
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  5 / 2558 

วันศุกร์ที่  12  มิถุนายน  2558   เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 

 
ผู้มาประชุม  
1.  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
4.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 
5.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 
7.  นางฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      กรรมการ 
8.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
9.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 

10. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
2.  นายสุทธิพงศ์  เพ่ิมพูล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม              รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 
การประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้จัดประชุมการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในอีก  
5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – 2564)  เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม  2558  และในอีก 15 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งคณะจะต้องเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
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ต่อไป  
 มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

1.2  การมอบหนังสือ “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปมหาวิทยาลัย” 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามูลนิธิหมอชาวบ้าน ได้มอบหนังสือ “ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูป 

มหาวิทยาลัย”  ให้แก่คณะเป็นจ านวน  5 เล่ม  ซึ่งคณะได้น าเข้าไว้ในศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง (SAC)  เรียบร้อย
แล้ว 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งท่ี  4/2558 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 4/2558 
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  4/2558 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 
4/2558 
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ
4/2558 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  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  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีได้รับทุนวิจัยโครงการ MK32 : Professional evelopment  
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  เป็นระยะเวลา 3 ปี  เริ่มตั้งแต่วันที่ 15  ธันวาคม  2557 ถึงวันที่  31 ธันวาคม   
2560  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  389,999  ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา นั้น  ขณะนี้ได้นักวิจัยแล้ว จ านวน 12  คน  และจะ 
เริ่มด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมนักวิจัยต่อไป 

 มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

3.2  การเปิดสอบลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ  จ านวน  5  อัตรา  
   หวัหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรับสมัคร 
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ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ   โดยผู้สมัครบางคนอยู่ต่างประเทศ  ดังนั้น   จึงขอหารือที่ประชุมเก่ียวกับวิธีการ 
คัดเลือกกรณีดังกล่าว 

   มติที่ประชุม    รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการสัมภาษณ์ และสอบสอน ผ่านทางโทรศัพท์หรือ 
ผ่านโปรแกรมอินเตอร์เน็ต และส่งเอกสารการสอนมาอีกครั้ง ส าหรับผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 
 

3.3  การขออนุมัติจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง (SAC)      
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนแบบ 

พ่ึงตนเอง  (SAC)   โดยนายณรงค์วิทย์   สะโสดา  ต าแหน่งบรรณารักษ์    ได้น าเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ห้อง SAC  ทั้ง 3 คน  เพ่ือประกอบการพิจารณา  

มติที่ประชุม    ไมอ่นุมัติจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง (SAC)  โดยให้ 
เสนอเรื่องขอรับนักศึกษาโครงการจิตอาสาหรือนักศึกษาโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของคณะมาท างานในช่วงเปิด 
ภาคเรียนแทน  และในกรณีเร่งด่วนให้เบิกค่าอาหารท าการนอกเวลาส าหรับการ Catalog หนังสือ ในช่วงปิดภาคเรียน 
 

3.4  แผนการลาศึกษาต่อของนางสาววนัสนันทน์ สุกทน 
   ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ได้หารือ 
เกี่ยวกับแผนการลาศึกษาต่อของนางสาววนัสนันทน์ สุกทน  ซึ่งเคยเสนอแผนลาศึกษาในปีการศึกษา 2561  แต่ไม่พบ 
ข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคคลดังกล่าวในปีการศึกษา 2561 นั้น  คณะจะด าเนินการบรรจุข้อมูลไว้ในแผนลาศึกษา 
ต่อปีการศึกษา 2561 ต่อไป  ทั้งนี้  การลาศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถลาศึกษาได้ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
   มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

3.5  การพิจารณาการขออนุมัติเกรดรายวิชาการแปล 1 กลุ่ม 1  ภาคการศึกษา  2/2557   
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเกรด  รายวิชา 

การแปล 1 กลุ่ม 1  ภาคการศึกษา  2/2557   ของอาจารย์สุรศักดิ์  วิฑูรย์    
มติที่ประชุม      รับรองเกรดรายวิชาการแปล 1 กลุ่ม 1 

