
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  7 / 2558 

วันศุกร์ที่  7  สิงหาคม  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.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

7.  นายเสนาะ  เจริญพร    รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      กรรมการ 

8.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10. นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายสุทธิพงศ์  เพ่ิมพูล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

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 ค่าสาธารณูปโภคโครงการ  MK32 : Professional Development of Water Governance and Regional  

Development Practitioners in the Mekong Basin  
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           ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าโครงการ  MK32 : Professional development  of Water 
Governance and Regional Development Practitioners in the Mekong Basin ได้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่คณะ เป็นจํานวน 50,000 บาท และจา่ยให้แก่มหาวิทยาลัย  131,382.28  บาท  โดยมีนักวิจัยเข้าร่วม
โครงการจาก  6  ประเทศ  ทัง้น้ี  จะจัดโครงการในวันที่ 4 - 6  สิงหาคม  2558 

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

1.2  การลาออกจากตําแหน่งผูบ้ริหารของนางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค ์

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้ขอ 

ลาออกจากตําแหน่ง  ต้ังแต่วันที่  1  สิงหาคม  2558  เน่ืองจากป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   

มติที่ประชุม    รับทราบ  
                                                                                    

1.3  แจ้งการลาป่วยของคณบดี 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าจะลาป่วย ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 14 กันยายน  

2558  เน่ืองจากป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด   

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  6/2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 6/2558 

   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558  
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  5/ 2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  5/ 
2558 

   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ  5/ 
2558 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา  2556 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา  2556   

ซึ่งเดิมกําหนดวันที่ 17  ธันวาคม  2558  น้ัน เลื่อนกําหนดจัดงานเป็นเดือนมีนาคม  2559  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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3.2  การเปิดสอบลูกจ้างชัว่คราวชาวต่างประเทศ  จํานวน 5 อัตรา  

   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้อนุมัติให้สาขา 

วิชาเปิดสอบลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ  จํานวน  5  อัตรา น้ัน  ขณะนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก  จํานวน  4  คน  
ได้แก่  Mr. Kadek  Sulyantha    Mr.Saltustio  Mateo T. SanFelipe  Jr   Mr.Kevin Stumm   และ 
Mr.Michael  Murphy  ยังคงเหลืออีก 1 อัตรา  ซึ่งจะได้ดําเนินการคัดเลือกต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

3.3  ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ แทน 

นายเสนาะ  เจริญพร   ซึ่งลาศึกษาต่อ  โดยผู้ได้รับการสรรหา คือ นางเนตรดาว  เถาถวิล  ทั้งน้ี  จะทํา 

หน้าที่รักษาการหัวหน้าสาขา  ต้ังแต่วันที่  10  สิงหาคม 2558 

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.4  การมอบรางวัลเพื่อเปน็การสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะน้ีอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากการกรอกข้อมูล 

ประกอบการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง  2/2558  ของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการก่อน จึงจะ 

นําเสนอเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือมอบรางวัลเพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากร  คณะศิลปศาสตร์  ต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.5  ขออนุมัติให้นักศึกษาท่ีเทียบโอนรายวิชามีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมเป็นกรณีพเิศษ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา 

เวียดนามและการสื่อสาร  ได้ขออนุมัติให้นางสาวทศพร  โล่ห์เงิน  นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร  ซึง่ได้ 

เกรดเฉลี่ยสะสม 3.42  และเป็นนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษาแล้ว  มีสิทธ์ิได้รับเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ   

คือ เกียรตินิยมอับดับ 2 น้ัน  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  ได้แจ้งว่าหลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร  เป็นผู้เสนอเรื่อง 

ดังกล่าวแทนแล้ว  ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที ่6/2558  ดังน้ัน  จึงเสนอที่ประชุม 

พิจารณาให้นักศึกษาดังกล่าวมีสิทธ์ิได้รับเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

3.6  การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยจะจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ 

