
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  3 / 2559 

วันศุกร์ที่  8  เมษายน  2559   เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา       กรรมการ 

3.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                กรรมการ 

4.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ     กรรมการ 

5.  นางสาวสุรัชดา  คนึงเพียร   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

7.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

8.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10.  นางลักษมี นวมถนอม คีมูระ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      ไปราชการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา     ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.  นางสาววริยาภรณ์ เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
3.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  นายนพพร ช่วงชิง      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและรักษาการในตําแหน่งหัวหน้า    
       สํานักงาน 
5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.  นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 
7.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 

 

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

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  2/2559 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
2 / 2559   
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ   
2 / 2559  

 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การพิจารณาให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกของคณะศิลปศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป 
ศาสตร์  ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2559  ได้เห็นชอบให้ผู้บริหารชุดใหม่ พิจารณาการมีผู้ตรวจสอบ 
การเงินของคณะ  น้ัน  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะจะมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกหรือไม่  โดยได้นําเสนอ 
ผู้มีคุณสมบัติ 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะแต่งต้ังนางสาวอรชุดา  ปรีชานาวารัฐ   เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี 
จากภายนอก  

 
 
 
 
 
 
 

3.2  การดําเนนิงานตามระเบียบการบริหารจัดการเงินปริญญาโท 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ประกาศการเบิกจ่ายค่าสอนระดับปริญญาโท
ของคณะระบุว่า “ใช้เงินไม่น้อยกว่า 600 บาท/ช่ัวโมง...” แต่ไม่ได้จํากัดเพดานการใช้เงิน  น้ัน  โดยคณะได้จ่ายค่า 
สอน จํานวน  800  บาท/ช่ัวโมง  ฉะน้ัน ควรพิจารณากําหนดเพดานเพ่ือไม่ให้กระทบกับระเบียบกระทรวงการคลัง   
แม้ว่าคณะจะใช้เงินรายได้คณะ   
   มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะพิจารณาปรับเกณฑ์ โดยให้
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และรองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ช่วยพิจารณาอีกคร้ัง 
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การขอกําหนดตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ รายนายเมธี แก่นสาร ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ รายนายเมธี แก่นสาร์   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

4.2  การขอขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ของนายอธิคม  เทียนทอง  และนางสาวธัญพร  บุตรแสน  รายละเอียดดังน้ี 
1. นายอธิคม เทียนทอง อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ลาศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต้ังแต่วันที่ 23 
กันยายน  2555  โดยได้รับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์ศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปี



 
 

3 

การศึกษา 2555  ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์  จึงขอขยายเวลาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่
วันที่ 24 มีนาคม  2559 ถึงวันที่ 23 กันยายน  2559   

1. นางสาวธัญพร  บุตรแสน  อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ลาศึกษา 
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Interdisciplinary Gender Studies  ณ  มหาวิทยาลัย Ochanomizu ประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน  2554  ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล
วิทยานิพนธ์  จึงขอขยายเวลาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา  6  เดือน  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน   
2559 

 มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.3  การขอส่งประมาณการรายรับเงินหลักสูตรร้อยละ 20  
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอส่งประมาณการรายรับเงิน 

หลักสูตรร้อยละ 20 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ วันที่ 31 มีนาคม  2559  และ
สรุปจํานวนกิจกรรมในรายวิชาที่ค้างเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม  2559  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
และงานการเงินนําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ดําเนินการดังน้ี 
1. ขอให้คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการกําหนดอัตรา 

ค่าธรรมเนียมของแต่ละหลักสูตร เช่น 
1.1 ทบทวนอัตราเหมาจ่าย 12,000 บาท ที่แต่ละหลักสูตรบริหารจัดการต่อภาคการศึกษา 
1.2 วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา ที่สัมพันธ์กับอัตราเหมาจ่ายรวมถึงปัจจัยแวดล้อมอ่ืน

ประกอบ 
1.3 วิเคราะห์กรณีคู่แข่งที่กําหนดอัตราเหมาจ่าย เช่น ภายในมหาวิทยาลัยหรือต่างสถาบัน 

