
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  1 / 2560 

เม่ือวันศุกรท์ี่  20  มกราคม  2560 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  7  ชั้น  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นายนพพร  ช่วงชิง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

6.  นายราม  ประสานศักด์ิ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์          กรรมการ 

8.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       กรรมการ 

9.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

10.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 

11.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา           ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.  นางสาววริยาภรณ์  เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

3.  นายปริวรรต  สมนึก    ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 

     การท่องเที่ยว 

4.  นางสาววรรณภา  ชํานาญกิจ   ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ 

       การสื่อสาร 

5.  นางวิศรุตา  เฟอร์รารา   ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ 

       การสื่อสาร 

6.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ 

       วัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

7.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    - ไม่มี - 
                       

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  10/2559 
           มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 10/2559   
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  ทนุการศึกษาสําหรับอาจารย ์

คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559     
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  เรื่อง  ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2559   
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว  และที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอประกาศ 
ดังกล่าวให้อธิการบดีลงนาม 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  3.2 การจัดทําโครงการเตรียมต้อนรับผูป้กครองและนักศึกษาท่ีมาสัมภาษณ ์
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้เสนอ 

โครงการเตรียมต้อนรับผู้ปกครองและนักศกึษาที่จะมาสัมภาษณ์  ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2560  เรยีบร้อยแล้ว  โดย 
ใช้งบประมาณ  3,000 บาท  เป็นค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมให้กับผู้ปกครองและนักศกึษา   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 3.3 การพิจารณาเสนอชื่อบคุลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2559     
          รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะไม่ได้เสนอช่ือบุคลากรดีเด่น ประจําปี  
พ.ศ. 2559  เน่ืองจากไม่มีสาขาวิชาใดเสนอช่ือมายังงานบุคคลของคณะ  ซึ่งคณะกําหนดให้เสนอช่ือภายในวันที่  6  
มกราคม  2560   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.4  คา่ FTES  ปีการศึกษา  2558  คณะศิลปศาสตร์  
         รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา  

คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 10/2559  เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2559  เห็นชอบให้งานวิชาการตรวจสอบค่า FTES ปี 
การศึกษา 2558  ของคณะศิลปศาสตร์  อีกคร้ังน้ัน  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบของงานวิชาการและงานแผน 
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รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่าได้ประสานงานวิชาการ แผน และงานบุคคล ดําเนินการใน
ส่วนที่เก่ียวข้องแล้ว และสัปดาห์หน้าจะส่งข้อมูลใหท้ราบ 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
      

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       4.1 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและประเมนิต่อสัญญาจ้าง กรณี ขยาย

เวลาศึกษาต่อราย นางนวทิวา สีหานาม      

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกและประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณี ขยายเวลาศึกษาต่อรายนางนวทิวา สีหานาม  ตามท่ีบุคคลดังกล่าวได้ผ่าน
การคัดเลือกเพ่ือรับทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) ประจําปีการศึกษา 2554 เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2558 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 น้ัน
บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ครบ 36 หน่วยกิตและผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
เรื่อง “การพัฒนาแบบจําลองคุณค่าแห่งตราสินค้าจากมุมมองของนักท่องเท่ียวสําหรับงานเทศกาลทางวัฒนธรรม 
กรณี งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย” ในระดับดี (Good) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ อัครางกูร และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์ 
ทั้งน้ี ด้วยเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา จึงอยู่ระหว่างการจัดทําบทความวิจัยเพ่ือขอรับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
นานาชาติที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับของหลักสูตรฯ และได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อย่างน้อย 1 บทความเท่าน้ัน  ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อและประเมินต่อ
สัญญาจ้าง  กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 1 เดือน  5 วัน  ต้ังแต่วันที่  1  ธันวาคม  2559   ถึงวันที่ 5 มกราคม 
2560  และประสงค์รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 
         มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   4.2  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตีพิมพ์หนังสือ “พ้ืนที่ชุ่มน้ํา: จากมุมมองเชิงสังคมวิทยา
และมานุษยวทิยา” 
                 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   เสนอที่ประชุมพิจารณาการ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตีพิมพ์หนังสือของรองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  เร่ือง “พ้ืนที่ชุ่มนํ้า: จากมุมมอง 
เชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” ซึ่งได้ตีพิมพ์ครั้งที่ 1  เมื่อปี 2554  โดยปรับปรุงจากงานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ   และรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในบริเวณพ้ืนที่ชุ่มนํ้าในเขตอําเภอวาริน 
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการน้ี จึงขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณตีพิมพ์หนังสือครั้งที่ 2  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดําเนินการดังน้ี 
1. สอบถามรองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค เรื่องลิขสิทธ์ิของหนังสือดังกล่าว 
2. มอบให้งานวิจัยตรวจสอบงบประมาณในแผนของงานวิจัย 
3. ขอให้รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  ให้ข้อมลูเพ่ิมเติมว่าจะขอรับการสนับสนุนเท่าใด 
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และหากพิมพ์ครั้งที่ 2 ใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ 

