
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  10 / 2558 

วันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน  2558   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  

1.  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 

4.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

7.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      กรรมการ 

8.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10. นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         กรรมการ 

11. นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม              รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ   มะโนรมย์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การทบทวนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบการทบทวนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2560 – 2564  ซึ่งมหาวิทยาลัยต้ังเป้าว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 



 
 

2 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

1.2  การได้รับทุนเพื่อไปศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่านักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จํานวน 4 คน  ได้ผ่าน 

การคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการ Japanese-Language Education Capacity Building Southeast Asian  

Teacher’Training College Course in Japan (Thailand)  ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2559  ถึง 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2559 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

1.3  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย MK32 ปีที่ 2 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้รับอนุมัติให้จัดทําโครงการ MK32 : Professional  

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

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่เป็นนักศึกษาระดับโทและปริญญาเอก  เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่จาก 

ภาครัฐ  ในประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงจากประเทศไทย  ลาว  กัมพูชา  จีนตอนใต้และเวียดนาม   โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 15  

ธันวาคม  2557  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2560  ซึ่งแหล่งทุนได้โอนเงินครั้งที่  2  ในวันที่ 15 ตุลาคม  2558  เป็น 

จํานวน  2,757,900.60  บาท  และได้มอบให้กับคณะเป็นจํานวน 50,000 บาท หลังจากหักให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

1.4  การบรรจุแผนสิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ  2559 และเสนอของบประมาณปี 2560   

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้บรรจุแผนสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ  2559 และเสนอขอ 

งบประมาณปี 2560  เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. ห้องดอกจาน 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษา (งบประมาณ 2559) 
2. ห้องกิจกรรมนักศึกษาและพ้ืนที่โดยรอบ อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 
3. โรงจอดรถบุคลากร และโรงจอดรถคณะพร้อมที่ซ่อมบํารุง 
4. ห้องเรียนอัจฉริยะ 
5. ปรับปรุงห้อง SAC และห้องเอนกประสงค์ 
6. อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (หลังใหม่) 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

1.5  ผลการประมูลร้านกาแฟคณะศิลปศาสตร์ 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบผลการประมูลร้านกาแฟที่จะมาเปิดที่คณะศิลปศาสตร์ ร้าน Balcony  

Kiss  ได้รับการคัดเลือก ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอแบบให้มหาวิทยาลัยพิจารณา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์  

2559 
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มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

1.6  ความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทําการวิจัยเรื่อง ผู้สูงอายุและการจัดการทรัพยากรนํ้า 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
                                                                                    

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9/2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9/2558 

   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  9/2558  
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้เสนอเรื่องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  จํานวน 13 หลักสูตร   ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว   เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2558          

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.2  ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรและอนุมัติคา่ใช้จ่ายในการเขา้ร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  และ 

นําเสนอผลงานวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  

ครั้งที่  9/2558  ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม  อบรม 

สัมมนา และนาํเสนอผลงานวิชาการ น้ัน  คณะได้ส่งเรื่องไปให้ท่านอธิการบดีพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอเสนอรา่งประกาศ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการของคณะ 
ศิลปศาสตร ์

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอร่างประกาศ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน 

รายได้เพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการของคณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  เพ่ือให ้
การใช้จ่ายเงินรายได้ในการบริหารงานและสวัสดิการของคณะศิลปศาสตร์  มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  และสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้
เพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ.2558   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และให้เพ่ิมเติมรายละเอียดส่วนท้าย ข้อ 9  ดังน้ี “โดยให้ผ่านความ 
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เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ” และแก้ไขข้อความท่ีผิดอ่ืน ๆ ก่อนนําเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามต่อไป 
 
 

4.2 พิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปี แผนความเส่ียง แผนจัดการความรู ้(ฉบับปรับปรงุ) แผนบรหิารและ 
พัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธท์างการเงิน  และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปงีบประมาณ 2559  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปี  แผนบริหารความเสี่ยง  
แผนจัดการความรู้ (ฉบับปรับปรุง)  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และแผนเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร  ปีงบประมาณ 2559  ตามตัวช้ีวัด  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบแผนปฏิบัติการข้างต้น  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. แผนปฏิบัติการประจําปีสรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ขอให้
นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 

2. แผนบริหารความเสี่ยง  มีข้อเสนอให้ปรับแผนด้านการดําเนินการจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 

ข้อ 3  ความเสี่ยงด้านปิดหลักสูตร  ขอให้ใช้หลักการที่ยืดหยุ่นในการดําเนินการหลักสูตร และ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานที่สอดคล้องกับหลักสูตร การรณรงค์ ส่งเสริมการประหยัดทรัพยากร ลดรายจ่ายเพ่ิม 

รายได้ 
ข้อ 4 ความเสี่ยงด้านรายได้ลดอย่างต่อเน่ือง ขอให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลนักศึกษาในกลุ่ม 

เสี่ยง (ตํ่ากว่า 2.00) อย่างใกล้ชิดเพ่ือลดปัญหาการจัดเก็บรายได้จากนักศึกษาที่ตกออก รวมทั้งพัฒนาระบบอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
ข้อ 5 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน  ควรรณรงค์วินัยจราจร  และแก้ไข 

ปัญหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในคณะ  เช่น  ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติม 
     ข้อ 6 ความเสี่ยงด้านงานวิจัยลดลง  ขอให้กําหนดเป็นเกณฑ์ภาระงานข้ันตํ่า 
3. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  ปรับแก้ไขแผนตามกลยุทธ์คณะ และปรับให้สอดคล้องกับ

งานบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งน้ี ขอให้สาขาวิชาทบทวนแผนการลาศึกษาต่อและแผนเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ 

4. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลเพ่ิมเติมและเสนอในที่ประชุมครั้ง
ต่อไป  โดยจะระบุการใช้สูตร  FTES ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น  ทั้งน้ี จะมอบหมายให้นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน แสดงวิธีคํานวณให้คณะกรรมการวิชาการคณะ 

4.3 รายงานเงินสวัสดิการ คณะศิลปศาสตร์  
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานเงินสวัสดิการ คณะศิลปศาสตร์ ณ วันที ่3  

พฤศจิกายน  2558  ซึ่งมีจํานวนเงินคงเหลือทั้งสิ้น  251,003.82 บาท  และให้พิจารณาการใช้เงินช่วยเหลือ 
ฌาปนกิจศพ กรณีของนักศึกษาว่าประกาศการใช้เงินรายได้และเงินสวัสดิการของมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุม 
นักศึกษา 

มติที่ประชุม    รับทราบ และให้กําหนดวงเงินค่าช่วยเหลือฌาปนกิจศพ นักศึกษา จํานวน 3,000  

บาท  และค่าพวงหรีดในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท โดยใช้เงินเอกสารการสอน 
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4.4  การให้ขอ้เสนอแนะต่อการบริการตรวจสุขภาพประจําปี      
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะต่อการบริการตรวจสุขภาพประจําปี      

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่อไป ดังน้ี 
1. ควรมีจุดลงทะเบียนสําหรับผู้ตรวจสุขภาพแยกจากผู้ป่วยทั่วไป 

2. ควรเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เวชระเบียนผู้รับผิดชอบให้บริการให้ตรงเวลานัดหมาย 

3. ควรจัดเตรียมทะเบียนประวัติของผู้ตรวจสุขภาพที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเข้ารับบริการ โดยไม่ต้องรอค้นหาประวัติ 

4. ควรมีอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมไว้บริการ 

5. ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตรวจหามะเร็งเต้านม (Mammography) คณะศิลปศาสตร์ เคยใช้บริการ
ตรวจสุขภาพประจําปีจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งบรรจุอยู่ในโปรแกรมพ้ืนฐาน ส่วนการตรวจหามะเร็ง
เต้านม (Mammography) ของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขได้ระบุเป็นโปรแกรมตรวจเพ่ิมเติม โดย
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีบุคลากรจะต้องรับผิดชอบเองเป็นจํานวนเงิน 1,700 บาท  

6. ควรมีแบบประเมินให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยตรง 

7. ควรเตรียมอุปกรณ์สําหรับเก็บปัสสาวะไว้ล่วงหน้า เน่ืองจากจากต้องเข้าคิวในการรอเข้าห้องนํ้า
เป็นเวลานาน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ส่งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ต่อไป 
 

4.5  ขอเพิ่มเติมเกณฑ์การประเมินสายสนับสนุน   
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินสายสนับสนุนเพ่ิมเติม ซึ่งตามที ่
มีการใช้เกณฑ์การประเมินสายสนับสนุน  ในรอบการประเมิน  1/2558  และ 2/2558  แล้วน้ัน  พบว่ามีเกณฑ์การ
ประเมินบางข้อไม่ชัดเจน  ดังน้ัน  ที่ประชุมสํานักงานเลขานุการจึงมีมติให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมเกณฑ์การประเมินบางข้อ
ให้มีความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เพ่ือความเรียบร้อยในการดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง  รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. การรายงานการเดินทางไปราชการ จะต้องรายงานผลภายใน 15 วันทําการ นับจากวัน

เดินทางกลับน้ัน จะต้องรายงานผลต่อรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ที่เก่ียวข้อง 
2. เสนอปรับคะแนนจํานวนคร้ังที่มาสาย โดยหากไม่สายเลยในรอบการประเมิน จึงควรจะได้ 

คะแนนเต็ม 10 และปรับลดคะแนนลงตามลําดับการมาสาย 
3. ขอให้เริ่มเวลาปฏิบัติงานในช่วงเช้า เวลา 08.30 น. และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.  
4. ขอให้สแกนเวลาเข้าปฏิบัติงานและเลิกงาน 
5. รองคณบดีฝ่ายบริหารจะจัดทําแบบฟอร์มข้อร้องเรียน เพ่ือให้สามารถกรอกข้อมูลได้เมื่อมีข้อ 
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ร้องเรียน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งบุคลากรสายสนับสนุนทราบต่อไป 
 

4.6  ประกาศขยายระยะเวลารับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
   รองคณบดีฝา่ยบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาขยายระยะเวลารับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระ 
พิเศษ 5/2558   เมื่อวันที ่27 กรกฎาคม 2558  มีมติให้ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา สําหรับอาจารย์คณะ 
ศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ทนุ จนถึงเดือนธันวาคม 2558 น้ัน  และนางสาวดวงดาว   
พันธ์นิกุล  เป็นผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ในปีการศึกษา 2558  ต่อมาบุคคลดังกล่าวได้รับ 
อนุมัติให้ลาฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศบรูไนและสหรัฐอเมริกา  มีกําหนด 2 เดือน 15 วัน  ต้ังแต่วันที่  7  
กันยายน  2558  ถึงวันที ่ 21  พฤศจิกายน  2558  แต่นางสาวดวงดาว  พันธ์นิกุล  ยังไม่ได้ดําเนินการขอยกเลิก 
การได้รับทนุการศึกษาระดับปริญญาเอก  ดังน้ัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประกาศขยายระยะเวลารับ 
สมัครผูร้ับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558      
                     มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ยกเลิกทุนการศึกษาของนางสาวดวงดาว  พันธ์นิกุล     และเปิดรับ 
สมัครผูร้ับทุนการศึกษาฯ  จาํนวน  2  ทุน  และให้ติดต่อนางสาวดวงดาว  พันธ์นิกุล  ส่งเรื่องเพ่ือขอยกเลิกการ 
รับทุนมายังคณะต่อไป 
 