 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาโควตาลาศึกษาต่อภายในประเทศ และลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ปี
การศึกษา 2558 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาโควตาลาศึกษาต่อภายในประเทศ และลาหยุดราชการเพ่ือไป 
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2558  ซึ่งงานบุคคลได้สรุปข้อมูลเสนอท่ีประชุมโดยมีรายละเอียดดังเอกสาร 
ประกอบการประชุม  ทั้งนี้  หากมีผู้เลื่อนการขอลาศึกษาต่อภายในประเทศ  และลาหยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ 
ทางวิชาการออกไป คณะจะพิจารณาจัดล าดับผู้ลาศึกษาต่อขึ้นมาพิจารณาก่อน 
  ในการนี้  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก เสนอประชุมพิจารณากรณีนายเมธี แก่นสาร์   
ขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 – 20 มกราคม 2559 

มติที่ประชุม    เห็นชอบโควตาลาศึกษาต่อภายในประเทศ และลาหยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ 
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ทางวิชาการ  ปีการศึกษา 2558  ดังนี้   
1. อนุมัติให้นายพุทธราช  มาสงค์  ลาศึกษาต่อโดยปรับแผนแทน นายสมภพ โสพัฒน์   (ซึ่งแจ้งไม่ 

ประสงค์จะลาศึกษา) 
2. ยังไม่พิจารณากรณีลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ โดยจะพิจารณาในกรณีท่ีม ี

โควตาว่างลง 
3. มอบหมายงานบุคคลจัดท าภาพรวมอัตราที่บุคลากรจะสามารถลาศึกษาต่อในประเทศและลา 

หยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ตามแผนที่ก าหนดไว้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ 
ทราบในครั้งต่อไป 
  

4.2  การขออนุมัติลาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของนางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว     
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาฝึกอบรม  

ณ ต่างประเทศ ของนางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว  ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการ “Long-Term Training  
Program for Foreign Teachers of the Japanese-Language” ณ ศูนย์ Japan Foundation  จังหวัดไซตะมะ  
ประเทศญี่ปุ่น  โดยได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอบรม ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากมูลนิธิญี่ปุ่น  มีก าหนด 5  
เดือน  19 วัน  ตั้งแต่วันที่  28  กันยายน  2558  ถึงวันที่ 18  มีนาคม  2559 

มติที่ประชุม      อนุมัต ิ
 

4.3  การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ซ่ึง 

นางสาวฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ  หมดวาระรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2558   
รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ การด าเนินการตามขั้นตอนและวธิีการ ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครัง้ที่  1 
-  เพื่อพิจารณาก าหนดการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 

ศุกร์ที ่12 มิ.ย.2558 

2 ประกาศคณุสมบัตผิู้มสีิทธ์ิไดร้ับการเสนอช่ือ  และรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเสนอช่ือ พร้อม
ทั้งก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการเสนอช่ือให้ทราบ 
ทั่วกัน (ก่อนการเสนอช่ือ ไม่น้อยกว่า  7  วัน) 

ศุกร์ที ่12 มิ.ย.2558 

3 ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือรับและหย่อนบตัรเสนอช่ือ ณ ส านักงานเลขานุการคณะ ศุกร์ที ่19  มิ.ย. 2558 
09.00 – 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครัง้ที่ 2 

- เปิดกล่องเสนอช่ือและรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รบัการเสนอช่ือ   

- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคณุสมบัติและด าเนินการทาบทาม  ทั้งนี้  
หากมีผูต้อบรับมากกว่า  1  ราย  จะเชิญผู้ตอบรับมาสมัภาษณ ์
 

ศุกร์ที ่19  มิ.ย. 2558 
15.40 – 16.30 น. 
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ล าดับ การด าเนินการตามขั้นตอนและวธิีการ ระยะเวลาด าเนินการ 

5 ผู้ไดร้ับการเสนอช่ือตอบรับการทาบทาม ภายในจันทร ์
ที ่22 มิ.ย. 2558 

6 เสนอช่ือผู้ได้รับการสรรหาฯ  ไปยงัมหาวิทยาลัย อังคารที่ 23 มิ.ย. 2558 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
  

4.4  แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2555 - 2559 
- ถอนเรื่อง - 
 

4.5  สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว ขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ 
- ถอนเรื่อง - 

 

4.6  แนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 โดยน าเสนอปฏิทินการด าเนินงานการขอเสนออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
                   มติที่ประชุม    เห็นควรให้หลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยมีแนวทาง
ดังนี้   

1. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพ 

การศึกษา  โดยก าหนดตามรอบปีการศึกษา 
2. ควรก าหนดวาระการท างานอย่างน้อย 2 ปี ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับต าแหน่งวาระของ 

