
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  4 / 2559 

วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  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.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ     กรรมการ 

6.  นางสาวสุรัชดา  คนึงเพียร   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

8.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

11.  นางลักษมี นวมถนอม คีมูระ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางสาววริยาภรณ์ เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  นายนพพร ช่วงชิง      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและรักษาการในตําแหน่งหัวหน้า    
       สํานักงาน 
4.  นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค   ประธานหลักสูตรการพัฒนาสังคม 
5.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  ประธานหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
7.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
8.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
9.  นางสาวลักษณา  ทองทศ     บรรณารักษ์   
 

 
 

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

 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   ตามท่ี 
นางสาวสุรัชดา  คนึงเพียร  ได้ย่ืนใบลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ต้ังแต่วันที่  1   
มิถุนายน  2559  น้ัน  ซึ่งคณะได้ดําเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาฯ  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2559   ผู้ได้รับการ 
สรรหา คือ นายราม  ประสานศักด์ิ 

               มติที่ประชุม    รับทราบ       
                                                        

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2559 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2559 
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  3/2559  
 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  3/2559 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
3 / 2559   
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ   
3 / 2559  

 
 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  4/2559 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
4 / 2559   
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ   
4 / 2559  

 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การพิจารณาให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกของคณะศิลปศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้แต่งต้ังนางสาวอรชุดา  ปรีชานาวารัฐ    
ตําแหน่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีโปร แอคเคาร์ต้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด   
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกของคณะศิลปศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  การดําเนนิงานตามระเบียบการบริหารจัดการเงินปริญญาโท 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะน้ียังไม่ได้ดําเนินการปรับเกณฑ์ประกาศการ 
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เบิกจ่ายค่าสอนระดับปริญญาโทในส่วนอัตราค่าสอน   เน่ืองจากจะนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือพิจารณาก่อนและจะนํามาเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์
ต่อไป 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.3  กรณีอาจารย์ไม่มีภาระงานสอนในระหว่างรอการโอนย้ายหรือลาออก 

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าหากคณะมีอาจารย์ที่จะขอโอนย้ายหรือ 

ลาออก  ในระหว่างที่รอผลการโอนย้ายหรือลาออก น้ัน คณะต้องพิจารณามอบหมายภาระงานสอนให้กับบุคคลน้ัน ๆ  

ด้วย ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิเสธการสอนในช่วงระหว่างรอได้ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

 
 

3.4  การขอส่งประมาณการรายรับเงินหลักสูตรร้อยละ 20  
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้แจ้งประมาณการรายรับเงินหลักสูตรร้อยละ 20 ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2559 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ วันที่ 31 มีนาคม  2559  น้ัน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  ดังน้ัน จึงขอแจ้งรายละเอียด  ดังน้ี 

1. ประธานได้สอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการทบทวนอัตราเหมาจ่าย 12,000  บาทต่อ 
ภาคการศึกษาแล้ว  ทราบว่าคณะยังไม่สามารถปรับอัตราเหมาจ่ายดังกล่าวได้ เน่ืองจากเป็นอัตราที่จะต้องใช้เป็น
ระยะเวลา 4 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2562 

2. การเงินคณะได้ดําเนินการสรุปข้อมูลการใช้เงินหลักสูตร  20%  ให้เป็นปัจจุบัน   และนําลง 
เว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบและมอบให้งานวิชาการทบทวนการพิจารณากิจกรรม/โครงการ ใน 
หลักสูตรว่าจะใช้งบประมาณเท่าใด  จึงจะนํามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (เดิมงบประมาณ 
เกิน 50,000 บาท นําเข้าพิจารณา) 

 

3.5 การแก้ไขประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การกําหนดโครงสร้างหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

ประธาน  เสนอที่ประชุมว่าตามที่ได้เสนอให้พิจารณาการแก้ไขประกาศคณะศิลปศาสตร์ เร่ือง  

การกําหนดโครงสร้างหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร ์ โดยเสนอให้ปรับลดจํานวนหน่วยกิต  ในข้อ 3.2  

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาโท  จาก  “กําหนดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 18 

หน่วยกิต”  เป็น  “กําหนดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต” เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป 

ศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน  2559  น้ัน เน่ืองจากที่ประชุมเห็นชอบให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ เพ่ือหาแนวทางและข้อสรุป ในการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร (กลุ่มวิชาโท) น้ัน  