4.7  ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวด ี

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับ 
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุน 
เรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สาขาภาษาไทย (เน้นคติชนวิทยา) บัดน้ี บุคคลดังกล่าวอยู่
ระหว่างทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ จังหวัดสุรินทร์ : การประกอบสร้างและบทบาท
ของประเพณีประดิษฐ์” และขณะน้ีได้เก็บข้อมูลครั้งสุดท้ายตามแผนเรียบร้อยแล้วและอยู่ในช่วงวิเคราะห์และเรียบ
เรียงข้อมูล  บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2559 

 มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.8  ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นางสาวกรรณิการ์  สุพชิญ์   

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง อาจารย์  ซึ่งได้รับอนุมัติ 

ให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรการสอน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว   บัดน้ี  

บุคคลดังกล่าวได้เสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) และได้รบัอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนา 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารโดยใช้แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร CRT”  อยู่ระหว่าง 

การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1 – 3) และคาดว่าจะสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภายในภาคเรียนที่ 2/2558  

ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ   ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2558  ถึงวันที่ 31  
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พฤษภาคม 2559 

   มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.9  การพิจารณาแนวทางการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษากรณีรายวิชาบังคับ กับรายวิชาโท กรณีมีเนื้อหา
คลา้ยคลึงกันมากกว่าร้อยละ 75 

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษากรณี 

รายวิชาบังคับ กับรายวิชาโท กรณีมีเน้ือหาคล้ายคลึงกันมากกว่าร้อยละ 75   กรณีนายเดชพิสฤษด์ิ ประคําทอง  

รหัสประจําตัว 5314401495 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1421 210 การพูด 1 เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน (วิชาแกน)  และ 

รายวิชา 1421 214  การพูดภาษาอังกฤษ  เป็นรายวิชาโทบังคับ จะสามารถนับเป็นรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

วิชาโทได้หรือไม่  ในเบ้ืองต้นสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกพิจารณาแล้วเห็นว่ารายวิชาทั้งสองรายวิชาน้ีเป็น 

รายวิชาที่เทียบเคียงกันได้ แต่อย่างไรก็ดี ขอให้พิจารณาตามโครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2550 เป็นหลัก    

   มติที่ประชุม    อนุมัติให้จบและให้หลักสูตรนิเทศศาสตรช่์วยกํากับ  และช้ีแจงให้นักศกึษาเข้าใจ 

โครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง  รวมท้ังให้ทกุหลักสูตรให้คําแนะนําเก่ียวกับโครงสร้างหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาจบตาม 

แผน 
 

4.10  ขออนุมัติเทียบรายวิชา 

             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเทียบรายวิชา โดยคณะวิทยาศาสตร์เสนอ
เรื่องขออนุมัติเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษ  จาํนวน 1 รายวิชา   โดยสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกพิจารณา
เห็นชอบการเทียบรายวิชาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว   และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการ
สื่อสาร ขออนุมัติเทียบรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา  สําหรับนักศึกษา   เพ่ือให้สอดคลอ้งกับโครงสร้างหลักสูตร ทั้งน้ี 
เน้ือหารายวิชาสามารถเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ตามรายละเอียดดังน้ี 

              
รายวิชาท่ีลงทะเบียน รายวิชาท่ีขอเทียบ หมายเหตุ 

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
3(3-0-6) หน่วยกิต 

1421 203 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์           3(3-0-6) หน่วยกิต 

สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ราย 
ได้แก่ นางสาวกชกร  มาตตวงษ์  
รหัสประจําตัว 5211401923 

1415 472 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 
(Business Chinese)   
3(3-0-6) หน่วยกิต 

1415 472 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ (Chinese 
for Business)         3(3-0-6) หน่วยกิต 

สําหรับนักศึกษาหลักสูตร ป.ตรี ภาษาจีนและการ
ส่ือสาร จํานวน 9 คน ดังน้ี 
1. นางสาวกรเกตุ สดแสนรัตน์   
   รหัสประจําตัว 5514400786 
2. นางสาวชิดชนก สระสงคราม   
   รหัสประจําตัว 5514400852 
3. นางสาวนํ้าทิพย์ ทองทิพย์   
   รหัสประจําตัว 5514400904 
4. นางสาวพรนภา บัวจันทร์   
   รหัสประจําตัว 5514400915 
5. นางสาวพัชรีพร แก้วคูณ   
   รหัสประจําตัว 5514400940 
6. นางสาวภูสุดา บุตรบัว   
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   รหัสประจําตัว 5514400960 
7. นางสาวมินตรา ผาสุข   
   รหัสประจําตัว 5514400973 
8. นางสาวอัจฉราพร สีดา   
   รหัสประจําตัว 5514401134 
9. นางสาวอัญชัญ เจริญศรีเมือง 
   รหัสประจําตัว 5514401141 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

