
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  5 / 2559 

เม่ือวันจันทรท์ี่  11  กรกฎาคม  2559    
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.  นายราม  ประสานศักด์ิ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

8.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

9.  ว่าที่ ร.ต.เชาวนันท์  ทะนอก   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์    กรรมการ 

10.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี นวมถนอม คีมูระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา        ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางสาววริยาภรณ์ เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  นางนวลละออง  อุทามนตรี   นักวิชาการศึกษา 
4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม  ฝึกอบรม  ดูงาน  และปฏิบัติการวิจัย  ภายใน 

ประเทศ พ.ศ. 2559  
ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม  ฝึกอบรม   
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ดูงาน  และปฏิบัติการวิจัย  ภายในประเทศ  พ.ศ. 2559   ซึ่งงานบุคคลได้สําเนาแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาและ 
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว 

               มติที่ประชุม    รับทราบ       
                                                        

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2559 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2559 
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  4/2559  
 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  5/2559 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
5 / 2559   
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ   
5 / 2559  

 
 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  5/2559 (ลับ) 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
5 / 2559 (ลับ)   
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ   
5 / 2559 (ลับ) 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  ขออนุมัติจัดกิจกรรมในรายวิชา 1451 411 การฝึกงานภาคสนาม (Field Work)    

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลป 

ศาสตร์  ครั้งที ่4/2559  มีมติไม่อนุมัติกิจกรรมในรายวิชา  1451 411  การฝึกงานภาคสนาม  (Field Work)    

เน่ืองจากเกินกําหนดเวลาการขออนุมัติโครงการและอยู่นอกแผน น้ัน  คณะได้ดําเนินการตรวจสอบอีกคร้ังแล้ว  พบว่า 

กิจกรรมดังกลา่วเป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผน ซึ่งปรากฏในคู่มือหลักสูตรพัฒนาสังคม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552  และไม่ได้ 

อยู่นอกกรอบเวลาการอนุมัติโครงการ   เน่ืองจากประกาศของคณะไม่มกีารกําหนดกรอบเวลาสําหรับการขออนุมัติ 

โครงการ   ในภาคการศึกษาฤดูร้อน  ดังน้ัน  จึงได้อนุมัติกิจกรรมดังกลา่ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 - เสนอเปน็วาระลบั – 
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4.2  การขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เรือ่ง “ไทยศึกษาในภูมิภาคอีสาน”  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ  

เรื่อง  “ไทยศึกษาในภูมิภาคอีสาน”  ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ร่วมกับกลุ่มจัดการ 

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ไทยศึกษาในภูมิภาคอีสาน” ในวันที่  10  ตุลาคม  2559  ณ โรงละคร 

คณะศิลปศาสตร์  โดยขอให้คณะพิจารณาบรรจุโครงการเข้าไว้ในแผนการดําเนินงานของคณะ  

มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดโครงการโดยให้บรรจุเข้าแผนคณะ และให้ยกเว้นค่าเช่าโรงละครใน 

วันจัดโครงการ 

 
4.3  การขอขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) รายนายเชาวนันท์  ทะนอก  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ 

บางส่วน (ทุกวันศุกร์)  รายนายเชาวนันท์  ทะนอก   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  

ตําแหน่งอาจารย์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  (ทุกวันศุกร์)  เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญา 

เอก  สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา  แขนงวิชาการบริหารพลศึกษาและการกีฬา  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยได้รับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะ 

ศิลปศาสตร์ บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้ผ่านการเรียนครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 55 หน่วยกิต และได้สอบผ่าน 

ภาษาต่างประเทศ   และผ่านการสอบประมวลความรู้   (Comprehensive Examination)    เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

อยู่ระหว่างกระบวนการค้นคว้าและหาข้อมูลเพ่ือเตรียมสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์   ในการน้ี   จึงขออนุมัติขยายเวลา 

ศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  (ทุกวันศุกร์)    มีกําหนด   6  เดือน  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  10  มิถุนายน  2559  

ถึงวันที่  9  ธันวาคม  2559 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

4.4  การประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ    ซ่ึงอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลา 

ศึกษาต่อ รายนางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทวิชาการ ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ รายนางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล  พนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 

ระดับปริญาเอก  เป็นระยะเวลา 3 ปี  ต้ังแต่วันที่  7  มถิุนายน 2555  ถงึวันที่ 6 มิถุนายน 2558  ในหลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  บัดน้ี นางสาว 
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นิโลบล  นาคพลังกูล  ได้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์   และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล  

จึงขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

4.5  การขอเทียบโอนรายวิชา/เทียบรายวิชา 

นางนวลละออง  อุทามนตรี  นักวิชาการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชา/
เทียบรายวิชา  จํานวน 2 คน  ดังน้ี 

1. นางสาวพชร  กิติพิเชฐสรรค์ รหัสประจาํตัว 5614405146 นักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา โดยเป็นรายวิชาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ วิชา 30601310  

เศรษฐศาสตรท์ั่วไป กับรายวิชา 1708 100 เศรษฐศาสตรท์ั่วไป ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็น 

วิชาเลือกเสรี ทั้งน้ี คณะบริหารศาสตร์เห็นชอบการเทียบรายวิชาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เน่ืองจาก มีเน้ือหาเทียบเคียงกัน 

ได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 โดยให้ได้รับสัญลักษณ์ T (รับโอน-Transferred) และผลการเรียนเป็น C+  

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารขออนุมัติเทียบรายวิชาสําหรับ 

นางสาวธันยชนก  เบ้าทอง รหัสประจําตัว 5414401647 เน่ืองจากเน้ือหารายวิชาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร จํานวน 2 รายวิชา รายละเอียดดังน้ี 

รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน รายวิชาท่ีขอเทียบ 
1416 331 ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
(Japanese Linguistics for Communication)    
Pre. :  1416 206 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 2 หรือ  
         1416 202 ภาษาญี่ปุ่น 4 
Co. :  ไม่มี 

แนวคิดทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น การศึกษา
ระบบเสียง ระบบคําและระบบประโยค คําและความหมาย 
วัจนปฏิบัติทางภาษา ภาษาศาสตร์เชิงสังคมและภาษาศาสตร์
เชิงจิตวิทยา 

1416 331 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6) 
(Japanese Linguistics)    
Pre. :  1416 202 ภาษาญี่ปุ่น 4 
Co. :  ไม่มี 

แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุน่ 
ศึกษาด้านเสียง และระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น การสร้างคํา 
ความหมายและประโยคในภาษาญ่ีปุ่น 

 

1416 463 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ  
(Teaching Japanese as a Foreign Language) 3(2-2-
5) 
Pre. :  1416 206 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 2 หรือ  
         1416 202 ภาษาญี่ปุ่น 4 
Co. :  ไม่มี 

หลักและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ 
การสอนออกเสียง คําศัพท์ โครงสร้างรูปประโยคและสํานวน
ต่างๆ จําลองการเรียนการสอนและอภิปรายวิเคราะห์ปัญหา
ด้านการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นของผู้เรียนชาวไทย การ
ฝึกสอนนอกสถานท่ี 

1416 463 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Teaching Japanese as a Foreign Language) 3(3-
0-6) 
Pre. : 1416 302 ภาษาญี่ปุ่น 6 
Co. :  ไม่มี 

หลักและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นด้านการ
สอนออกเสียง คําศัพท์ โครงสร้างรูปประโยคและสํานวน
ต่างๆ จําลองการเรียนการสอนและอภิปรายวิเคราะห์
ปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นท่ีพบ 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.6  การขอปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   
นางนวลละออง  อุทามนตรี  นักวิชาการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับปรุงอาจารย์ 

ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  เน่ืองจาก นายทรงภพ  ขุนมธุรส อาจารย์ประจํา 

หลักสูตรฯ ขอลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559  หลักสูตรจึงขออนุมัติเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้ ผศ.ชมพูนุท  ธารีเธียร อยู่คงเดิม และให้ นายบุญชู  ภูศรี แทน นายทรงภพ  

ขุนมธุรส  ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559  เป็นต้นไป  ทั้งน้ี  ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วาระแจ้งเวียน/2559  เมื่อวันที่  22  มิถุนายน 

2559  เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังน้ี  

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (ปรับปรุง) หมายเหตุ 
1. ผศ.ชมพูนุท  ธารีเธียร 1. ผศ.ชมพูนุท  ธารีเธียร คงเดิม 
2. นายทรงภพ  ขุนมธุรส 2. นายบุญชู  ภูศรี เปลี่ยนแปลง 
3. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ 3. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้ คงเดิม 
4. ผศ.ชญานนท์  แสงศรีจันทร์ 4. ผศ.ชญานนท์  แสงศรีจันทร์ คงเดิม 
5. นางสาวศุภมน  อาภานันท์ 5. นางสาวศุภมน  อาภานันท์ คงเดิม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.7  การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน  ภาคการศึกษา  1/2559   

