
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพเิศษ  4 / 2559 

วันศุกร์ที่  29  เมษายน  2559   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  3  ชั้น  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา                กรรมการ 

4.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ     กรรมการ 

5.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 

6.  นางสาวสุรัชดา  คนึงเพียร   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

7.  นายคําล่า  มุสิกา    ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์    กรรมการ 

8.  นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค   ผู้แทนรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         กรรมการ 

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

11.  นางลักษมี นวมถนอม คีมูระ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.  นางสาววริยาภรณ์ เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
3.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  นายนพพร ช่วงชิง      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและรักษาการในตําแหน่งหัวหน้า    
       สํานักงาน 
5.  นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
6.  นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การปรับค่าสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะปรับระเบียบวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยจะเร่ิมใช้ในภาคการศึกษา 3/2558  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ ทั้งน้ี ขอให้คณะประสานการบังคับใช้ระเบียบวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนออกไป 
ก่อน  เน่ืองจากอาจมีการพิจารณาทบทวนการเปิดรายวิชาในภาคการศึกษา 3/2558  หากมีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการของคณะ นอกจากน้ี คณะจะสามารถพิจารณาทบทวนนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน
ของคณะให้สอดคล้องกับการปรับค่าสอนดังกล่าวด้วย 
                                                                                   

ระเบียบวาระที่ 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

   - 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

   - 
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์  ปี 2560 - 2564  ฉบับใหม่   

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564  ฉบับ 
ใหม่  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ทั้งน้ี  แผนดังกล่าวได้นําเสนอและผ่านการพิจารณาร่วมกันจากที่
ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที ่ 1  เมษายน  2559  เรียบรอ้ยแล้ว     ในส่วนของรายละเอียดแต่ละ 
ยุทธศาสตร์ที่ปรากฎในแผน เช่น มาตรการ ตัวช้ีวัด และรายละเอียดกิจกรรมอ่ืน ๆ  จะมีการแจ้งเวียนให้บุคลากร 
พิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  และให้ยืนยันข้อมูลกลับภายในวันที่  3  พฤษภาคม  2559   และคณะจะส่งเรื่อง 
ไปถึงกองแผนงาน  ภายในวันที่  5  พฤษภาคม 2559 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

4.2  การปรับงบประมาณกลาง ปี 2559   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับงบประมาณกลางปี 2559 โดยปรับจาก 

หมวดสาธารณูปโภค ดังน้ี 
  1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 เคร่ืองๆ ละ 19,000 บาท  =    57,000.00 บาท 
  2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

   2.1 เครื่องตัดต่อ VDO      =   157,261.00 บาท 
       2.2 ค่าปรับจอ LCD ที่โรงละคร     =   100,000.00 บาท 

     รวมเป็นจํานวนเงิน  =   314,261.00 บาท 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
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4.3  การขออนุมัติปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา ข้อ 2 การดําเนินการหลักสูตร หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรใน มคอ.2 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา 
การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 2 การดําเนินการหลักสูตร ดังน้ี 

ข้อมูล (เดิม) ข้อมูล (ปรับปรุง) 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน : 
วัน-เวลาราชการ ภาคต้น ประมาณเดือนมิถุนายน – 
ตุลาคม  ภาคปลายระหว่างเดือน พฤศจิกายน - 
มีนาคม 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :  

ภาคการศึกษาต้นจัดการเรียนการสอนในช่วงเดือนสิงหาคม 
– พฤศจิกายน ภาคการศึกษาปลายจัดการเรียนการสอน
ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ 
ต้ังแต่เวลา 09.00-16.00 น. 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมให้ปรบัแก้ข้อความท่ีหลักสูตรขออนุมัติ จากเดิม “...ในวันจันทร-์วันอาทิตย์ 
...”  เป็น “...ในวันจันทร์-วันศุกร์...” 

 

4.4  การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่เป็นวิชาเลือกเสรี   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่เป็นวิชาเลือกเสรี   
จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่ วิชา 1435 115 ศิลปะการแสดงอีสาน ซึ่งเป็นรายวิชาในสังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์ไม่สงักัด
หลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาที่สนใจได้รับความรู้เก่ียวกับศิลปะการแสดงอีสาน ซึ่งตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและคณะศิลปศาสตร์ โดยเน้ือหาไม่มีความซ้าํซ้อนกับรายวิชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งน้ี ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เรยีบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

