
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  2 / 2559 

วันศุกร์ที่  12  กุมภาพันธ์  2559   เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  
1.  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
5.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      กรรมการ 
6.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์     กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
8. นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย       ไปราชการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      ไปราชการ  

3. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
2.  นายสุทธิพงศ์  เพ่ิมพูล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
4.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ   มะโนรมย์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  ผลการสรรหาคณบดีคณะศลิปศาสตร์ 
   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร  ได้รับการสรรหาให้ 
เป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์  โดยมีวาระดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์   
2563  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

1.2  โครงการนานาชาติระดับคณะ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 
ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบโครงการนานาชาติระดับคณะ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งมีดังน้ี 
1. Mekong Fellowship Program (MK32) under Water, Land and Ecology System,  

granted by Australian Aid (2015-2017) 12 ล้านบาท เป็นโครงการให้ทุนกับนักวิจัยรุ่นใหมใ่นประเทศลุ่มนํ้าโขง  
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สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (หัวหน้าโครงการ  
รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์) 

2. โครงการ Fisheries Impacts of Hydropower Dams on Thai Mekong Tributary Rivers  
Between  Department of Geography, University of Wisconsin-Madison (UW-M)By Dr. Ian Baird and  
Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University (UBU) By Dr. Kanokwan Manorom  and  Dr.  
Surasom Krisanajutha (2014-2016)  ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์ในพ้ืนที่  และใหทุ้นนักศกึษาระดับ 
ปริญญาโท ของคณะ 1 คน ซึง่ขณะน้ีกําลังศึกษาสาขาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา ช้ันปีที่ 2  

3. โครงการความร่วมมือเก่ียวการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับ  School of  
Geosciences, University of Sydney  ด้านการจัดการทรัพยากรในลุม่นํ้าโขง  รับผดิชอบโดยรองศาสตราจารย์ 
กนกวรรณ  มะโนรมย์  โดยจะมีนักศึกษาจาก  University of Sydney ช้ันปีที่  3  จํานวน  5 คน  มาอยู่ที่คณะ 
ประมาณ 3 เดือน  (มถิุนายน –สิงหาคม 2559)  โดยจะเขา้เรียนในบางวิชา แต่เน้นออกพ้ืนที่  field based learning   
ในพ้ืนที่ราศีไศล  ปากมูน  ลาว  และ กัมพูชา 

4. โครงการการวิจัย Tracking Change: Local and Traditional Knowledge in Watershed  
Governance (ตามรอยการเปลี่ยนแปลง ความรู้ทอ้งถิ่นและพ้ืนบ้านเพ่ือธรรมาภิบาลลุ่มนํ้า (2016-2020))  ได้รับ 
งบประมาณจาก รัฐบาลแคนาดาและดําเนินการร่วมกับ University of Wisconsin,  University of Alberta and  
Universities in Latin America  โดยให้ทนุกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ จํานวน  2 คน เรียนที่ 
คณะศิลปศาสตร์  เริ่มปีการศึกษา 2559 

5. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนามปี 2559 
6. โครงการ American Peace Corps โดยจะมีอาสาสมัครคือ Mr.Christoher S. Gates มาสังกัด 

คณะศิลปศาสตร์  ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน  2560 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

                                                                                    

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2559 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2559 
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  1/2559  
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2559  (วาระลับ) 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2559 
(วาระลับ) 
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  1/2559 
(วาระลับ) 
 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 1 / 2559 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 1 / 
2559 
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 1 / 
2559 
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ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
   - 
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การกํากับและติดตามการดําเนินงานของแผนต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการกํากับและติดตามการดําเนินงานของแผนต่างๆ 
ของคณะศิลปศาสตร์  จํานวน 4 แผน ดังน้ี 

1. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. แผนบริหารความเสี่ยง 
3. แผนการจัดการความรู้ 
4. แผนกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา  

  มติที่ประชุม  รับทราบและมขี้อเสนอแนะให้แต่ละแผนดําเนินการ ดังน้ี 
1. ให้เร่งรัดการเรียนระดับปริญญาเอก  ของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ให้สําเร็จการศึกษาตาม 

ระยะเวลาที่กําหนด  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. ให้ดําเนินการติดตามการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง และตรงตามรอบ 

ของแผนงาน 
3. ให้ส่งข้อมูลแผนการจัดการความรู้ให้ผู้บริหารชุดถัดไปพิจารณาแผนและดําเนินการในส่วนที่ 