นางนวลละออง  อุทามนตรี  นักวิชาการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์
พิเศษ/ผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษา 1/2559  ซึ่งหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  และหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  ขออนุมัติจ้างอาจารย์
พิเศษ/ผู้ช่วยสอน  รายละเอียดดังน้ี  

จํานวนอาจารย์พเิศษ/ผู้ช่วยสอน ภาระงาน อัตราค่าตอบแทนต่อช่ัวโมง รวมเป็นจํานวนเงนิ 
หลักสูตรภาษาจนีและการสื่อสาร 
อาจารย์พิเศษ 1 อัตรา (ป.โท) 
-นางสาวนวพร  เจริญสัตยธรรม 

15 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์/ 
225 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

400 90,000.00 

หลักสูตรภาษาญีปุ่่นและการสื่อสาร 
อาจารย์พิเศษ 1 อัตรา (ป.โท) 
-นางสาวปูรณธั วงักานนท์ 

90 หน่วยช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา 400 36,000.00 

ผู้ช่วยสอน 2 อัตรา (ป.ตรี) 
-นางสาวณิชากร ยศวิไล 

150 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 400 60,000.00 

-นางสาวชนิดา โกมลเมธชัย 135 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 400 54,000.00 
หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสือ่สาร 
อาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน 1 อัตรา 9.5 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ 

142.5 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
400 57,000.00 

หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร    
อาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน 3 อัตรา ต่อคน 

12 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ 
400 216,000.00 
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180 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
รวม 3 คน 
36 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ 
540 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   
อาจารย์พิเศษ(ชาวต่างประเทศ) 
1 อัตรา 

9 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
135 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

400 54,000.00 

  รวมเป็นจํานวนเงนิ 567,000.00 
  (-ห้าแสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

มติที่ประชุม    อนุมัติในหลักการ  โดยให้หลักสูตรดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องต่อไป 

4.8 การขออนุมัติเบิกจ่ายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษา 3/2559 รายนายพุทธราช  มาสงค ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเบิกจ่ายทุนการศึกษาระดับปริญญา 

เอก ภาคการศึกษา 3/2559 รายนายพุทธราช  มาสงค์  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ตําแหน่ง  

อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ได้รับอนุมัติให้ลาศกึษาต่อระดับปริญญาเอก เป็นระยะเวลา 3 ปี  

ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกรคม 2562     โดยได้รับอนุมัติให้รับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะ 

ศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2558 และเริ่มเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร  

(หลักสูตรนานาชาติ) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2/2558  ต่อมา นายพุทธราช  มาสงค์ ขอ 

เบิกค่าลงทะเบียนการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามกําหนดของหลักสูตร นักศกึษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชา Critical Issues 

in Teaching English (PLA 7003) ในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558  เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท   ซึ่งตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ.  

2555 ข้อ 6.1 กําหนดว่า ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงต่อคนต่อภาคการศึกาษา  ภาคการศึกษาละไม่เกิน 70,000  

บาท รวม 6 ภาคการศึกษา  เป็นเงิน  420,000  บาท  กล่าวคือ ปีการศึกษาละ 140,000  รวม  2  ภาคการศึกษา  

ทั้งน้ี   คณะศลิปศาสตร์ได้เคยหารือกับสํานักงานกฎหมายและนิติการ   ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน 

ทุนการศึกษา กรณีสถาบันศกึษาที่แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 3 ภาคการศกึษา และสํานักงานกฎหมายและนิติการ ได้ 

ตอบข้อหารือว่า “คณะศิลปศาสตร์ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนให้กับบุคคลดังกล่าวได้   ไม่ว่าจะมีการแบ่ง 

ออกเป็น 2 หรอื 3 ภาคการศกึษาก็ตาม  แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินวงเงินที่จ่ายจริงและไม่เกิน 420,000 บาท  (สี่แสนสอง 

หมื่นบาทถ้วน)  รวม 6 ภาคการศึกษา  ตามขอ้  6.1  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  ทุนการศึกษา 

สําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555”    จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่านาย   

พุทธราช  มาสงค์   สามารถเบิกค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา  2558  เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท   ได้ 

