
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  8 / 2559 

เม่ือวันศุกรท์ี่  21  ตุลาคม  2559    

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์        ประธาน 

2.  นายนพพร  ช่วงชิง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา        กรรมการ 

5.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 

6.  นายราม  ประสานศักด์ิ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์         กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี  ชัยวณิชยา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

10.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         กรรมการ 

11.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางสาววริยาภรณ์  เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

2.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี  ชัยวณิชยา           ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

4.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 

5.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี   

6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.10  น.  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1  แผนงานบูรณาการ  พ.ศ. 2560  
        ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับแผนงานบูรณาการ  2560 ว่าคณะศิลปศาสตร์ได้มี   

ส่วนร่วมในการทํางานกับมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีแผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ภายใต้ความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
ความร่วมมือของสํานักวิทยบริการ  สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะศิลปศาสตร์  ได้แก่ การจัดซื้อ
ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษและสื่อการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์   งบประมาณจัดซื้อ  2  ล้านบาท      เพ่ือใช้
บูรณาการการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหมวดศึกษาทั่วไป บริการวิชาการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย และกลุ่ม
นักเรียนในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ       

  1.2  การของบประมาณตามแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2561  
        ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่กองแผนงานได้เชิญผู้บริหารระดับคณะ / สํานัก ร่วม

ประชุมเพ่ือช้ีแจงการจัดทําข้อเสนอเพ่ือของบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการ  พ.ศ. 2561 ประเภทแผนงานที่ 12  
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย  โดยคณะศิลปศาสตร์เสนอหัวข้อเพ่ือจัดทําข้อเสนอโครงการ ทั้งหมด 
15 โครงการ  ดังน้ี 

 
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.ส่งเสริมการอ่านเพ่ือเด็กด้อย
โอกาส   

เด็กอายุ 5-14 ปี 
 

คณบ ดีและผู้ ช่ ว ยคณบ ดีฝ่ า ย
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2.รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยน้ํานม
แม่ 

เด็กอายุ 0-5 ปี , แม่อายุ 
15-59 ปี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

3.ค่ายฝึกสมาธิเยาวชน เด็กอายุ 5-14 ปี 
 

คณบดีและสํ านั ก งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

4.กีฬาและสันทนาการเพ่ือ 
เยาวชน 

เด็กอายุ 5-14 ปี 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และกลุ่ม
วิชาพละศึกษา 

 

5.ยุวมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ อายุ 15-21 ปี ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย แ ผ น แ ล ะ
สารสนเทศ หลักสูตรการท่องเท่ียว  
และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 

 

6.การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม อายุ 15-21 ปี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

7.ผลิตข่าว สารคดี สําหรับเยาวชน อายุ 15-21 ปี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
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โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

8.วัยใสเข้าใจเรื่องเพศ (ร่วมกับ
พยาบาล) 

อายุ 15-21 ปี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

9 .หนั งสั้ นกับผู้ สู ง วัย  (ผลงาน
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ภาวะผู้สูงวัย) 

อายุ 15-21 ปี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
อ่ืนๆ 

 

10.การเตรียมพร้อมเกษียณ    รอการปรับแผนจาก
รองอ ธิการบดี ฝ่ า ย
แผนอีกคร้ัง 

11.อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารของประชากรวัย
แรงงานในเขตอีสานใต้ 

อายุ 15-59 ปี คณบดี และหลักสูตรภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 

 

12.สร้างสื่อ และฐานข้อมูลเรียนรู้ 
เพ่ือเผยแพร่ผลงานปราชญ์ 
ชาวบ้าน 

 คณบดี คณะนิติศาสตร์ และคณะ
รัฐศาสตร์ 

 

13 .ความปลอด ภัย ในอาคาร
สถานท่ีของผู้สูงวัย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

14.สันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ  คณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา 
มนุษยศาสตร์ 

 

15.การเตรียมความพร้อม การ
ตายอย่างสงบ 

 มรณานุสติสําหรับผู้สูงอายุ และ
สํ า นั ก ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

 

   

