
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  5/2560 

เม่ือศุกร์ที่  16  มิถุนายน  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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  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.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี 

3.  นางสาวอัญรินทร์  พินิจไชยกุล   นักวิชาการเงินและบัญชี 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2560 
                ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
4/2560  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2560   โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี 

       หน้าที่ 1  วาระที่  1.1 ให้เพ่ิมเติมช่ือภาษาไทยของคําว่า Reprofiling 

       หน้าที่ 4  วาระที่  4.2  ให้เพ่ิมเติมช่ือสถาบันการศึกษาที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  เถาถวิล  

ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก  คือ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2560 
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 
 

                 2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วาระพิเศษ 3/2560 

                      มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
3/2560  โดยไม่มีแก้ไข 

   

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  การพิจารณาร่างแนวปฏิบัติการยืมและคนืเงนิทดรองราชการ  คณะศิลปศาสตร์   
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างแนวปฏิบัติการยืมและคืนเงินทดรอง 

ราชการ  คณะศิลปศาสตร์    ซึ่งงานการเงินได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   

เรียบร้อยแล้ว  โดยงานการเงินได้นําเสนอรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมต่อที่ประชุม   

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้งานการเงินดําเนินการปรับร่างแนวปฏิบัติการยืมและคืนเงินทดรอง 

ราชการ  คณะศิลปศาสตร์  ดังน้ี 

1. เพ่ิมหมายเหตุ เรื่อง  การรับ-ส่งเงินเหลือจ่าย  ภายในเวลา 15.00 น. ในวันราชการ  โดยให้แจ้ง 
เหตุผลที่กําหนดเป็นเวลาดังกล่าว 

2. ข้อ 6.3 ให้เปลี่ยนจากคําว่า “และ” เป็นคําว่า  “หรือ” 
3. จัดทําเป็นรูปเล่มเพ่ือเป็นคู่มือและแจกให้บุคลากรทุกคนทราบ และถือปฏิบัติ 
 

3.2  ผลการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับยุทธศาสตร์การกํากับดูแลและสนับสนุน 

สถาบนัอุดมศกึษา  (Reprofiling)  ด้านการผลิตบณัฑิต  

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับ 
ยุทธศาสตร์การกํากับดูแลและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา  (Reprofiling)  ด้านการผลิตบัณฑิต  โดยเมื่อวันที่  23   
พฤษภาคม  2560  ได้เชิญหลักสูตรต่าง ๆ  เข้าประชุมหารือร่วมกันในประเด็นความซ้ําซ้อนของหลักสูตรของแต่ละ 
คณะวิชา  น้ัน  โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้คณะปรับรวมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรภาษาจีนและ 
การสื่อสาร  หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  และหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร   เป็น 
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หลักสูตรเดียว  เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรมีไม่เพียงพอ  และจะเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการ 
หลักสูตร  รวมถึงเป็นผลดีต่อคณะด้วย   
                     ในการน้ี  ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เสนอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เชิญหลักสูตรทั้ง 4  
หลักสูตร มาหารือร่วมกันถึงแนวทางการบริหารหลักสูตรก่อน และนําข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 

                      มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ 
 

3.3  การขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบติังาน รายนางสาวธัญพร  บุตรแสน 
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะเสนอเรื่องการขออนุมัติรายงานตัว 

กลับเข้าปฏิบัติงาน รายนางสาวธัญพร  บุตรแสน  ตําแหน่งอาจารย์  กรณียังไม่สําเร็จการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   

สาขา  Interdisciplinary  Gender  Studies  ณ  มหาวิทยาลัย Ochanomiz  ประเทศญี่ปุ่น  ต่อที่ประชุมคณะ 

กรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2560  น้ัน  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

งานบุคคล  มีมติไม่อนุมัติให้บุคคลดังกล่าวรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน   เน่ืองจากยังไม่สําเร็จการศึกษา  หรือส่ง 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วและอยู่ในระหว่างการขออนุมติัสําเร็จการศึกษา หรือสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ใน 

ระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์ 

     มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

  3.4  ความคบืหน้าเก่ียวกับร่างประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษา สาํหรับอาจารยค์ณะศิลปศาสตรเ์พือ่ 
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ.... 
                         ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าเก่ียวกับร่างประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษา สําหรับ 
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ....   ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  มีมติให้ชะลอประกาศการให้ทุนระดับปริญญาเอกไว้ก่อน 
เพ่ือให้กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่  หารือร่วมกับทุกคณะ  เพ่ือจัดทําร่างประกาศให้สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้ทุก 
คณะ   

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

  3.5  การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก           
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันออก  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2560  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  ได้รับการเสนอช่ือให้เป็น 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก อีกวาระหน่ึง 

 

  มติที่ประชุม    รับทราบ 
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  3.6  ข้อมูลการตรวจสขุภาพประจําปี พ.ศ.2560  
              รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อมูลการตรวจสุขภาพประจําปี พ.ศ. 2560 
ระหว่างโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  เพ่ือเปรียบเทียบรายการตรวจ
สุขภาพและอัตราค่าใช้จ่าย  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  
      มติที่ประชมุ  เห็นชอบเลือกตรวจสุขภาพประจําปีกับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
 

      3.7  การจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร (OD) 
            รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร (OD) 
ประจําปี พ.ศ. 2560  เรื่อง  “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ”  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  โดยในช่วงเช้าจะมีการบรรยายในภาพรวม และช่วง
บ่ายจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ระหว่างสายวิชาการและสายสนับสนุน  ส่วนสถานที่จัดกิจกรรมจะแจ้งใหท้ราบอีกคร้ัง 

     มติที่ประชุม  รับทราบ 
     

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1  การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับปรญิญาเอกและขอรับการประเมินต่อสญัญา 

จ้าง  รายนางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล        
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง  รายนางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

เงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย  ณ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ.  

2555  ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  ขณะนีบุ้คคลดังกล่าวได้เรียนรายวิชาในหลักสูตร 

ครบถ้วน ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว โดยทําวิทยานิพนธ์ช่ือ  “สํานึก 

ความเป็นชาติและการประกอบสร้างในวรรณกรรมลาวร่วมสมัย ต้ังแต่ ค.ศ. 1975 – 2015 “ โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์ และดําเนินการ 

ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   ซึง่อยู่ในระหว่างรอการตอบรับจากวารสาร  ในการน้ี   บุคคลดังกล่าวจึงมี 

ความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน  ต้ังแต่วันที่  7  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่  6  ธันวาคม  

2560 

         มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

4.2  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ  รายนางนริศรา   
แสงเทียน               

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูน 
ความรู้ทางวิชาการ  รายนางนริศรา  แสงเทียน   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มคีวามประสงค์ขออนุมัติ
ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปีการศึกษา  2560  เพ่ือเขียน
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1447 204  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เบ้ืองต้น  ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานที่นักศึกษา
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หลักสูตรนิเทศศาสตร์จะต้องลงทะเบียนเรียนทุกคน  ในการน้ี  จึงขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ  มีกําหนด  1 ปี   ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  2561  ทั้งน้ี หลักสูตรนิเทศศาสตร์
ได้เห็นชอบเบ้ืองต้นให้บุคคลดังกล่าวลาหยุดราชการฯ ได้ เน่ืองจากมีอาจารย์ที่สามารถสอนแทนได้  
           ในการน้ี  ที่ประชุมได้หารือประเด็นกรณีที่นางแพรวพรรณ  หอกิจรุ่งเรือง  จะขอลาออก
จากการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นช่วงที่นางนริศรา  แสงเทียน  ขอลาหยุดราชการฯ  จะส่งผลกระทบต่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์หรือไม่  

มติที่ประชุม    มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1. นางนริศรา  แสงเทียน  มคีณุสมบัติที่จะลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการได้   

แต่เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงของการขาดอาจารย์ประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ที่ประชุมจึงเสนอให้หลักสูตรบริหาร
จัดการอาจารย์ประจําหลักสตูรให้เป็นตามคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรก่อน  โดยเสนอใหน้ายคําล่า มุสกิา   
เป็นคณะกรรมการประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร์ แทนนางแพรวพรรณ  หอกิจรุ่งเรือง   