ขอให้งานวิชาการดําเนินการและเสนอข้อมูลมายังคณะต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

3.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงนิและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
รายได้ที่ได้จากศูนย์บริการวิชาการ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะจะจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ที่ได้จากศูนย์บริการวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้ัน  คณะได้หาข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วทราบว่าไม่สามารถนําเงินเข้าศูนย์บริการวิชาการได้ 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานย่อยที่ไม่มีลักษณะที่ต้ังทางกายภาพหรือสภาพทางกฎหมาย ซึ่งหากจะจัดโครงการต่าง ๆ   
ต้องจัดภายใต้ช่ือคณะศิลปศาสตร์ โดยมีศนูย์เป็นหน่วยบริหารจัดการงานโครงการได้ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

3.7  การศึกษาดูงานสาํนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าให้ชะลอการไปศึกษาดูงานสํานักเสริมศึกษาและบรกิารสังคม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินของศูนย์บริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไว้ก่อน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

3.8  การกําหนดเวลาการปฏิบัติงานราชการของงานโสตทัศนปูกรณ์ คณะศิลปศาสตร์  
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้แจ้งงานโสตทัศนูปกรณ์ว่าให้มาปฏิบัติงาน
ราชการ  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  และขอความร่วมมือว่าหากมีผู้มาติดต่อประสานก่อนเวลา  08.30 น. 
ขอให้ความช่วยเหลือด้วย เน่ืองจากในภาคการศึกษา 2/2558  มีการเรยีนการสอนเร่ิมต้ังแต่เวลา 08.00 น. 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.9  การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์  ปี 2560 - 2564  ฉบับใหม่   

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานแผนคณะได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2564  ฉบับ 
ใหม่  และที่ประชุมได้เห็นชอบให้แจ้งเวียนให้บุคลากรพิจารณาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   และให้ยืนยันข้อมูลกลบั
อีกคร้ังน้ัน  ทําให้ได้ข้อมูลตัวช้ีวัดเพ่ิม  และคณะได้ส่งเรื่องไปถึงกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

3.10  การรับโอนย้ายบคุคลแทนตําแหน่งนางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์
  ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานบุคคลได้ดําเนินการประกาศรับโอนย้ายบุคคลแทนตําแหน่ง 

นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์ ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์  เรียบรอ้ยแล้ว 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

3.11  การเปดิหลักสูตรที่เป็น Double Major 
  ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้สอบถามข้อมูลจากกองบริการการศึกษาเกี่ยวกับการเปิด

หลักสูตรที่เป็น Double Major แล้วทราบว่ามีหลักเกณฑ์และแนวทางในการเปิดหลักสูตรอยู่แล้ว  ขัน้ตอนการ
ดําเนินงานปรากฎอยู่ในคู่มือมาตรฐานเกณฑ์หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการน้ี 
ที่ประชุมจึงได้เสนอให้จัดทําแบบสํารวจผู้ใช้บัณฑิตและกลุม่เป้าหมาย  

มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการจัดต้ังคณะทํางาน 
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3.12  การจัดกิจกรรม LA UBU OPEN HOUSE 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าคณะจะขอปรับการจัดกิจกรรม LA UBU OPEN 

HOUSE  จากวันที่ 15 มิถุนายน 2559  เป็นวันที่ 10 สิงหาคม  2559  ซึ่งจะเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาแล้ว น่าจะมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก  ทั้งน้ี  ทีป่ระชุมเสนอให้จัดกิจกรรมหลังวันที่ 12 สิงหาคม  2559 แทน โดยมอบ
ให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพิจารณาวันที่เหมาะสมอีกคร้ัง 

  ในการน้ี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดงาน โดยแนวคิดการ
จัดงาน คือ Liberal Art : House Of Timeless Wisdom  และมีการแสดง กิจกรรม  และการจัดซุ้มของหลักสูตร
ปริญญาตรีทั้ง 10 หลักสูตร 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.13  การสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีกลุม่บุคคลมาเจาะพื้นปูน หนา้อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม   
  นายจักรพันธ์  แสงทอง  ผูแ้ทนคณาจารย์ประจํา  สอบถามที่ประชุมถึงความคืบหน้ากรณีมีกลุ่ม
บุคคลมาเจาะพ้ืนปูน หน้าอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2559  ซึ่งผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ  ได้แจ้งว่าคณะได้สอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยและแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยจะมาปรับปรุงพ้ืนสนามให้คณะ 
   มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การขอขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  จํานวน 9 ราย   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
จํานวน  9 ราย  รายละเอียด  ดังน้ี 