4.11  พิจารณาการขอเทียบรายวิชาไวยากรณ์จีนเปน็วิชาโทเลือก       

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบรายวิชาไวยากรณ์จีนเป็นวิชาโทเลือก   
ด้วยนางสาวอารียา  ทัศนะพิทักษ์วงศ์ รหัส 5414402688 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้ย่ืนหนังสือขอ
อุทธรณ์ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาไวยากรณ์จีน เป็นวิชาโทเลือก (ตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารวิชาการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558) และทําให้ไม่สามารถสําเร็จการศึกษา
ตามโครงสร้างหลักสูตร ได้น้ัน ดังน้ันงานวิชาการ จึงขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. นางสาวอารียา  ทัศนะพิทักษ์วงศ์    ได้เรียนวิชาโทภาษาจีน ซึ่งตามโครงสร้างหลักสูตร วิชาโท  
วิชาไวยากรณ์จีน ไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรวิชาโท ดังน้ัน เมื่อลงทะเบียนเรียนแล้ว วิชาดังกล่าวจึงไปสังกัดหมวดวิชา
เลือกเสรี 

2. ในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาควรศึกษาคู่มือหลักสูตร และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
3. หากนักศึกษาประสงค์จะให้คณะดําเนินการเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

หลักสูตรสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะจะดําเนินการ แต่ระยะเวลาในการดําเนินการในส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
จะต้องใช้เวลานาน 3-5 เดือน ซึ่งหากรอผลการพิจารณาอาจจะไม่ทันการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 
(ภาคปลาย/2558) และผลการพิจารณาอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา (จากข้อมูลเดิมที่สาขาการ
ท่องเที่ยวเคยขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสตูรเป็นวิชาโทการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสําเร็จ
การศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร เมื่อปี พ.ศ. 2557 ซึ่งไมไ่ด้รับการอนุมัติ) ดังน้ัน การลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย/
2558 น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด 

มติที่ประชุม    ไม่เห็นชอบการขอเทียบรายวิชา  เน่ืองจากรายวิชาดังกล่าวไม่อยู่ในโครงสร้าง 

หลักสูตร รวมทั้งเคยมีกรณีดังกล่าวและคณะกรรมการกลัน่กรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย ไม่อนุมัติการเทียบรายวิชา 
 

4.12  การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศึกษา 1/2558 หลักสูตร CP ALL 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด ภาคการศึกษา  

1/2558  หลักสูตร  CP ALL  ซึ่งคณะศลิปศาสตร์  ได้เปิดทําการสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาการตลาด (ธุรกิจค้าปลกี)  ประจําภาคการศึกษา 1/2558 กลุ่ม B  น้ัน  บัดน้ี  การจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 

เรียบร้อยแล้ว ผู้สอนจึงได้ส่งผลการเรียน และคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  มีมติเห็นชอบรับรองผลการเรียนใน 

รายวิชา จํานวน 5 รายวิชา  ดังน้ี 
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1. วิชา 1421 102 Foundation English I กลุ่ม 81 
2. วิชา 1421 103 Foundation English II กลุ่ม 81 
3. วิชา 1421 406 English for Humanities and Social Sciences กลุ่ม 81 
4. วิชา 1439 100 Exercise for Health กลุ่ม 81 
5. วิชา 1443 201 Business Law กลุ่ม 81 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.13  การพิจารณาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ       

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการ 
สื่อสารเชิงธุรกิจว่าตามที่คณะบริหารศาสตร์  ได้ขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชา 1411 211 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
เชิงธุรกิจ ในภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558  ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  จํานวน  3  คน  แต่เน่ืองจากหลักสูตร
ภาษาไทยและการสื่อสารให้ความเห็นว่าเป็นรายวิชานอกหลักสูตรและเป็นการเพ่ิมภาระงานสอนให้กับ 
อาจารย์ในหลักสูตร   ดังน้ัน คณะศลิปศาสตร์จะเปิดทําการสอนให้    โดยคณะบริหารศาสตร์   จะต้องจ่ายค่าสอนใน 
อัตราช่ัวโมงละ 400 บาท ให้กับผู้สอน   และงานวิชาการ  ได้สรุปข้อมูลการเปิดสอนในรายวิชาดังกล่าวและจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเบียนเรียน  3 ปี ย้อนหลัง เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี   ภาคการศึกษาที่ 2/2557  จํานวน 
1 คน   ภาคการศึกษาที่ 3/2555  จํานวน 18 คน  ภาคการศึกษาที่  2/2555  จํานวน 16 คน   และภาคการศึกษาที่   
2/2554  จํานวน 376 คน 

   มติที่ประชุม    อนุมัติใหค้ณะศิลปศาสตร์เป็นผู้สอน และให้งานวิชาการประสานคณะบริหาร
ศาสตร์ ในการเป็นผู้จ่ายค่าสอนให้กับคณะศิลปศาสตร ์
 

 

4.14  การพิจารณาการลงทะเบียนเรียนทีไ่ม่เป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการลงทะเบียนเรียนที่ไม่เป็นไปตามโครงสร้าง 
หลักสูตรว่าตามที่สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ได้แก้ไขผลการเรียนในรายวิชา 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิง 
วิชาการ (Academic English) ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ความแจ้งแล้วน้ัน เน่ืองจากการแก้ไขผลการเรียน 
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อนางสาววารุณีย์  นาคศรี รหัส 5517405070 ที่มีผลการเรียน D และได้ลงทะเบียนเรียนใน 
รายวิชา 1421 406 English for Humanities and Social Sciences ซึ่งเป็นตัวต่อจากวิชา 1421 208 Academic  
English ในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว ครั้นเมื่อคณะแก้ไขผลการเรียนแล้ว นางสาววารุณีย์  นาคศรี  
ได้รับผลการเรียน F ซึ่งตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1421 406 English  
for Humanities and Social Sciences ได้ ดังน้ัน เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา และเพ่ือไม่ให้กระทบต่อ 
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําคณะ และสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 
เห็นชอบให้ นางสาววารุณีย์  นาคศรี ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1421 406 English for Humanities and Social 
Sciences ในภาคต้น ปีการศึกษา 2558 และลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1421 208 Academic English ในภาค
การศึกษาถัดไป  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลงทะเบียนเรียนที่ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร  (เรียน 
ภาษาอังกฤษตัวที่ 4  ก่อนตัวที่ 3)  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และเสนอให้มีมาตรการเพ่ือป้องกันไม่ให้ทําเกรดผิดพลาด  เช่น  การ 
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หักคะแนนเพ่ิมมากขึ้นจากการทําเกรดผิดพลาดของอาจารย์ในเกณฑ์ประเมินเลื่อนเงินเดือน 
 

