียนได ้  

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  รายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมถังดับเพลิงคณะศิลปศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมถังดับเพลิงคณะ 

ศิลปศาสตร์ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่  ผลการตรวจเช็ค เป็นดังนี้ 

1. อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  มีถังดับเพลิง จ านวน 7 เครื่อง มีสภาพพร้อมใช้งาน 
2. อาคารปฏิบัติการทางภาษา  มีถังดับเพลิง จ านวน 25 เครื่อง มีสภาพพร้อมใช้งาน 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.2  แจ้งเวียนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยแจ้งเวียนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ของ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 

2555 ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.3  บุคลากรคณะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าบุคลากรคณะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง 

วิชาการ  ได้แก่ นางกนกวรรณ  มะโนรมย์  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

(สังคมวิทยา) ตั้งแต่วันที่  8  กันยายน 2557 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
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5.4  ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ้งก าหนดการพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา  2557  ประมาณวันที่ 15-16 ธันวาคม 2558  ทั้งนี้  คณะจะประชาสัมพันธ์ให้
อาจารย์ที่สนใจช่วยงานดังกล่าวมาลงชื่อ เพ่ือแต่งตั้งค าสั่งต่อไป 

   ในการนี้  คณะศิลปศาสตร์  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติสมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.5  การรับรองคุณวุฒิจากส านักงาน ก.ค.ศ. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าการรับรองคุณวุฒิจากส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน 1  

หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.6  การขยายเวลาลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของนายค าล่า มุสิกา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการขยายเวลาลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของนาย 

ค าล่า มุสิกา  เป็นระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม 2558  ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2558  เนื่องจาก 

อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลท าวิทยานิพนธ์   เรื่อง  “แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวง 

โปงลาง” 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.7  แนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบแนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการ 

ต่างประเทศ  ซึ่งมีประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. การงดการเดินทางไปต่างประเทศ หมายถึง การไปศึกษาดูงานเท่านั้น ไม่ว่าจะจากเงิน 

งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ 

2. ถ้ามิได้เป็นการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี 
3. มิได้รวมถึงการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยาย 

ฝึกอบรม การเยือนสถาบันการศึกษาเพ่ือท าความตกลงระหว่างสถาบันการศึกษา ที่มีพันธกรณี หรือมีการก าหนดไว้ 

ก่อนแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.8  การเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  
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ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร  โดยจะเปลี่ยนชื่อจากเดิม  “หลักสูตรอบรมภาษาไทยเพ่ือการศึกษาต่อส าหรับ 

ชาวต่างชาติ”  เป็น “หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ”  โดยจะแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม   

ได้แก่ กลุ่มผู้ที่จะศึกษาต่อ  และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ในการประกอบอาชีพ  ทั้งนี้  จะขอเพ่ิมกรรมการประจ า 

หลักสูตร จ านวน 2 ท่าน  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม และนายภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ขณะนี้อยู่ 

ระหว่างการจัดท าประกาศเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความ 

เห็นชอบต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ 

   -   

 

เลิกประชุมเวลา    12.00  น. 

 


