
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  11 / 2558 

วันจันทรท์ี่  14  ธันวาคม  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    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์     กรรมการ 

9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         กรรมการ 

10. นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       ไปราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ   มะโนรมย์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรและงานปีใหม่คณะศิลปศาสตร์  ประจําปี  พ.ศ. 2559 

   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรและงานปีใหม่คณะศิลปศาสตร์   

ประจําปี  พ.ศ. 2559  ในวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2558  โดยมีกิจกรรมดังน้ี 
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- ทําบุญตักบาตร  เริ่มเวลา 07.00 น. 
- เลี้ยงพระเพล  และรับประทานอาหารกลางวัน 
-  งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  โดยจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้อาจารย์

ผู้สอนดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานให้บริการดีเด่น 
-  จับสลากของขวัญ  (ราคาไม่ตํ่ากว่า  200  บาท)  
มติที่ประชุม    รับทราบ 

1.2  การประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43   

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่  

43  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน 4  ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการ 

แข่งขัน  และคณะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกีฬาแบดมินตัน  น้ัน ได้มีการมอบหมายงานให้กรรมการต่าง ๆ แล้ว  

ทั้งน้ี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าพ้ืนสนามและอุปกรณ์แบดมินตันจะมาถึงมหาวิทยาลัย 

ประมาณวันที่ 17 ธันวาคม 2558  และคณะทํางานยังไม่มีเสื้อยูนิฟอร์ม  ซึ่งอาจจะใช้เงินคณะจัดซื้อ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  
                                                                                    

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  10/2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
10/2558 

   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  10/2558  
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้เสนอเรื่องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  จํานวน 13 หลักสูตร  ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นตุลาคม 2558 

ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาตรี ภาษาจีนและการสื่อสาร   

ไม่มีผลงานเกี่ยวกับด้านภาษาจีน  อีกทั้งได้เป็นอาจารย์ผู้สอน   และเป็นที่ปรึกษา  IS  นักศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศด้วย  ดังน้ัน อาจารย์จึงเกรงว่าจะทําให้หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  จึงขอถอนตัวจากหลักสูตรดังกลา่ว 

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
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3.2  พิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปี แผนความเสี่ยง แผนจัดการความรู้ (ฉบับปรบัปรุง) แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธท์างการเงิน  และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปงีบประมาณ 2559  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานแผนได้ปรับแผนปฏิบัติการประจําปี  แผนบริหาร 

ความเสี่ยง  ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะได้เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี  นางกชพรรณ บุญฉลวย  นักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน  ได้นําเสนอข้อมูลแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   

   ทั้งน้ี  นางเนตรดาว  เถาถวิล  รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ได้ต้ังข้อสังเกตการใช้สูตร 

ในการคํานวณว่าไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงเสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนวิธีการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนต่อหน่วย   

และรองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอให้รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ส่งข้อมลูอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอีกคร้ัง  

   มติที่ประชุม    เห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  โดยให ้

ปรับปรุงเอกสารให้เรียบร้อย  ทั้งน้ี คณบดีเห็นว่าสูตรการคํานวณเป็นสูตรที่มหาวิทยาลยักําหนดจึงควรให้ใช้สูตรน้ี 

ไปก่อน จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 

3.3  เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงนิเดือนสายสนบัสนุน ปงีบประมาณ 2559   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา 

คณะ  เก่ียวกับการขอปรับคะแนนจํานวนคร้ังที่มาสาย   การเริ่มเวลาปฏิบัติงานในช่วงเช้า เวลา 08.30 น.  และ 

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.  และการสแกนเวลาเข้าปฏิบัติงานและเลิกงาน  ใหท้ี่ประชุมสํานักงานเลขานุการแล้วน้ัน 

ที่ประชุมสํานักงานเลขานุการ เสนอขอให้ยังคงใช้เกณฑ์ประเมินเดิมไปก่อน  และขอเสนอให้ผู้บริหารชุดใหม่เป็นผู ้