  ทั้งน้ี ผู้บริหารคณะจะดําเนินการทําข้อเสนอและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ หาก
ข้อเสนอได้รับอนุมัติ และได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2561 

  ในการน้ี  มหาวิทยาลัยยังมีแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ  แผนงาน
บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  แผนงานบูรณการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  และแผนงาน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  มติที่ประชุม  รับทราบ                                   
 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  7/2559 
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     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 7/2559   
โดยไม่มีแก้ไข 

       2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  7/2559 
     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 
7/2559  โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษาสําหรบัอาจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559     
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

เรื่อง  ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2559   ซึ่งงานบุคคลได้ 
ดําเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําศิลปศาสตร์  ครั้งที่  7/2559  เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2559 
เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประกาศดังกล่าว 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบหมายให้งานบุคคลดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องต่อไป 
 

  3.2  การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 10    

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ดําเนินการแจ้งไปยังคณะ 

มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เพ่ือขอรับการยกเว้นค่าลงทะเบียน จํานวน 5 คน  ในการเข้าร่วมเป็น 

สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย  สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 10  ระหว่างวันที่ 2 – 3  
กุมภาพันธ์  2560  เรียบร้อยแล้ว ในการน้ี อาจารย์ที่สนใจสามารถส่งบทคัดย่อภายในวันที่  11 พฤศจิกายน  2559        

และส่งบทความฉบับสมบูรณ ์ ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน  2559  ได้ทีน่างสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว  เจ้าหน้าที่วิจัย 

  มติที่ประชุม  รับทราบ  

  3.3 การต้ังชือ่เรียกโรงละครและศนูย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)             
       ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะจะมีการต้ังช่ือเรียกโรงละครและศูนย์การ 

เรียนแบบพ่ึงตนเอง (SAC)  เพ่ือเป็นการยกย่องและแสดงความขอบคุณผู้ก่อต้ังและมีคณุูปการต่อคณะศิลปศาสตร์  
น้ัน คณะขอชะลอการต้ังช่ือดังกล่าวไว้ก่อน หากคณะได้อาคารใหม่จะพิจารณาอีกคร้ัง 
                          มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

  3.4 การขออนุมัติปรับปรงุแก้ไขแผนการศึกษาใน มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขา 
วิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ส่งการขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขแผนการ 
ศึกษาใน มคอ.2  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  หลกัสูตรใหม ่พ.ศ.  
2555  ไปยังมหาวิทยาลัยแลว้  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  

1. ให้นักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่ 3  เดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง   

เป็นระยะเวลาหน่ึงภาคการศึกษา เพ่ือศึกษารายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด   
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2. รายวิชา 1454 494  การฝึกงาน ให้นักศึกษาเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่ช้ันปีที่ 3  ภาคฤดูร้อน 

เป็นต้นไป  แต่ให้ลงทะเบียนเรียนในช้ันปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 2  
                      มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบงานวิชาการเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 

3.5 การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนและเพิ่มคา่จ้างบุคลากรคณะศลิปศาสตร์  ประจําปี พ.ศ.  

2559  ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2559) 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 7/2559  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2559  เห็นชอบให้เพ่ิมเงินเดือนมหาวิทยาลัยภายในวงเงินที่ 

คณะได้รับการจัดสรร น้ัน มหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนหนังสือที่ ศธ 0529.2.3/ว 3024  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง  

การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2559  ครั้งที่  2  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2559   โดยมี 

สาระสําคัญ ดังน้ี 

1. กบบ. ได้เห็นชอบในหลักการการปรับเงินเดือนพนักงานามหาวิทยาลัยร้อยละ 4  ณ วันที่  

1 ธันวาคม 2557 

2. การปรับเงินเดือนร้อยละ 4 สง่ผลกระทบต่อฐานเงินเดือน วงเงินในการเพ่ิมเงินเดือน และ 
ฐานในการคํานวณเพ่ือเพ่ิมเงินเดือน 

  3. รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2559 ใหส้่วนราชการภายในประเมินผลการปฏิบัติราชการไปก่อน 
  4. การเพ่ิมเงินเดือน ครั้งที่ 2/2559 (1 ตุลาคม 2559) จะดําเนินการภายหลังจากได้ดําเนินการ 