ประธานหลักสูตร  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. การบรหิารจัดการบุคลากรให้เป็นไปตามความเหมาะสม   สามารถให้บุคลากรเป็น 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรข้ามหลักสูตรได ้ โดยยึดหลักการการอยู่ร่วมกันและพ่ึงพากัน  
4. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการประสานกับแต่ละหลักสูตรในการเสนอชื่ออาจารย์ประจ า 

หลักสูตร  เพ่ือประกอบการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรไม่ครบ ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการประสานกับหลักสูตรอ่ืนก่อนเสนอพิจารณา  

  

 

 

4.7  การพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาแบบเหมาจ่าย   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่  
29 พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้คณะด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และคิดค านวณอัตราค่าธรรมเนียม 
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การศึกษาแบบเหมาจ่ายของแต่ละหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 
โดยพิจารณาจากข้อมูล ดังนี้ 

  - อัตราส่วนส่วนในการหักรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือเข้าคณะศิลปศาสตร์
(อัตราส่วนหักเข้าคณะ คือร้อยละจากยอดคงเหลือหลังจากการหักค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย จ านวน 4,000 บาท และค่า
บริหารจัดการ มหาวิทยาลัย จ านวน 10% จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา)   

  - อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของแต่ละหลักสูตร 

มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการโดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  โดยให้ 
ค านวณตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร  ให้หักเข้าคณะ 12% ในกรณีที่นักศึกษาเป็นไปตามแผน แต่หากไม่
เป็นไปตามแผนให้ท าเรื่องขอยกเว้นเป็นกรณี  
 

4.8  การพิจารณานโยบายด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณานโยบายด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้า 

ศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  เพ่ือรองรับกิจกรรมของหลักสูตรที่จะจัดขึ้นให้สอดคล้องกับการจัดการความเสี่ยงของ 

กระบวนการบริหารหลักสูตร  เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกัน 

คุณภาพการศึกษาในประเด็นนี้เท่าที่ควร 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้มีการด าเนินการใน 2 ระดับ  ดังนี้ 
1. ช่วงเช้า ขอให้งานวิชาการและงานกิจการนักศึกษา ด าเนินการการสืบค้นข้อมูล และการเขียน 

ค าตอบอัตนัย 
2. ช่วงบ่าย ขอให้หลักสูตรท าให้นักศึกษาตามบริบทของหลักสูตร ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรจะต้องจัดท า 

ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 
 

4.9  ขออนุมัติปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจาย 

มาตรฐานผลการเรียนรู้  ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
และหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
ด าเนินงานของหลักสูตรในปัจจุบัน โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังนี้ 
1. ในแต่ละด้านของมาตรฐานผลการเรียนรู้ จะต้องมจีุดด าอย่างน้อย 1 จุด ทุกรายวิชาทั้งปริญญา 

ตรีและปริญญาโท 
2. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับระดับปริญญาโท แจ้งว่ายังไม่สามารถก าหนดจุดด าครบทุกด้าน  จึง 

ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ 



 
 

7 

3. มอบหมายให้งานวิชาการแจ้งประธานหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทให้ด าเนินการ 
 

4.10  การพิจารณารูปแบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เสนอที่ประชุมพิจารณารูปแบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ “อย่าง 

กว้างขวาง”  (กรณีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต ารา หรือหนังสือ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน)  โดยมี 
ข้อมูลว่าในหลายมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดจ านวนแหล่งเผยแพร่   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และไม่ต้องระบุจ านวนแหล่งเผยแพร่  
 

4.11  ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการฯ  โครงการท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ  
2557 - 2558 

ผู้ช่วยฝ่ายบริการวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการฯ  
โครงการท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ  2557 – 2558  รายละเอียดดังนี้ 
 

 จ านวนโครงการ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

ด าเนินการเสร็จ 
และส่งรูปเล่ม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
โครงการ 

ยกเลิกโครงการ 

โครงการบริการวิชาการฯ ปี 2557  12  7 3 2 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ปี 2557 9 3 6 - 

โครงการบริการวิชาการฯ ปี 2558  8 - 8 - 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ปี 2558 15 - 15 - 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและให้ติดตามโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  โดยเฉพาะโครงการ 
ท านุบ ารุงฯ  จ านวน 6 โครงการ เพ่ือให้ทันการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