1. นางสาวอรัญญา บุทธิจักร ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวัน 
ศุกร์)  มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

2. นางสาวกรรณิการ์ สุพิชญ์  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  
1  มิถุนายน  2559  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

3. นางนวทิวา  สีหานาม  ขออนุมติัขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด  6  เดือน  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 1  
มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

5. นางสาวสกุลพรรณ โพธิจักร   ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  
9 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ เถาถวิล  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

7. นายวิเชียร อันประเสริฐ  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1  
มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
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8. นายวศิน โกมุท ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 มิถุนายน  
2559  ถึงวันที ่15 ธันวาคม 2559 

9. นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  
7  มิถุนายน  2559  ถึงวันที ่6 ธันวาคม 2559 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

4.2  การขออนุมัติรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายเวลาลาศึกษา จํานวน  7 ราย   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยาย 

เวลาลาศึกษา จํานวน  7 ราย  เป็นระยะเวลา 6 เดือน ดังน้ี 
1. นางสาวธัญพร  บุตรแสน   
2. นางสาวกรรณิการ์ สุพิชญ์   
3. นางนวทิวา  สีหานาม   
4. นางสาวสกุลพรรณ โพธิจักร    
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ เถาถวิล   
6. นายวิเชียร อันประเสริฐ   
7. นายวศิน โกมุท 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 
 

4.3  (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ภาระงานข้ันตํ่าของผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ และ (ร่าง) ประกาศคณะศิลป
ศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2559  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เร่ือง ภาระงานขั้นต่ํา
ของผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการ  และ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสายสนับสนุนวิชาการ  สังกัดคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2559 รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และให้ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เร่ือง ภาระงานขั้นต่ําของผู้
ดํารงตําแหน่งวิชาการ ข้อ (2) เป็นดังน้ี  ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของภาระงานขั้นต่ําหรือ 
3.5 หน่วยภาระงาน (ช่ัวโมง) 

4.4  รายงานสถานะทางการเงินคณะศิลปศาสตร์  ไตรมาสท่ี 2   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานสถานะทางการเงินคณะศิลปศาสตร์  ไตรมาส
ที่ 2  โดยงานการเงินเป็นผู้นําเสนอรายงาน  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

สรุปโดยภาพรวมของคณะ 
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1. รายรับของคณะฯ ต้องติดตามทวงถามทางกองคลังให้จัดสรรมายังคณะอย่างสม่ําเสมอ   

2. มีการรายได้เพ่ิม เช่น โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก หรือมีการจัดอบรมด้านภาษา ฯลฯ 

3. ลดรายจ่าย เช่น การปิดไฟฟ้าหลังการเลิกใช้งานทุกคร้ัง (เน่ืองจากคณะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงถึง  

4 แสนบาท และปัจจุบันมีค่าไฟฟ้าค้างจ่าย จํานวน 2.2 ล้านบาท)      

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ 

4.5  การพิจารณารับรองการสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษา   ระดับบัณฑิตศึกษา 
ของนางสาวมะลิวัลย์  ไชยกาศ    นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ  ได้ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.6  การพิจารณาอนุมัติค่าสอนเกิน ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2558   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาอนุมัติค่าสอนเกิน    ประจําภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2558  ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอน 
ลงวันที่14 กุมภาพันธ์ 2556 กําหนดให้อาจารย์แต่ละคนในคณะมีภาระงานสอนปกติ 9-10 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา 
และอาจารย์สามารถเบิกจ่ายค่าสอนเกินได้ในกรณีที่สอนเกิน 10 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา ดังน้ัน งานวิชาการ จึงได้
สรุปภาระงานสอนเกิน ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 โดยได้ผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการคร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เรยีบร้อยแล้ว รายละเอียดดังน้ี 

สาขาวิชา จํานวนเงินที่เบิก (บาท) 
สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 314,520 
สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 221,680 