ไทย ครั้งที่ 43  ระหว่างวันที่ 9-18  มกราคม  2559  โดยคณะศิลปศาสตร์  ได้รับผิดชอบกีฬาแบดมินตัน น้ัน ต่อมา
มหาวิทยาลัยกําหนดจะแถลงข่าวงานดังกล่าวในวันที่ 6 สิงหาคม  2558  แต่มีการชะลอการแถลงข่าวออกไปก่อน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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3.7  การพิจารณาการให้ทนุการศึกษาสาํหรับอาจารย์คณะศลิปศาสตร์  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปี 

การศึกษา  2558  กรณีที่มีการขอรับทุนจากแหล่งอ่ืน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลป 

ศาสตร์  เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา  2558  กรณีที่มีการขอรบัทุนจากแหล่งอ่ืน  ของนางสาว 

จีณัฐชะญา  จปีณัฐิกาญจน์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จะขอรับ 

ทุนจากคณะและมหาวิทยาลยั  ดังน้ี 

  1. ค่าเล่าเรียน  ขอรับจากคณะ เป็นจํานวน 70,000 บาท และจากมหาวิทยาลัย 50,000 บาท  ต่อ
ภาคการศึกษาตามที่จ่ายจริง  

  2. ค่าเบ้ียเลี้ยงจากมหาวิทยาลัย เป็นจํานวน  5,000  บาท/เดือน 

  3. ค่าอุปกรณ์จากมหาวิทยาลัย เป็นจํานวน 7,500 บาท/ภาคการศึกษา 

  4.  ค่าเดินทางไปศึกษาเมื่อแรกเข้าศึกษา  และขากลับเมือ่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้คณะสอบถามไปยังกองการเจ้าหน้าที่ว่าจะสามารถรับทุนซ้าํซ้อนกันได้ 

หรือไม่ อย่างไร 
 

3.8  ผลการตรวจสอบข้อมูลคา่สอนเกิน  ภาคการศึกษา  2/2557    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้งานวิชาการตรวจสอบข้อมูล   

ค่าสอนเกิน  ภาคการศึกษา  2/2557  อีกคร้ังน้ัน  งานวิชาการได้ตรวจสอบแล้วพบว่าค่าสอนเกิน  ภาคการศึกษา  

2/2557  เป็นจํานวนเงิน  474,000  บาท 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ของนางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจันทร์    

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ของนางสาว 

กันยรัชน์ิ  ศรีจันทร์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและ
การท่องเที่ยว  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ระหว่างปีการศึกษา  2550-2552 
และทุนส่วนตัว ระหว่างปีการศึกษา 2553-2555  และได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาในหลักสูตรเดิมเพ่ือให้สําเร็จ
การศึกษา  ด้วยทุนส่วนตัว  มีกําหนด 6 เดือน  ต้ังแต่วันที่  12  มกราคม  2558  ถึงวันที่  11  กรกฎาคม  2558  บัดน้ี
ยังไม่สําเร็จการศึกษา  ดังน้ัน จึงขอรายงานตัวกลับเพ่ือปฏิบัติราชการ  ต้ังแต่วันที่  13  กรกฎาคม  2558  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นางสาวกันยรัชน์ิ  ศรีจันทร์  รายงานตัวกลับเพ่ือปฏิบัติราชการ   
 

4.2  การขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตนอกเวลาราชการ ของนางสาวพัชรี  ธานี          

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตนอก 
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เวลาราชการ ของนางสาวพัชรี  ธานี  ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวแบบ 

บูรณาการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

เป็นระยะเวลา  3 ปี  ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2558  ถึงวันที่ 31  กรกฎาคม  2561   

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
  

4.3  การพิจารณาทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง 
ประจําปี 2558 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่บุคลากร 

คณะศิลปศาสตร์ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง  ประจําปี  2558   จํานวน  9  ราย  ได้แก่  1. นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์  

2. นายจักราวุธ นิลาศน์   3. นายธีระยุทธ ทองบ่อ 4. นายสุทัศน์ ดวงดี  5.นายวิชัย  เมทาสิงห์  6.นายบัวทอง  สีเกิด 

