
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  3 / 2560 

เม่ือวันศุกรท์ี่  24  มีนาคม  2560 

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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

7.  นายราม  ประสานศักด์ิ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์          กรรมการ 

9.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       กรรมการ 

10.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

11.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   ติดราชการ 

 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.  นางสาววริยาภรณ์  เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

3.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่ม ี- 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2560 
           มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2560 
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  การขออนุมัติลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  

รายนายมิตต  ทรัพย์ผุด  ซึ่งขอลาต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่  30  มิถนุายน  2560  เป็นระยะเวลา   
8  เดือน  เพ่ือเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์  2560  ได้มีมติเห็นชอบให้นายมิตต ทรัพย์ผุด  ให ้
ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารจัดการอาจารย์ประจําหลักสูตร น้ัน นายมิตต ทรัพย์ผุด  ได้แจ้งแนวทางการบริหาร 
จัดการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 

 

 3.2  การติดตามความคบืหน้าในการตอบข้อหารือขั้นตอนการปิด/เปิดรายวิชา 
        นายจักรพันธ์  แสงทอง  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่นางสาววิชุลดา   

พิไลพันธ์  ได้ทําบันทึกข้อความเพ่ือสอบถามข้ันตอนการปิด/เปิดรายวิชา น้ัน  บุคคลดังกล่าวมีความประสงค์ให้คณะ 
ตอบเรื่องตามประเด็นคําถามในบันทึกข้อความด้วย 

    มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ  ให้งานวิชาการตอบเรื่องและแนบประกาศขั้นตอนการ 

ปิด/เปิดรายวิชา คณะศลิปศาสตร์ 
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
       4.1 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและขอรบัการประเมินต่อสัญญา

จ้าง รายนายกันตพัฒน์  ตรินันทแ์ละนางสาวธัญพร  บุตรแสน        

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง รายนายกันตพัฒน์  ตรินันท์และนางสาวธัญพร  บุตรแสน รายละเอียด
ดังน้ี   

1. นายกันตพัฒน์ ตรินันท์  ตําแหน่ง อาจารย์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญา 
เอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยทุนส่วนตัว ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2556  
ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559  น้ัน บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้เรียนรายวิชา (Course Work) ครบถ้วนตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ เรื่อง  “คําปรากฏร่วม 
ในคลังข้อมูลตัวอย่างภาษาในงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านการพยาบาล   (Lexical Collocations in a  
Sample Corpus of Nursing Journal Articles – SCNJA)”  ซึ่งได้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 29  
กันยายน 2559 ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ และขอรับการประเมินต่อ 
สัญญาจ้าง มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560  
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2. นางสาวธัญพร บุตรแสน   ตําแหน่ง อาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาเอก 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  31  มีนาคม 2560  น้ัน  เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลพรอ้มทั้งเขียน 
วิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การวิเคราะห์เชิงเพศสภาพเกี่ยวกับการทํานาและการคงไว้ซึ่งครัวเรือนในภาคอีสานของไทย”  
ในการน้ี   บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง   มี 
กําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

         มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  4.2  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง  
รายนายอธิคม เทียนทอง            

            รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง รายนายอธิคม เทียนทอง  ตําแหน่งอาจารย์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยทุนส่วนตัว ต้ังแต่วันที่ 
23 กันยายน 2555  ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2560 น้ัน บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้สอบผ่านป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์ เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เรื่อง “แบบจําลองการเรียนการสอนการเขียนเชิง
วิชาการผ่านเวิร์ดเพรสสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (A WordPress-
based Academic Writing Instructional Model for EFL University Students) ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการเตรียม
เล่มเพ่ือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ในการน้ี  บุคคลดังกล่าวมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อและขอรับการ
ประเมินต่อสัญญาจ้าง มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560 

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  4.3  การสอบทานรายงานตามข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  

2560  และการยืมเงินทดรองจ่ายคณะศิลปศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายใน  
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการสอบทานรายงานตามข้อเสนอแนะผล 

การตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และการยืมเงินทดรองจ่ายคณะศิลปศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งงานการเงินได้สรุปข้อมูลเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายคณะศิลปศาสตร์ให้ 

บุคลากรคณะทราบต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติที่ประชมุ  รับทราบ  และเห็นชอบให้งานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนแนว 

ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายคณะฯ อีกคร้ัง และเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาในคร้ังต่อไป 
 

    4.4  การพิจารณาแก้ไขรหสัรายวิชาการลงทะเบียนเรยีน         
         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขรหัสรายวิชาการลงทะเบียนเรียน           