4.12  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา  2557  ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมิน  
321  คน  รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเด็นการให้บริการ คะแนนประเมิน ความพึงพอใจ 

1. การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการ 
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

3.88 ระดับมาก 

2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการพิเศษนอกหลักสตูร 
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3.83 ระดับมาก 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

3.84 ระดับมาก 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ และขอให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ให้มากขึ้น เนื่องจากมีคะแนนประเมินน้อยที่สุด 

 

4.13  การพิจารณาประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนคณะ 

ศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ปรับข้อความในประกาศ หน้าที่ 3 การเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน  

โดยตัดข้อ 2.2 ออก  และเพ่ิมข้อความในข้อ 2.1 ตอนท้าย ดังนี้ “และเหตุผลความจ าเป็นอื่น ๆ ให้อยู่ในการพิจารณา 
ของคณะกรรมการประจ าคณะ” 

 

4.14  ก าหนดการส่งเกรดภาคฤดูร้อน/2557 คณะศิลปศาสตร์  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดการส่งเกรดภาคฤดูร้อน/2557 คณะ 

ศิลปศาสตร์  ดังนี้ 
1. สอบปลายภาค  13-17 กรกฎาคม 2558 
2. รับรองเกรดในระดับหลักสูตร/สาขาวิชา 20-23 กรกฎาคม 2558 
3. รับรองเกรดในระดับวิชาการคณะ   24 กรกฎาคม 2558 
4. คณะกรรมการประจ าคณะ   27 กรกฎาคม 2558 
5. คณะส่งเกรดที่งานทะเบียน   28 กรกฎาคม 2558 
6. ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ Reg.    30 กรกฎาคม 2558  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.15  การพิจารณาแบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงินหลักสูตร  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาแบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน 

หลักสูตร  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.16  การพิจารณาจ านวนรบันักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนของรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาจ านวนรับนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนของรายวิชา 

ศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา  เนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษมีการปรับจ านวนรับเป็น 60 คนต่อกลุ่มการเรียน  ท าให้ต้อง 
จ้างอาจารย์พิเศษเพ่ิม และเบิกค่าสอนเกินได้หากสอนเกิน 15 หน่วยกิต  อนึ่ง  งานวิชาการจะเชิญอาจารย์สาขาวิชา 
มนุษยศาสตร์  มาหารือกันในเรื่องการเปิดสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อจัดกลุ่มการเรียนอีกครั้ง  ในวันที่ 15  มิถุนายน   
2558 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังนี้ 
1. ให้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกจ้างอาจารย์พิเศษได้  และให้ปรับจ านวนนักศึกษากลุ่ม 



 
 

9 

ภาษา เป็น 70 คน โดยให้อาจารย์สอนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และหากใครภาระงานไม่ครบให้สอนวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่ม 
 

4.17  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ (KM)     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดการ 

ความรู้ คณะศิลปศาสตร์ (KM)  โดยคณะกรรมการการจัดความรู้คณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดท าเว็บการ 
จัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ (Web KM)  ร่วมกับงานสารสนเทศ   และไดก้ าหนดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ 
ถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (LA mini KM Series)  แต่ยังไม่ค่อยมีผู้เข้าไปใช้งาน หรือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่าใดนัก 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะกรรมการการจัดความรู้คณะศิลปศาสตร์  เพิ่มเนื้อหาในเว็บ KM  
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรคณะเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากข้ึน 

 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  รายงานข้อมูลเสนอแฟ้มเอกสารต่อผู้บริหาร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2558 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานสารบรรณ  รายงานข้อมูลเสนอแฟ้มเอกสารต่อ 
ผู้บริหาร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2558 จ านวน 657 เรื่อง  พบว่า 

1. การมาดูแฟ้มของหัวหน้าสาขาวิชา ไม่สม่ าเสมอท าให้บางเรื่องท่ีต้องด าเนินการต่อเกิดความ 

ล่าช้า เช่น การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ซึ่งมีการยืมเงินทดรองจ่าย การเงินต้องด าเนินการจัดท าเช็ค ท าให้ผู้ขอ 
อนุมัติไม่ได้รับเช็คก่อนการเดินทาง 

2. การติดตามเรื่องของบุคลากร  กรณีขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้ขออนุมัติเสนอเรื่องให้หัวหน้า 