2. ขอให้นายสรพจน์  เสวนคุณากร  ดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการ  เพ่ือให้ตรงตาม 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร  ภายในเดือนตุลาคม  2560    
 

   4.3  การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย  
รายนายทํานอง  วงศ์พุทธ   

         รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาไทย  รายนายทํานอง  วงศ์พุทธ  ซึ่งได้ย่ืนเอกสารสมบูรณ์และครบถ้วน 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 ทั้งน้ี  คณะศลิปศาสตร์  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและคณะอนุกรรมการประเมินผลการ 
สอนได้ประเมินผลการสอนของบุคคลดังกล่าวแล้ว  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ดังน้ัน   จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาข้อมูลและเอกสารประกอบดังกล่าวก่อนเสนอไปยังมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบงานบุคคลดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
         

  4.4  รายงานผลการกํากับติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารและแผนพฒันาบคุลากร 
สายวิชาการ   และสายสนับสนนุ   

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการกํากับติดตามผลการ 

ดําเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  ขอ้มูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  

2559  ถึงวันที ่ 30  มีนาคม  2560  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

  4.5  การปรับแผนการรับนกัศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
ระหว่างปีการศึกษา  2561 - 2564   

 

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564  จากเดิม  40 คน ปรับเป็น 30 คน 
ต้ังแต่ปีการศึกษา  2561 – 2564  เน่ืองจากมีเหตุผล 2 ประการ ดังน้ี 

1. สถิติที่ผ่านมาระหว่างปีการศึกษา 2557-2559  หลักสูตรมียอดรับเข้านักศึกษาใหม่น้อย 
กว่า 30 คน ในทุกปีการศึกษา ดังน้ัน การปรับยอดรับเข้าจะทําให้ไม่กระทบกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ระดับหลักสูตร    

2. จากยอดจํานวนรับที่เป็นจุดคุ้มทุน 15 คน  การปรับจํานวนแผนรับผลิตบัณฑิตเป็น 30  

คน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2564  ตามแผนการรับของ มคอ. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จะทําให้แผนการรับสอดคล้องกันระหว่าง มคอ.  
และเอกสารทีส่่งไปยังมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
4.6 การรับรองการสําเร็จการศกึษา ของนักศกึษาระดับปรญิญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่  

2/2559  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  ประจําภาคการศึกษาที่  2/2559  ซึ่งงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบรกิารการศึกษา 
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2559  
โดยวันสําเร็จการศึกษา คือ วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560  ในเบ้ืองต้น 
งานวิชาการได้ดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ 
เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน  221  คน  ดังน้ี 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน)
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 1 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 1 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2551 2 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2553 27 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2553 2 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 35 
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 33 
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 51 
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 35 
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 11 
11. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 16 
12. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 7 
13. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555 

หมายเหตุ: * เนื่องจากนักศึกษามีความจําเป็นต้องใช้ใบรับรองการสําเร็จการศึกษาเพ่ือ
สมัครงานโดยเร่งด่วน จึงดําเนินการตรวจสอบเงื่อนไขและแจ้งเวียนรับรองการสําเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 

28* 

 

มติที่ประชุม  รับรองการสําเร็จการศึกษา 
 
 

4.7  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ผูช้่วยสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2560   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน  ภาค 
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การศึกษาที่  1/2560   ดังน้ี 
1. หลักสูตรภาษาไทยและการสือ่สาร  ขออนุมติัจ้างอาจารย์พิเศษ / ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษา 

ทั่วไป   
2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์  ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุราชการสอนในหลักสตูรการพัฒนาสังคม   

วิชาโทบริหารงานยุติธรรม  และหลักสูตรการท่องเที่ยว  รายละเอียดดังน้ี  

จํานวน ภาระงาน อัตราค่าตอบแทนต่อช่ัวโมง รวมเป็นจํานวนเงนิ
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร   
อาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน 1 อัตรา ต่อคน 

8-11 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
120-165 หน่วยช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