4.15  การพิจารณาการเปลีย่นแปลงการลงทะเบียนเรียน   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนว่า  ตามท่ี 

สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ในปีการศึกษา 2555-2558  เพ่ือให้ถูกต้องตามโครงสร้างและสําเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตร ดังรายละเอียดดังน้ี 

1. เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

รหัส ชื่อ-สกุล ภาค วิชา (เก่า) วิชา (ใหม่) 
5414400303 นายวัชรินทร์ แว่นทอง 2/57 1421 211  

Written Expression 
1421 221-1 
Essay Writing 

5314400256 
5414400466 

น.ส.สินไหม  ชบาพฤกษ์ 
นายอภินันท์  ดาทอง 

3/57 1421321-55 
Translation I 

1421321-0 
Translation I 

2. เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
2.1 วิชา 1421 100 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรบันักศึกษาศิลปศาสตร์ จากหลักสูตรเก่า พ.ศ. 

(v.0) เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 (v.55) ที่เปิดทําการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 8 คน  

   2.2 วิชา 1421 101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์ จากหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2551  
(v.0) เป็นหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 (v.55) ที่เปิดทําการสอนในภาคปลายปีการศึกษา 2555 จํานวน 44 คน  

3. เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนขอนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว 
              3.1   วิชา 1421 100 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสาํหรับนักศึกษาศิลปศาสตร ์จากหลักสูตรใหม่ พ.ศ.  

2555 (v.55) เป็นหลักสูตรเกา่ พ.ศ. 2551 (v.0) ที่เปิดทําการสอนในภาคต้น-ปลาย ปีการศึกษา 2555 และภาคต้น ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 142 คน  

    3.2  วิชา 1421 101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์ จากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  

(v.55) เป็นหลกัสูตรเก่า พ.ศ. 2551 (v.0) ที่เปิดทําการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 จํานวน 57 คน  
ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ เห็นชอบการเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนเรียนดังกล่าว  

และขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังน้ี 
1.  ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายทั้งหลักสูตร และงานวิชาการจะต้องตระหนักถึงความสําคัญในการเปิดรายวิชา  

คือหลักสูตรจะต้องแจ้งข้อมูลการเปิดรายวิชาให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงตามหลักสูตร/ปี พ.ศ. ของผู้เรียน และงาน
วิชาการตรวจทานความถูกต้องก่อนเปิดรายวิชา ทั้งน้ี เพ่ือให้การเปิดรายวิชาตรงตามโครงสร้างหลักสูตรของผู้เรียน
ต่อไป 

2. หลักสูตร ควรกําชับนักศึกษาตรวจสอบรหัสวิชา ช่ือวิชา  หน่วยกิต  ใหต้รงตามโครงสร้าง 
หลักสูตรก่อนยืนยันการลงทะเบียนเรียน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   

4.16  ขอความอนุเคราะห์คณะ/หลักสูตรพิจารณา (ร่าง) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บําเพญ็ประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
ประจําภาคการศึกษา 2559 
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   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขอความอนุเคราะห์คณะ/หลักสูตรพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศรับสมคัรคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจําภาคการศึกษา 2559 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบและขอให้หลักสูตรพิจารณารับตามความเหมาะสม  โดยขอโควตาจํานวน 

รับเข้าหลักสูตรละ 5 คน 
 

4.17  หารือผู้รับผิดชอบเก่ียวกับงานอาจารย์ที่ปรึกษา   

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาหารือเก่ียวกับผู้รับผิดชอบงานอาจารย์ที ่

ปรึกษา  ซึ่งปัจจุบันงานอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงเสนอให้ที่ 

ประชุมพิจารณาว่างานอาจารย์ที่ปรึกษาควรอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใด   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้งานอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

โดยให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  หารือกันในรายละเอียดงานก่อนส่งมอบงาน 
 

4.18  ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์  ป ี
การศึกษา 2557   
   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  คณะศลิปศาสตร์  ปีการศึกษา  2557  เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา   ตามท่ีคณะได้รับการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร   ระหว่างวันที่  18-30  กันยายน  2558  จํานวน  13  
หลักสูตร  น้ัน งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะได้ส่งข้อเสนอแนะการตรวจประเมิน ฯ เพ่ือให้คณะนําไปปรับปรุง
และพัฒนา   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบข้อเสนอแนะการตรวจประเมินโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอด 

ข้อมูลให้กับประธานหลักสูตร เพ่ือนําข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2558 ต่อไป 
 

4.19  การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินเลื่อนขัน้เงินเดือน ข้อมูลด้านงานวิจัย งานวิชาการ ที ่
ตีพิมพ์ในวารสารหรือบทความต่าง ๆ   