สาขาวิชาลงนาม แต่ไม่มีผ่านงานธุรการก่อนเพื่อลงทะเบียนเลขที่หนังสือ ดังนั้น เมื่อติดตามเรื่องจึงไม่ทราบว่าเรื่องถึง 
ขั้นตอนใด   

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือหัวหน้าสาขาวิชาในการดูแฟ้มอย่างสม่ าเสมอ และการประชาสัมพันธ์ไปยัง 
บุคลากรในสาขาในการลงทะเบียนเลขท่ีหนังสือดังกล่าว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.2   การเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์   

โดยจะมีการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  15 มิถุนายน  2558 ถึงวันที่  6 กรกฎาคม  2558  ทั้งนี้  จะได้ด าเนินการ 
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.3  การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้าย กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้าย กฎ ก.พ.อ.  
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ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ทั้งนี้ งาน 
บุคคลได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.4  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับ 
ที่ 2) พ.ศ.2558  ทั้งนี้ งานบุคคลได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.5  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา  ว่า ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2558  มีมติก าหนดค่ากลาง ฐานใน 
การค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน  ในวันที่  1  เมษายน  2558  
เป็นต้นไป  ทั้งนี้ งานบุคคลได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.6  นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาค 

การศึกษา  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายให้องค์กรหลัก หน่วยงาน และสถานศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
3. การขยายผลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.7  กรณีที่มีข่าวเหตุคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ตามสถานที่ราชการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีมกีรณีข่าวเหตุคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ตาม 

สถานทีร่าชการ  สถานีต ารวจภูธรวารินช าราบ  ได้มีหนังสือแจ้งให้ประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์ ศึกษา และบุคลากรใน 
หน่วยงานให้ทราบและตระหนักถึงภัยอันตรายดังกล่าว  ขอให้เพ่ิมความเข้มในการเฝ้าระวังสถานที่และทรัพย์สิน   
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เพ่ือเป็นการลดโอกาสในการเกิดเหตุร้าย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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5.8  การรับรองคุณวุฒิจากส านักงาน ก.ค.ศ.   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการรับรองคุณวุฒิจากส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน 1  
หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.9  รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ (ณ วันที่ 14 พ.ค. 2558)   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะศิลปศาสตร์ 

(ณ วันที่ 14 พ.ค. 2558)  เพ่ือรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2557  จ านวน 13  
หลักสูตร 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.10 ผลการพิจารณาการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ของที่ประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 2/2558  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตร สังกัด 

คณะศิลปศาสตร์   ของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

ครั้งที่  2/2558  จ านวน  9  หลักสูตร  ดังนี้ 
 

ประเด็น หลักสูตร 

1. การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 
1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555   
1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

2. การปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 

3. การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ  ตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงาน 

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเท่ียว หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555 

4. การปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 

4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557 
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ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  
2/2558 เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุงแผนที่
แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ขอให้ปรับความรับผิดชอบหลัก (จุดด า) ของทุก
รายวิชาให้มีครบทุกด้าน (อย่างน้อยด้านละ 1 จุดด า) ก่อนส่งข้อมูลให้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อน า 
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติ และส่งเรื่องถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.11 ผลการด าเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการด าเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ  

ดังนี้ 
1. โครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามเพื่อออกแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษา 

เวียดนาม ประจ าปีงบประมาณ 2558  ซ่ึงคณะศิลปศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ในการจัดท าแบบทดสอบวัดระดับภาษาเวียดนาม  ทางคณะจึงได้จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญชาว 

เวียดนามเพ่ือจัดท าแบบทดสอบวัดระดับภาษาเวียดนาม ขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558  โดยมีรองศาสตราจารย์  

เหงียน วัน เหี่ยว (Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Hieu) หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ เหงียน  

จี๋ ฮว่า  (Assoc. Prof. Dr. Nguyen Chi Hoa)    จากคณะเวียดนามศึกษาและภาษาเวียดนาม    มหาวิทยาลัย 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย   มาช่วยให้ค าแนะน าในการออกแบบทดสอบ 

วัดระดับภาษาเวียดนามในครั้งนี้  

2. การเปิดรับสมัครเพื่ออบรมหลักสูตรภาษาระยะสั้น  ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะ นั้น  

ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัคร ใน 3 หลักสูตร  ดังนี้  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาจีน  และภาษาอังกฤษ   
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.12 โครงการฝึกงานของนักศึกษาเวียดนามจากมหาวิทยาลัยเว้  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบโครงการฝึกงานของนักศึกษา 

เวียดนามจากมหาวิทยาลัยเว้  ประเทศเวียดนาม  จ านวน 17 คน เป็นระยะเวลา  1  เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 - 28  
สิงหาคม  2558 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.13 โครงการจัดการความรู้ “การตรวจเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ”   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิจัยจะจัดโครงการจัดการความรู้ “การตรวจ 
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เอกสารประกอบการสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ”  ในวันที่  20  กรกฏาคม  2558  เวลา  13.00 – 16.00 น.   
ณ ห้องประชุมดอกจาน 4 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.14 การให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังนี้ 

1. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  เห็นชอบเมื่อวันที่ 17 เมษายน 

2558   
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  เห็นชอบ 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2558 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.15 การให้บุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ ประจ าภาคการศึกษา 3/2557  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้อนุมัติให้หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัด 

มุกดาหาร  จ้างนายณัฐสิทธิ์  วงศ์จันทา  เป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชา 
 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเชิญอาจารย์ 
 

จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย มาท าการสอนที่หน่วย ฯ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.16 โครงการค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของผู้รับทุนโครงการ 1  

อ าเภอ 1 ทุนการศึกษา  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบโครงการค่ายเยาวชนเปิด 

โลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของผู้รับทุนโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุนการศึกษา  ซึ่งโครงการ 
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการโดยงานวิเทศสัมพันธ์คณะ 
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ASEAN University Network  โดยจัดกิจกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
อุบลราชธานี  มุกดาหาร  และนครพนม  และก าหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง  ดังนี้ 

1. ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มที่ 1  ตั้งแต่วันที่  27  มิถุนายน  2558  ถึงวันที่  4  กรกฎาคม   

2558 
2. ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มที่ 2  ตั้งแต่วันที่  16  กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่  20 กรกฎาคม   

2558 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
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6.1  หารือกรณีค่าตอบแทนการสอนที่หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร  
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  หารือที่ประชุมกรณีค่าตอบแทนการสอนที่หน่วย

จัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร  ว่าค่าตอบแทนในการสอนนอกเวลาราชการในวันเสาร์และอาทิตย์  จ านวน
400  บาท/ชั่วโมง นั้น   ไม่เป็นไปตามระเบียบค่าตอบแทนในวันเสาร์-อาทิตย์  จึงขอเสนอให้คณะช่วยหารือในเรื่อง
ดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม    รับทราบและคณะจะหารือเรื่องค่าตอบแทนไปยังหน่วยจัดการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร  และมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

6.2  ปัญหาการสูบบุหรี่ในห้องน้ า ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษาและวัฒธรรม  
นายจักเรศ  อิฐรัตน์  แจ้งที่ประชุมทราบปัญหาการสูบบุหรี่ในห้องน้ า ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา

และวัฒธรรม  ว่ามีคนไปสูบบุหรี่และปิดห้องไว้ ท าให้ส่งกลิ่นเหม็นทั่วห้องน้ า  และผู้อื่นไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้
เนื่องจากล็อคประตูห้องไว้ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

6.3  ความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์  

ดังนี้ 
1. งานอาคารจะซ่อมแซมหลังคาอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม (ILC)  และท าความสะอาด 

บริเวณห้องใต้บันได  โดยในปีงบประมาณ  2559  จะปรับปรุงอาคารดังกล่าว 
2. งานอาคารจะด าเนินการเดินท่อประปาอาคารปฏิบัติการทางภาษา (LA) ใหม่ บริเวณนอก 

อาคาร  เนื่องจากท่อประปาภายในอาคารแตกบ่อย 
    มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

6.4  การเปิดสอนรายวิชาของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ในช่วงภาคฤดูร้อน 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเปิดสอนรายวิชาของ 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ ในช่วงภาคฤดูร้อน ว่ามีการเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนในระบบ Reg.  แล้วมีการปิดไป  
 

เนื่องจากภาระงานสอน (TOR)  ของอาจารย์ชาวต่างประเทศไม่ได้ระบุให้สอนในภาคฤดูร้อน  ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยน 
 

TOR  ต่อไปหรือไม่  
มติที่ประชุม    รับทราบและจะน าเข้าหารือในการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 

ชาวต่างประเทศต่อไป 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา    13.00  น. 
 
 


