
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   

วาระพิเศษ  4 / 2558 

วันพฤหัสบดีที่  4  มิถุนายน  2558  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  

1.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

3.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 

4.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หวัหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 

6.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์      กรรมการ 

7.  นางฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ            รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์                          กรรมการ 

8.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า         กรรมการ 

ผู้ ไม่มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ไปราชการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า   รองคณบดีฝ่ายวิจัย       ไปราชการ 

3.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า       ไปราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายสุทธิพงศ์  เพ่ิมพูล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในต าแหน่งหัวหนา้ส านักงานเลขานุการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.  นางนาลละออง  อุทามนตรี   นักวิชาการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

   นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิดการประชุม   และ 

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   - 

 

ระเบียบวาระท่ี 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

   - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การขออนุมัติเทียบรายวิชา/เทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา1421 206 กับรายวิชา  

1421 208  ส าหรับ นางสาวเสาวนีย์  โชติสุภาพ  และการขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษาของนักศึกษา ประจ าภาค 

การศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 ราย  รายละเอียดดังนี้ 

            1.  นางสาวเสาวนีย ์ โชติสภุาพ  นักศึกษาหลักสูตร ป.ตรี  ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารยื่นเรื่อง
ขออนุมัติเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ รายวิชา 1421 206 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กับรายวิชา 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (ซึ่งเป็นวิชา Pre. ของรายวิชา 1421 240 
วรรณคดีเบื้องต้น) เพ่ือให้สามารถลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คือ รายวิชา 
1421 240 วรรณคดีเบื้องต้น โดยนับเป็นวิชาโทเลือก หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ได้ ทั้งนี้ ที่
ประชุมสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

           2.  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา ประจ าภาคการ 

ศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557จ านวน 2 ราย ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ล าดับ ช่ือ-สกุล จ านวนรายวิชาที่ขอเทียบโอน รวมหน่วยกิต 

1 นางสาวจิราภรณ์  บัวโรย 

รหัสประจ าตัว 5714405499 

10 28 

2 นางสาวพิมพิมาลย์  สว่างวงษ์ 

รหัสประจ าตัว 5714405262 

1 3 

  มติที่ประชุม      เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่
มีอายุ 60 ปี ข้ึนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง คุณสมบัติ  

หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจะจ้างเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร หรือท าหน้าที่สอนและหรือวิจัย ให้ท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี แต่จ้างได้ไม่เกินอายุ  

65 ปี และอัตราเงินเดือนต้องไม่เกินเงินเดือนหรือค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการหรือออกจากงาน 

หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเป็นรายกรณี 

  มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

5.2  ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและ
ชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่อง 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความ 
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ร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติวิธี และสอดรับกับแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

   มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

5.3  การตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การแจ้งความประสงค์ขอทราบรายช่ือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา เรื่อง การแจ้งความประสงค์ขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ว่าการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการของบุคคลยังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยไม่สามารถแจ้งข้อมูล
รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทราบได้ในทุกกรณี  ยกเว้นกระบวนการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

   มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

5.4 รายงานทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนเมษายน  2558  

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

 ประจ าเดือนเมษายน  2558  รายละเอียดดังนี้ 

1. จ านวนทุนทั้งหมด  159 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 659,403  บาท 

เงินบริจาค   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,903  บาท 

เงินงบประมาณคณะ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 313,500  บาท 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับทุนแล้ว  154 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 647,500  บาท 
3. จ านวนทุนที่คงเหลือ        5 ทุน* รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   11,903  บาท 
4. มีการมอบทุนการศึกษา ประจ าเดือนเมษายน  2558   จ านวน          12  คน 

*  จ านวนทุนการศึกษาท่ียังไม่ได้รับการพิจารณา  งานกิจการนักศึกษา จะด าเนินการพิจารณา 

ทุนการศึกษาตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของทุนการศึกษานั้นๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ท่ีจะมอบให้แก่นักศึกษา 

ในขั้นตอนต่อไป   

   ในการนี้  นายจักรพันธ์  แสงทอง ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   และนายจักเรศ  อิฐรัตน์   เสนอว่างาน 

กิจการนักศึกษาควรท าการทบทวนหลักเกณฑ์การให้ทุนของนักศึกษา    เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการปรับเกณฑ์ 

สัมภาษณ์รับทุน   เสนอว่าคณะกรรมการพิจารณาสัมภาษณ์ทุนการศึกษาควรพิจารณาคะแนนให้เพ่ิมเติม  ให้กับ 

นักศึกษาท่ีหารายได้พิเศษโดยการท างานนอกเวลาเรียนด้วย  

   มติที่ประชุม      รับทราบ และงานกิจการนักศึกษาจะน าไปพิจารณาต่อไป 
 

5.5 การกลับเข้าปฏิบัติราชการของนางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์  และนางลักษมี นวมถนอม-คีมูระ 

    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวพฤกษพรรณ บรรเทาทุกข ์ 
ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาฝึกอบรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม   
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2558   และนางลักษมี นวมถนอม-คีมูระ  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาหยุดราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ได้รายงาน 

ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  เมื่อวันที่  2 มิถุนายน  2558 และขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในวันที่  2  กรกฎาคม  
2558 

   มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

5.6  ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย : เตรียมพร้อมอย่างไร ให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการ 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย : เตรียมพร้อม 

อย่างไร ให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 
08.30 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม U2 อาคารเทพรัตนสิริปภา  

   มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

5.7  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมการหนีไฟ 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกซ้อมการ
ดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมการหนีไฟ  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม 

ดอกจาน 3  เป็นการบรรยาย  และตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานจอดรถคณะศิลปศาสตร์  เป็นการฝึก
ปฏิบัติ 

   มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

5.8  ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ ข้อมูล มคอ.3 - มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา 2558 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ  ข้อมูล  มคอ.3 - มคอ.7  

ประจ าปีการศึกษา  2558  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรด าเนินการส่งข้อมูลให้
งานวิชาการคณะ  ดังนี้ 

1. ก าหนดส่ง มคอ.3  ของภาคการศึกษา 3/2557  ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 
2. ก าหนดส่ง มคอ.5  ของภาคการศึกษา 2/2557  ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2558  

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1  หารือการปรับลดจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  หารือทีป่ระชุมเกี่ยวกับการปรับลดจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน ใน 

รายวิชาภาษาต่าง ๆ  สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่ 3  มิถุนายน   

2558  มีข้อเสนอให้ปรับลดจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน  จาก 80  คน เป็น 60 คน  เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ    

   มติที่ประชุม      รับทราบ และมอบหมายให้งานวิชาการเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาให้รอบ
ด้าน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 
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6.2  หารือแผนการลาศึกษาต่อของนางสาววนัสนันทน์ สุกทน 

   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับแผนการลาศึกษาต่อของ
นางสาววนัสนันทน์ สุกทน   ซึ่งจะลาศึกษาต่อต่างประเทศ  โดยนางสาววนัสนันทน์  สกุทน  เคยเสนอแผนลาศึกษา 

ในปีการศึกษา  2561  แต่เมื่อตรวจสอบกับงานบุคคลไม่พบข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคคลดังกล่าวในปีการศึกษา 

2561  ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีความผิดพลาดที่กระบวนการใด  จึงเกรงว่าเมื่อขออนุมัติลาศึกษาต่อจะไม่เป็นไปตามแผนของ 

คณะ 

   มติที่ประชุม      เห็นชอบให้ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร เสนอเรื่องเพื่อน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา    10.30  น. 

 

 