7. นายกมล  โสภาสิน   8. นายสมชาย  สิริวรรณ   9. นายศักด์ิสิทธ์ิ  คณะเมือง   เน่ืองจากประกันอุบัติเหตุดังกล่าว 

จะสิ้นสุดความคุ้มครอง  ในวันที่ 3  กันยายน  2558  ดังน้ัน   จึงเสนอข้อมูลปี  2557   คณะเลือกโปรแกรมสุขใจวัย 

ทํางาน แผนพิเศษ 300,000 บาท ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี (สิ้นสุดความคุ้มครอง 3 กันยายน 2558) จํานวนคนละ  

1,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,600 บาท (-หน่ึงหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)  

มติที่ประชุม    อนุมัติให้ทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลโปรแกรมสุขใจวัยทํางาน  ให้แก่บุคลากร 

คณะศิลปศาสตร์ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง  โดยใช้เงินรายได้   ทั้งน้ี    ให้เพ่ิมเติมการทําประกันอุบัติเหตุให้นาย 

เปรมสิทธ์ิ  ศรีโพนทอง  รวมจํานวนทั้งสิ้น 10 คน  โดยให้เริ่มทําประกันต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป 
 

4.4  รายงานสถานการณ์ใช้ไฟฟ้าของแต่ละคณะ ประจําปีงบประมาณ 2555-2558 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของแต่ละคณะ ประจําปี 

งบประมาณ 2555-2558  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ดําเนินการ  ดังน้ี 

1. ให้ควบคุมการประหยัดพลังงาน โดยติดตามการใช้ไฟฟ้าที่อาคารเรียนรวม และให้ย้ายมาเรียนที่ 

คณะแทน 

2. ให้หารือกับคณะอ่ืน เช่น คณะเกษตรศาสตร์ ที่สามารถรักษาการใช้พลังงานแบบคงที่ได้ ว่ามี 

วิธีการประหยัดพลังงานอย่างไร 

3. ขอให้คณบดีหารือในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเก่ียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 

ถึงการคิดค่าไฟฟ้า ในกรณีมีการเหมาจ่ายค่าลงทะเบียนแล้ว 
 

4.5 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  ด้านตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  รายละเอียดดังน้ี 
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ลําดับ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
2558 ผลการดําเนินงาน 

1. ด้านการพัฒนางานวิจัยซ่ึงจะสนับสนุนการกําหนดตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 1.1 ร้อยละของจํานวนงานวิจัยและงานสร้างท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ร้อยละ 40 ไม่บรรลุ 

 1.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เกี่ยวกับอีสาน ประเทศไทย ลุ่มแม่น้ําโขงและอาเซียน
จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

25,000  บาท บรรลุ 

 1.3 ร้อยละของบทความวิจัยเกี่ยวกับอีสาน ประเทศไทย 
ลุ่มแม่น้ําโขงและอาเซียนท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสาร 
(refereed journal) หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจํา 

ร้อยละ  2 ไม่บรรลุ 

 1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจําเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
หรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับอีสาน ประเทศไทย ลุ่มแม่น้ําโขง
หรืออาเซียน  

ร้อยละ  80 ไม่บรรลุ 

2. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากรซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิต 
 2.1 งบประมาณต่อคนสําหรับการพัฒนาบุคลากรท้ังสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 
8,000 บาท ไม่บรรลุ 

 2.2 ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนได้รับการ 
พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ  80 บรรลุ 

3. การดําเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 
 ร้อยละของความสุขตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  70 อยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูล 

  

                   มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ดําเนินการ ดังน้ี 

1. ขอความร่วมมือจากสาขาวิชาให้ช่วยตีพิมพ์งานวิจัยและงานวิชาการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารจะนําข้อมูลมาเสนอทุก 6 เดือน เพ่ือเป็นการกระตุ้นและติดตาม 