สาขาสังคมศาสตร์ - 
สาขามนุษยศาสตร์ 12,000 

รวม                   548,200 
 

ในการน้ี ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการขออนุมัติตัวบุคคลจากสาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีตะวันตก เพ่ือไปช่วยงานงานของมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อจํานวนอาจารย์ในสาขาและทําให้คณะ
ต้องเบิกค่าสอนเกินเป็นจํานวนมาก 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและขอให้คณะทําบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือขอกรอบอัตรากําลัง
ตําแหน่งอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกเพ่ิมขึ้น หรือขอให้มหาวิทยาลัยเยียวยาด้วยการพิจารณา
ลดค่าไฟของคณะที่ยังคงค้างลงบางส่วน 

4.7  ทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการรบัทุนเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้กับกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ และการ 
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สนับสนุนอ่ืนๆ ในระดับปริญญาตรี หลักสตูรละ 1 คน ประจําปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการรับทุนเพ่ือจัดสรร
ทุนการศึกษาให้กับกลุ่มผูม้ีความสามารถพิเศษ และการสนับสนุนอ่ืนๆ  ในระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 
2560 คณะศิลปศาสตร์  โดยจัดสรรให้หลักสูตรละ 1 คน ทั้งหมด 10 หลักสูตร รวมเป็น 10 คน  รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และเสนอแนะให้ระบุความสามารถพิเศษท่ีจะพิจารณาเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านกีฬา  ด้านดนตรี  หรือด้านวิชาการ 

4.8  โครงการอบรมผู้ประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาผู้แทนเข้าร่วมอบรมโครงการ 
อบรมผู้ประเมนิประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  ซึ่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
จะได้จัดให้มีการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558  ระหว่าง
วันที่ 20-22  มิถุนายน  2559 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ 1,500 บาท คณะจักเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
และงานประกันคุณภาพคณะได้แจ้งเวียนทุกหลักสูตรให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว หลักสูตรละ 1-2 
คน หรือมากกว่า  ซึ่งหลักสูตรที่ยังไม่ส่งผู้เขา้ร่วมอบรม มี 3 หลักสูตร ดังน้ี  หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร   
หลักสูตรนิเทศศาสตร์  และหลักสูตรภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา   จึงขอใหแ้จง้ช่ือผู้เข้าร่วมได้ที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ภายในวันที่  3 มิถุนายน  2559 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและเสนอช่ือผู้เข้ารับการอบรม  ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   เป็นตัวแทนหลกัสูตรภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา   
2. นายกฤษกร  ไสยกิจ                  เป็นตัวแทนหลกัสูตรนิเทศศาสตร์ 
3. หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสารยังไม่มีผู้เขา้รับการอบรม 

4.9  การพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณารา่งรายงานวิจัย   
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนการพิจารณาร่างรายงานวิจัย  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปะศาสตร์  เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิที่ทาํหน้าที่ 
พิจารณาร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่รบังบประมาณสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาบัณฑิตฯ คณะศิลปศาสตร์   
และทุนส่วนตัว จากเดิมค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1,000 บาท/เล่ม ขอปรับ 
เป็น ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตํ่ากว่า 100 หน้า ค่าตอบแทนเป็น 2,000 บาท ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
จํานวน 100-150 หน้า  ค่าตอบแทนเป็น 3,000 บาท  และร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  จํานวน 151  หน้าขึ้นไป  
ค่าตอบแทนเป็น 4,000 บาท 

 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.10  การขอขยายระยะเวลารบัทุนการศึกษาสาํหรบัอาจารยค์ณะศิลปศาสตรเ์พือ่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
พ.ศ. 2555  
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอขยายระยะเวลารับทุนการศกึษาสําหรับ
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ.2555 จํานวน 2 ราย  ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ เถาถวิล  ขอขยายระยะเวลารับทุน  เป็นระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่ 

วันที่ 1  มิถุนายน 2559  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2559 

2. นางสาวอรัญญา บุทธิจักร  ขอขยายระยะเวลารับทุน  เป็นระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 10   

มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

ทั้งน้ี การขยายระยะเวลารับทุน เป็นไปตามประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะ 

ศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555 ข้อ 8 การขยายระยะเวลารับทุน “ผู้ที่รับทุนครบ 3 ปี และ
สอบผ่านการป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว สามารถขออนุมัติขยายเวลาในการรับทุนต่อได้คราวละหน่ึงภาคการศึกษา 
แต่ไม่เกินสองภาคการศึกษา โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาขอรับทุนจะได้รับเฉพาะค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาละ
ไม่เกิน 70,000 บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) แต่ไม่ได้รับค่าหนังสือเหมาจ่าย  ในการขออนุมัติขยายเวลาการรับทุนน้ัน  ผู้
ขอรับทุนต้องแนบเอกสารประกอบ ดังน้ี 8.1 หนังสือรับรองการสอบผ่านการป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะที่เข้า
ศึกษา 8.2 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ระบุความก้าวหน้าในการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์ 8.3 
แผนการศึกษาของผู้ขอรับทุน ที่ระบุรายละเอียดการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์นับต้ังแต่วันที่ขออนุมัติขยายเวลาใน
การรับทุนจนถึงวันที่สําเร็จการศึกษา” 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.11  การขออนุมัติจ้างบคุคลท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อบรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลป
ศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์สงัคมศาสตร ์

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์สังคมศาสตร์ ด้วยหลักสูตรการพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติ 
จ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั  ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่  
30 กันยายน  2559  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเก่ียวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ อัตราเงินเดือน เดือนละ  24,500  บาท  ระยะเวลา  
12 เดือน  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่ 30  กันยายน  2560  โดยไม่รับเงินประจําตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ทั้งน้ี  ได้ผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตรและสาขาวิชาแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2559 แล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.12  การพิจารณางดหรือลดภาระงานสอน ของนายเมธี  แก่นสาร์  ในภาคการศกึษาท่ี 1/2559 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณางดหรือลดภาระงานสอน ของนายเมธี  แก่นสาร์  ใน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ด้วยอาจารย์ได้เสนอบันทึกแจ้งว่าได้เคยเสนอบันทึกข้อความแสดงความจํานงขอลาเพ่ิมพูน 
เพ่ือใช้เวลาทํางานวิจัย และเขียนรายงานการวิจัยที่ยังค้างอยู่ แต่คณะไม่มีโควตา จึงไม่สามารถลาได้ และด้วยข้อจํากัด
ด้านเวลาและปัญหาสุขภาพ เพ่ือให้มีเวลาสะสางงานที่คั่งค้างก่อนการเกษียณอายุ จึงของดภาระงานสอนในภาคเรียน
ที่ 1/2559 เป็นกรณีพิเศษหรืออย่างน้อยก็ขอรับจํานวนช่ัวโมงสอนเพียงเล็กน้อย 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นายเมธี  แก่นสาร์  สอนเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม  2559  จํานวน 9  
หน่วยกิต  หลังจากน้ันจะมอบภาระงานให้นางกชรัตน์  จันทร์งาม  เป็นผู้สอนแทน 
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4.13  ขออนุมัติจัดกิจกรรมในรายวิชา 1451 411 การฝกึงานภาคสนาม (Field Work)    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติจัดกิจกรรมในรายวิชา 1451 411 การ
ฝึกงานภาคสนาม (Field Work)   ในภาคฤดูร้อน 3/2558  ซึ่งเป็นกิจกรรมการนิเทศงานนักศึกษาที่ไปฝึกงานตาม
ข้อบังคับของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  งบประมาณทั้งสิ้น  30,300  บาท  

มติที่ประชุม    ไม่อนุมัติ เน่ืองจากเกินกําหนดเวลาการขออนุมัติโครงการและอยู่นอกแผน จึงเสนอ 
ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการไปนิเทศนักศึกษา โดยสามารถนิเทศผ่านทางโทรศัพท์แทนการเดินทางไปนิเทศได้ 
 

4.14  ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ตามท่ีคณะได้
จัดโครงการการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสายภาษาและวรรณคดีขึน้  เมื่อวันที่ 25 – 26  พฤษภาคม 2559  ณ 
ห้องประชุมดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ ซึง่ผลการดําเนินมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 53 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
(20 คน)  ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  คือ  คา่ตอบแทนอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารกลางวัน  และค่าตอบแทน
วิทยากรร่วม  เน่ืองจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลักได้ขอปรับกําหนดการ  โดยให้มีวิทยากรร่วมจากคณะศิลปศาสตร์  
และเล็งเห็นว่า รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ   เป็นผู้มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิชาการ  ดังน้ัน  จึงทําให้
งบประมาณในการดําเนินโครงการจํานวน  63,000 บาท  ไม่เพียงพอ  ซึง่งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงจํานวน 68,173.50 
บาท  ในการน้ี  จึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมในโครงการดังกล่าว   ทัง้น้ี   ในส่วนของแบบประเมินอยู่ระหว่างการ
ประเมนิผล 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เพ่ิมเติมงบประมาณ เป็นจํานวน  5,173.50 บาท 