ปรับเงินเดือนร้อยละ 4 และแก้ไขคําสั่งแล้ว (คณะจะส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2559  เฉพาะ 

ระดับผลการประเมินและคะแนนประเมิน) 

  5. เงินเพ่ิมเงินเดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จะตกเบิกภายหลังจากดําเนินการเสร็จ (ต้ังแต่ 

เดือนตุลาคม 2559 เป็นไปต้นไป จะได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม ณ วันที ่1 กันยายน 2559 จนกว่าการดําเนินการจะ 

แล้วเสร็จ) 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก รายนางสาวธัญพร  บุตรแสน 
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาเอก  รายนางสาวธัญพร  บุตรแสน   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์   ตําแหน่ง  
อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขา Interdisciplinary Gender  
Studies ณ มหาวิทยาลัย Ochanomiz  ประเทศญี่ปุ่น  มีกําหนด 3 ปี  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน 2554  ถึงวันที่ 31  
มีนาคม  2557  และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่  30 กันยายน  2559  
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น้ัน  เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลทําวิทยานิพนธ์  เรื่อง “การวิเคราะห์เชิงเพศสภาพเกี่ยวกับการ 
ทํานาและการคงไว้ซึ่งครัวเรือนในภาคอีสานของไทย”  จงึมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  เป็นเวลา 6  
เดือน  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม 2559  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2560 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ขยายเวลาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีเง่ือนไขให้สง่แผนการ
ศึกษามายังคณะ ภายใน 30 วัน 
 

  4.2  ขออนุมัติจ้างและขออนุมัติดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาเงนิงบประมาณแผนดิน ตําแหน่ง อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์     

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างและขออนุมัติดําเนินการ 

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหน่ง อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ 

ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน มณีนิล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ 

เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 น้ัน  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนวิชาโทรบริหารงานยุติธรรมและ 

การพัฒนาวิชาในหลักสูตรการพัฒนาสังคมและวิชาศึกษาทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  

ที่ประชุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 จึงมีมติเห็นชอบให้ขอ 

อนุมัติจ้างและขออนุมัติดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลอืกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผนดิน  

ตําแหน่ง อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนกรอบอัตราที่ว่างลง โดยกําหนดคุณสมบัติให้เป็น 

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา เน้นด้านอาชญวิทยาและการบริหารยุติธรรม หรือสาขาวิชา 

อ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือรับผิดชอบสอนวิชาโทบริหารงานยุติธรรมและการพฒันา วิชาในหลักสูตรการพัฒนาสังคมและวิชา 

ศึกษาทั่วไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคล (กบบ.) เพ่ือขออนุมัติในลําดับ 

ต่อไป 

4.3 การพิจารณาผลการดําเนินงานทางการเงินคณะศลิปศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2559 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานทางการเงินคณะศิลปศาสตร์   

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  โดยงานการเงินคณะได้นําเสนอข้อมูล ดังน้ี 

1. รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน  (ไตรมาสที่4)  ประจําปีงบประมาณ  2559  สิ้นสุด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

2. รายงานเงินหลักสูตรปริญญาตรี 20% ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)   
3. รายงานรายรับ-รายจ่ายของเงินปริญญาโท ( ณ วันที ่30 กันยายน 2559) 
4. ค่าไฟฟ้าคณะศิลปศาสตร์  (ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  2558  ถึงเดือนกันยายน 2559) 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

ทั้งน้ี  ที่ประชุมต้ังข้อสังเกตว่าเงินหลักสูตร  20%  เหตุใดจึงติดลบเป็นจํานวนมาก งานการเงิน 
ให้ข้อมูลว่าเน่ืองจากคณะได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมลดลง   แต่หลกัสูตรยังคงจัดโครงการ/กิจกรรม ในหลักสูตร 
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โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ ดังน้ี 
1. เห็นชอบรายงานการเงิน 
2. ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหลักสูตรที่เงินหลักสูตรติดลบ 

จัดทําแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายเพ่ือปรับลดกิจกรรมให้มคี่าใช้จ่ายลดลง 
 

  4.4 การพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน     

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ 

ต่อการจัดการเรียนการสอน  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์  ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา  1/2559 
ซึ่งต้ังแต่เปิดภาคการศึกษามานั้น  พบว่ามีห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนซึ่งรายวิชาทางด้านภาษา 
มีการแบ่งจํานวนกลุ่มการเรียนเพ่ิมมากขึ้น  เน่ืองจากในปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เพ่ิมมากขึ้น  ดังน้ัน  
จึงมีการแบ่งกลุ่มการเรียนให้เหมาะสมตามจํานวนนักศึกษา 

       นอกจากน้ีในภาคการศึกษา  1/2559  มีการเปิดรายวิชาเพ่ิมมากขึ้น จากสถิติการเปิดรายวิชา 
ในภาคการศึกษา 1/2559  คณะ/หลักสูตร  เปิดรายวิชาทั้งสิ้น 263 วิชา 631 กลุ่มการเรียน ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นจากปี
การศึกษา 2558  ถึง  12 วิชา 97 กลุ่มการเรียน  

       จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังน้ัน งานวิชาการ 
จึงได้หารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําคณะ  ครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เพ่ือหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้ข้อสรุปว่า เรื่องดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ดังน้ันแต่ละหลักสูตรจึงได้
บริหารจัดการภายในของหลักสูตรในเบ้ืองต้น และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการเวลาในการจัดการเรียน 
การสอน และเสนอว่าหลังการเปิดภาคการศึกษา ควรจัดห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจํานวนผู้เรียน 
 2. หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรฯ มีการบริหารจัดการเวลาในการจัดการเรียน 
การสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์   และเสนอว่ากรรมการบริหารวิชาการไม่สามารถพิจารณาปัญหานี้ได้   เน่ืองจากเป็น 
ปัญหาเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 3. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรฯ สามารถบริหารจัดการเรื่องห้องเรียนได้ แต่เสนอให้มีการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์รวมไปถึงระบบ
เครือข่ายสัญญาณ Wifi ภายในห้องเรียน 

     4. หลักสูตรประวัติศาสตร์ เน่ืองจากหลักสูตรฯ มีนักศึกษาจํานวนน้อย ดังน้ัน หลักสูตรจึงได้ 
ปรับระบบและกลไกในการเปิดรายวิชาโดยได้สอบถามความสนใจของนักศึกษาในเบ้ืองต้น ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการบริหาร
จัดการภาระงานสอนในภาพรวมของหลักสูตร ดังน้ัน ปัญหาเรื่องห้องเรียนจึงไม่ได้รับผลกระทบ แต่ปัญหาที่พบของ
หลักสูตร คือ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องเรียนไม่พร้อมใช้งาน เช่น เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ไม่มี/ไม่พร้อมใช้งาน 
ทีวีจอเล็ก เป็นต้น 

   5. หลกัสูตรการท่องเที่ยว เน่ืองจากแผนการรับนักศึกษาในอนาคตของคณะมีแนวโน้มเพ่ิม 

มากขึ้น  ดังน้ัน  คณะจะต้องหาสถานที่เรียนที่อ่ืนรองรับ  เช่น  ห้องประชุมต่าง ๆ ของคณะ หรือแมแ้ต่ห้อง SAC ที่ 
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อาจจะต้องมีการปรับพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเรียนการสอนของคณะ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดําเนินการ ดังน้ี 

1. ขอให้งานวิชาการพิจารณาปรับปฏิทินการทํางานให้รวดเร็วขึ้นเพ่ือให้ทราบข้อมูลเน่ินๆ จะ 

ช่วยให้งานวิชาการสามารถประสานข้อมูลในการจัดห้องเรียนให้เหมาะสมมากขึ้น 

2. คณะจะดําเนินการปรับปรุงสถานที่ต่าง ๆ ของคณะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานให้เป็นห้องเรียนได้ เช่น 