4.5  การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินคา่สอนเกิน กรณีสอนใหน้ักศึกษานอกคณะ/หลักสูตร  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกิน กรณีสอนให้ 
นักศึกษานอกคณะ/หลักสูตร  ด้วยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ได้เปิดสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 ให้กับนักศึกษา 
สาขาการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ (ตามคําร้องขอของคณะบริหารศาสตร์) ในภาคการศึกษา 1/2558 ซึ่งส่งผลให้
ผู้สอนคือ นางสาววนัสนันทน์  สุกทน  มีภาระงานสอนเกิน 10 หน่วยกิต/สัปดาห์ จํานวน 2 หน่วยกิต  เบ้ืองต้น คณะ 
ได้ขออนุมัติขอเบิกจ่ายค่าสอนเกินกับคณะบริหารศาสตร์ เป็นเงินจํานวน 12,000 บาท (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) แต่
เน่ืองจาก ตามระเบียบการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจาก
การลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวให้กับคณะศิลปศาสตร์แล้ว เป็นเงินจํานวน 18,060 บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันหกสิบ
บาทถ้วน) (43 คน x 600 บาท x 70%) 

  ดังน้ัน คณะบริหารศาสตร์ จึงขอให้คณะฯ ทบทวนการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินตามจํานวนดังกล่าว 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เบิกค่าสอนจากคณะศิลปศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ  ทั้งน้ี  ขอให้งานวิชาการ 
พิจารณาแนวทางการเปิดรายวิชาแก่นักศึกษานอกคณะ  รวมถึงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนลักษณะน้ีในลําดับ
ต่อไป 
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4.6  การรับโอนย้ายบคุคลแทนตําแหน่งนางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการประกาศรับโอนย้ายบุคคลแทนตําแหน่ง 

นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์ ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์  ซึ่งอาจารย์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ทั้งน้ี  ที่ประชุมเสนอให้ระบุคุณสมบัติ / เง่ือนไขของผู้จะขอโอนย้ายให้เทียบเท่านางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

4.7  การพิจารณาภาระงานขั้นตํ่าของสายวิชาการ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับภาระงานขั้นตํ่าของสายวิชาการ ซึ่งผ่านการ 

พิจารณาร่วมกันของบุคลากรสายวิชาการเรียบร้อยแล้ว  ในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ  เมื่อวันที่  22  มีนาคม  
2559  ทั้งน้ี รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้แจง้ว่ากองการเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบความหมายคําว่า “หน่วยภาระงาน” ที่
ปรากฏในเอกสารแนบท้ายขอ้บังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ว่าด้วยการกําหนดภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2559  ให้นับเป็นหน่วยช่ัวโมง  ซึ่งคณะ 
ศิลปศาสตร์  จะใช้คําว่า “หน่วยภาระงาน”  ซึ่งหมายถึง  “หน่วยช่ัวโมง”  ในเอกสารแนบประกาศของคณะ 
ศิลปศาสตร์  เรื่อง  ภาระงานขั้นตํ่าของสายวิชาการ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

4.8  การพิจารณาแนวทางการใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ 
  ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อได้รับการ

จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล  ในการน้ี  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเสนอแนวทางการใช้งบประมาณ ดังน้ี 
  แนวทาง 1 ปรับทางเดินเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ 
  แนวทาง 2 การก้ันห้องเป็นห้องทํางานของอาจารย์ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางที่เสนอ 
ดังกล่าวประกอบการพิจารณา 
 

4.9  การพิจารณากิจกรรมในรายวิชา/ หลักสูตร ภาคการศึกษา 2/2558  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณากิจกรรมในรายวิชา/ หลักสูตร ภาคการศึกษา 

2/2558 
 

ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม วันจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร หมายเหตุ 

1 กิจกรรมดูงานพิธีการเข้าออก
ราชอาณาจักรไทย ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมืองมุกดาหาร (สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว 2) 

12  
พฤษภาคม  

2559 

7,140 
(งบประมาณ
จากนักศึกษา) 

นายตระการ  
ถนอมพันธ์ 

การ
ท่องเท่ียว 

- เสนอเข้าที่ประชุม
สาขามนุษยศาสตร์ 
คร้ังที่ 1/2559 วัน
ศุกร์ที่ 4 มกราคม 
2559 

2 กิจกรรมการประชุมวิชาการท่องเท่ียว
ระดับชาติคร้ังที่ 2 (รายวิชาการศึกษา
อิสระทางการท่องเท่ียว) 