หรือไม่ 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 

4.9  การพิจารณาผู้แทนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนษุยศาสตร์ และกลุ่มสังคมศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย 
                ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอช่ือผู้แทนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษยศาสตร์ และกลุ่ม 
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สังคมศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งเดิมมีนายจักรพันธ์  แสงทอง  และนางธิราพร  ศรีบุญยงค์  เป็นตัวแทนของคณะ 

                     มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ทาบทาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี  ชัยวณิชยา    นางสาวเหมวรรณ   

เหมะนัค  และนางสาวปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  เป็นผู้แทน  โดยขอให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ทาบทามต่อไป 
 

4.10  การพิจารณาปรับปรงุหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 กลุ่มวิชาเลือก   

นางนวลละออง  อุทามนตรี   นักวิชาการศึกษา   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการพิจารณาปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2559   กลุ่มวิชาเลือก   (กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์)   ตามมติ 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ 4/2559  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2559   เห็นชอบการเปิดรายวิชา 

ใหม่เป็นวิชาเลือกเสรี  จํานวน  1  รายวิชา  ได้แก่  วิชา 1435 115   ศลิปะการแสดงอีสาน  น้ัน  งานวิชาการได้ 

ดําเนินการเสนอเรื่องขอเปิดรายวิชาใหม่ต่อมหาวิทยาลัยซึง่ผ่านสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เพ่ือเสนอเรื่อง 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน 2559  

โดยที่ประชุมฯ   เห็นชอบให้บรรจุเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2559  กลุ่มวิชาเลือก  (กลุ่ม 

มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร)์  ทั้งน้ี  ให้นํากลับมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา  และขออนุมัติ 

ปรับปรุงไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 

พิจารณาในลําดับต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และขอให้งานวิชาการทําหนังสือถึงหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือให้ตรวจสอบการ 

ลงทะเบียนของนักศึกษา  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการให้ลงทะเบียนวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
 

4.11  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน 
   นางนวลละออง  อุทามนตรี  นักวิชาการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการ

ลงทะเบียนเรียน    ด้วยหลักสูตรการท่องเที่ยวและหลักสตูรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร    ขอเปลี่ยนแปลงการ
ลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา  ดังน้ี 

  หลักสูตรการท่องเท่ียว 
เดิม เปลี่ยนเป็น ภาค สําหรับ 

1421 321-55 Translation I 1421 321-0 Translation I 2/2558 
 

นางสาวณัฐฐา  แสนทวีสุข 
 

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
เดิม เปลี่ยนเป็น ภาค สําหรับ 

1416351 Japanese Culture  
3(2-2-6) 

1416351 Japanese Culture  
3(3-0-6) 

1/2555 
 

5314400937 นางสาวณัฐฐพร  ศรีบัวบาล   
5314402542 นายพรเทพ  ศรีสวัสด์ิ 

 
เดิม เปลี่ยนเป็น ภาค สําหรับ 

1416312 Japanese 
Conversation 

3(2-2-5) 

1416112 Japanese 
Conversation 

3(2-2-5) 

1/2555 5314400937 นางสาวณัฐฐพร  ศรีบัวบาล   
5314402542 นายพรเทพ  ศรีสวัสด์ิ 
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  มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.12  การพิจารณาค่าสอน ภาคการศึกษาที่  3/2558  

นางนวลละออง  อุทามนตรี  นักวิชาการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าสอน  ภาคการศึกษาที่ 
3/2558  ตามที่คณะ/สาขาวิชา   ได้เปิดทําการสอนในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2558  น้ัน งานวิชาการได้สรุป
ค่าตอบแทนการสอน  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,002,450 บาท (หน่ึงล้านสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.13  การพิจารณาการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน กรณีนอกคณะ/หลักสูตร 
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายค่าสอน 

เกิน  กรณีนอกคณะ/หลักสตูร  ตามท่ีคณะต่าง ๆ  ได้บรรจุรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์  ในโครงสร้างหลักสูตรและ
นักศึกษามีความจําเป็นต้องเรียน  น้ัน   แต่เน่ืองจากผู้สอนมีโหลดภาระงานสอนเกิน  10  ช่ัวโมง/สัปดาห์  แล้วน้ัน  
ดังน้ัน จึงขอหารือเก่ียวกับการเบิกจา่ยเงินค่าสอนเกิน ทัง้น้ี  นักศึกษารหัส 57 ลงไป คณะฯ  ได้รับการจัดสรรเงินค่า 
ธรรมเนียมการศึกษาแล้วในอัตรา 70:30 ของเงินค่าหน่วยกิต  และสําหรบันักศึกษารหัส 58 ขึ้นไป อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ดังน้ัน  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแหล่งเงินสําหรับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าสอนเกิน ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เปิดสอนได้ ยกเว้นรายวิชาสําหรับนักศึกษาเอกการจัดการการโรงแรม   
โดยขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานหารือร่วมกับตัวแทนของงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และคณะบริหาร
ศาสตร์ 

