
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพเิศษ  2 / 2559 

วันพุธที่  24  กุมภาพันธ์  2559   เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา                กรรมการ 

4.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

5.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

6.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

7.  นางลักษมี นวมถนอม คีมูระ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    ติดราชการ 

2.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   ติดราชการ 

3.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา     ติดราชการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา     ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางสาววริยาภรณ์ เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2.  นายนพพร ช่วงชิง      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและรักษาการในตําแหน่งหัวหน้า    
       สํานักงาน 
3.  นางสาวพัชรี  ธานี      อาจารย์ประจําหลักสูตรการท่องเที่ยว   
4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การถวายเงินเพื่อเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย 

   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 

การศึกษา 2557  ในวันที ่ 21  มีนาคม  2559  น้ัน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จ 
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พระราชทานปริญญาบัตร  หากผู้ใดประสงค์จะทูลเกล้าถวายเงินต้ังแต่  20,000 บาท  ขึ้นไป  จะได้เข้าเฝ้าพร้อม 

รับเข็ม และได้ถ่ายภาพ  ในการน้ี  จึงขอแจง้ให้ทุกท่านทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมทูลเกล้าถวายเงิน 

ดังกล่าว 

    มติที่ประชุม    รับทราบ 
                                                                                   

ระเบียบวาระที่ 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

   - 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

   - 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว และหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ตามท่ี คณะกรรมการประจํา 

คณะศิลปศาสตร์  ในคราวประชุมวาระพิเศษ 1/2559  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559  มีมติเห็นชอบการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559  ซึ่งรับนักศึกษาต้ังแต่ภาคการ 

ศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548   และกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ใน 

คราวประชุมครั้งที่  2/2559  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2559  มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขข้อมูลหลักสูตร  ในการน้ี  จึง 

เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวฉบับแก้ไข รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

โดยนางสาวพัชรี  ธานี  อาจารย์ประจําหลักสูตรการท่องเที่ยว  ได้นําเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุม   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และให้เสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

4.2  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน     

                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน  

จํานวน 3 ราย  ดังน้ี คณะบรหิารศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ขอความอนุเคราะห์เทียบรายวิชาต่างสถาบัน กับ 

รายวิชาของคณะศิลปศาสตร์  สําหรับนักศกึษาในสังกัด  ทั้งน้ี ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

พิจารณาเห็นชอบการเทียบรายวิชามาบางส่วนเน่ืองจาก เน้ือหารายวิชาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4   

รายละเอียดดังน้ี 
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ช่ือ-สกุล รายวิชาตา่งสถาบนั รายวิชาท่ีขอเทียบ (ม.อุบลฯ) 

รายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน รายวิชา หน่วยกิต 

คณะบริหารศาสตร์ (สําหรับนักศึกษาวิทยาเขตมุกดาหาร)     

นางสาวณิชา  บัวจงกล 

รหัสประจําตัว 5824400050 

01175143 Social Dance 1(0-2-1) A 1439 101 Sports for 
Health 

1(0-2-1) 

นางสาวสุรีย์ภรณ์  ชาภูบาล 

รหัสประจําตัว 5824400210 

30104123 Physical Education 1(0-2-3) B 1439 100 Exercise 
for Health 

1(0-2-1) 

คณะนิติศาสตร์      

นายธีรภัทร  สินทรัพย์ 

รหัสประจําตัว 5721404575 

000168 การคิดเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปญัหา 

3(3-0-6) A 1431 110 มนุษย์กับ
การใช้เหตผุล 

3(3-0-6) 

 
 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ   
 

4.3  การพิจารณารายชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2557    
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณารายช่ือบุคลากรเป็นคณะกรรมการพิธี 

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2557  และหารือเก่ียวกับความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ว่ายังคงแนวปฏิบัติเดิมหรือไม่ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้รองคณบดีที่เก่ียวข้อง  ได้แก่  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่าย 
วิชาการ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  หารือร่วมกันเพ่ือเตรียมงานพิธี 
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2557    

 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

   - 
 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  หารือเก่ียวกับบรรณาธิการผู้รับผิดชอบวารสารศิลปศาสตร์ เล่ม 1/2559 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   หารือเก่ียวกับบรรณาธิการผู้รับผิดชอบวารสารศิลปศาสตร์  
เล่ม 1/2559  จากเดิม  คือ  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   มาเป็นนายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   เน่ืองจากนายสุรสม   
กฤษณะจูฑะ  ได้แจ้งว่าตนได้ดําเนินการจัดทําวารสารดังกล่าวไปบางส่วนแล้ว  และจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จทัน 
ระยะเวลา คือ ปลายเดือนมิถุนายน  2559  ส่วนวารสารศิลปศาสตร์ เล่ม 2/2558  ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จน้ัน  นายสุรสม  
กฤษณะจูฑะ  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จเช่นกัน  ในการน้ี จึงขอหารือเรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  กํากับติดตามการจัดทําวารสารคณะ 
ศิลปศาสตร์ เล่ม 2/2558  ให้แล้วเสร็จก่อน  ส่วนวารสารศิลปศาสตร์ เล่ม  1/2559  มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
และพัฒนา  เป็นบรรณาธิการร่วม  และจัดต้ังทีมงานเพ่ือทํางานร่วมกับนายสุรสม  กฤษณะจูฑะ ต่อไป 
 

   
เลิกประชุมเวลา    10.40  น. 