 

  4.3 การรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน รายไตรมาสที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2560          
            รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ราย 

ไตรมาสที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2560  โดยงานการเงินเป็นผู้นําเสนอรายงาน  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
ประชุม   

    มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดําเนินการดังน้ี 

1. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน รายไตรมาสที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2560          
2. เสนอให้คณะแจ้งจํานวนเงิน 20 % ทีแ่ต่ละหลักสูตรจะได้รับจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 

เพ่ือให้หลักสูตรสามารถวางแผนในการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 
3. ขอให้ทุกโครงการต้ังงบประมาณในส่วน คา่นํ้ามันรถตู้ และค่าเช่าโรงละคร 

   4.4  การรับรองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1/2559   

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการรับรองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์ 

ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษา 1/2559  โดยวันสําเร็จ 

การศึกษาคือวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2559  ในเบ้ืองต้น งานวิชาการ 

ได้ดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์เง่ือนไข 

การสําเร็จการศึกษา จํานวน 21 คน  ดังน้ี 

 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2551 1 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2552 2 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2552 3 

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 1 

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 3 

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 1 

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 1 

8. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 9 
 

   มติที่ประชมุ  เห็นชอบ 
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     4.5  การขออนุมัติเสนอช่ือนักศึกษามีสิทธ์ิรับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ       
                 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติเสนอชื่อนักศึกษามีสิทธ์ิรับ

ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  ซ่ึงนางสาวเบญจวรรณ  บุญแย้ม  รหสัประจําตัว 5514400599  นักศึกษา 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร ย่ืนเรื่องขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.25  โดยนักศึกษาลาพักการศึกษา 1 ภาคการศกึษา (1/2555) เน่ืองจาก 
ประทัดระเบิดเข้าดวงตาข้างขวา จึงจําเป็นต้องลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาดวงตา ทําให้สาํเร็จการศึกษาเกินเวลาของ 
หลักสูตร 1 ภาคการศึกษา จากการตรวจสอบและหารือร่วมกับงานทะเบียนนักศกึษาและประมวลผล มหาวิทยาลยั 
อุบลราชธานี  สรุปประเด็นได้ดังน้ี 

- นักศึกษามีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ในกรณทีี่นักศึกษา 
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  ด้วยเหตุสุดวิสัยอันเน่ืองมาจากมีอาการป่วย  และหรือประสบอุบัติเหตุที่มีหลักฐาน 
พิสูจน์ได้  สามารถขอปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การให้ 
ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555 ข้อ 3.3 ข้อย่อย 3.3.1 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ และขอให้งานวิชาการตรวจสอบหลักฐานทางการแพทย์เพ่ิมเติม 
 

 4.6 การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 
              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา  ในภาค 

การศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 5 ราย  ดังน้ี 
 

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร จํานวนรายวิชา หมายเหตุ 
1. นางสาวพิริยาภรณ์ ประทุมวัน 
59144740219 

นิเทศศาสตร์ 7 ผ่านเกณฑ์ระยะเวลา ท้ัง 7 รายวิชา 

2. นายบดินทร์  หายเคาะ 
59144140152 

การพัฒนาสังคม 7 ผ่านเกณฑ์ระยะเวลา 3 รายวิชา และ
ไม่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลา 4 รายวิชา 

3. นายทีฆายุ  บุญม่ัน 
59144140121 

การพัฒนาสังคม 9 เกณฑ์ระยะเวลา ท้ัง 9 รายวิชา 

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร จํานวนรายวิชา หมายเหตุ 
4. นายธงชัย  สระใหญ่ 
59145440079 

ภาษาและวัฒนธรรม
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

2 เกณฑ์ระยะเวลา ท้ัง 2 รายวิชา 

5. นายนนท์นวัต  นามพรม 
59144740372 

นิเทศศาสตร์ 5 เกณฑ์ระยะเวลา ท้ัง 5 รายวิชา 

  