400 ไม่เกิน 66,000.00

สาขาวิชาสังคมศาสตร์  
ผู้เกษียณอายุราชการ 
1 อัตรา 

72 หน่วยช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา 400 28,800.00

  รวมเป็นจํานวนเงนิ 94,800.00
  (-เก้าหม่ืนสีพ่ันแปดร้อยบาทถ้วน-)

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

4.8 การขออนุมัติเทียบรายวิชา    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณว่าหลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร  และ 

หลักสูตรประวัติศาสตร์  ขออนุมัติเทียบรายวิชา  ดังน้ี 
1. หลักสูตรภาษาไทยและการสือ่สาร  ขออนุมติัเทียบรายวิชา  ให้กับนางสาวรัชสุดา  สายตา  

นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  รหสั 5414401106   เน่ืองจากนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา  2554   
ซึ่งต้องศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553   แต่หลงัจากนักศึกษาประสบอุบัติเหตุและลาพักการศึกษาแล้วกลบัมาศึกษาต่อ    นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ซึ่งมีช่ือรายวิชาภาษาไทย ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  และคําอธิบายรายวิชา 
ไม่ตรงกับเล่มสตูรปรับปรุง พ.ศ.2553 ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2553  ทั้งน้ีเน้ือหารายวิชาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  จํานวน 4 รายวิชา รายละเอียดดังน้ี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 
1. 1411 333  ภาษาไทยปัจจุบัน (Contemporary Thai) 1. 1411 333 ภาษาไทยปัจจุบัน (Contemporary Thai) 
2.1411 341  การแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษาไทย 
(Language Variation and Changes in Thai) 

2. 1411 341  การแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษาไทย 
(Language Variation and Changes in Thai) 

3.1411 366  วรรณกรรมการแสดง 
(Performing Arts Literature) 

3.1411 366  วรรณกรรมการแสดง 
(Drama Literature) 

4.1411 492 การศึกษาอิสระ (Independent Study) 4.1411 การศึกษาอิสระ (Independent Study) 
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2. หลักสูตรประวัติศาสตร์  ขออนุมัติเทียบเน้ือหาของรายวิชา 1434221  และ 1434330  
(คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  ในหลักสตูร  พ.ศ. 2555  โดยได้มีการปรับปรุงจํานวนหน่วยกิตของ 
รายวิชา 1434221  และ 1434330  ไปจากเดิม  แต่ทั้งน้ีเน้ือหาของทั้งสองรายวิชายังคงเดิม  ดังน้ัน  เพ่ือให้การ 
ลงทะเบียนเรียนของทั้งสองรายวิชาดังกล่าวมีผลสมบูรณ ์  จึงขออนุมัติเปรียบเทียบเน้ือหาของรายวิชา   ซึ่งมีเน้ือหา 
คงเดิมไม่น้อยไปกว่า 3 ใน 4 ดังน้ี 

รายวิชาในหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 รายวิชาในหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ผลการพิจารณา 
1434221 โบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะใน
อีสานใต้ 3(2-2-5)  
(Archeology and art History in 
Southern Isan) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
       โบราณคดีและงานศิลปกรรมในกลุ่ม
จังหวดัอีสานใต ้โดยพิจารณาจากร่องรอยการอยู่
อาศัย และวัฒนธรรมของชุมชนโบราณ ตั้งแต่
สมัยก่อนประวตัิศาสตร์ ยุครับอิทธิพลจากศิลปะ
อินเดีย ศิลปะทวารวดี  และศิลปะเขมร 
Archeology and art works in southern 
Isan provinces, considering signs of 
habitation and cultures practiced in 
ancient communities. From pre-historical 
period to the epoch initially 
Influenced by Indian, Dhavaravati and 
Khmer arts 

1434221 โบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะ
ในอีสานใต้ 3(3-0-6) 
(Archeology and Art History in 
Southern Isan) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
โบราณคดีและงานศิลปกรรมในกลุ่มจังหวัด
อีสานใต้ โดยพจิารณาจากรอ่งรอยการอยู่
อาศัย และวัฒนธรรมของชุมชนโบราณ 
ตั้งแต่สมัยกอ่นประวัติศาสตร์ ยุครับ
อิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ศิลปทวารวดี  
และศิลปเขมร 
Archeology and art works in 
southern Isan provinces considering 
signs of habitation and cultures 
practiced in ancient 
communities.From pre-historical 
period to the epoch initially 
Influenced by Indian, Dhavaravati 
and Khmer arts 