 
 

4.14  การขออนุมัติโอนย้ายหลักสูตร   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโอนย้ายหลักสูตร  จํานวน 2 คน ซึ่ง 

นักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์จากหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังน้ี   
 

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร/คณะ เดิม หลักสูตร/คณะใหม่ที่ขอโอนย้าย 
1. นางสาวมาริสา สมบัติ 5714402698 การท่องเที่ยว ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ําโขง 
2. นายสมศักดิ์  พันธุมา 5714402092 ภาษาญี่ปุ่นและการส่ือสาร การพัฒนาสังคม 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.15  การรับรองการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2558     

           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคการศึกษา 2/2558  โดยวันสําเร็จการศึกษา  คือ วันที ่3 มิถุนายน 2559 
ในเบ้ืองต้น   งานวิชาการได้ดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อย
แล้ว   โดยมีผูผ้่านเกณฑ์เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา จํานวน 208 คน  ดังน้ี 
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หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 1 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 2 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 1 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 1 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 9 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 1 
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 3 
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 43 
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 22 
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 26 
11. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 22 
12. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 19 
13. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 9 
14. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 39 
15. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 10 

 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งประเภทวิชาการเพือ่ให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ.2559   

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการเพ่ือให้ได้มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2559  โดยให้ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ และต้องได้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งน้ี งานบุคคลได้
แจ้งเวียนหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว 

     มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.2  แจ้งผลการพิจารณารบัทราบการให้ความเห็นชอบการปรบัปรงุแก้ไขหลักสูตรจาก สกอ. 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบแจ้งผลการพิจารณารับทราบการให้ความเหน็ชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจาก สกอ.  จํานวน  4 หลักสูตร 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555  

เห็นชอบเม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2559 
2. หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เห็นชอบเมื่อ 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์  2559 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557  เห็นชอบเม่ือวันที่  

17 มีนาคม  2559 
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4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  เห็นชอบเมื่อ 

วันที่  17 มีนาคม  2559 
   มติที่ประชุม    รับทราบ  

5.3 แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของสาํนักงานสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.)  

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบแจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของสํานักงานสํานักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลกัสูตรศลิปศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
    

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
5.4 แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของสาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)   

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบแจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
2. หลักสูตรวิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.5 สรปุผลการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ 9 เดือน 
ประจําปีการศกึษา  2558  

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ 9 เดือน ประจําปีการศึกษา  2558  ซึ่งทุกหลกัสูตรได้รายงาน 

ผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน มาแล้วและคณะได้ส่งผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ 

หลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยพร้อมรายงานผลประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รอบ 9 เดือน 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.6  กําหนดการตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558  
     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจําปีการศึกษา 2558    ซึ่งคณะได้กําหนดวันตรวจประเมินประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับหลักสูตร  เป็นช่วงวันที่  15 - 31  สิงหาคม  2559  และกําหนดตรวจประเมินประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน  ระดับคณะ  เป็นวันที่  13 - 14  ตุลาคม  2559    

     มติที่ประชมุ    รับทราบ  
 

5.7  โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558  
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบโครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  ระดับหลักสูตร  ประจําปีการศึกษา 2558  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์  ได้กําหนดจัดโครงการวิพากษ์การเขียน
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลกัสูตร คณะศลิปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  2558  ระหว่างวันที่ 25-26 
กรกฎาคม  2559  หลักสูตรละ 40 นาที  เพ่ือให้ประธานหลักสูตร   คณะกรรมการประจําหลักสูตรของคณะ 
ศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2558  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ในช่วงเดือนสิงหาคม  2559  ซึ่งได้เชิญวิทยากร จํานวน  4  ท่าน เพ่ือมาวิพากษ์
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสตูร ประจําปีการศึกษา  2558  ประกอบด้วย  