ที่ประชุมเสนอว่าในการเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาคร้ังต่อไป ขอให้งานวิชาการเพ่ิมเติม 
เหตุผลในการขอเทียบโอนรายวิชาด้วย 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

4.7 การขออนมุัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560          
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  ด้วยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของคณะที่ 
ครบรอบการปรับปรุง 5 ปี ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558/ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
2552  ทั้งน้ี  ในเบ้ืองต้นหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  และ 
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ระดับบัณฑิตศึกษาได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังน้ี 
    ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 1/2560  เม่ือวันที่ 18  

มกราคม 2560  จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.  

2560 

   2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
     3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ วาระพิเศษ/2559  เม่ือวันที่ 19  
มกราคม 2560  จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี ้

1. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2560       
                       ในการน้ี ประธานหลักสูตรทั้ง 4 หลักสตูร ได้นําเสนอหลักสูตรดังกลา่ว 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดําเนินการดังน้ี 
1. เห็นชอบหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเทีย่ว หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 และมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรทบทวนรหัสวิชาและช่ือวิชา หากมีการปรับเปลี่ยนช่ือรายวิชา โดยให้งาน 
บริหารหลักสูตรช่วยตรวจสอบอีกคร้ัง 

2. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560  และมีข้อเสนอแนะควรมีการตรวจสอบช่ือในบางรายวิชาว่ามีการบัญญัติคาํศัพท์ไว้หรือไม่   และให้ 
หลักสูตรดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560  และมีข้อเสนอแนะให้จัดทําข้อมูลเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยในรูปแบบโปรแกรมนําเสนองาน  (Power 
Point)  

4. เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  และมีขอ้เสนอแนะควรมีการระบุในเร่ืองการเดินทางไปเรียนในต่างประเทศของนักศึกษาช้ันปีที่  
3 ไว้ใน มคอ.2 ด้วย ในส่วนทีอ่าจารย์สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก จะต้องมาช่วยสอนในหลักสูตร ขอให้ประธาน 
หลักสูตรฯ ทําบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือแจ้งให้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกทราบ 

4.8 การทบทวนแผนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2561   
     - ถอนวาระ - 
 

4.9 การพิจารณาการขออนมุัติเงินค่าสอนรายวิชาสําหรบันักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (BBA) ภาคการศึกษาท่ี 1/2559   

                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาการขออนุมัติเงินค่าสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (BBA) ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
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ตามท่ี  หลักสตูรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารได้รับอนุมัติเงินจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน  ภาคการศึกษา  1/2559 จํานวน  
2 คน ได้แก่ นางสาวณิชากร ยศวิไล  และนางสาวชนิดา  โกมลเมธชัย และได้ดําเนินการเบิกจ่ายค่าสอนในกลุ่มการ 
เรียนปกติเรียบร้อยแล้ว  เน่ืองจากมีภาระงานสอนเพ่ิมเติมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (BBA) ภาคการศึกษา 1/2559  ซึ่งไมไ่ด้รวมอยู่ในภาระงานสอนกลุ่มปกติ 

    ในการน้ี หลักสูตรจึงขออนุมัติเงินค่าสอนรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (BBA) ภาคการศึกษา 1/2559 ที่อาจารย์ผูช่้วยสอนได้ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนไปแล้ว รายละเอียดดังน้ี 

 

ชื่อ-สกุล รายวิชา อัตรา จํานวนหน่วย ชม. รวมเป็นเงิน 
นางสาวณชิากร  ยศวิไล 1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Sec.71) 

3(2-2-5) หน่วยกิต 
400 45 18,000.00 

นางสาวชนิดา  โกมลเมธชัย 1416 201 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Sec.71) 
3(2-2-5) หน่วยกิต 

400 45 18,000.00 

   รวมเป็นเงิน 36,000.00 
 

    มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการ   

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
    5.1  - วาระลับ – 
 

  5.2  การรายงานข้อมูลการขยายเวลาศึกษาต่อและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ประจําเดือน 
มกราคม 2560   

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานข้อมูลการขยายเวลาศึกษาต่อและ 
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ประจําเดือนมกราคม 2560  ดังน้ี 