4.15  การพิจารณารับรองเกรด  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองเกรด  ด้วยสาขามนุษยศาสตร์  ได้ส่งผล
การศึกษา วิชา 1451 300 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)  กลุ่ม 81  และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ได้
ส่งผลการศึกษา วิชา 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) กลุ่ม 81  ที่เปิดสอนให้กับนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (CP)  ประจําภาคการศึกษาที่  2/2558  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.16  การพิจารณาการเปลีย่นแปลงการลงทะเบียนเรียน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน  ด้วย
หลักสูตรการทอ่งเที่ยว ได้ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1421 100 
Foundation English for Liberal Arts Students) ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2558  ที่ลงทะเบียนเรียนผิดกลุ่มการ
เรียน เป็นผลให้โครงสร้างหน่วยกิตไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการตรวจสอบจบของนักศึกษา 
ดังน้ัน  เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตรงตามโครงสร้างหลักสูตร   หลกัสูตรการท่องเที่ยวจึงขอเปลี่ยนแปลงการ
ลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา จํานวน 7 ราย โดยขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน รายวิชารายวิชา 1421 100 
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Foundation English for Liberal Arts Students) ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2558 จากหลักสูตรใหม่ 1421 100-
55  6(3-6-9) เป็นหลักสูตรเกา่ 1421 100-48 6(5-2-11) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 

4.17  การพิจารณาการเปิดรายวิชาเอกในภาคฤดูร้อน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาเอกในภาคฤดูร้อน  ตามประกาศ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 ได้กําหนดนโยบาย 
การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน โดยให้เปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหลัก หากมีเหตุจําเป็นต้องเปิดสอน 
รายวิชาเอก วิชาโท หรือวิชาบังคับเลือก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตร/สาขาวิชาที่เก่ียวข้องและ 
คณะกรรมการบริหารประจําคณะ/คณบดี ตามลําดับ น้ัน  เน่ืองจากในภาคการศึกษาที่ 3/2558   หลักสูตรต่างๆ  
ได้แจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชารายวิชาเอก วิชาโท หรือวิชาบังคับเลือก  ดังน้ี 
 

ท่ี รหัสวิชา/ชื่อวิชา สําหรับนักศึกษา ผู้สอน หมายเหตุ 

1 1413 101 เวียดนาม 1 ทุกคณะ ทุกชั้นปี ผศ.วัชรี ศรีคํา   

2 1413 102 เวียดนาม 2 ทุกคณะ ทุกชั้นปี Ms.Truong Thi Hong Gai   

3 1413 493 ฝึกงาน เวียดนาม ปี 3 น.ส.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์   

4 1449 220 การตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว ท่องเที่ยว ปี 4 นายปริวรรต  สมนึก   

5 1449 362 ภูมิศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ปี 4 น.ส.พัชรี  ธานี   

6 1416 302 ภาษาญีปุ่น 6 Eng. ปี 5 Mr.Tatsunori  Homma   

7 1416 362 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ปี 4 นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์   

8 1421 322 การแปล 2 Eng. ปี 3, 4 นายสิทธิชัย  เทพสุระ   

9 
1421 331 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
(นศ. ดานัง) นศ. จาก ม.ดานัง นางจิราภรณ์  สมิธ   

10 1421 344 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ นศ. จาก ม.ดานัง นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   

11 1415 351 ไวยากรณ์จีน จีน ทุกชั้นปี รศ.เมชฌ  สอดส่องกฤษ   

12 1415 241 การแปลไทย-จีน จีน ทุกชั้นปี รศ.เมชฌ  สอดส่องกฤษ   

13 1412 101 ภาษาลาว 1 ทุกคณะ ทุกชั้นป ี นายบุญชู  ภูศรี   

14 1447 201 การเขียนรายงานข่าวเบื้องต้น นศ. นิเทศศาสตร์ นายธีระพล  อันมัย   

15 1416 201 ภาษาญี่ปุ่น เอกการโรงแรม นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์   