   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ข้อมูลด้านงานวิจัย  งานวิชาการ  ที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือบทความต่าง ๆ  ซึ่งคณะค่อนข้างมีปัญหาในการติดตาม  
ทวงถาม เอกสารข้อมูลผลงานด้านงานวิจัย ผลงานวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร หรือบทความต่าง ๆ ที่อาจารย์ได้
กรอกผ่านระบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังน้ัน งานประกันคุณภาพฯ จึงขอให้คณะเพ่ิมเติมการอัพโหลดเอกสาร
แนบดังกล่าวในระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย   เพ่ือความสะดวกต่อการนําเอกสารมาใช้ในการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2558 ต่อไป  ทั้งน้ี รองคณบดีฝ่ายบริหารให้ข้อมลูว่างานสารสนเทศ
คณะอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงข้อมูลเชิงระบบ  
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  มติที่ประชุม    เห็นชอบ และมอบให้งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมารับเอกสารประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนของอาจารย์ ในวันที่คณะกรรมการประจําคณะประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเสร็จสิ้น 
 

4.20   การกําหนดค่าเป้าหมายประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปีการศกึษา  2558-2561 
- ถอนวาระ - 

4.21   การกําหนดคา่เป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศกึษา 2558-2561 
- ถอนวาระ  - 

4.22  ขออนุมัติส่งแผนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย University of Foreign Language 
Studies เมืองดานัง และขออนุมัติในหลักการเพื่อเสนอโครงการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องในอนาคต 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติส่งแผน 
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย University of Foreign Language Studies  เมืองดานัง  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าว  ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ 
คณะศิลปศาสตร์และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ให้จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาจาก University of  
Foreign Language Studies  เป็นจํานวน  2  วิชา  จํานวน  3  หน่วยกิต และ 2 หน่วยกิต  โดยสองวิชาน้ีจะมี 
เน้ือหาเก่ียวกับ Job Interviews และ Inter- or Cross-cultural Communication  ทั้งน้ี  ต้องจัดการเรียนการสอน 
ภายในเดือนกรกฎาคมเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งน้ี University of Foreign Language Studies ขอเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชาดังกล่าวให้กับนักศึกษา และนักศึกษาจะรับผิดชอบเร่ืองค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
งานวิเทศสัมพันธ์ได้นําประเด็นดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก และสาขามีมติ 
เห็นชอบในหลักการในประเด็นการรับจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ร้องขอเน่ืองจากมีรายวิชาที่เก่ียวข้องเปิดสอน 
ในหลักสูตรอยู่แล้ว และขอให้งานวิเทศสัมพันธ์แจ้ง University of Foreign Language Studies ว่าจํานวนหน่วยกิต 
จะเป็น 3 หน่วยกิตทั้งสองรายวิชาเพ่ือให้เป็นไปตามหน่วยกิตของรายวิชาที่มีในหลักสูตร  ในการน้ี  จึงขอเสนอ 
ประเด็นเพ่ือพิจารณา 2 ประเด็น ดังน้ี 

1. ขออนุมัติส่งร่างแผนกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยรับรอง เน่ืองจาก University of Foreign  
Language Studies ขอความอนุเคราะห์ให้คณะศิลปศาสตร์ผ่านสาขาภาษาละวรรณคดีตะวันตกเปิดสอนรายวิชาให้
นักศึกษาจาก University of Foreign Language Studies ภายใต้ MOU และขอเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้กับ
นักศึกษา รวมท้ังหารือเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

2. ขออนุมัติในหลักการเพ่ือให้งานวิเทศสัมพันธ์ดําเนินการเสนอโครงการจัดกิจกรรมในอนาคต เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่นักศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจาก University of Foreign 
Language Studies และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ในช่วงที่นักศึกษาจากดานังมาศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกิจกรรมภายใต้ MOU และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง University of Foreign Language 
Studies  และคณะศิลปศาสตร์ให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้นในในอนาคต  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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4.23   การขอยกเว้นค่าธรรมเนยีมการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ จํานวน  

12% 1 ปีแรกสําหรบัหลักสตูรที่เปิดใหม่   
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  จํานวน  12%   ในปีแรกสําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่  ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์  มมีติเห็นชอบให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ที่ได้จากการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่เป็นแบบเหมาจ่าย   ในจํานวน 12%   ทั้งน้ี    ให้เรียกเกบ็จากยอดคงเหลือหลังหัก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย 4,000 บาท  และค่าบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 10%  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 12 มถิุนายน 2558  สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการดําเนินการบริหารจัดการหลกัสูตรเป็นปีการศึกษาแรก   มีความประสงค์ขอ
ยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์ 12%  เป็นเวลา 1 ปี  เพ่ือให้หลักสูตรสามารถบริหารจัดการ
หลักสูตร 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.24  การชะลอปรับแผนการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560   
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการชะลอปรับแผนการรับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  2559-2560  ตามที่งานวิชาการได้ขอความอนุเคราะห์หลักสูตรพิจารณาปรับแผนการรับ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564  ตามบันทึกที่ ศธ0529.9.1/ว.8736 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2558 แล้วน้ัน  งานวิชาการจึงขอสรุปแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม 
   มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ปรับแผนการรับนักศึกษา จํานวน 4 หลักสูตร ดังน้ี   

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล  ระดับปริญญาโท เปิดรับปีการศึกษา  2561 
2. หลักสูตรภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  ระดับปริญญาเอก   เปิดรับปีการศึกษา  2563 
3. หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว  ระดับปริญญาเอก  เปิดรับปีการศึกษา  2563 
4. หลักสูตรการพัฒนาสังคม  ระดับปริญญาเอก  เปิดรับปีการศึกษา  2563 