1. การขยายเวลาศึกษาต่อ  จํานวน 1 ราย ได้แก่ นางนวทิวา  สีหานาม  ตั้งแต่วันที่ 1  
ธันวาคม 2559 – 5  มกราคม  2560 

2. การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  จํานวน 1 ราย ได้แก่ นางนวทิวา  สีหานาม  ตั้งแต่วันที่   
6 มกราคม 2560 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.3 แจ้งผลการอนุมัติจัดสรรจํานวนนักศึกษากู้ยืมรายใหม่ กยศ. และ กรอ. นักศึกษาคณะศิลป 
ศาสตร์  ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  

       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งทีป่ระชุมทราบผลการอนุมัติจัดสรรจํานวนนักศึกษา 
กู้ยืมรายใหม่ กยศ. และ กรอ. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  รายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับท่ี ประเภทผู้กู้ยืม จํานวน (คน) 
1 ผู้กู้ยืมรายเก่า 608 
2 รายใหม่ 41 
3 กรอ. 32 

รวมผู้กู้ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  681 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  5.4 โครงการงานกิจการนกัศึกษาท่ีจะดําเนินการในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560   
       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งทีป่ระชุมทราบโครงการงานกิจการนักศึกษาท่ีจะดําเนินการ 

ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียดดังน้ี 
1. เดือนมกราคม  2560  ม ี2 โครงการ  

1.1 การแข่งขันกีฬาภายในและการประกวดแสตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ประจําปี 
การศึกษา 2559  งบประมาณจํานวน 36,500 บาท 

1.2 ชุมนุมท่องเที่ยวอาสา Tourism UBU Club “ศิลป์ร่วมใจอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” จัดขึ้น 
เม่ือวันที่  15 มกราคม  2560 งบประมาณจํานวน 17,080 บาท 

2. เดือนกุมภาพันธ์  2560  มี 2 โครงการ  
2.1 รักษ์บ้านศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 งบประมาณจํานวน 20,000 บาท 
2.2 โครงการชุมนุม Shutter Autograph งบประมาณจํานวน 10,000 บาท 

      มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   5.5 การจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน ปีการศึกษา 2559   

        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ 

ทํางาน ปีการศึกษา 2559  โดยคณะจะจัด “โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559” 

ใช้งบประมาณจํานวน  25,000 บาท กําหนดการจัดโครงการระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม  2560  ทั้งน้ี สํานักงาน 

พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะให้ความอนุเคราะห์สําหรับงบประมาณค่าวิทยากรในการจัดโครงการ 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

   5.6 สรุปข้อมูลการดําเนินการบันทึกและอนุมัติข้อมูล มคอ.3-4 ภาคการศึกษา 2/2559 และมคอ. 
5-6 ภาคการศึกษา 1/2559 ในระบบ UBU TQF MAPPER   

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบสรุปข้อมูลการดําเนินการบันทึกและอนุมัติข้อมูล  
มคอ.3-4 ภาคการศึกษา 2/2559 และ มคอ.5-6 ภาคการศึกษา 1/2559 ในระบบ UBU TQF MAPPER  ดังน้ี 
 
 

จํานวนรายวิชาที่เปิด การดําเนินการ 
 แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ไม่แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 

1. การบันทึกข้อมูล มคอ.3/4 ภาคการศกึษา 2/2559 ภายในวันที่ 8 มกราคม 2560 
251 251 100 - - 

2. การบันทึกข้อมูล มคอ.5-6 ภาคการศกึษา 1/2559 
238 238 100 - - 

 
 

2. ข้อขัดข้องในการใช้ระบบฯ 
ข้อขัดขอ้ง การดําเนินการแก้ไข 

1. ผู้อนุมัตริายวชิามองไม่เห็นรายวิชาที่จะตอ้ง
อนุมัติบางส่วน 

โดย นักวิชาการศึกษาได้ดําเนินการ ดงันี ้
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ข้อขัดขอ้ง การดําเนินการแก้ไข 
1. แก้ไข ID โครงสร้างรายวิชา มคอ.2 ในระบบฯ ให้ตรงกับ 
ID ของรายวิชาที่ดึงมาจาก Reg. 
2. ระบุสังกัดสาขาวิชาของผู้อนมุัติในระบบฯ/ ขอสิทธิ์
เพิ่มเติม/ ระบุสังกัดรายวิชา 

2. รายวิชาศึกษาทั่วไปไม่ปรากฏในระบบของ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ ผู้อนุมัตริายวิชา 