พิจารณา    
   มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ   
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
ถึงแก่ความตาย  ตามท่ีนายชัชณรินทร์ บัวจูม  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 น้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย 
พ.ศ. 2555 ข้อ 2 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
จํานวนสามเท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย โดยให้จ่าย
จากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ตายได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากงบประมาณ
แผ่นดิน และให้จ่ายจากเงินรายได้ของต้นสังกัดกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ตายได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจาก
เงินรายได้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน   จึงเสนอให้พิจารณาการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่
ความตาย ราย นายชัชณรินทร์ บัวจูม  เป็นเงิน 3 เท่าของเงินเดือนปัจจุบัน  เป็นจํานวน 60,660 บาท  (-หกหมื่นหก
ร้อยหกสิบบาทถ้วน-)  เพ่ือขออนุมัติไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

4.2  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ของอาจารย์ จํานวน 5 ราย ดังน้ี 

1. นายวศิน  โกมุท  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุน
โครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต้ังแต่วันที่ 
16  มิถุนายน 2553  ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  น้ัน  ขณะน้ีอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการทํา
วิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จึงขอ
ขยายเวลาศึกษาต่อ  ต้ังแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559  

2. นางสาวสกุลพรรณ โพธิจักร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ตําแหน่ง
อาจารย์  ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ต้ังแต่
วันที่  9  พฤศจิกายน 2554  ถึงวันที่  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558  น้ัน  บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
และอยู่ในระยะเขียนวิทยานิพนธ์ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ เพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์ หัวข้อ 
“Discourse of Mekong Karaoke Girls” ขอขยายเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 8 
พฤษภาคม 2559  ด้วยทุนส่วนตัว 

3. นายวิเชียร อันประเสริฐ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง อาจารย์  
ไ ด้รับอนุมั ติ ใ ห้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  หลักสูตร  Doctor of Philisophy Program in Social Science 
(International Program) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่  1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
โดยได้รับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ขอขยายเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2558  ถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2559 ด้วยทุนส่วนตัว 

4. นางนวทิวา  สีหานาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง อาจารย์  
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ณ  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  น้ัน  บัดน้ี บุคคลดังกล่าว
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์และมีหน่วยกิตดุษฎีนิพนธ์สะสมจํานวน 24 หน่วยกิต จากจํานวน 36 หน่วยกิต 
ช่ือวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแบบจําลองคุณค่าแห่งตราสินค้าจากมุมมองของนักท่องเที่ยว  สําหรับการท่องเท่ียว
ประเภทงานเทศกาลและกิจกรรม  บุคคลดังกล่าวขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558  ถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2559 

5. นางสาวนิโลบล นาคพลังกูล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง  
อาจารย์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วย
ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2555  ถึงวันที่ 6 
ธันวาคม 2558 น้ัน บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้เรียนรายวิชาในหลักสูตรครบถ้วน ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และได้รับอนุมัติ
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการย่ืนเรื่องเพ่ือขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
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“ชาตินิยมและการสร้างชาติในวรรณกรรมลาวร่วมสมัย” ในการน้ี บุคคลดังกล่าวขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่
วันที่ 7 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

 มติที่ประชุม    อนุมัติให้ขยายเวลาลาศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

4.3  แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรประวัติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและคุณสมบัติ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรประวัติศาสตร์  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบ 

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เปิดทําการสอนทั้งในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   และหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ น้ัน เน่ืองจากปัจจุบันการบริหารจัดการหลักสูตร ทั้ง 2 หลักสูตร  ได้แยก 

การบริหารจัดการหลักสูตรออกจากกันและมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรละ 5 คน  ด้วย  

ดังน้ัน  เพ่ือให้การบริหารจัดการทั้ง 2 หลักสูตร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการบริหารแบบองค์รวมและแบบ 

มีส่วนร่วมทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจึงเห็นควรให้ทั้ง 2 หลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรรว่มกัน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณาจารย์ในหลักสูตรประวัติศาสตร์  ทั้ง 2 หลักสูตร  บริหารจัดการ 