เก่ียวข้อง 
4. แผนกิจกรรมนักศึกษาให้รายงานผลการดําเนินกิจกรรม ว่ากิจกรรมใดสอดคล้องกับเกณฑ์ 

ประกันคุณภาพ  และการรายงานผลโครงการ โดยมีการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผน 
 

4.2  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รายนายธวัช  มณีผ่อง   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญา

เอก รายนายธวัช  มณีผ่อง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์   สังกัดคณะ 
ศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555 น้ัน
เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์และต้องเก็บข้อมูล   ในการน้ี  จึงขอขยายเวลาศึกษาต่อกําหนด 
6 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

 มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.3   กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
รอบครึ่งปีแรก วันที่  1  เมษายน  2559 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ 
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน  2559  ด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  ได้กําหนดการส่งผล 
การปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  รอบครึ่งปีแรก  วันที่  1 เมษายน  
2559  โดยแจ้งให้คณะส่งแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 น้ัน ในการน้ี  
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ ของคณะศิลปศาสตร์  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

ภายในวันท่ี 25 มี.ค. 2559 
1. บุคลากรส่งเอกสารหลักฐานและกรอกข้อมูล     
ในระบบประเมิน 

 

วันท่ี 28 มี.ค. 2559 2. ประชุมสํานักงาน เพ่ือประเมินบุคลากรสายสนับสนุน  
วันท่ี 30 มี.ค. 2559 3. ผู้บริหารประชุมประเมินฯ บุคลากรสายสนับสนุน  

ภายในวันท่ี 30 มี.ค. 2559 
4. คณะกรรมการประจําคณะและบุคลากรสายสนับสนุน
ประเมินประเมินองค์ประกอบท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานใน
ระบบประเมิน 

 

วันท่ี 31 มี.ค. 2559 

5. บุคลากรสายสนับสนุนตรวจสอบคะแนนประเมินในรายงาน
แบบสรุปภาระงาน เพ่ือยืนยันความถูกต้องของคะแนน
ประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบท่ีรักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

 

ภายในวันท่ี 1 เม.ย. 2559 6. หัวหน้าสาขาวิชา นัดประชุมประเมินฯ ระดับสาขา  

ภายในวันท่ี 1 เม.ย. 2559 
7. หัวหน้าสาขาวิชาและรักษาการในตําแหน่งหัวหน้า
สํานักงานเลขานกุาร ส่งรายชื่อข้าราชการและพนักงานเงิน
งบประมาณแผ่นดินในสังกัดท่ีทําคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 

 

วันท่ี 3 เม.ย. 2559 8. ปิดระบบประเมิน  

วันท่ี 4 เม.ย. 2559 
9. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันท่ี 5 – 7 เม.ย. 2559 

10. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินในรายงาน
แบบสรุปภาระงาน เพ่ือยืนยันความถูกต้องของคะแนน
ประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบท่ีหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือ
นําเข้าพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ รอบท่ี 
2 

 

วันท่ี 8 เม.ย. 2559 

11. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ รอบท่ี 2 จะมีข้ึน
เฉพาะ กรณีท่ีมีข้อทักท้วงเรื่อง
คะแนนประเมิน จากข้อ 10  

วันท่ี 10 – 11 เม.ย. 2559 12. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน  
วันท่ี 18 เม.ย. 2559 13. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

 

ทั้งน้ี  บุคลากรสามารถกรอกข้อมูลประเมินเลื่อนเงินเดือน ฯ  ในระบบได้ต้ังแต่บัดน้ี  และขอความ 
ร่วมมือหัวหน้าสาขาช่วยกระตุ้นให้บุคลากรอับโหลดเอกสาร โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาใน 
ระบบด้วย 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

 
 

4.4  รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ  2559  ไตรมาสที่ 1  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน คณะศิลป 