สามารถเทียบรายวิชาได้  
เน่ืองจากมีเน้ือหารายวิชา
เทียบเคียงกันได้ไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 

1434 330 แหล่งประวัติศาสตร์และศิลปะใน
ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 3(2-2-5)  
(Artistic and Historical Sites in Mekong 
Region) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
         ศิลปะและมรดกทางสถาปัตยกรรม  
ประติมากรรมในประเทศกัมพชูา ลาว และ 
เวียดนาม  ในแง่ประวัติศาสตรแ์ละแง่วัฒนธรรม 
Sculptural and architectural arts and 
heritages in Cambodia Laos and Vietnam 
with the emphasis on historical and 
cultural dimensions 

1434 330 แหล่งประวัติศาสตร์และ
ศิลปะในภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 3(3-0-6) 
(Artistic and Historical Sites in 
Mekong Region) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ศิลปะและมรดกทางสถาปัตยกรรม  
ประติมากรรมในประเทศกัมพชูา ลาว  
และเวียดนาม  ในแง่ประวตัิศาสตร์และแง่
วัฒนธรรม  
Sculptural and architectural arts and 
heritages in Cambodia, Laos, and 

สามารถเทียบรายวิชาได้  
เน่ืองจากมีเน้ือหารายวิชา
เทียบเคียงกันได้ไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 
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 Vietnam, with the emphasis on 
historical and cultural dimensions 
 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

4.9 การแก้ไขเปลีย่นแปลงรหัสการลงทะเบียนเรียน   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสการลงทะเบียน 

เรียน  ซึ่งหลักสูตรการพัฒนาสังคม และหลกัสูตรภาษาอังกฤษและการสือ่สาร  ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงรหัส 

การลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา  เน่ืองจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิดโครงสร้างหลักสูตร  จึงทําให้ไม่สามารถ 

ตรวจสอบจบได้  ดังน้ัน  งานวิชาการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสการลงทะเบียน 

เรียนของนักศึกษา จํานวน  2 ราย  ทั้งน้ี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2560  

เมื่อวันที่ 15 มถิุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว 
 

ชื่อ-สกุล รหัส ภาค เดิม แก้ไขเป็น 
นางสาวลลนันท์  วาที 5414400446 2/2559 1421490-1 การศึกษาอิสระ 1421490-0 การศึกษาอิสระ 
นางสาวปาจรีย์  สงนอก 59144140198 2/2559 1421102-59 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
1421102-55 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.10  แนวทางการกําหนดขอ้ปฏิบัติสําหรบัการฝึกงานนอกหลักสูตร  คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

   รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการกําหนดข้อปฏิบัติ 
สําหรับการฝึกงานนอกหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งงานกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลการ 
ขอฝึกงานนอกหลักสูตร แต่เน่ืองจากการฝึกงานนอกหลักสูตร คณะไม่ได้มีการบังคับนักศึกษา  จึงทําให้บางครั้ง 
นักศึกษาที่ขอฝึกงานฯ ไม่มคีวามรับผิดชอบ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกงานและยกเลิกการฝึกงานกะทันหัน  
ทําให้มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่ขอฝึกงาน รวมถึงมีผลเสยีต่อคณะด้วย  จึงขอหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

  มติที่ประชุม    มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หารือร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และเสนอแนวทางแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะต่อไป 
 

4.11  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบวินัยนักศึกษาจากการดําเนินโครงการสง่เสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามบัณฑิตที่พึงประสงค ์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบวินัย 
นักศึกษาจากการดําเนินโครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งคณะมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ 
นักศึกษารู้กาลเทศะ พฤติกรรมบ่งช้ี คือ การแต่งกายเหมาะสมกับเวลา โอกาส และสถานที่  และเพ่ือให้นักศึกษาม ี
ระเบียบวินัยและฝึกวินัยในตัวเอง  พฤติกรรมบ่งช้ี  คือ  ตรงต่อเวลา  จึงขอหารือแนวทางการดําเนินการที่จะทําให ้