หลักสูตรร่วมกัน  ทั้งน้ี คณะเห็นว่าการพิจารณาให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ฯ  สามารถทําได้โดยให้ 

อาจารย์เป็นผู้สอนร่วมหรือทําวิจัยด้านประวัติศาสตร์ร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตร  ซึ่งคณะมีงบประมาณให้ทําวิจัย ทั้งน้ี  

ขอให้หลักสูตรเสนอโครงการวิจัยผ่านงานวิจัยของคณะตามลําดับ 
 

4.4  การขออนุมัติยุติการรบัทุนและการชดใช้ทนุการศกึษาสําหรับอาจารย์คณะศลิปศาสตร์ ระดับปริญญาเอก 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติยุติการรับทุนและขอหารือการชดใช้ 

ทุนการศึกษาสาํหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2558  จํานวน  2 ราย  ดังน้ี   

1. นายเสนาะ  เจริญพร  ขอยุติการรับทุนการศึกษาฯ เน่ืองจากได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน 

พัฒนาบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยนายเสนาะ เจริญพร  ได้เบิกค่าเทอมและ 

ค่าหนังสือเหมาจ่ายจากการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ฯ ประจําภาคการศึกษา  1/2558  เป็นจํานวนเงิน   

26,000  บาท  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน 2558   

   2. นางสาวพัชรี  ธานี  ขอยุติการรับทุนการศึกษาฯ   เน่ืองจากยุติการศึกษาระดับปริญญาเอก  

เพราะต้องดูแลบิดาที่ป่วยอย่างใกล้ชิด   โดยได้เบิกค่าเทอมและค่าหนังสือเหมาจ่ายจากการศึกษาสําหรับอาจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์ ฯ ประจําภาคการศึกษา 1/2558  เป็นจํานวนเงิน 75,000 บาท  และขอหารือการชดใช้ทุนเป็น 

ระยะเวลาแทนการชดใช้เป็นจํานวนเงิน 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ชดใช้เป็นระยะเวลา และให้แจง้ผู้รับทุนทําสญัญาการชดใช้ทุนเพ่ิมเติม 

และมอบงานบุคคลดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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4.5  ขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษชาวไทย สาขาภาษาเวียดนาม   

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษชาวไทย สาขาภาษา 

เวียดนาม  ซึ่งหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ได้ขอเปิดรับสมัครอาจารย์พิเศษ เน่ืองจากอาจารย์ใน 

หลักสูตรมีภาระงานสอนที่สูงมาก และเพ่ือให้การดําเนินการของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี ได้แนบ 

รายละเอียดภาระงานสอน ภาคการศึกษา 2/2558 เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.6  ขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษชาวไทย สาขาภาษาอังกฤษ 

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษชาวไทย  สาขา
ภาษาอังกฤษ  จํานวน  5  อัตรา  เน่ืองจากสาขาวิชามีภาระงานสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งสําหรับนักศึกษาในคณะ 

รวมถึงวิชาในกลุ่มศึกษาทั่วไป ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2/2558 มีการขอเปิดกลุ่มการเรียนเพ่ิม 10 กลุม่ ในรายวิชา  

1421 102  Foundation English 1 นอกจากน้ี ยังมีรายวิชาที่ต้องเปิดสอนให้ตามความต้องการของคณะต่าง ๆ  

นอกเหนือจากการจัดการสอนให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปกติ   

   มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการ ให้เกลีย่ภาระงานอีกครั้งอาจารย์ให้มีภาระ 10-12 หน่วยกิต
และทําข้อมลูมาเสนออีกคร้ังในการประชุมต่อไป 
 

4.7  ขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษชาวไทย สาขาภาษาจีน 

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษชาวไทย  สาขา
ภาษาจีน  จํานวน  1  อัตรา  เน่ืองจากสาขาวิชามีภาระงานสอนวิชาภาษาจีนที่สูงมาก รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม     