ห้องสโมสรนักศึกษา  เป็นต้น 

3. ขอให้งานคอมพิวเตอร์และงานโสตทัศนศึกษา  ดูแลและเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ภายในห้องเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ไม่ว่าจะเป็น  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องฉายทึบแสง  เครือ่งโปรเจ็คเตอร์  

เป็นต้น 
 

4.5 การขออนุมัติพิจารณาทบทวนการปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรศลิปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557   

               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติพิจารณาทบทวนการปรับปรุง 
ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลกัสูตรใหม ่พ.ศ.2557  โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศร ี ชัยวณิชยา  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ใหข้้อมูล 
ว่าตามที่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา ข้อ 2 
การดําเนินการหลักสูตร ข้อย่อย 2.1 ดังน้ี 
 

ข้อมูล (เดิม) ข้อมูล (ปรับปรุง) 
2. การดําเนนิการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการ
สอน : วัน-เวลาราชการ ภาคต้น ประมาณ
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม  ภาคปลายระหว่าง
เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม 

2.  การดําเนนิการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน :  

ภาคการศึกษาต้นจัดการเรียนการสอนในช่วงเดือน
สิงหาคม – พฤศจิกายน ภาคการศึกษาปลายจัดการ
เรียนการสอนในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ในวัน
จันทร์-วันอาทติย์ ต้ังแต่เวลา 09.00-16.00 น. 

 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ  4/2559  เมื่อวันที ่29 เมษายน 2559  มีมติปรบัแก้ข้อความท่ี
หลักสูตรขออนุมัติ จากเดิม “....ในวันจันทร์-วันอาทิตย์...” เป็น “...ในวันจันทร์-วันศุกร์...” น้ัน 

  ในการน้ี  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์จึงขออนุมัติพิจารณาทบทวน 
การปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาของหลกัสูตรดังกล่าว โดยยืนยันการปรับปรุงเดิมตามมติที่ประชุมหลักสูตร  เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2558  ตามรายละเอียดตารางข้างต้น 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบโดยให้ตัดช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนออก   และมอบงานวิชาการ 
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

  4.6 การขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษ หลกัสูตรนเิทศศาสตร์  ภาคการศึกษา 2/2559   

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ หลักสูตร 
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นิเทศศาสตร์  ภาคการศึกษา 2/2559  เน่ืองจากนางแพรวพรรณ  หอกิจรุ่งเรือง  แจ้งแผนกําหนดการลาคลอดใน 
ช่วงภาคการศึกษา 2/2559 ส่งผลต่อภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรในภาคการศึกษาดังกล่าว  โดยขอจ้างอาจารย์  
พิเศษ  จํานวน  1  อัตรา รายละเอียดดังน้ี  
 

จํานวนอาจารย์พิเศษ ภาระงาน อัตราค่าตอบแทนต่อชั่วโมง รวมเป็นจํานวนเงิน 
1 อัตรา 9 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

135 หน่วยชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
400 54,000.00 

  รวมเป็นจํานวนเงิน 54,000.00 

  มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการ  และขอให้ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ส่งข้อมลูการสอน 

เพ่ิมเติมว่าสอนก่ีวิชา ก่ีช่ัวโมง ก่ีหน่วยกิต และเริ่มสอนเมือ่ใด  
 

4.7 การพิจารณาเปิดทําการศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง (SAC) ในวันเสาร์ ให้แก่นักศึกษา 

ระดับบณัฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดทําการศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  

(SAC)  ในวันเสาร์ ใหแ้ก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ห้อง SAC เปิดทําการในวันเสาร์  เวลา 10.00–15.00 น.  

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา ทั้งน้ี จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์พิจารณาการเปิดทําการห้อง SAC 

ให้แก่นักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันและเวลาดังกล่าว 

  มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการ  และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  จัดทําระบบเพ่ือเก็บ 

สถิติผู้ใช้บริการห้อง  SAC ในวันเสาร์ 
 

  4.8 ผลการอภิปรายการจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์   

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการอภิปรายการจัดการเรียนการสอน 

ระหว่างคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์  ซึ่งได้ประชุมหารือร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนสําหรับกลุ่ม 

