
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพเิศษ  1 / 2559 

วันพฤหสับดีที ่ 28  มกราคม  2559   เวลา  10.00  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.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

8.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         กรรมการ 

9.  นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางเนตรดาว  เถาถวิล    รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   ติดราชการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา     ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.00  น.  

  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ   มะโนรมย์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การทําบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านชายแดนศึกษา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความ 

ร่วมมือทางวิชาการด้านชายแดนศึกษา   ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

    มติที่ประชุม    รับทราบ 
                                                                                   

ระเบียบวาระที่ 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

   - 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

   - 
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการบริการ และหลักสูตรวิชาโทการ 

ท่องเท่ียวหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ และหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยวหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยนางสาว 

พัชรี  ธานี  อาจารย์ประจําหลักสูตรการท่องเที่ยว  ได้นําเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุม   

  ในการน้ี  ที่ประชุมได้เสนอให้เพ่ิมการเช่ือมอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไว้ในหลักสูตรด้วย 

และตรวจสอบคําให้ถูกต้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และให้เสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

4.2  การพิจารณาแผนกิจกรรมในรายวิชา/ หลักสูตร ประจําภาคการศึกษา 2/2558   

                    - ถอนวาระ -   

 

4.3  การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศึกษา 1/2558  เพิ่มเติม 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด  ภาคการศึกษา 1/2558 เพ่ิมเติม
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดให้เกรด ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาน้ัน 
เน่ืองจากมีเกรดบางวิชาที่ไม่สามารถส่งได้ทันตามกําหนดเวลาดังกล่าว (ส่งเกรดหลังกําหนด) และพ่ึงจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตร CP แล้วเสร็จ ดังรายวิชาต่อไปน้ี 
  เกรดล่าช้า 

1. วิชา 1421306 Advanced English for Humanities and Social Science กลุ่ม 1 โดยมี 
นางจารุณี  อนุพันธ์ เป็นผู้สอน 

2. วิชา 1421 406 English for Humanities and Social Science กลุ่ม 2  โดยม ีนางจารุณี  
อนุพันธ์ เป็นผู้สอน 

3. วิชา 1447203 Photography for Communication กลุม่ 1 โดยมีนายกฤษกร  ไสยกจิ เป็น 
ผู้สอน 
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4. วิชา 1447304 News and Features Production  โดยมนีายกฤษกร  ไสยกิจ เป็นผูส้อน 
5. วิชา 1447330 Script Writing for Radio and Television กลุ่ม 1 (หลกัสูตรเก่า) 

โดยมีนายกฤษกร  ไสยกจิ เป็นผู้สอน 
6. วิชา 1447330 Script Writing for Radio and Television กลุ่ม 1 (หลกัสูตรใหม)่ 

โดยมีนายกฤษกร  ไสยกจิ เป็นผู้สอน 
เกรดหลักสูตร CP 
1. วิชา 1421103 Foundation English II กลุม่ 82 
2. วิชา 1421406 English for Humanities and Social Science กลุ่ม 82 
3. วิชา 1439100 Exercise for Health กลุม่ 82 
4. วิชา 1443201 Business Law กลุ่ม 82 

 เน่ืองจากวิชา 1421230 Introduction to Language กลุม่ 1 สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ได้ส่งเกรดแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559   โดยมีนักศึกษาจํานวน 28 คน น้ัน   เน่ืองจากมี 

นักศึกษา 1 คน (นายสุรพงศ ์ มานะบุตร) ที่อยู่ระหว่างการย้ายกลุ่มการเรียน จากกลุม่ 1 ไปกลุ่มที่ 3 ดังน้ัน  จึงทาํ 

ให้จํานวนนักศึกษาไม่ตรงกัน ส่งผลให้งานทะเบียนไม่สามารถ Control Code เกรดเข้าในระบบ REG. ได้ บัดน้ีงาน 

ทะเบียนได้ย้ายกลุ่มการเรียนให้นายสุรพงศ์  มานะบุตร จากกลุ่ม 1 ไปกลุ่ม 3 เสร็จสิน้เรียบร้อยแลว้  ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  จึงได้นําส่งเกรดกลุ่ม 1 ใหม่อีกคร้ัง   โดยมีนักศึกษาคงเหลือ จํานวน 27 คน 
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาในประเด็นดังน้ี 
1. พิจารณารับรองเกรดตามรายวิชาดังกล่าวข้างต้น จํานวน 10 วิชา 
2.  พิจารณารับรองเกรดวิชา 1421230 Introduction to Language กลุม่ 1 จากเดิมนักศึกษา 28

คน เหลือ 27 คน โดยนายสุรพงศ์  มานะบุตร ย้ายกลุ่มการเรียนไปกลุ่มที่ 3 
 มติที่ประชุม    รับรองผลการเรียน 

 

4.4  การเปลีย่นแปลงการลงทะเบียนเรียน 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน   
ซึ่งหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร และหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ได้ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน 
เรียนให้กับนักศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตรงตามโครงสร้างและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังน้ี 

สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 
เดิม เปลี่ยนเป็น ภาค สําหรับ 

1411235 โครงสร้างประโยคใน
ภาษาไทย (V.53) 

1411235 โครงสร้างประโยค
ภาษาไทย (V.55) 

2/2556 
2/2557 

รหัส 55 (35 คน) 
รหัส 56 (43 คน) 

สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
เดิม เปลี่ยนเป็น ภาค สําหรับ 

1421321-55 การแปล 1 (V.55) 1421321-0  การแปล 1 (V.53) 3/2557 นายวัฃรินทร์  แว่นทอง 
รหัส 5414400303 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ดังน้ี  
1. วิชา 1411235 โครงสร้างประโยคในภาษาไทย หลักสูตร พ.ศ. 2553 เป็นหลักสูตร พ.ศ. 2555  
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ในภาคปลาย/2556 และ ภาคปลาย/2557 สําหรับนักศึกษาต้ังแต่รหัส 55 เป็นต้นไป 

2. วิชา 1421321 การแปล 1 จากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2553 ของนาย 
วัชรินทร์  แว่นทอง ในภาคฤดูร้อน/2557 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.5  การรับรองการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 

                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558  จํานวน  16  คน  โดยวันสําเร็จการศึกษาคือวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาค คือ วันที่ 18 ธันวาคม 2558  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติที่ประชุม    รับรอง 
 

4.6  แผนการรับผลิตบณัฑิต ระดับปรญิญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560-2564 

                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการรับผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจําปี
การศึกษา 2560-2564  เพ่ือให้การกําหนดแผนการรับนักศึกษาสอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

  

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

   - 
 
ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 

- 
   
เลิกประชุมเวลา    11.00  น. 
 
 
 