   มติที่ประชุม    ยังไม่อนุมัติ โดยให้ประธานหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ไปเกลี่ยภาระงาน
โดยให้ยุบรวมรายวิชาที่เน้นทฤษฎี  เช่น  วิชาวัฒนธรรมจีน เป็น 1 กลุม่การเรียน  วิชาภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น เป็น  

2 กลุม่การเรียน  และให้นําขอ้มูลมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในคร้ังต่อไป  และขอให้หลักสูตร 

ภาษาจีนและการสื่อสาร  เร่งดําเนินการเสนอเรื่องขออนุมัติเปิดสอบอาจารย์ภาษาจีนแทนตําแหน่งที่ว่าง 
 

4.8  การปรับเกณฑ์โอนย้ายสาขานักศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุน่และการสื่อสาร   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับเกณฑ์โอนย้ายสาขานักศึกษาสาขา 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ดังน้ี  หลักสูตรขอเพ่ิมเติมรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการโอนย้ายนักศึกษามายังสาขา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ในข้อ 2.7.2 ที่ระบุว่า ผ่านการเรียนรายวิชา 1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1 โดยได้ผลการเรียน
ไม่ตํ่ากว่า B  ให้เปลี่ยนเป็นผ่านการเรียนรายวิชา 1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1 หรือ รายวิชา 1416 103 ภาษาญี่ปุ่น
ช้ันต้น 1 โดยได้ผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า B  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

4.9  การกําหนดค่าเปา้หมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปีการศึกษา  2558-2561  
 - ถอนวาระ – 
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4.10  การกําหนดค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558-2561   
   - ถอนวาระ - 
 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  การกําหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการกําหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร  

(มคอ.2)  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจง้ว่าเห็นควรให้มีการกําหนดแต่ละรายวิชาในทุก ๆ หมวดวิชา 

ต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน  อย่างน้อยร้อยละ 50  ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู ้

อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา  และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผล 

การเรียนรู้ครบทุกด้าน  ทั้งน้ี  ได้สําเนาแจ้งทุกหลักสูตรแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.2  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน “อุบลราชธาน ีนครแห่งการอ่าน” 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  

“อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน”  ซึ่งนายณรงค์วิทย์  สะโสดา  หัวหน้าศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง เป็นผู้เข้าร่วม 

ประชุม  โดยผูว่้าราชการจังหวัดเสนอให้จัดทํา E-libary สําหรับประชาชน และให้เพ่ิมจดุอ่านหนังสือกระจายตามที่ 

ต่าง ๆ ให้มากขึ้น  เช่น  สถานีรถไฟ โรงพยาบาล  เป็นต้น   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.3  รายงานผลการศึกษาระดับปรญิญาเอก ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี  ขาวด ี  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก  ของผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์สารภี  ขาวดี  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย  ณ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  ขณะนี้อยู่ระหว่างทําวิทยานิพนธ์  ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาค้นคว้า ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2559 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.4  รายงานผลการศึกษาระดับปรญิญาเอกของนายวศิน  โกมุท   

     หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอกของ 

นายวศิน  โกมุท  ภาคการศึกษาที่ 1/2558  ขณะนี้อยู่ระหว่างทําวิทยานิพนธ์   

     มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.5  การแต่งต้ังคณะทํางานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการแต่งต้ังคณะทํางานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้เชิญทกุคณะ สํานัก เข้าร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงประเด็นสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เพ่ือประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความพร้อม
ทางกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน 
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ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ WIFI และอ่ืน ๆ รวมทั้งอุปกรณ์การบํารุงรักษาที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล น้ัน มหาวิทยาลัย ได้ให้คณะเข้าร่วมเพ่ือร่วม
เป็นคณะทํางานจัดทําแบบประเมินต่าง ๆ  โดยข้อมูลบางส่วนมหาวิทยาลัยจักเป็นผู้ดําเนินการ แต่สําหรับในส่วน 
ข้อมูลที่คณะจักต้องดําเนินการเอง น้ัน ประกอบด้วย 