ศาสตร์ ปีงบประมาณ  2559  ไตรมาสที่ 1  โดยงานการเงินเป็นผู้นําเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์  รายละเอียดดัง 
เอกสารประกอบการประชุม 
  ทั้งน้ี  รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีผู้ตรวจสอบการเงินจาก 
ภายนอกมาให้ความเห็นต่อการบริหารการเงินในคณะ เพ่ือให้คณะมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบและให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินจากลูกหน้ีเงินยืมที่คงค้าง  โดยให้ส่งคืนภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์  2559  และหากยังไม่จ่ายคณะจะทําเรื่องหักเงินเดือนต่อไป  และเสนอให้ผู้บริหารชุดใหม่ พิจารณา 
เพ่ิมเกณฑ์การหักคะแนนในกรณีดังกล่าวต่อไป   ในส่วนของผู้ตรวจสอบการเงินให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารชุดใหม่ 
พิจารณา 
 

4.5  รายงานสถานะลูกหนีค้งคา้งครบกําหนดชําระหนี้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานสถานะลูกหน้ีคงค้างครบกําหนดชําระหน้ี  

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติที่ประชุม    รับทราบและเห็นควรไม่ให้ลกูหน้ีที่เบิกจ่ายโครงการแล้ว แต่ยังไม่คืนเงินส่วนที่ 

เหลือ  ยืมเงินโครงการอ่ืนๆ อีก จนกว่าจะคืนเงินดังกล่าว 
 

4.6 การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน  ด้วยหลักสูตร 

ภาษาไทยและการสื่อสาร ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ตรงตามโครงสร้างและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังน้ี 

 

เดิม เปลี่ยนเป็น ภาค สําหรับ 
1411103-48 การอ่านและการฟัง 
(Reading and Listening) 

1411103-55 การอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณ 
(Critical Reading and Listening) 

1/2555 
 

รหัส 55 (42 คน) 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 

 

4.7  การขออนุมัติเทียบรายวิชาต่างสถาบัน 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชาต่างสถาบันของนางสาว 

ณิชา  บัวจงกล  จํานวน 3 รายวิชา  และนางสาวสุรีย์ภรณ์  ชาภูบาล  จํานวน 3 รายวิชา รายละเอียดดังน้ี 
 

ช่ือ-สกุล รายวิชาตา่งสถาบนั รายวิชาท่ีขอเทียบ (ม.อุบลฯ) 
รายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน รายวิชา หน่วยกิต 

นางสาวณิชา  บัวจงกล 1) 01355112  
Foundation English II 

3(3-0-6) C 1) 1421 103 
Foundation English II 

3(3-0-6) 

 2) 01999033  Art of Living 3(3-0-6) B 2) 1446 101 Arts of 
Living 

3(3-0-6) 

 3) 01999141 Man and 
Society 

3(3-0-6) C+ 3) 1441 100 Man and 
Society 

3(3-0-6) 

นางสาวสุรีย์ภรณ์  ชาภูบาล 1) 30101102  
English for Communication II 

3(2-2-5) B+ 1) 1421 103 
Foundation English II 

3(3-0-6) 

 2) 30101103 
English for Academic 
Purpose 

3(2-2-5) C 2) 1421 208 Academic 
English 

3(3-0-6) 

 3) Human Society in the 
Greater Mekong Sub-region 

3(3-0-6) B 3) 1441 100 Man and 
Society 

3(3-0-6) 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติในรายวิชาภาษาอังกฤษ  ส่วนในรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ ให้หวัหน้า 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์  สอบถามอาจารย์ผู้สอนวิชาดังกล่าวเพ่ือยืนยันการเทียบโอนอีกคร้ัง 
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ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  แจ้งแผนงานโครงการก่อสร้างร้านกาแฟสด Balcony kiss 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าสํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้แจ้ง 

แผนงานโครงการก่อสร้างร้านกาแฟสด Balcony kiss ซึ่งจะมาต้ังบริเวณคณะศิลปศาสตร์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2559   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.2  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558   
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง แนว 
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558 ทั้งน้ี งานวิชาการได้ 
สําเนาแจ้งประธานหลักสูตรทกุหลักสูตรแล้ว    

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.3  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตลักษณ์และคุณลักษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตลักษณ์และ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังน้ี 

1. อัตลักษณ์นักศึกษา  ประกอบด้วย  สร้างสรรค์ สามัคคี  สํานึกดีต่อสังคม 
2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ประกอบด้วย  1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  2. ด้านความรู้       

3. ด้านทักษะทางปัญญา  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  และ 5. ด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง ตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.4  สรุปข้อมูลการดําเนินการบนัทึกข้อมูลในระบบ UBU TQF MAPPER ปีการศึกษา  2558    
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบสรุปข้อมูลการดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ UBU 