1. ผศ.ปรียาภรณ์  เจริญบุตร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
2. ผศ.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์     คณะเภสัชศาสตร์ 
3. นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์    คณะบริหารศาสตร์ 
4. นางสาวพัชรี  ธานี     รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตร์ 

   มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.8  ปฏิทินส่งเกรดภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2558  

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบปฏิทินส่งเกรดภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2558 

ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กําหนดให้คณะ/หลักสูตร  ส่งผลการเรียน  ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559  และจะประกาศให้นักศึกษาทราบ  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559       

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.9  โครงการบริการวิชาการ  และโครงการบริการทํานบุํารุง ศลิปวัฒนธรรม คณะศลิปศาสตร์ ประจําปี 2560    
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ

พิจารณาโครงการบริการวิชาการ และโครงการบริการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์  ประจําปี 2560 
ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและคณะกรรมการฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร ์ ได้พิจารณา 
ให้คะแนนโครงการ เมื่อวันพุธที่  29 มิถุนายน  2559  ผลเป็นดังน้ี   

1. เกณฑ์การพิจารณาโครงการบริการวิชาการ   แบ่งการพิจารณาเป็นดังน้ี  คณะ 40%         
มหาวิทยาลัย  40%  และสํานักวิจัย 20%    ซึ่งโครงการที่ผ่านการพิจารณามีจํานวน  9  โครงการ และคณะจะส่งต่อ
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณา  มีดังน้ี 

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : การจัดการความรู้และการเผยแพร่ 
ความรู้เก่ียวกับกลุ่มชาติพันธ์ุไทในประเทศจีน โดย นางสาวชิดหทัย ปุยะติ 

1.2 การสัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนสําหรับโรงเรียนเครือข่ายในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 7/2 ฯ โดย นางสาวประภาพร แก้วอมตวงศ์ 

1.3 โครงการประชุมวิชาการท่องเท่ียวระดับชาติ “การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และ 
ย่ังยืน 
สู่ศตวรรษที่ 21” โดย นายสวุภัทร ศรีจองแสง  

1.4 พัฒนาจิตตปัญญาเพ่ือเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโรงเรียน 
เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย นายจักรพันธ์ แสงทอง 

1.5 วารสารภาษาอังกฤษเสนอข่าวชุมชนภายในและรอบขา้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 ฉบับ  
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โดย  นายเฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 
1.6 การสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในกลุม่เยาวชนเพ่ือการเข้าสู่สังคมผูส้งูอายุ โดย  

นางเนตรดาว เถาถวิล 
1.7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนให้กับ ครผูู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งมิได้ศึกษาวิชาเอก 

ภาษาอังกฤษโดย  นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล 
1.8 กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day) ครั้งที่ 9 โดย  

นางสาวอรนุช ปวงสุข 
1.9 โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาครั้งที่ 5 ย้อนพินิจประวัติศาสตร์ไทย  

โดย นางสาวอภินันท์ สงเคราะห์ 
2. เกณฑ์การพิจารณาโครงการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม  แบ่งการพิจารณาเป็นดังน้ี  คณะ 50%     

มหาวิทยาลัย  40%  และสํานักวิจัย 10%    ซึ่งโครงการที่ผ่านการพิจารณามีจํานวน  9  โครงการ  และจะส่งต่อ 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณา  มีดังน้ี 
2.1 การศึกษาเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : การจัดทําฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติ 

พันธ์ุส่วนน้อยฯ โดย รศ.ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ  
2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : การจัดทําศัพทานุกรมไทย-จีน จนี-ไทย  

โดย นางสาวชิดหทัย ปุยะติ 
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม: การประยุกต์ใช้ 

ปรัชญาจีนฯ โดย นางประภาพร ศศิประภา 
2.4 การปริวรรตเอกสารโบราณล้านช้างในพุทธศตวรรษที่ 21-22  โดย นายบุญชู ภูศรี 
2.5 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือเยาวชนผ่านบทเรียนเก่ียวกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  โดย นายเฉลิมชัย  

วงศ์รักษ์ 
2.6 การพัฒนาเคร่ืองมือการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในพ้ืนที่อําเภอสิรินธรฯ โดย นายสุวภัทร ศรีจองแสง 
2.7 สัปดาห์ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ครั้งที่ 1   โดย นายพัน พงษ์ผล 
2.8 การจัดทําศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนทําเทียน โดย  นางสาวเขมจิรา หนองเป็ด 
2.9 การสืบทอดฮีตสิบสอง:บุญผะเหวดของชาวอีสาน โดย นายสุรศักด์ิ บุญอาจ 