2. มอบงานการเงินสรุปข้อมูลการใช้เงินหลักสูตร  20%  ให้เป็นปัจจุบัน และประสานงาน 

คอมพิวเตอร์เพ่ือนําลงเว็บไซต์คณะต่อไป 
3. พิจารณาจํานวนรับนักศึกษาแต่ละหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
4. ทบทวนการพิจารณากิจกรรม/โครงการ ในหลักสูตรว่าจะใช้งบประมาณเท่าใด  จึงจะนํามา 

พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (เดิมงบประมาณเกิน 50,000 บาท นําเข้าพิจารณา) 

4.4  การขออนุมัติเทียบรายวิชาต่างสถาบัน 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชาต่าง 

สถาบันกับรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์  ของนักศึกษาจํานวน 2 คน  ได้แก่  นางสาวณิชา  บัวจงกล  
นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ (สําหรับนักศึกษาวิทยาเขตมุกดาหาร)  จํานวน 2 รายวิชา  และนายธีรภัทร  
สินทรัพย์  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  จํานวน 1 รายวิชา  ทั้งน้ี  ผู้รับผิดชอบรายวิชา และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
พิจารณาเห็นชอบการเทียบรายวิชามาบางส่วนเน่ืองจาก เน้ือหารายวิชาเทียบเคยีงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
รายละเอียดดังน้ี 
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 รายวิชา หน่วยกิต ผลการเรียน รายวิชา หน่วยกิต 
คณะบริหารศาสตร์ (สําหรับนักศึกษาวิทยาเขตมุกดาหาร)     
นางสาวณชิา  บัวจงกล 
รหัสประจําตัว 
5824400050 

01999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) C+ 1441 100 มนุษย์กับ
สังคม 

3(3-0-6) 

01999033 ศิลปะการ
ดําเนินชีวิต 

3(3-0-6) B 1446 101 ศิลปะการ
ดําเนินชีวิต 

3(3-0-6) 

คณะนิติศาสตร์      
นายธีรภัทร  สินทรัพย์ 
รหัสประจําตัว 
5721404575 

000101 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

3(3-0-6) C+ 1421 102 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 

3(3-0-6) 

   

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 

4.5  การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่เป็นวิชาเลือกเสร ี
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่านายคําล่า  มุสิกา  อาจารย์ประจํา 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์  การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่เป็นวิชาเลือกเสรี  จํานวน 1 รายวิชา  ได้แก่ วิชาศิลปะการ 
แสดงอีสาน  เพ่ือให้นักศึกษาที่สนใจได้รับความรู้เก่ียวกับศิลปะการแสดงอีสาน ซึ่งตอบสนองต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะศิลปศาสตร์ โดยเน้ือหาไม่มีความซ้ําซ้อนกับรายวิชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ทั้งน้ี ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เปิดรายวิชา แต่ขอให้คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ นําไปหารือเพ่ือ 
พิจารณาว่ารายวิชาดังกล่าวจะสังกัดหลักสูตรใด เพ่ือกําหนดรหัสวิชาต่อไป 

 

4.6  การขออนุมัติเสนอชื่อนักศึกษามีสทิธิ์รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติเสนอช่ือนักศึกษามีสิทธ์ิ 

รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสือ่สาร ขออนุมติั 
ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษให้นักศึกษา จํานวน 1 ราย ได้แก่ นายเกียรติศักด์ิ  พิริยะวิวัฒน์วงศ์  รหสันักศึกษา 
5414400033 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.35 โดยนักศึกษาลาพักการศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยนง เลิม สังกัดมหาวิทยาลัยถาย เหงียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทําให้สําเร็จการศึกษาเกินเวลา
ของหลักสูตร 1 ภาคการศึกษา 

จากการตรวจสอบและหารือร่วมกับงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล มหาวิทยาลยั 
อุบลราชธานี  สรุปประเด็นได้ดังน้ี 

1. นักศึกษาเทียบโอน 6 หน่วยกิต ซึ่งไม่เกิน 1 ใน 4 ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร สามารถข 
ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็น 
กรณีพิเศษ พ.ศ. 2555 ข้อ 3.1 

2. นักศึกษามีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสามารถขอปริญ 
เกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  
พ.ศ. 2555 ข้อ 3.3.2 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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4.7  การแก้ไขประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การกําหนดโครงสร้างหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการแก้ไขประกาศคณะศิลปศาสตร์ เร่ือง  