30  
พฤษภาคม  

2559 
45,000 

นายสุวภัทร   
ศรีจองแสง 

การ
ท่องเท่ียว -   เสนอเข้าที่

ประชุมสาขา
มนุษยศาสตร์ 
คร้ังที่ 3/2559 
วันที่ 1 
เมษายน 
2559 

3 กิจกรรมการจัดทําคู่มือฝึกงาน 1 เมษายน 
2559 – 31 
พฤษภาคม 

2559 

15,000 
นางสาว 
เขมจิรา  

หนองเป็ด 

การ
ท่องเท่ียว 

4 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดการธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

30 เมษายน 
2559 

10,000 
นายสุวภัทร   

ศรีจอง 
การ

ท่องเท่ียว 
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ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม วันจัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 

5 กิจกรรม “เยือนแหล่งท่องเท่ียวทาง
ภูมิศาสตร์และการตลาดเพ่ือการ
ท่องเท่ียว” 

4-7 
พฤษภาคม 

2559 
10,000 

นางสาว
กันยรัชนิ์  
ศรีจันทร์ 

การ
ท่องเท่ียว 

6 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 18 -29 
กรกฎาคม 

2559 
20,000 

นางสาว 
เขมจิรา 

หนองเป็ด 

การ
ท่องเท่ียว 

7 กิจกรรมการฝึกทักษะการจัดการ
บริษัทนําเท่ียวจําลอง 

13-15 
พฤษภาคม 

2559 
 0 

นางสาว 
เขมจิรา 

หนองเป็ด 

การ
ท่องเท่ียว 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติโครงการลําดับที่ 1 และ 6 เน่ืองจากเป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะกําหนด 
ให้ส่งโครงการ  คือ  ส่งภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2559  และเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร  
 

4.10 การพิจารณาเกณฑ์การประเมินสายสนับสนุน รอบประเมิน 2/2559 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินสายสนับสนุน  รอบประเมิน  

2/2559 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ข้อความในบางเกณฑ์การประเมิน โดยจะแจ้งข้อมูลใหผู้้รับการ 

ประเมินทราบวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 และให้ผู้รับการประเมินแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559  
ต่อคณบดี จากน้ันคณบดีจะนัดพบผู้รับการประเมินทีละกลุ่มงาน และประกาศใช้เกณฑ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

   - 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การเปิดหลักสูตรที่เปน็ Double Major 

  ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรที่เป็น Double Major คือ มีวิชาเอก 2 
วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกของคณะศิลปศาสตร์ 1 วิชาเอก และนักศึกษาวิชาเอกอ่ืน ๆ นอกคณะอีก 1 วิชาเอก โดยเรียน
วิชาแกนร่วมกัน  

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการหารือกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะพิจารณา 
 
6.2  การจัดกิจกรรม LA UBU OPEN HOUSE 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัด
กิจกรรม LA UBU OPEN HOUSE ในวันเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยจัดงานตลาดนัดหลักสูตร คือ วันที่ 15 มถิุนายน 
2559 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ ทั้งน้ี จะเชิญผู้เก่ียวข้องประชุมเตรียมงานในลําดับต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

6.3  การปรับปรุงศนูย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC) 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน

แบบพ่ึงตนเอง  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559  มีข้อเสนอในการจัดทําแผนการปรับปรุงศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง 
(SAC)  ทั้งในสว่นของการจัดวางอุปกรณ์  มุมกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
6.4  การแจ้งความคบืหนา้ในการแจกแบบประเมินสิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าจากการประชุมร่วมกันของ
คณะทํางานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่  24  มีนาคม 2559   เห็นชอบให้แต่ละหลักสูตร 
แจกแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาและส่งแบบประเมินกลับ  มาทีง่านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 ทั้งน้ี หลักสูตรส่วนใหญ่ได้ส่งแบบประเมินกลับมาเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

6.5  การพิจารณาผู้รับผิดชอบและแนวทางในการลงข้อความในเฟสบุ๊คที่ใช้ชื่อของคณะศลิปศาสตร์  
  ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้รับผิดชอบและแนวทางในการลงข้อความในเฟสบุ๊คที่ใช้ช่ือของ 

คณะศิลปศาสตร์   เน่ืองจากข้อมูลที่มีอยู่ในเฟสบุ๊คมีความหลากหลายมาก   และบางสว่นเป็นข้อความที่ไม่ใช่เชิง
วิชาการ   จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   รับผิดชอบเก่ียวกับการ 
ลงข้อความในเฟสบุ๊คที่ใช้ช่ือของคณะ  โดยประชุมร่วมกับงานคอมพิวเตอร์ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา    13.00  น. 
 
 
  