TQF MAPPER ปีการศึกษา  2558  ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม  2559  ดังน้ี 
                     1. การบันทึกข้อมูล มคอ.5/ Upload แบบรายงานผลการสอนในระบบฯ ภาคการศึกษา 1/2558  

จํานวนรายวิชาท่ีเปิด การดําเนินการ 
  แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ไม่แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 

รายวิชาในหลักสูตร TQF (มคอ.5-6)       
209 209 100 - - 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม (แบบรายงานการสอนฯ)       
49 48 97.96 1 2.94 

    
2. การบันทึกขอ้มูล มคอ.3-4/ Upload ประมวลรายวิชาในระบบฯ ภาคการศึกษา 2/2558 

จํานวนรายวิชาท่ีเปิด การดําเนินการ 
  แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ไม่แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 

รายวิชาในหลักสูตร 
TQF 

(มคอ.5-6)       

207 207 100 - - 
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รายวิชาในหลักสูตรเดิม (แบบรายงานการสอนฯ)       
32 32 100 - - 

    
3. ข้อขดัข้องในการใช้ระบบฯ 

ข้อขัดข้อง การดําเนินการแก้ไข 
1) ผู้อนุมัติรายวิชามองไม่เห็นรายวิชาท่ีจะต้อง
อนุมัติบางส่วน 

1) แก้ไข ID โครงสร้างรายวิชา มคอ.2 ในระบบฯ ให้ตรงกับ ID 
ของรายวิชาท่ีดึงมาจาก Reg. 
2) ระบุสังกัดสาขาวิชาของผู้อนุมัติในระบบฯ/ ขอสิทธ์ิเพ่ิมเติม 

2) ผู้รับผิดชอบรายวิชามองไม่เห็นรายวิชาท่ีต้อง
ดําเนินการบันทึกข้อมูล 

เพ่ิมชื่อผู้รับผิดชอบรายของรายวิชานั้นๆ ในระบบฯ หลังจากดึง
ข้อมูลจาก Reg. แล้ว 

3) ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ UBU TQF 
MAPPER ได้ 

ประสานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบระบบฯ พิจารณาประสานสํานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายดําเนินการแก้ไขข้อขัดข้อง 

       มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.5  การดําเนนิงานตามระเบียบการบริหารจัดการเงินปริญญาโท 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบการดําเนินงานตามระเบียบการบริหารจัดการเงิน 
ปริญญาโท  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้ขอให้ทุกคณะตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนระดับปริญญาโทว่าเป็นไปตาม
ระเบียบการเงินหรือไม่  คณะจึงต้องชะลอการเบิกจ่ายดังกล่าวไว้ (ใช้เวลาประมาณ  2 สัปดาห์)  เพ่ือดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง  หลังจากที่งานการเงินตรวจสอบประกาศการใช้เงินของคณะแล้ว  ได้รับทราบข้อมูลว่าประกาศ
ดังกล่าว ใช้ภายใต้ระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและถือเป็นกฎหมายลูกที่อธิการบดีเป็นผู้ลงนาม  จึงสามารถ
ใช้ได้  

อย่างไรก็ดี ขอเสนอให้มีการปรับปรุงประกาศดังกล่าว เน่ืองจากมีข้อความท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการใช้เงิน  
เช่น ในข้อที่ระบุว่า “ใช้เงินไม่น้อยกว่า...” แต่ไม่ได้จํากัดเพดานการใช้เงิน  เป็นต้น  
   มติที่ประชุม    รับทราบ และมอบข้อมูลใหผู้้บริหารชุดต่อไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้อง 
 

5.6  รายงานผลการศึกษา รายนายพฤกษ์  เถาถวิล    
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบรายงานผลการศึกษา รายนายพฤกษ์  เถาถวิล  ซึ่ง
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต้ังแต่วันที่ 1 มถิุนายน  2556  โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2558  ได้ลงทะเบียนรายวิชา 
Dissertation มีผลการเรียนระดับผ่าน มีหน่วยกิตสะสม 32 หน่วยกิต จากหน่วยกิตของรายวิชาทั้งสิ้น 48 หน่วยกิต
ขณะนี้อยู่ระหว่างสํารวจข้อมูลเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
-    

 

เลิกประชุมเวลา    11.00  น. 
 
 
 