ประสานผู้ดูแลระบบพิจารณาแก้ไขข้อมูล 

   

       มติที่ประชุม  รับทราบ 
      

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
    6.1 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ  

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ซึ่งจะมีการส่งมอบงานในวันที่ 20 มกราคม  2560 และตรวจรับงานในวันที่ 25 มกราคม 2560    

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

  6.2 การบรหิารจัดการห้องเรียนและเก้าอ้ีในห้องเรียน  
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการบริหารจัดการห้องเรียนและเก้าอ้ีในห้องเรียน 

อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ซึ่งจะมีการดําเนินการดังน้ี 
1. ย้ายสโมสรนักศึกษาไปยังอาคารกิจกรรมทีส่ร้างใหม่ และห้องสโมสรนักศึกษาเดิมจะปรับ 

เป็นห้องพักอาจารย์ 
2. ห้องวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท จะปรับเป็นห้องเรียน 
3. ห้องงานโสตทัศนศึกษา จะปรับเป็นคลินิกวิจัย  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

      6.3  การจัดสรรห้องพักให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่   
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการจัดสรรห้องพักให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่  ซ่ึง
คาดว่าจะมีจํานวน 7 อัตรา  โดยคณะจะตรวจสอบสภาพโต๊ะและเก้าอ้ีสําหรับอาจารย์อีกคร้ังหากมีความจําเป็นต้อง
ซื้อใหม ่จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
    

     6.4  การทดลองใช้ระบบประเมินเลื่อนเงินเดือนที่ปรบัปรุงใหม่ของคณะศลิปศาสตร์  

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ปรับปรุงระบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 

ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งจะแจ้งให้อาจารย์ทดลองใช้ระบบปลายเดือนมกราคม 2560 น้ี และกลางเดือนกุมภาพันธ์  

2560 จะเชิญอบรมการใช้งานระบบอีกคร้ัง 

       มติที่ประชุม รับทราบ 
  

  6.5  หารือเก่ียวกับโต๊ะทํางานของอาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้ช่วยสอน 
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        รองคณบดีฝ่ายบริหาร  หารือที่ประชุมว่าอาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้ช่วยสอน  ควรมีโต๊ะ 
ทํางานประจํา และควรน่ังประจําแม้ไม่มีภาระงานสอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถมาติดต่อหรือปรึกษาได้ 

     มติที่ประชุม เห็นชอบให้อาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้ช่วยสอน อยู่ประจําโต๊ะทํางานให้มากขึ้น 
 

     6.6 การปรบัวารสารศิลปศาสตร์ ให้อยู่ในฐานวารสาร TCI กลุ่ม 1 

          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิจัย
ของคณะศิลปศาสตร์ จัดอยู่ในฐาน TCI  กลุ่ม 2  หากคณะจัดทําเว็บไซต์ที่มีระบบออนไลน์  (Online System) 

จะปรับไปอยู่ในฐาน TCI กลุม่ 1  

     ในการน้ี ประธานได้ให้ข้อมูลว่าสํานักวิทยบริการ มีระบบที่คณะสามารถนํางานวิจัยไปลงได้ 

     มติที่ประชุม เห็นควรให้รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป  

 

 

     6.7 การจัดอบรมการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาํสอนและตํารา เพื่อขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  แจ้งที่ประชุมทราบว่า 

งานวิจัยจะจัดอบรมการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอนและตํารา เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทาง 

วิชาการ  โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธ์ุ  ในวันที ่ 21  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  

09.00–16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 2 อาคารปฏิบัติการทางภาษา จึงขอเชิญทุกท่านเข้ารับการอบรม 

ดังกล่าว 

     มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

        6.8 การพิจารณารายงานประจําปี 2559  

          รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานประจําปี 2559 โดยจะ
ส่งไฟล์ถึงคณะกรรมการประจําคณะทุกท่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ให้พิจารณาและส่งข้อเสนอแนะ
กลับคืนภายในวันที่ 22 มกราคม 2560 เพ่ือนําข้อเสนอมาพิจารณาปรับปรุงก่อนส่งรายงานประจําปี 2559 ไปยัง
มหาวิทยาลัยต่อไป 

     มติที่ประชุม รับทราบ   
 

เลิกประชุมเวลา  14.15  น. 
 
 
 
 
 
 

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

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม      
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ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2560   เมื่อวันศุกร์ที่  24  กุมภาพันธ์  2560 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