 
 

4.25  การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสท่ี 4 (หลังจากกันเงินเหลื่อมจ่าย)  

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสท่ี 4 
(หลังจากกันเงินเหลื่อมจ่าย) โดยงานการเงินได้นําเสนอข้อมูล ดังน้ี 

1. รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน (รายไตรมาสที่ 4) ประจําปีงบประมาณ 2558 
2. โครงการ/ไปราชการ (ที่ยังไม่ดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558) 
3. ข้อเสนอแนะ 
4. เว็บไซต์สําหรับตรวจสอบเงินหลักสูตรปริญญาโท 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
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   มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ดําเนินการ ดังน้ี       

1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน (รายไตรมาสที่ 4) ประจําปีงบประมาณ 2558 
2. ขอให้งานการเงินส่งหนังสือทวงเงินไปยังผู้ที่ยังไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายโครงการ/ไปราชการ 

3. การบริหารเงินหลักสูตรปรญิญาโท ขอให้หลักสูตรและสาขาวิชานําไปหารือร่วมกัน 

4.26  พิจารณาความต้องการวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจําปี 2560-2563 คณะศิลปศาสตร์  

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาความต้องการวัสดุ/ครุภัณฑ์  ประจําปี 2560-2563 
คณะศิลปศาสตร์  ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติที่ประชุม    มอบงานแผนประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากส่วนงานอ่ืน เพ่ือเป็นการเตรียมความ 
พร้อมสําหรับรอบงบประมาณดังกล่าว 
 

4.27  พิจารณาปฏิทนิการส่งเกรดภาคการศึกษาที่ 1/2558 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาปฏิทินการส่งเกรดภาคการศึกษาที่ 1/2558 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังน้ี       
1. ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา กําหนดส่งเกรดภายในวันที่ 4  มกราคม  2559 
2. ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ในช่วงเช้าวันที่ 5 มกราคม  2559 
3. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในช่วงบ่ายวันที่ 5 มกราคม  2559  

ระเบียบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  ขอรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนสง่เสริมฯคณะศลิปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558    

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมฯ คณะ 

ศิลปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน  2558  เงินคงเหลือยกไปปีงบประมาณ  

2558  เป็นจํานวนเงิน 30,176,956.60 บาท 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.2  ขอส่งงานของนางสายสุนี ชัยมงคล        

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบการส่งงานของนางสายสุนี  ชัยมงคล  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ 

ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2557 ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2558  น้ัน   

อาจารย์ได้ส่งเอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา และงานวิจัยเรื่อง Quality of Tests 
Constructed by Master’s Students in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Program,Faculty 
of Liberal Arts,Ubon Ratchathani University 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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5.3  ผลการสอบถามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของคณะเกษตรศาสตร ์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบผลการสอบถามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของคณะ 

เกษตรศาสตร์  ว่าคณะเกษตรศาสตร์ไม่ได้มีแนวทางหรือมาตรการในการประหยัดไฟฟ้าที่เข้มงวดแต่อย่างใด เพียง 

แต่ช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าลดลงเคร่ืองปรับอากาศของคณะเกษตรศาสตร์เสีย จึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลง ซึ่งคณะ 

เกษตรศาสตร์ มีการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าตามปกติ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.4  บันทึกขอ้ความตกลงรว่มมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศกึษา       

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบบันทึกข้อความตกลงร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา   

     มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.5  การพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าํโขง     

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร ทําบันทึกแจ้ง 

มายังคณะ เรื่องการพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  ว่าการที่อาจารย์ 

ประจําหลักสูตรในหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  และนายทํานอง   

วงศ์พุทธ  ไปเป็นอาจารย์ประจําในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ 

ประเมินประกันคุณภาพฯ  และขอให้คณะรับรองว่าการที่อาจารย์ประจําหลักสูตรในหลักสูตรภาษาไทยและการ 

สื่อสารปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง จะไม่ก่อผลกระทบต่อ 

หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.6  แจ้งผลการพิจารณารบัทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบ
และให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  

และวิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

     มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.7  แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชา ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2558     

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชา ตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2558  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2558 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนที่ 

แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2555 

     มติที่ประชุม    รับทราบ 
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5.8  ห้องเรียนอัจฉริยะของคณะศิลปศาสตร์   

     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะทําห้องเรียน 

อัจฉริยะของคณะศิลปศาสตร์  ในปีการศึกษา  2559  โดยเป็นห้องขนาด 30-50 คน  ซึ่งได้ไปศึกษาดูงานการบริหาร 

จัดการห้องเรียนอัจฉริยะ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรังสิต  ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุง 

การเรียนการสอน โดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในห้องเรียน 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
 

5.9  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
ขยายเวลาศึกษา นายวศิน  โกมุท   

     รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้นายวศิน  โกมุท  นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการพัฒนากําลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขยายเวลาศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 14  
สิงหาคม  2559 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.10  รายงานผลการศึกษา นายธวัช มณีผ่อง   
                           รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาประจําภาค
การศึกษาที่ 2/2557 ของนายธวัช มณีผ่อง   

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.11  รายงานผลการศึกษา นายพฤกษ์ เถาถวิล   
                     รักษาการหวัหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาประจําภาค
การศึกษาที่ 2/2557  นายพฤกษ์  เถาถวิล   