การเรียนพิเศษ หลักสูตรการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก (CP ALL)   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ  (BBA)  และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  น้ัน ประเด็นการอภิปราย 

มีดังน้ี 

1. ประเด็นหลักสูตร CP ALL/BBA  มีแนวทางให้เลือกดังน้ี 
1.1 การจัดสรรค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามร่างประกาศฉบับใหม่คือ คณะศิลปะศาสตร์จะ 

ได้รับจัดสรรเงินเป็นจํานวน 150 บาท ต่อ 1 หน่วยกิต (พ.ศ. 2559)  จากเดิมที่กองคลังจัดสรรคือ 15,000 บาท  
ต่อ 1 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาจํานวน 30 คน โดยคนที่ 31 เป็นต้นไป  จะใช้วิธีการจัดสรรแบบปกติ คือ จัดสรร 
จํานวนร้อยละ 70 ของค่าหน่วยกิต ตามรายวิชาให้คณะเจ้าของวิชา สําหรับรายได้ส่วนที่เหลือให้คณะต้นสังกัดของ 
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นักศึกษา (พ.ศ. 2555) 
1.2 คณะศิลปศาสตร์ไม่รับค่าหน่วยกิต  จํานวน 150 บาท/หน่วยกิต/คน แต่รับค่าสอน 

เกินที่คณะบริหารศาสตร์จะเป็นผู้จ่ายให้ 
1.3 คณะศิลปศาสตร์ออกระเบียบลูก ซึ่งเป็นระเบียบที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอน 

สําหรับ CP-ALL (1) หรือ BBA (2) มีความพิเศษ เช่น ต้องสอนในช่วงเวลาที่สั้นกว่าปกติคือ 3 เดือน สําหรับ (1)  
และต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสําหรับ (2) จงึต้องทําให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบพิเศษเฉพาะคณะ 
ที่ขอเปิดเพ่ิม ซึ่งจะนําไปสู่การจัดสรรเงินในแบบพิเศษ ซึ่งไม่เป็นไปตามร่างการจัดสรรเงินฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2559 

1.4 คณะศิลปศาสตร์จะคํานวณค่าใช้จ่ายต่อ Course  เช่น  ค่าสอนเกินของผู้สอน  
(400 บาท/ช่ัวโมง) ค่าไฟฟ้าตลอด 1 ภาคการศึกษา ค่าผลิตข้อสอบ หรืออ่ืน ๆ โดยหากค่าใช้จ่ายทําให้เกิดส่วนต่าง 
หลังหักรายรับคือ 150 บาท/หน่วยกิต (450/คน × จํานวนนักศึกษา)   คณะบริหารศาสตร์จะเป็นผู้จ่ายส่วนต่างที่ 
จะเกิดขึ้น 

2. ประเด็นหลักสูตรการโรงแรม  มีข้อเสนอ คือ 
2.1 สําหรับการขอเปิดรายวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ ของหลักสูตรการโรงแรม 

ที่นักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ือให้คุณสมบัติครบตามโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ัน คณะ 
บริหารศาสตร์ จึงขอเปิดรายวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง ตามหนังสือที่ ศธ 0529.13/4747 ลงวันที่ 22 มิถุนายน  
2559 น้ัน คณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ เห็นพ้องต้องกันให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษา 
จากคณะอ่ืนๆ ตามกลุ่มการเรียนที่คณะศิลปศาสตร์เปิดทําการสอน โดยคณะศิลปศาสตร์ จะไม่เปิดกลุ่มการเรียน 
เฉพาะให้กับนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรม อน่ึง สําหรับการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559  
เป็นต้นไป ที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมกัน  ให้แต่ละคณะแจ้งแผนการเปิดรายวิชาและจํานวนนักศึกษาที่ประสงค์ลง 
ทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา  ทั้งน้ี  ให้แจ้งขอ้มูลล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 2 เดือน เพ่ือคณะ/ 
หลักสูตร จะได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
          ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าควรให้คณะบริหารศาสตร์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับ 

กลุ่มการเรียนพิเศษ  หลกัสตูรการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก (CP ALL)  สาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ (BBA) และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ให้เป็นแบบหลักสูตรปกติ เพ่ือให้ง่ายต่อการบริหาร 