การกําหนดโครงสร้างหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร ์ โดยเสนอให้ปรับลดจํานวนหน่วยกิต  ในข้อ 3.2  

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาโท  จาก  “กําหนดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 18 
หน่วยกิต”  เป็น  “กําหนดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ เพ่ือหา 

แนวทางและข้อสรุป ในการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร (กลุ่มวิชาโท)  
 

4.8  การพิจารณาจัดห้องสําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต   
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดห้องสําหรับนักศึกษาระดับ 

มหาบัณฑิต   ตามท่ีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์   ได้จัดกิจกรรมโฮมรูมนักศึกษา  
เมื่อวันศุกร์ที่  26  กุมภาพันธ์  2559  น้ัน  นักศึกษาได้แจ้งความประสงค์ให้คณะจัดหอ้งสําหรับนักศึกษาระดับ 
มหาบัณฑิต  เพ่ือการเตรียมทํารายงาน และค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย   เน่ืองจากพบว่าปัจจุบันคณะ 
ศิลปศาสตร์ไมม่ีห้องสําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต  และเพ่ือเป็นสิ่งสนับสนุนให้นักศึกษามีประสทิธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการเรียนและการสอน 
  ในการน้ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ดําเนินการปรับปรุงห้องILC 105  
อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    อนุมัติห้อง ILC 105 อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเป็นห้องสําหรับนักศึกษา 
ระดับมหาบัณฑิต และขอให้จัดทําระเบียบการขอให้ห้องดังกล่าวเพ่ือความชัดเจนต่อไป 

 
4.9 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงนิและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
รายได้ที่ได้จากศูนย์บริการวิชาการ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ที่ได้จาก
ศูนย์บริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้หาข้อมูลเพ่ิมเติมจากกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ และประสานกับกอง
กฎหมายเพ่ือให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของประกาศ 

4.10  การศึกษาดูงานสาํนกัเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     เสนอที่ประชุมพิจารณาการศึกษา
ดูงานสํานักเสริมศึกษาและบรกิารสังคม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินของศูนย์บริการ
วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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มติที่ประชุม    เห็นควรให้ศูนย์บริการวิชาการคณะ ไปทบทวนแผนเดิมว่ามีการกําหนดให้ไปศึกษาดู
งานหรือไม่ หากไม่มีขอให้ปรบัแผนและเสนอแผนมายังคณะต่อไป หากเกินงบประมาณที่ต้ังไว้จะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณางบประมาณอีกคร้ัง 

4.11  โครงการอบรมการเขียนแผน การดําเนนิงาน และการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการและงานทํานฯุ 
(องค์ประกอบ 3 และ 4)  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ
การจัดโครงการอบรมการเขียนแผน  การดําเนินงาน   และการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการและงานทํานุฯ 
(องค์ประกอบ 3 และ 4)  ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2559 หรือกรกฎาคม  2559   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและ
ดําเนินการเขียนโครงการ 

4.12  การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผูอ้ํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงาน 
ของผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซ่ึงกองการเจ้าหน้าที่ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการประจําคณะ 
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ในระยะ 4 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2559-2562)  โดยให้ส่งข้อมูลกลับภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 รายละเอียดงานบุคคลได้ส่งถึง
คณะกรรมการทุกท่านแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้งานบุคคลภายในวันที่ 22 เมษายน 
2559 

4.13  การขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาลาศึกษา  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยาย

ระยะเวลาลาศึกษา ของนายอธิคม  เทียนทอง  อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ซึ่งได้รับอนุมัติ
ให้ขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เป็นระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 23 กันยายน 
2559  น้ัน  ในการน้ี  จึงขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาลาศึกษา  
  มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.14  การพิจารณาแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร ์ปี พ.ศ 2558-2559 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ปี พ.ศ.  

2558-2559  โดยมีการทบทวนประเด็นการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา และ 

ขอปรับการนับงานวิจัยเป็นเรื่องๆ แทนการนับแบบร้อยละ  
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังน้ี 
1. ให้ปรับแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ มาตรการ และตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
2. หากปรับเรียบร้อยแล้วงานแผนจะแจ้งเวียนให้คณะกรรมการประจําคณะทราบอีกคร้ัง 
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ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของสาํนักงาน ก.พ.  