ด้วยหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนให้  นางสาวกิติมาภรณ์   
ธรรมวิภาพรณ์ รหัส 5414401254  จํานวน  2  รายวิชา  ทั้งน้ี  เน่ืองจากนักศึกษาเกิดความสับสนในการลงทะเบียน
เรียนระหว่างหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ ซึ่งรหัสและช่ือวิชาเดียวกัน เป็นเหตุให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบจบ
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ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ัน เพ่ือให้นักศึกษาตรวจสอบจบได้ตามโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรภาษาจีนและการ
สื่อสาร จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน  รายละเอียดดังน้ี 
 

รหัส วิชา ภาค เดิม แก้ไขเป็น 
1415241 การแปลจีน-ไทย1 1/57 1415241-1 1415241-53 
1415251 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น 2/57 1415251-1 1415251-53 
  มติที่ประชุม   รับรอง 
 

  4.5  การพิจารณารับรองเกรดค้างส่ง ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 
                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรดค้างส่ง ภาคการศึกษาที่ 
1/2559 ด้วยงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบการค้างส่งผลการเรียนของนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่  
1/2559 พบว่ามีเกรดค้างส่ง  ซึ่งสาเหตุของการค้างส่งเกรดมาจากระบบ Reg. ได้ดึงรายช่ือนักศึกษาที่มีสถานะลาออก 
(60) พ้นสถานภาพเน่ืองจากไม่ต่อทะเบียน (53)  และสถานะปกติแต่มีหน้ีค้างชําระ (10) ออกจากระบบใบส่งเกรด จึง
ทําให้มีเกรดค้างส่งในระบบ Reg.  ดังน้ัน เพ่ือให้การส่งเกรดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วนทุกรายวิชา งาน
วิชาการจึงขอรับรองการส่งเกรดให้นักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพ่ิมเติม     

  มติที่ประชุม    รับรอง 
 

  4.6  การพิจารณาปฏิทินสง่เกรดภาคปลาย ปีการศึกษา 2559           
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาปฏิทินส่งเกรดภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 

ตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กําหนดให้คณะ/หลักสูตร ส่งเกรด ประจําภาค
การศึกษาที่ 2/2559  ภายในวันที่ 2 มิถุนายน  2560  และจะประกาศให้นักศึกษาทราบ  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 
น้ัน เน่ืองจากตามมติที่ประชุมบุคลากรประจําคณะ วันที่ 10 มีนาคม 2560  มีดําริให้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
ระหว่างวันที่ 1-3 มถิุนายน 2560 ดังน้ัน งานวิชาการจึงขอหารือกําหนดการส่งเกรดภาคปลาย ปีการศึกษา 2559  

- ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  หลักสตูร/สาขา ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด 
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ประชุม 

พิจารณาการรับรองเกรด 
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. คณะกรรมการประจาํคณะ ประชุมพิจารณา 

การรับรองเกรด 
- วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  คณะส่งเกรดไปยังกองบริการการศึกษา 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

 4.7  การพิจารณารับรองการสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา     
              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองการสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา          
ด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   ได้ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559  จํานวน 
1 คน  คือ นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณกูฏ  นักศึกษาสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว ทั้งน้ี ได้ผ่านมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่15 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
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     5.1  รายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  นายพุทธราช  มาสงค์ และนาย 
จักรพันธ์  แสงทอง 
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559  
ของอาจารย์ จํานวน 2 ราย  ดังน้ี 

1. นายพุทธราช  มาสงค์  สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ซึ่งได้ลาศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาเอก สาขาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

2. นายจักรพันธ์  แสงทอง  สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ซึ่งได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญา 
เอกโดยใช้เวลาราชการบางส่วน สาขาปรัชญาและศาสนาตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.2  รายงานข้อมูลเงนิสนับสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ประจําปีงบประมาณ 2560     
        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ 2560  รวมท้ังสิ้นจํานวน  3,267,235 บาท  แปลงค่าคํานวณได้  5 คะแนน 

ข้อมูลพืน้ฐาน ผลงาน     หน่วยวัด 

1. จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3,267,235 บาท 

- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย 962,600 บาท 
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย 2,304,635 บาท 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีป่ฏิบัติงานจรงิ ปีการศึกษา 
2559 

103.5 คน 

- จํานวนอาจารย์ประจํา 103.5 คน 
- จํานวนนักวิจัย - คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจรงิ 

31,567.49 บาท/คน 

4. จํานวนผลรวมคะแนนท่ีได้ในระดับคณะวิชา  - 
5. แปลงคา่คาํนวณได้เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 5.00 คะแนน 

     มติที่ประชุม  รับทราบ   
    

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
    6.1 การขออนุมัติงบประมาณรับรองนกัศึกษาชาวต่างประเทศจาก University of San Diego  

            รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณรับรอง 
นักศึกษาชาวต่างประเทศจาก University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาการสอนภาษาอังกฤษมาฝึกสอน  ณ  คณะศิลปศาสตร์   ตามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ University of San Diego ทั้ งน้ี  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดย
กําหนดให้นักศกึษามาช่วยสอนไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  2560  และได้กําหนดให้
คณะศิลปศาสตร์สนับสนุนคา่ใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาจาก University of San Diego ได้แก่ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายราย
เดือน (ข้อ 3f) จํานวน 2 ราย  จึงขออนุมัติงบประมาณ ดังรายการต่อไปน้ี 
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- ค่าที่พักรวมค่าสาธารณูปโภค   =   55,000  บาท    
(อัตรา 5,500 บาท x 2 ห้อง x 5 เดือน) 

   -     ค่าใช้จา่ยรายเดือน     =   40,000  บาท 
(อัตรา 4,000 บาท x 5 เดือน x 2 คน) 

รวมทั้งสิน้     =   95,000  บาท                                         
                                                           (-เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

       มติที่ประชุม  อนุมัติ 
   

      6.2 ขอความร่วมมือใช้ความระมัดระวังและดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการปฏิสมัพันธ์กับบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลที่อาจเปน็ปฏิปักษ์กับรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี 

                รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   แจ้งทีป่ระชุมทราบการขอความร่วมมือใช้ความระมัดระวังและ 
ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

      6.3 แผนการดําเนินงานประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งทีป่ระชุมทราบแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้คณะได้เผยแพร่ให้ทุกหลักสตูรได้ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงาน ทั้งน้ี  งานประกันคุณภาพคณะจะได้สําเนาแจ้งให้ทุกหลักสูตรทราบต่อไป 
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
    

     6.4  การพิจารณาแบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2559 (ระดับคณะ)   
           รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาแบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม 

และจัดบริการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2559 (ระดับคณะ)  

รายละเอียดดังเอกสารแนบ ซ่ึงแบบประเมินดังกล่าวเป็นของส่วนกลางซ่ึงใช้กับทุกคณะ และในรอบการประเมินที่ผ่าน 

มาได้รับคะแนนเต็ม 5  แต่มีคําแนะนําว่าคณะควรจะจัดทําแบบประเมินของคณะเอง  เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มาจาก 

นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์จริง และยังสามารถนําข้อมูลจากนักศึกษามาปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรม  และการ 

จัดบริการให้แก่นักศึกษาในระดับคณะในปีการศึกษาต่อไป  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าคณะจะใช้แบบประเมิน 

ของส่วนกลางเช่นเดิม หรือจัดทําแบบประเมินของคณะขึ้นเอง   
       มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดทําแบบประเมินของคณะเอง และงานกิจการนักศึกษาจะ 

ดําเนินการจัดทําแบบประเมินเพ่ือใช้ในการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อไป 
 

     6.5  การเพ่ิมแผนพัฒนาบุคลากร   

           หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
คณะในปัจจุบันมีข้อมูลเพียง  3  ส่วน  ได้แก่  การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  การลาศึกษาต่อ   และการขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  เพ่ือให้ครอบคลุมแผนพัฒนาบุคลากร  จึงเสนอให้คณะเพ่ิมการลาฝึกอบรม/
ปฏิบัติการวิจัย  
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                 มติที่ประชุม    เห็นชอบให้สาขาวิชาที่มีแผนพัฒนาบุคลากรการลาฝึกอบรม/ปฏิบัติการ
วิจัย จัดทําข้อมูลเสนอมายังคณะเพ่ือคณะจักได้ปรับแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 

 

     6.6  การปรับคู่มือและเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏบิัติงาน 

           หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าการปรับคู่มือและเกณฑ์การพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานน้ัน จะต้องประกาศใช้ก่อนการประเมินหรือคู่มือควรออกหลังจากเริ่มนับระยะเวลาการประเมินไม่
เกิน 1 เดือน เพ่ือให้ผู้รับการประเมินสามารถจัดเตรียมขอ้มูลและเอกสารประกอบได้ทันกําหนดเวลา  

    มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 

    6.7 การขออนุมัติชะลอการรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติชะลอการรับนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ตามท่ีหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ได้มีแผนกําหนดการรับนักศึกษาประจําภาคการศึกษา 2560 จํานวน 
10 คน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  มีมติให้ชะลอการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 เน่ืองจาก
หลักสูตรฯ จะมีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษียณอายุราชการและลาศึกษาต่อในปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรจึงอยู่ระหว่างการปรับอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ดังน้ัน  
เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรฯ จึงขออนุมัติชะลอการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 
      มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

      6.9  -วาระลับ- 
       

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 
 
 
 

              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                                 (นายนพพร  ช่วงชิง)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                        กรรมการคณะกรรมการประจําคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม      
                      

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  พฤษภาคม  2560 
 
 
 
 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