จัดการ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดําเนินการตาม ข้อ 1.4 โดยให้งานวิชาการแจ้งไปยังคณะบริหารศาสตร์
ต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

  - ไม่มี -  
         

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 การประเมินต่อสญัญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ซ่ึงอยู่ระหว่างการ 

ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ราย นางสาววกุล  นิมิตโสภณ 
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงาน 

มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ราย นางสาววกุล  นิมิตโสภณ   พนักงาน 

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ได้รับอนุมัติให้ลา 
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ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  ณ Zhejiang University  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็น
ระยะเวลา 3 ปี  ต้ังแต่วันที่  1  กันยายน  2556  ถึงวันที ่31 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนรัฐบาลจีน ต่อมาในปีการศึกษา 
2557 นางสาววกุล  นิมิตโสภณ ได้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือรับทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์   (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจําปีการศึกษา 2557  

           ปัจจุบัน นางสาววกุล  นิมิตโสภณ อยู่ระหว่างการทําวิจัยและมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนหัวข้อ 

งานวิจัยและต้องเก็บข้อมูลใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้ไม่สําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการ 

บริหารโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์ได้พิจารณาอนุมัติให้นางสาววกุล  นิมิตโสภณ ขยายระยะเวลาศึกษา
ต่อเป็นระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ด้วยทุนส่วนตัว   

  ในการนี้ นางสาววกุล  นิมิตโสภณ จึงขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลา 

ลาศึกษาต่อ เป็นระยะเวลา 1 ปี 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ต่อสัญญาจ้างนางสาววกุล  นิมิตโสภณ    กรณีขยายระยะเวลา 

ลาศึกษาต่อ  เป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

  6.2 การขอเทียบโอนรายวิชา 
             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาของนางสาว 

เกศราภรณ์  นัยบุตร  รหัสประจําตัว 59110640529  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ ได้ย่ืนคําร้องขอเทียบรายวิชาที่เคยศึกษา จํานวน 1 รายวิชา ดังน้ี 

 

ลําดับที่ รายวิชาที่ขอเทียบ เทียบรายวิชา 
1 1421208  ภาษา อั งกฤษเ ชิ ง วิชาการ 

(Academic English)  จํานวน  3(3-0-6) 
หน่วยกิต 

1421302 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ( English for Science and 
Technology) จํานวน 3(3-0-6) หน่วยกิต 

 

                      มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  6.3 โครงการภายใต้งานวิเทศสัมพันธ์ ประจําปงีบประมาณ 2560              
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบโครงการภายใต้งานวิเทศสัมพันธ์ ประจําปี 

งบประมาณ  2560  ซึ่งได้ประชุมหารือการส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณ   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  
2559  ดังน้ี 

1. โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ  
440,000 บาท  ที่ประชุมมมีติประสงค์ที่จะรับทั้งนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือมาแลกเปลีย่นในโครงการรับนักศึกษาและ 
บุคลากรมาแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าสาขาวิชา 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตกจัดทําร่างประกาศรับนักศึกษามาแลกเปลีย่น ส่วนการรับบุคลากรมาแลกเปลี่ยนให้นําเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์เพ่ือให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอโครงการ  ซึ่งคณะจะต้องจัดโครงการให้ 
เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม  2560  ทั้งน้ี  หากท่านใดสนใจขอให้เสนอช่ือบุคลากร  รายละเอียดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
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และร่างงบประมาณเบ้ืองต้นมายังงานวิเทศสัมพันธ์คณะศลิปศาสตร์ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เพ่ือพิจารณาและ 
รวบรวมข้อมูลเสนอต่อสํานักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่อไป 

2. โครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา 
อังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ   
200,000 บาท  ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หลักสูตรการท่องเที่ยวเสนอโครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ    
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เน่ืองจากเป็นหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษาเพียงหลักสูตรเดียว 

3. โครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน  ณ  
ต่างประเทศ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้) งบประมาณ 100,000 บาท  ที่ประชุมมีมติให้งานวิเทศสัมพันธ์เสนอโครงการ 
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุน 
แลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินรายได้) 
                      มติที่ประชุม  รับทราบ  และเห็นชอบให้ผู้สนใจเสนอช่ือบุคลากร  รายละเอียดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และร่างงบประมาณเบ้ืองต้นมายังงานวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ 
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 

  6.4 ภาระงานคุมสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษา 1/2559             
       ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาภาระงานคุมสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษา 1/2559 

(เฉพาะวิชาศึกษาทั่วไป)  ซ่ึงปฏิทินการศึกษา ประจําภาคการศึกษา 1/2559 กําหนดสอบปลายภาค  ระหว่างวันที่  28  

พฤศจิกายน 2559  ถึงวันที่ 13 ธันวาคม  2559 ในการน้ี งานทะเบียน กองบริการการศึกษาได้จัดตารางสอบสําหรับวิชา 

ศึกษาท่ัวไปเสร็จส้ิน และได้ขออนุเคราะห์รายช่ือคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค เป็นจํานวนทั้งส้ิน 198 คน              
                      มติที่ประชุม  รับทราบ 

   

  6.5 ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร และระดับคณะ             
       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในระดับหลักสตูร และระดับคณะ  รายละเอียดดังน้ี      
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1. ผลประเมินระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตร คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

ระดับปริญญาตรี 

1. ภาษาจีนและการสื่อสาร 2.09 ปานกลาง 

2. การท่องเที่ยว 2.69 ปานกลาง 

3. นิเทศศาสตร์ 2.85 ปานกลาง 

4. พัฒนาสังคม 3.12 ดี 

5. ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 2.63 ปานกลาง 

6. ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 2.18 ปานกลาง 

7. ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 3.11 ดี 

8. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3.14 ดี 

9. ภาษาไทยและการสื่อสาร 3.14 ดี 

10. ประวัติศาสตร์  2.72 ปานกลาง 

ระดับปริญญาโท 

1. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 2.39 ปานกลาง 

2. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 3.24 ดี 

3. ภาษาไทย 2.47 ปานกลาง 

4. ประวัติศาสตร์  2.47 ปานกลาง 

5. ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา 2.69 ปานกลาง 

2. ผลประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6      1.78       4.50      2.73       2.85  พอใช้ 

2. การวิจัย 3      5.00       5.00      3.35       4.45  ดี 

3. การบริการวิชาการ 1        -         4.00         -         4.00  ดี 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1        -         4.00         -         4.00  ดี 

5. การบริหารจัดการ 2        -         4.50         -         4.50  ดี 

คะแนนเฉลี่ย 13  2.59   4.43   3.04   3.65  ดี 
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ทั้งน้ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี  ชัยวณิชยา   แจ้งว่าคะแนนประเมินของหลักสูตรประวัติศาสตร์  

ระดับปริญญาโท  ควรจะสูงกว่า  2.47  หรือไม่  ซึ่งคะแนนไม่น่าจะเท่ากับหลักสูตรภาษาไทย     

      มติที่ประชุม  รับทราบผล และเห็นชอบให้งานประกันคุณภาพตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง 
   
  6.6 การจัดโครงการพัฒนาองค์กร (OD)             

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาองค์กร (OD)  ซึ่งตามที ่

คณะได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร  เรื่องสถานที่จัดโครงการระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด 

กาญจนบุรี  ในเดือนมกราคม  2560  น้ัน   เน่ืองจากขณะน้ีอยู่ระหว่างการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จึงขอหารือว่าคณะควรเปล่ียนสถานทีใ่นการจัดโครงการดังกล่าวเป็นภายในคณะหรือ 

ภายนอกคณะ โดยอาจจะจัดในจังหวัดใกล้เคียง 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้จัดโครงการพัฒนาองค์กร (OD) ในสถานท่ีใกล้เคียงจังหวัดอุบลราชธานี 
 

เลิกประชุมเวลา  16.50  น. 
 
 
 
 
 
 
 

              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                                (นางสาวพัชรี  ธานี)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                                 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม   
                         

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9 / 2559   เมื่อวันศุกร์ที่  18  พฤศจิกายน  2559 
 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