16 1413 311 การฟังและการพูดเวียดนาม3 เวียดนาม ปี 3 Ms.Truong Thi Hong Gai  

17 1449 493 การฝึกงาน2 ท่องเที่ยว ปี 4 น.ส.พัชรี  ธานี   

18 1451 410 การศึกษาอิสระ พัฒนาสังคม ปี 4 นางเนตรดาว  เถาถวิล   
 

มติที่ประชุม    อนุมัติเปิดรายวิชาเอกในภาคฤดูร้อน ลําดับที่ 1-15 และ 18 ทั้งน้ี ลําดับที่ 18 อนุมัติ
เปิดให้เฉพาะนางสาวนิรมล  คําภาพันธ์  เท่าน้ัน  เน่ืองจากเป็นการเยียวยาให้กับนักศึกษาที่ไม่สามารถคืนรายวิชาหลัง
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กําหนด ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ได้  สําหรับลําดับที่ 16-17 ไม่อนุมัติให้เปิดรายวิชา เน่ืองจากยังไม่ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 

 
4.18  การขออนุมัติปรับปรงุอาจารย์ประจําหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ด้วย หลักสูตรดังกล่าวขออนุมัติเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 ท่าน จากเดิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท  ธารีเธียร  เป็น นายบุญชู  ภูศรี 
เน่ืองจากจะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560  และอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ที่ปรับเปลี่ยนจะได้เรียนรู้การ
บริหารจัดการหลักสูตรในด้านต่างๆ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เมือ่วันที่ 1 เมษายน 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เรียบร้อยแลว้  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 

4.19  การขอปรับห้องทํางานบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มห้องทาํงานอาจารย์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับห้องทํางานบุคลากรสายสนับสนุน 

เพ่ือเพ่ิมห้องทํางานอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ที่ไปเรียนต่อและจะกลับมา มีประมาณ 20 คน  ดังน้ี   
คณะมีห้องว่างที่จะทําการจัดสรร จํานวน 6 ห้อง ได้แก่   
1. ห้องผลิตเอกสาร ขนาด  6 x 8 เมตร 
2. ห้องงานกิจการนักศึกษา+กองทุน (อาคาร ILC) ขนาด 5.5 x 8 เมตร   
3. ห้องงานแผน+วิจัย  จะทําเป็นห้องนักศึกษาปริญญาโท (ใช้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ห้องรับรอง  

ห้องประชุม ห้องงานวิจัย 

4. ห้องนักศึกษาปริญญาโทห้องงานวิจัย (อาคาร ILC)  จะทําเป็นห้องพักอาจารย์ ขนาด 7.9 x 8  

เมตร  สามารถรองรับอาจารย์ได้ 9 - 10 คน 

5. ก้ันพ้ืนที่หน้าห้องทํางานเดิมของอาจารย์ภัทรียา สามารถรองรับอาจารย์ได้ 2 – 3  คน 
6. ห้องติดแอร์ในโรงอาหาร สามารถทําเป็นห้องรับรองหรือห้องนักศึกษาปริญญาโทได้ ปัจจุบันทํา 

เป็นห้องประชุมซึ่งไม่มใีครไปใช้ 

การบริหารจัดการ 
1. ย้ายงานผลิตเอกสาร (นายกมล โสภาสิน และนายสมชาย  สิริวรรณ) ไปงานกิจการนักศึกษา+ 

กองทุน (อาคาร ILC)  

2. กลุ่มที่จะต้องย้ายไปอยู่ ห้องผลิตเอกสารเดิม จํานวน 9 คน 
- เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 2 คน (นายสิริชัย ภิบาลวงษ์ และนายจักราวุธ นิลาศน์) 
- งานอาคาร 1 คน (นายธีระยุทธ  ทองบ่อ) 
- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  2 คน (นายวิชชุภงค์ ลิมปิทีปราการ และนายฤทธิเดช วงษ์ปัญญา) 
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- งานแผน 1 คน (นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย) 
- งานวิจัย 1 คน (นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว) 
- งานกองทุน 1 คน (นางละอองดาว  เพชรแก้ว) 
- งานกิจการนักศึกษา 1 คน (นายวรวัช  สมภาวะ) 

3. พนักงานสัญญาจ้าง นายศักดา  หวังเก้ือกูล ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ อยู่ห้องช้ัน 3  ตามเดิม 
 
พื้นที่ ทั้งหมด 6 x 8 เมตร  ห้องผลิต 

สําหรบั 9 คน 
                2.5 M  
2 M 

   
   

 
 
 