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.12  สรุปผลการตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2557  
   ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
คณะ ประจําปีการศึกษา 2557  ซึ่งคณะได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม  2558  จํานวน 5 องค์ประกอบ 
13 ตัวบ่งช้ี  ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเท่ากับ 2.53 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้  และคะแนนอาจเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการ 
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.13  โครงการวิเทศสัมพนัธ์เพื่อส่งนักศึกษาไปยังสถาบนัการศึกษาในประเทศสมาชกิอาเซียน 2 โครงการ  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบโครงการวิเทศสัมพันธ์เพ่ือส่ง

นักศึกษาไปยังสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน  2  โครงการ  ดังนี้ 
โครงการท่ี 1  สํานักวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แจ้งให้คณะศิลปศาสตร์ส่งโครงการ

เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ หน่วยงาน/สถาบัน/มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
อาเซียนน้ัน ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์จะเสนอโครงการเสริมประสบการณ์การศึกษานานาชาติ (International Education 
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Experience) ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ทั้งน้ี  งานวิเทศได้ประสานงานกับสถาบันต่างประเทศที่เคยมีกิจกรรม
ร่วมกับคณะมาก่อน ได้แก่ Hue University College of Foreign Languages สาธารณรัฐเวียดนาม และ Ganesha 
University of Education ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  โดยสถาบันทั้งสองแห่งได้ตอบรับอย่างไม่เป็นทางการท่ีจะ
ให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมสังเกตการ อย่างมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน รวมทั้งทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เว้และบาหลี  ในขณะน้ีงานวิเทศกําลังเร่งกระบวนขอความ
อนุเคราะห์และขอหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งและจะดําเนินการเสนอโครงการไปยัง
สํานักวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
  โครงการที่ 2 งานวิเทศอยู่ระหว่างดําเนินการเขียนโครงการของบประมาณสนับสนุนจากสํานักวิเทศ
สัมพันธ์ เพ่ือจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ไปแลกเปล่ียนทางวิชาการและวัฒนธรรม (Student 
Exchange Program) ณ  มหาวิทยาลัยที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งน้ี โครงการน้ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึง
ของโครงการข้างต้น 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
 

5.14  รายงานผลโครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลโครงการอบรม

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  ในบริบทท้องถิ่นอีสานและอาเซียน  ณ  บ้านภู  
ต.บ้านเป้า  อ.หนองสูง  จ.มุกดาหาร  (A C21st approach to learning English at Ban Phu, Mukdahan)  
ดําเนินการด้วยงบประมาณสํานักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  6 – 8   พฤศจิกายน   2558  
มีนักศึกษา  ศิษย์เก่า อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครชาวต่างประเทศ  เข้าร่วมทั้งสิ้นจํานวน  50  คน  โดย
โครงการสําเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.15  การดําเนินโครงการเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจําปงีบประมาณ 2559  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบการดําเนินโครงการเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจําปีงบประมาณ  2559    ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการการ
ตระหนักรู้อาเซียนผ่านมุมมองอันหลากหลาย ประจําปีงบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการของสํานักวิเทศสัมพันธ์  
โดยโครงการจะเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากประเทศเพ่ือนบ้านมาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้   ในหัวข้อที่
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการสานต่อโครงการ
การตระหนักรู้ประชาคมอาเซียนผ่านมุมมองอันหลากหลาย ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์จัดขึ้นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งน้ี
งานวิเทศสัมพันธ์กําลังดําเนินการจัดหาวิทยากรจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือมาร่วมโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.16  การลงเวลาปฏิบัติงานของอาจารย์    

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้อาจารย์ลงเวลาปฏิบัติงานทุกวัน 

ดังน้ัน  จึงมอบหมายให้งานบุคคลจัดทําแบบฟอร์มลงเวลาของอาจารย์เป็นรายเดือน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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5.17  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  พ.ศ. 2558   

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าการทุจริตในการสอบของนักศึกษาถือเป็น 

ความผิดทางวินัย  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยวินับนักศึกษา  พ.ศ. 2558   ทั้งน้ี  จะสําเนา 

ให้ประธานหลักสูตรต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 ขออนุมัติเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทาํ MOU ร่วมกันกับ Ganesha University of Education ณ บาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย  

     ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเสนอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทํา MOU ร่วมกันกับ Ganesha University of Education ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่ง
งานวิเทศสัมพันธ์จะเสนอโครงการเสริมประสบการณ์การศึกษานานาชาติ (International Education Experience) 
ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ทั้งน้ี  งานวิเทศได้ประสานงานกับ Ganesha University of Education ณ บาหลี 
อินโดนีเซีย และได้รับการตอบรับอย่างไม่เป็นทางการท่ีจะให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมสังเกตการอย่างมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน รวมทั้งทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่
บาหลี โดยที่ Ganesha University of Education เสนอเง่ือนไขให้มีการลงนาม MOU ร่วมกันก่อนการดําเนิน
โครงการ ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์เห็นว่าการมี MOU จะช่วยให้การดําเนินกิจกรรมสําเร็จเรียบร้อยและจะเป็นประโยชน์
ต่อกิจกรรมความร่วมมืออ่ืนๆ ในอนาคต  ทั้งน้ี  คณะเคยมีกิจกรรมร่วมกับ Ganesha University of Education  มา
ก่อนโดยงานวิเทศสัมพันธ์  ได้เชิญ  Professor Dr Ni Nyoman Padmadewi  มาเป็นวิทยากรในการบรรยายที่คณะ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558  ดังน้ัน  จึงขออนุมัติเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทํา MOU ร่วมกันกับ Ganesha 
University of Education ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

 
 
 

เลิกประชุมเวลา    15.00  น. 