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. 
จํานวน  4  หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสือ่สาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
2. หลักสูตรวิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  
ซึ่งหลักสูตรผ่านการรับรอง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 
3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
4. หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์  หลกัสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2555  
 ซึ่งหลักสูตรผา่นการรับรอง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2558 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.2 แนวปฏิบติัตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2558 
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558   และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  

   รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  แจ้งที่ประชุมทราบแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ทั้งน้ี งานวิชาการได้สําเนาแจ้งประธานหลักสูตรและหัวหน้า
สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.3 แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตร  
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตร  ตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2559 ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้เสนอขอ
ปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวน 14 หลักสูตร โดยที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

5.4  ผลการพจิารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2559  
     รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรฯ  คร้ังที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม  2559 โดยคณะศิลปศาสตร์ขอ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  โดยที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรฯ  มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ   และส่งให้  รอง
ศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา  ตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

     มติที่ประชุม    รับทราบ  



 
 

8 

5.5  ผลการพจิารณาจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Ganesha University of Education 
ประเทศอินโดนีเซีย และ University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา    

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่ 
2/2559  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2559  ได้อนุมัติให้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Ganesha 
University of Education  ประเทศอินโดนีเซีย และ University of San Diego ประเทศสหรฐัอเมริกา เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมด้านวิชาการร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ ความร่วมมอืด้านการวิจัย เป็นต้น  
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.6 การลงทะเบียนเรียนควบ   
  รองคณบดีฝ่ายฝ่ายแผนและสารสนเทศ    แจ้งที่ประชุมทราบการลงทะเบียนเรียนควบ  ซึ่งหลักสูตร
การท่องเที่ยว ขออนุมัติให้นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1416 362 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยว ควบกับรายวิชา 1416 202 ภาษาญี่ปุ่น 4 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ทั้งน้ี เพ่ือให้นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามแผนการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 
  จากการตรวจสอบและผลการพิจารณาของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร แจ้งว่าไม่สามารถให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชาดังกล่าวได้  เน่ืองจากตรวจสอบพบว่านักศึกษาบางคนไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการศึกษา อีกทั้งหากอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนควบ คณะ/หลักสูตร จะต้องได้รับการอนุมัติและเห็นชอบ
จากสภากลั่นกรองหลักสูตรในการยกเลิกวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (prerequisite) 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.7 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์การลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของนางสาวอภินันท์ 
สงเคราะห์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่านางสาวอภินันท์ สงเคราะห์  ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
การลาหยุดราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว  เม่ือวันที่ 30 มีนาคม  2559 

  มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

5.8 รายงานสถานะทางการเงินคณะศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานสถานะทางการเงินคณะศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 15  

กุมภาพันธ์  2559  ซึ่งการเงินคณะได้นําเสนอประเด็น ดังน้ี    รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  ในการน้ี  งานการเงินได้เสนอว่าประเด็นการค้างค่าไฟฟ้าของคณะซึ่งมีจํานวน 1 ล้านบาท  ดังน้ัน 
จึงเสนอว่าคณะควรจ่ายค่าไฟฟ้ากลางปี  ซึ่งค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากอาคารเรียนรวม  หากลดค่าไฟฟ้าที่อาคาร
ดังกล่าวได้คณะจะประหยัดมาก  ดังน้ัน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  จึงเสนอว่าหากอาจารย์ที่มีคาบสอนที่อาคาร
เรียนรวมแต่ไม่มีการใช้ห้อง ควรจะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังงานวิชาการคณะ  เพ่ือให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ และมอบหมายงานการเงินคณะดําเนินการ ดังน้ี 

1. ติดตามทวงหน้ีลูกหน้ีคงค้างที่ครบกําหนดชําระ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559  ตามระบบ 

ของคณะ 
2. หารือไปยังมหาวิทยาลัยกรณีลูกหน้ีลาออกไปจากมหาวิทยาลัยแล้วจะดําเนินการอย่างไร 
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5.9  ผลการรับรองคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ว่าสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้รับรอง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  แล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  
2559 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.10  การดําเนินงานของงานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานของงานกิจการนักศึกษา คณะ 

ศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังน้ี 
1. โครงการงานกิจการนักศึกษาท่ีได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว้ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือน 

มีนาคม 2559 
 1.1 โครงการแข่งขันกีฬาภายในและการประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลดีเดอร์  

     1.2 โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา “วัยเรียน วัยใส รูท้ันอย่างเข้าใจไม่มีเสียง”
1.3 โครงการรักษ์บ้านศิลปศาสตร์ 

 1.4 โครงการค่ายศิลปศาสตร์อาสาพัฒนา 
1.5 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและจัดหางานก่อนสําเร็จการศึกษา 
1.6 โครงการจิตอาสาพัฒนาคณะ ภาคเรียนที่ 2 “คณะศลิปศาสตร์น่าอยู่” 
1.7 โครงการของชุมนุมภายใต้สังกัดคณะศิลปศาสตร ์
 1.7.1 โครงการ “ค่าย ECC Young Blood”   
 1.7.2 โครงการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese  Got  

Talent (ชุมนุมม่านมังกร) 
   1.7.3 โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น (ชุมนุมรักษ์ทอ้งถิ่น) 
   1.7.4 โครงการอบรมแกนนํา ชุมนุม Shutter Auto Graph 
   1.7.5 โครงการอาสารณรงค์เพ่ือสังคมผ่านภาพ ชุมนุม Shutter Auto Graph 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการที่จะดําเนนิการในเดือนเมษายน 2559 
       2.1 โครงการเลือกต้ังสโมสรนักศึกษาศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 
               2.2 โครงการแนะแนวการให้ความรู้การเตรียมความพร้อมในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปสําหรับงานราชการ 
             2.3 โครงการร่วมแรงแข็งขันสานสัมพันธ์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 3 ประจาํปีการศึกษา 2558 

3. ทุนการศึกษาที่ได้ดําเนนิการเสร็จสิน้แล้ว 
      3.1 ทุนสมาคมมหานครชิคาโกแห่งอิลลนิอยส์ สหรฐัอเมริกา ประจําปีการศึกษา 2559 
            3.2 ทุนสนับสนุนการศึกษา จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย คงเพียรธรรม 

4. ทุนการศึกษาที่จะดําเนินการในเดือนเมษายน  
      4.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณปี 2559  ครั้งที่  1  จํานวน 21 ทุน  
(10,000 บาท จํานวน 13 ทุน/ 15,000 บาท จํานวน 5 ทุน/ 20,000 บาท จํานวน 3 ทุน) 
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มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  การสอบสวนข้อเท็จจรงิกรณีมีกลุ่มบคุคลมาเจาะพืน้ปูน หน้าอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม   
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามีกลุม่บุคคลมาเจาะพ้ืนปูน หน้าอาคารสถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรม   เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2559   ซึ่งคณะจึงได้ต้ังคณะกรรมการเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่อง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว    และแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือให้พิจารณาในสว่นที่เก่ียวข้อง  ซึ่งจากการสอบถามไปยัง
มหาวิทยาลัย  ทราบว่าเบ้ืองต้นมหาวิทยาลัยจะมาปรับปรุงพ้ืนสนามให้คณะต่อไป 
   มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

6.2  การเก็บแฟ้มประเมินของอาจารย์ 
  หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามีอาจารย์ในสาขาสอบถามถึงการรับแฟ้ม
ประเมินเลื่อนเงินเดือนคืน  ซึง่เห็นว่าหากประเมินเลื่อนเงินเดือนเสร็จสิ้นแล้ว  ควรเก็บแฟ้มประเมินของอาจารย์ไว้
ก่อน  เพ่ือง่ายต่อการหาเอกสารต่าง ๆ ประกอบการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  โดยอาจคืน
หลังจากงานประกันคุณภาพฯ สําเนาเอกสารเสร็จเรียบร้อย 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เก็บแฟ้มประเมินไว้ก่อน   โดยเก็บไว้ที่ห้องรองคณบดีฝ่ายแผนและ 
สารสนเทศ 
 
 

เลิกประชุมเวลา    15.40  น. 
 
 
 
 
 