งานอาคาร 
1. จ้างเหมาเพ่ือการป้องกันนํ้าฝนรั้วเข้าห้องพักอาจารย์ 405   ขออนุมัติทําหลังคาป้องกันนํ้าฝน  

บริเวณเหนือห้องทํางาน เพราะหากเจาะช่องระบายนํ้าเพ่ิมกลัวมีผลกระทบกับโครงสร้างของอาคาร และผนังอาคารก็ 

ยังได้รับนํ้าฝนโดยตรง  

2. จ้างเหมาเพ่ือทําหลังคาปิดบริเวณทางเดินเข้าคณะ เพราะในขณะน้ีเวลาที่มีฝนตกนํ้าจะซมึลอด 

รอยแตกของปูนและตกลงมาตามทางเดิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างเหล็กในปูน หากนานไปอาจจะทําให้พ้ืนปูน 

หล่นลงมาได้  อาจก่อให้เกิดความไม่สวยงาม 

3. จ้างเหมาเพ่ือเปลี่ยนหลอดไปในห้องโถงโรงละคร ให้เป็นแบบ LED ที่มคีวามสว่างมากกว่าเดิม  

เพ่ือเป็นพ้ืนที่จัดนิทรรศการ หรือใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม 

  4.  จ้างเหมาเพื่อทําตัวหนอนชะลอความเร็วรถ จํานวน 2 จุด คือ หน้าคณะและหน้าโรงอาหาร 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 
ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี 2/2558  

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาของนายวศิน  โกมุท  อาจารย์ 
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สาขาวิชาสังคมศาสตร์  ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2558   ซ่ึงลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนและรอสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเพ่ิมโอกาสการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส” 

     มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.2  แจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2559  
  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
กล่ันกรองหลักสูตรฯ  คร้ังที่  3/2559  เม่ือวันที่  14  พฤษภาคม  2559  มีมติเห็นชอบในหลักการในการปรับปรุง
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการส่ือสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ทั้งน้ี จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
   มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.3 ผลการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2559  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2559 ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แจ้งให้ทุก
คณะรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2558  
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะได้ส่งผลการดําเนินงานทั้งระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ รายงานต่อมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2559    
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.4 กําหนดวันตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2558  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่ากําหนดวันตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แจ้งให้ทุกคณะ
กําหนดช่วงวันตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 
2558  และคณะได้ประสานทุกหลักสูตรให้กําหนดวันตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ และทุกหลักสูตรได้แจ้งกําหนดวันตรวจประเมินมายังงานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ครบทั้ง 
15 หลักสูตรแล้ว  โดยจะทําการตรวจประเมินระดับหลักสูตร  ระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม  2559  และตรวจ
ประเมินระดับคณะ  วันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  การรายงานผลการดําเนินงานการจัดทําวารสารคณะศลิปศาสตร์   
  นางสาวลักษณา  ทองทศ  กองเลขานุการวารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 11 เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถนุายน 
2559)  แจ้งทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดทําวารสารว่าขณะน้ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเน้ือหา เมื่อตรวจสอบแล้วจะส่งไฟล์ให้รา้นถ่ายเอกสารเพ่ือจัดทํารูปเล่มต่อไป  คาดว่าจะดําเนินการเสร็จภายใน
สิ้นเดือนมิถุนายน  2559 
   มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

6.2  การดําเนนิโครงการระดับชาติ 
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  รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  แจง้ที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รว่มกับกลุ่มจัดการโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ  เรื่อง  “ไทยศึกษาในภูมิภาค
อีสาน”  โดยรองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซึ่งจะจัดในวันที่ 10  ตุลาคม  2559 
ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์  โดยขอให้คณะบรรจุโครงการไว้ในแผนของคณะ 
  มติที่ประชุม    รับทราบ และขอให้ส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
อีกคร้ัง 
 
 

6.3  การกําหนดวันประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร ์
  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าควรกําหนดวันประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ใหแ้น่นอนเช่นที่ผ่านมา เช่น ประชุมทุกศุกร์ที ่2 ของเดือน  เพ่ือให้
คณะกรรมการสามารถวางแผนหรือบริหารจัดการงานต่าง ๆ ได้เหมาะสมและชัดเจน 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบและจะพิจารณาวันที่เหมาะสมเพ่ือแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา    15.15  น. 
 
 
 
 
 