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.10  จํานวนยืนยันสิทธิ์นักศึกษารับเขา้ศกึษาโควตารบัตรงทุกประเภท และรับผ่านส่วนกลาง Admissions 
ประจําปีการศกึษา 2559  

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบจํานวนยืนยันสิทธ์ินักศึกษารับเข้าศึกษาโควตารับตรง
ทุกประเภท และรับผ่านส่วนกลาง Admissions ประจําปีการศึกษา 2559  รายละเอียดดังน้ี 
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ลําดับท่ี สาขาวิชา 
รวมยืนยัน
สิทธ์ิรับตรง 

รับเข้าศึกษา 
Admissions 

รวมยืนยันสิทธ์ิทุกประเภท 
การรับ ปี 59 

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 119 16 135 

2 การท่องเที่ยว 96 10 106 

3 การพัฒนาสังคม 48 15 63 

4 ภาษาไทยและการสื่อสาร 46 20 66 

5 ภาษาจีนและการสื่อสาร 27 6 33 

6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 59 8 67 

7 นิเทศศาสตร์ 41 7 48 

8 ประวัติศาสตร์ 25 8 33 

9 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 9 4 13 

10 ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง* 24 4 28 

  รวม 494 98 592 

ทั้งน้ี  ยอดนักศึกษาใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลง   เน่ืองจากรอการรายตัวเป็นนักศึกษาในระบบ Reg.  ระหว่างวันที่ 
25 - 26  กรกฎาคม  2559 
 

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
5.11 รายชื่อครูอาสาสมัครชาวจีน ประจําปีการศึกษา 2559   และกําหนดการเดินทางมาปฏิบัติงาน  ณ  คณะ
ศิลปศาสตร ์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์แจ้งที่ประชุมทราบรายช่ือครูอาสาสมัครชาวจีน  ประจําปีการศึกษา 
2559  และกําหนดการเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ คณะศลิปศาสตร์  ซึ่งสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้ง
รายช่ือครูอาสาสมัครชาวจีน ประจําปีการศึกษา 2559  ซึ่งจะปฏิบัติงานสอนภาษาจีน ณ คณะศลิปศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2559  ได้แก่ Ms. Li Wen  และ Ms. Wang Junli   พร้อมน้ี   ครูอาสาสมัครทั้ง 2 ราย   มีกําหนดการ 
เดินทางถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในเย็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559  และจะรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  ณ  คณะ
ศิลปศาสตร์  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
  มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

5.12  ผลการดําเนนิงานรบันักศึกษาจาก University of Foreign Language Studies – The University 
of Danang  ที่มาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี  3/2558 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานรับนักศึกษาจาก University of 
Foreign Language Studies – The University of Danang ที่มาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี 3/2558  ตามที่ 
University of Foreign Language Studies – The University of Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ส่ง
นักศึกษา จํานวน 35 คน มาลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา 1421 331 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และรายวิชา 1421 
344 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ในภาคการศึกษาที่ 3/2558  และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้น ในระหว่างวันที่ 12 
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มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 น้ัน บัดน้ี การเรียนการสอนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  และนักศึกษาได้เดินทางกลับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559  โดย 
สวัสดิภาพ 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
5.13  การดําเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Hue University College of Foreign Languages 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับ Hue University College of Foreign Languages  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแจ้งความประสงค์ส่ง
นักศึกษามายังคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือทํากิจกรรมการฝึกสอนและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระยะสั้น ในระหว่างเดือน
สิงหาคม 2559 จนถึงเดือนกันยายน 2559 เป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งน้ี งานวิเทศสัมพันธ์อยู่ระหว่างการประสานงาน
เรื่องกิจกรรมและกําหนดการเดินทางของนักศึกษากับ Hue University College of Foreign Languages  

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.14  การทําประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษากรณีพานักศึกษาไปนอกสถานที ่

   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะทราบว่าหากคณะ
มีโครงการพานักศึกษาไปดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่   ขอให้แจ้งรายละเอียด วัน  เวลา  และสถานที่   ให้
มหาวิทยาลัยทราบเพ่ือจักได้จัดทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาต่อไป 

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
-ไม่มี - 
 

เลิกประชุมเวลา    16.10  น. 
 
 
 
 
 