ว่าสาขาใดมีงานวิจัยอะไรและจํานวนเท่าใด 

3. รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งว่าได้มีการติดตามการตีพิมพ์บทความ จากการจัดอบรมการ 

เขียนบทความ ทุก 3 เดือน  และจะติดตาม 4 ครั้ง  และงานวิจัยมีการกระตุ้นโดยมีการจัดอบรมการเขียน 

ผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการด้วยแล้ว 
4. กระตุ้นการขอตําแหน่งทางวิชาการผ่านกลไกหลักสูตร 

4.6  ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา/เทียบรายวิชา ประจําภาคการศึกษา 1/2558   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา/เทียบ 

รายวิชา ประจําภาคการศึกษา 1/2558  จํานวน 4 ราย  ดังน้ี  
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1. นางสาวทิพย์วรรณ  หนูช่างสงิห์   ขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน 8 วิชา รวม 22 หน่วยกิต  

2. นางสาวพิมภิษร  ยอดเพชร    ขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน 4 วิชา รวม 9 หน่วยกิต 

3. นางสาวฉันทนา  ภูรินทร์    ขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน 8 วิชา รวม 22 หน่วยกิต 

4. นายรชฏ  เขยกลาง     ขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน 10 วิชา รวม 27 หน่วยกิต 

จากการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและขอให้อาจารย์ที่ปรึกษา  แจ้งข้อมูลแก่นักศกึษาเพ่ือให้ลงทะเบียนเรียน 

ให้ถูกต้องตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 

4.7  แนวทางการบริหารจัดการรายวิชาของบุคลากรสังกัดหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะ 

การแสดง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการรายวิชาของบุคลากร 

สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปะการแสดงว่าตามที่   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา 

ศิลปะการแสดง  หลักสูตรใหม่   พ.ศ. 2549   เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา  2549     และคณะกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติการปิดหลักสูตร  โดยงดรับนักศึกษา 

ในหลักสูตรต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ทั้งน้ี ยังคงจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในหลักสตูรที่คงค้าง 

จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสําเร็จการศึกษา   ซึ่งในปีการศึกษา  2557   นักศึกษาคนสุดท้ายของหลักสูตรสําเร็จ 

การศึกษา ได้แก่ นางสาวธัญชนก  รัตนกุลวงศ์ และคณะศิลปศาสตร์ได้พิจารณารับรองการสําเร็จการศึกษาของ 

นักศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ดังน้ัน  หลกัสูตรจึงหมดภาระงานสอนรายวิชาในหลักสูตรต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น   

ปีการศึกษา  2558  โดยบุคลากรในหลักสูตรจะมีภาระงานสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาในหลักสูตรศิลป 

ศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  และวิชาเลือกเสรี  ในการน้ี   จึงขอหารือแนวทาง 

ในการบริหารจัดการรายวิชาของบุคลากรสังกัดหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ดําเนินการ  ดังน้ี 

1. ภาระงานประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปะการแสดง สิ้นสุดเมื่อนักศึกษา 

คนสุดท้ายสําเร็จการศึกษา  วันที่ 23 มิถุนายน  2558  โดยให้จ่ายเงินค่าตอบแทนประธานหลักสูตร ถึงสิ้นเดือน
มิถุนายน  2558   

2. เพ่ือให้เกิดการบริหารงานด้านบุคลากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้อาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเดิม 

อยู่ในหลักสูตรข้างต้น  สอนให้ครบ 9 หน่วยกิต  โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าได้มีการดําเนินการเปิดรายวิชา 

เพ่ิมเติม  ดังน้ี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ เรืองกําเนิด และนายพัน  พงษ์ผล  เปิดสอนวิชาดนตรีกับ
ชีวิต เพ่ิมอีก 1 กลุ่มการเรียน   

2. นายสรพจน์  เสวนคุณากร  เปิดสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส 1 เพ่ิม 
3. มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาตรวจสอบการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ว่าถูกต้องตามโครงสร้างหรือไม่ 
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และตรวจสอบว่าการปิดหลักสูตรจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาหรือไม่ 

4. มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สอบถามอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ว่าจะย้ายไปสังกัดหลักสูตรใด 
 

4.8  ขออนุมัติปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงแผนทีแ่สดงการกระจาย 

มาตรฐานผลการเรียนรู้   ซึ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558  จํานวน 2 หลกัสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 

โดยขอปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของ 

หลักสูตรในปัจจุบัน โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558 รายละเอียดตามแนบ ทั้งน้ี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
  

4.9  การจัดกิจกรรมวัดผลประเมินผลของฝ่ายวิชาการ     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมวัดผลประเมินผลของฝา่ยวิชาการ 

ตามท่ีงานวิชาการได้บรรจุแผนการจัดกิจกรรมการวัดผลประเมินผล ประจําปีการศึกษา 2557 ไว้น้ัน เน่ืองจากที่ผ่าน 

มาพบว่าในการจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ัง มอีาจารย์เข้าร่วมอบรมจํานวนน้อย ซึ่งไม่คุ้มต่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 

โครงการ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการวัดผล ประเมินผลบ่อยคร้ัง ดังน้ัน  

เพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว งานวิชาการเห็นควรให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมกิจกรรมการ 

วัดผลประเมินผล ของสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมวัดผลประเมินผลของคณะเพ่ือประหยัด 

งบประมาณ  และใหค้ณะมนีโยบายและผลักดันให้หลักสตูรและอาจารย์เข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 

4.10  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนตามที่ 

หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยช่ือวิชาและรหัสวิชายังคงเป็นรหัสเดิม ดังน้ัน จึงทําให้ 

เกิดความสับสนระหว่างปี พ.ศ. ของหลักสูตร ส่งผลให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตรงโครงสร้างหลักสูตร  

(พ.ศ.)  ดังน้ัน   เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ตรงตามหลักสูตรและสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตาม 

โครงสร้างหลักสูตร จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา ดังน้ี 
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รายการ ภาคการศึกษา เดิม ใหม่ 

นางสาววรรณกานต์  เสริมศรี 1/56, 3/57 1415341-1 1415341-53 

นายศรันย์  ใจทอง 

นางสาวกาญจน์ทิพย์รัตน์  นางาม 

1/56 1415301-1 

1415331-53 

1415341-1 

1415301-55 

1415331-55 

1415341-53 

1/57 1415341-1 1415341-53 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.11  ขออนุมัติแก้ไขและเพิม่เติมประกาศคณะศิลปศาสตร์ ว่าด้วยเร่ืองกิจกรรมนักศกึษาคณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. 
2552 

   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติแก้ไขและเพ่ิมเติมประกาศคณะ 

ศิลปศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องกิจกรรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2552 หมวดที่ 3 สโมสรนักศึกษา ขอ้ 15 
คณะกรรมการสโมสร มี 13 คน  โดยขอแก้ไข โดยยกเลิกหัวหน้าช้ันปี 1-4 และเพ่ิมเติม และเพ่ิมเติมคณะ 

อนุกรรมการ โดยนายกสโมสรเสนอช่ือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ให้คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา 

พิจารณาเสนอคณบดีแต่งต้ังเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม    อนุมัติในหลกัการ และให้ขอให้นําร่างประกาศเสนอต่อที่ประชุมในคร้ังต่อไป  

 

4.12  การพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมสําหรบัอาสาสมัครชาวจนี ปกีารศึกษา  2558  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณางบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับ 

อาสาสมัครชาวจีนประจําปีการศึกษา 2558  จํานวน 2 ราย  ได้แก่ Ms.Zhou Tingting  และ  Ms.Zhao Xiaowen  
ซึ่งคณะได้อนุมัติงบประมาณจํานวน  266,138  บาท  เมือ่คราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  
12/2557  ดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนครูอาสาสมัครชาวจีน  จํานวน  240,000  บาท 