1. แบบประเมินห้องเรียนของแต่ละคณะ 
2. แบบประเมินการใช้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของคณะ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการดําเนินงานของหลักสูตร 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสตูร 

  คณะจะทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือเป็นคณะทํางานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยจัดทําแบบ
ประเมินทั้ง 5 ข้อข้างต้น  ซึ่งคณะทํางานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ประธาน) 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ประธานหลักสูตร 
6. งานวิชาการ 
7. งานกิจการนักศึกษา 
8. SAC  
9. งานคอมพิวเตอร์ 
10. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

   มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.6  การศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์จะเข้าศึกษาดูงานเก่ียวกับการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในวันที่  14  ธันวาคม  2558   เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เพ่ือศกึษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ของคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ น้ัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งว่าขอเลื่อนการดูงานออกไปก่อน เน่ืองจากผู้บริหารคณะติดภารกิจ 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.7  ค่าเป้าหมายประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร   

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบค่าเป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

และระดับหลักสูตร  ปี  2558-2561   ทั้งน้ี  ขอสรุปรายช่ือหลักสูตรที่ยังไม่ส่งค่าเป้าหมายและแผนพัฒนา ดังน้ี 

 หลักสูตรที่ไม่ส่งคา่เป้าหมาย มี 4 หลักสตูร ดังนี ้

  1. หลักสูตรภาษาจีน 

  2. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 

  3. หลักสูตรเวียดนาม 
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  4. หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลฎ่มนํ้าโขงศึกษา 

หลักสูตรที่ไม่ส่งแผนพัฒนาหลักสูตร มี 6 หลักสูตร ดังนี ้

  1. หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

  2. หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

  3. หลักสูตรภาษาจีน 

  4. หลักสูตรภาษาเวียดนาม 

  5. หลักสูตรวิชาภูมิภาคลฎ่ฎมนํ้าโขงศึกษา 

  6. หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมภาฎคลุ่มนํ้าโขง 

   ทั้งน้ี  หลักสูตรที่ยังไม่ส่งแผนพัฒนาและคา่เป้าหมาย   ขอให้เร่งดําเนินการส่งงานประกันคุณภาพ 

การศึกษา   ภายในวันที่  11  ธันวาคม  2558   ส่วนหลักสูตรที่ส่งข้อมูลแล้ว   คณะจักส่งข้อมูลใหม้หาวิทยาลัย   

ซึ่งมหาวิทยาลยัจะประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ 14 ธันวาคม  2558   

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.8  ผลการสอบสัมภาษณร์บับุคคลเขา้ศกึษาโดยวิธีรับตรง โควตารับตรงตามพืน้ที่ ประจําปีการศกึษา 2559 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการสอบสมัภาษณ์รับบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  
โควตารับตรงตามพ้ืนที่ ประจาํปีการศึกษา  2559  รายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับท่ี สาขาวิชา 
แผนเสนอ

สภา 
ผู้มีสิทธ์ิ

สัมภาษณ์ แผนรับ 
รับเข้า
ศึกษา 

ขาด
สอบ 

ขึ้น
บัญชี
สํารอง 

ไม่รับเข้า
ศึกษา 

1 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 70 364 42 205 75 - 85 

2 สาขาการท่องเที่ยว 70 123 42 96 27 - - 

3 สาขาการพัฒนาสังคม 70 36 42 30 6 - - 

4 สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 50 82 42 54 13 - 15 

5 สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร 50 132 30 31 23 - 78 

6 สาขาภาษาญ่ีปุ่นและการสื่อสาร 70 123 30 56 21 - 46 

7 สาขาประวัติศาสตร์ 50 31 30 22 8 - 1 

8 สาขานิเทศศาสตร์ 50 86 30 48 22 9 7 

9 สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 40 5 24 4 1 - - 

10 
สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค 
ลุ่มน้ําโขง 40 10 24 8 2 - - 

รวม 560 992 336 554 198 9 232 
 

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
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5.9  มารดาของอาจารย์กมลวัฒน์  เล็กนาวา  ได้ถึงแก่กรรม 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามารดาของอาจารย์กมลวัฒน์  เล็กนาวา  ได้ถึงแก่
กรรม  โดยคณะจะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม  ในวันที ่17 ธันวาคม  2558  และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ  ในวันที่  19  

ธันวาคม  2558  ณ  วัดบ้านนาควาย   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.10  การจัดเวทีนําเสนอโครงการวิจัย ต้ังแต่ปี 2556-2558 
   รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิจัยคณะจะจัดเวทีนําเสนอโครงการวิจัย ต้ังแต่ปี 
2556-2558  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2559  ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างติดต่อวิทยากร  ทั้งน้ี  จะประชาสัมพันธ์โครงการ 
อีกคร้ัง 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  แนวปฏิบัติการดําเนนิการเก่ียวกับการสอบทุจริตการสอบประจําภาค 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบแนวปฏิบัติการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบทุจริตการ 

สอบประจําภาค ตามท่ีมีนักศึกษาได้กระทําการส่อทุจริตการสอบประจําภาค ในการสอบที่ผ่านมาน้ัน มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี โดยงานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สํานักงานพัฒนานักศึกษา จึงได้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี    ว่าด้วยวินัยนักศึกษาให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน    ได้ยกเลิกขอ้บังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2537 และใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.  

2558 น้ีแทน โดยข้อบังคับน้ีได้รวมถึงการสอบสวนกรณีทจุริตการสอบประจําภาค ดังน้ัน งานวิชาการจึงได้สรุปแนว 

ทางการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบทุจริตการสอบประจําภาค (ตามข้อบังคับฉบับ พ.ศ. 2558) ดังน้ี 

1. ในกรณีที่นักศึกษากระทําการส่อทุจริตโดยปรากฏหลักฐานชัดเจน ให้คณบดีที่เก่ียวข้องจัดทํา 
บันทึกข้อความพร้อมแนบแบบ วน.02 (แบบรับแจ้งเรื่อง) รายงานผลต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษา พร้อม
เสนอช่ือคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ท่าน (คณบดีหรือรองคณบดีที่เก่ียวข้อง 1 คน และอาจารย์หรือบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 คน) เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยงานวินัย
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นผู้ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและตัดสินลงโทษนักศึกษาทั้งโทษทาง
วิชาการและโทษทางวินัยนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับต่อไป 

2. ในกรณีที่นักศึกษากระทําการส่อทจุริตโดยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน ให้คณบดีที่เก่ียวข้องแต่งต้ัง 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลต่อคณบดีผู้
ออกคําสั่ง และคณบดีรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองตนต่อประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษาต่อไป (หาก
ปรากฏผลการสอบสวนข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นว่าไม่มีมูลความผิด ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาสั่งยุติเรื่อง 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบตาม 2 แนวทางดังกล่าว 
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6.2  การทําความร่วมมือ MOU กับ University of San Diego     

ผู้หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้อนุมัติ 

งบประมาณรับรองนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ  จํานวน 2 คน  จากมหาวิทยาลัยซานดิเอโก้   

เพ่ือมาสอนภาษาอังกฤษและทํากิจกรรมต่าง ๆ  ณ  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   คณะศิลปศาสตร์   

ในภาคการศึกษาที่  2/2558  และได้รับอนุมัติให้ทําความร่วมมือ MOU กับ University of San Diego  ประเทศ 

สหรัฐอเมริกาน้ัน  น้ัน   เน่ืองจากการทํา  MOU  ยังไม่เรียบร้อย  ดังน้ัน   นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอน 

ภาษาอังกฤษ  จํานวน  2  คน    จึงขอเลื่อนการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยออกไปก่อน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
   
 
 

เลิกประชุมเวลา    13.00  น. 
 
 