2. ค่าเบ้ียประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  จํานวน    14,438  บาท 

3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาํงาน   จํานวน      7,900  บาท 

4. ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า    จํานวน      3,800  บาท 

รวมทั้งสิ้น   จํานวน   266,138  บาท 

เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครครอบคลุมถงึค่าเดินทางกลับและค่าเดินทางไปอบรมการสอนด้วย  ดังน้ัน  จึงขอ
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจํานวน  5,000 บาท  ดังน้ี 

1. ค่าเดินทางกลับ    จํานวน  4,000 บาท 
2. ค่าเดินทางไปอบรม    จํานวน  1,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้นเป็นจํานวน  271,138  บาท 

มติที่ประชุม    อนุมัติ   
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4.13  แผนการบริหารจัดการอัตรากําลังของบุคลากรสาขาวิชาประวัติศาสตร ์

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการบริหารจัดการอัตรากําลังของบุคลากร
สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 5/2558 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558  มีมติไม่เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
เน่ืองจากเหตุผลความจําเป็นที่คณะแจ้งไม่เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่องหลักเกณฑ์การปิด
หลักสูตร พ.ศ. 2552 น้ัน  เพ่ือให้หลักสูตรดําเนินการการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 คณะได้มีการจัดประชุมหารือเก่ียวกับการดําเนินการ
บริหารจัดการหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลักสูตรใหม ่  พ.ศ. 2557  ในวันที ่ 15 
มิถุนายน 2558  และการประชุมหารือเก่ียวกับภาระการสอนประจําภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2558 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ในวันพุธที่ 24 มถินุายน 2558 โดย
มติที่ประชุมดังกล่าว ขอให้คณะจัดทําแผนการบริหารจัดการอัตรากําลังของบุคลากรในคณะ ซึ่งมีสว่นเก่ียวข้องใน
การบริหารจัดการของทั้ง 2 หลักสูตรของสาขาประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านการลาศึกษาต่อ ลาเพ่ิมพูนความรู้ 
การทดแทนอัตรากําลังที่ขาดหายไป   ซึง่จะมีผลกระทบต่ออัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตร   ทั้งน้ีเพ่ือให้
หลักสูตรทราบแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรด้านอาจารย์ผู้สอน     และสามารถจัดทําแผนการสอนให้
สอดคล้องกับแผนการดําเนินการของคณะศิลปศาสตร์ควบคู่กัน     ซึ่งจะส่งผลให้การบริการจัดการหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ    

   มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะกรรมการประจําหลักสูตรปริญญาโท ที่ได้รับการแต่งต้ัง 
ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นด้านกําลังคนหรือด้านการจัดการเรียนการสอน  

 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  ร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งร่าง 

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  มีส่วนเก่ียวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษา ในฐานะท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติและหน่วยงานท่ีดูแลนิสิต นักศึกษาของสถาบัน  ทั้งน้ี  ได้ติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์แล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.2  คําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
แข่งรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคมุสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน
ลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบรกิาร   

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลกัษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  โดยมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

3. ห้ามมิใหผู้้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดใหม้กีารรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดย 

พฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนําไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นความผิดและต้องรับโทษตามกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก 
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4. ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือ 

หอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 

  ทั้งน้ี  ได้ติดประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

5.3  ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมทีเ่สนอคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครัง้ที่ 3/2558    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบการประชุมเพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบวาระการ 

ประชุมที่เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 3/2558 ระหว่าง 

วันที่ 7-8  สิงหาคม  2558  เวลา  09.00-17.00 น. การประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมวารินชําราบ  ช้ัน 3  อาคาร 

สํานักงานอธิการบดี  ทั้งน้ี ได้แจ้งผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมแล้ว 

  มติที่ประชุม    รับทราบ  

5.4  ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามประกาศ สกอ. และประกาศมหาวิทยาลัย  เก่ียวกับกิจกรรมต้อนรับน้อง
ใหม่ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบการซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามประกาศ  

สกอ. และประกาศมหาวิทยาลัย  เก่ียวกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่  โดย สกอ. มีนโยบาย ดังน้ี 

1. มุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน 
2. ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วน 

บุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ด่ืมสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด 

3. ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 
4. ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กํากับ ดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพ่ี รวมทั้งให้ 

คําปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์  ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและ 

มารยาททางสังคมที่ดีงาม 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.5  (ร่าง) กําหนดการเสนอขออนุมัติปรบัปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558-2559     

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 

ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558 เรื่องการพิจารณา (ร่าง) กําหนดการเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558-2559 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558  มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรทุกหลักสูตร นําเอา (ร่าง) กําหนดการเสนอขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตร ปี พ.ศ. 2558-2559 จัดทําโดยงานวิชาการซึ่งได้กําหนดขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง และ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือให้หลักสูตรสามารถดําเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของการปรับปรุงหลักสูตรได้ทันตามกําหนดการจัดประชุม อันเป็น
ผลให้หลักสูตรสามารถดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม    รับทราบ  
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5.6  ผลการดําเนนิการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ประจําปกีารศึกษา 2558    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาโท ภาค 

การศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา 2558  ซึ่งยังไม่สามารถระบุจํานวนผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาจริงได้ เน่ืองจากผู้มีสิทธ์ิเข้า
ศึกษาสามารถยืนยันสิทธ์ิได้จนถึงวันที่  7  สิงหาคม  2558   ทั้งน้ี  งานวิชาการจึงขอแจ้งจํานวนผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา  

ณ วันที่  6  สิงหาคม  2558  ดังน้ี 

  1. หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   ยืนยันสิทธ์ิ  จํานวน 13 คน 

  2. หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว   ไม่มีผู้ยืนยันสิทธ์ิ 

  3. หลักสูตรภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา    ยืนยันสิทธ์ิ  จํานวน 1 คน 

  4. หลักสูตรภาษาไทย     ยืนยันสิทธ์ิ  จํานวน 2 คน 

  มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.7  ผลการพจิารณาการปรบัปรุงข้อมูลหลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ของท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2558    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบตามที่ แต่ละหลักสูตรขออนุมติัปรับปรุงข้อมูลหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2557 และคณะได้นําเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผ่านสํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรวจสอบและนําเสนอคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องพิจารณาเห็นชอบในเบ้ืองต้น จํานวน 9 หลักสูตร ดังน้ี 
 

ประเด็น หลักสูตร 

1. การปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555   

1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 

1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

2. การปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 

3. การปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ  
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 

3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเท่ียว หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2555 

4. การปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษา 

4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557 
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   ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  

2/2558 เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงดังกล่าว ทั้งน้ี หลักสูตรที่ขออนุมัติปรับปรุงแผนที่ 

แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ขอให้ปรับความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา) ของทุก 

รายวิชาให้มีครบทุกด้าน (อย่างน้อยด้านละ 1 จุดดํา) ก่อนส่งข้อมูลให้สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําเสนอ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาอนุมัติ และส่งเรื่องถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ในลําดับต่อไป   

มติที่ประชุม    รับทราบ  

5.8  ความร่วมมือระหว่างคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีและมหาวิทยาลัยเว้  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบความร่วมมือระหว่างคณะ 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเว้ ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจรญิบุตร  เป็นตัวแทนคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุม
วิชาการ “Interdisciplinary research in Linguistics and Language Education” ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน  
2558 โดยมหาวิทยาลัยเว้สนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก 

2. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว้ จะมาฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษที่คณะ จํานวน 17 คน  ต้ังแต่วันที่  
6-30 สิงหาคม  2558 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
  

5.9  การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง อบรมให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  และการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง อบรมให้ 

ความรู้เรื่องจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา  ในวันที่ 21  

สิงหาคม  2558  ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
  - 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา    13.15  น. 
 
 
 
 

          
                     