 
 

10

นักศึกษาปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มติที่ประชุม    มอบหมายให้งานกิจการนักศึกษา เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและสโมสรนักศึกษาร่วม 

ประชุม เพ่ือแจ้งให้นักศึกษาทราบว่ากรณีจะมาติดต่อราชการที่คณะศิลปศาสตร์  นักศึกษาจะต้องแต่งกายชุด 
นักศึกษา  และให้คณะติดประกาศประชาสัมพันธ์อีกทางหน่ึง 
 

4.12   การขอปรับแผนงานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ 
ชุมชน คณะศลิปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559  

       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนงานทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  คณะศิลปศาสตร์  ประจาํปีการศึกษา  2559 

ซึ่งจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง  การปรับแผนปฏิบัติงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2559 เมือ่วันที่ 2 มีนาคม 2560  และประชุมข้อมูลแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

และแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  ได้มีการปรับแก้  

วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัดของแผน เพ่ือให้มคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี  

พ.ศ. 2560 – 2564  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.13  การขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560   

  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุ 
ราชการ  เพ่ือสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560  ตามท่ีนายตระการ ถนอมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง 
อาจารย์  สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์  มีกําหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560  น้ัน  เพ่ือให้การ 
จัดการเรียนการสอนวิชาในหลักสูตรการพัฒนาสังคม  วิชาโทบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา และวิชาในหลักสูตร 
การท่องเที่ยว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ    ที่ประชุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ครั้งที่  
5/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 มมีติให้ขออนุมัติจ้างนายตระการ  ถนอมพันธ์  เพ่ือสอนต่อในภาคการศึกษา 
ที่ 1/2560  ให้เสร็จสิ้นภาคการศึกษา  ต้ังแต่ 9 ตุลาคม-1 ธันวาคม 2560  โดยรับผิดชอบสอนจํานวน 3 รายวิชา  
คือ วิชา 1451206 กฎหมายสําหรับนักพัฒนา   (หลักสูตรการพัฒนาสังคม) วิชา 1451231 ยุติธรรมทางอาญากับการ 
พัฒนา (วิชาโทบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา) และวิชา 1443303 กฎหมายและจรรยาบรรณเพ่ือการท่องเที่ยว  
(หลักสูตรการท่องเที่ยว)  ในการน้ี  จึงขออนุมัติค่าสอนเป็นจํานวนเงิน 28,800 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท)   
ตามรายละเอียดดังน้ี 
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ที ่ ภาคการศึกษา  1 หน่วยกติ จํานวนชั่วโมงสอน ค่าสอน (บาท) 
1  1441100   มนษุย์กับสังคม (หลักสูตรใหม่)  3 

ชั่วโมง / สัปดาห์ (1 กลุ่มการเรียน ) 
0.6 - - 

2 
  

1443303  กฎหมายและจรรยาบรรณเพ่ือการ
ท่องเที่ยว  3 ชัว่โมง / สัปดาห ์(1 กลุ่มการเรียน ) 

3 
 
 

3 ชั่วโมง X 8 สัปดาห์= 
24 ชั่วโมง 

9,600 

3 
  

1451206  กฎหมายสําหรับนกัพัฒนา 3 ชัว่โมง / 
สัปดาห์   (1 กลุ่มการเรียน )  

3 
 

3 ชั่วโมง X 8 สัปดาห์= 
24 ชั่วโมง 

9,600 

4 
  

1451231  กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการ
พัฒนา 3 ชั่วโมง /สัปดาห์ (1 กลุ่มการเรียน ) 

3 
 

3 ชั่วโมง X 8 สัปดาห์= 
24 ชั่วโมง 

9,600 

  รวม 9.6   28,800 
 

 มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
     5.1  รายงานผลการศึกษานางสาวจีณฐัชะญา  จีปณัฐิกาญจน์  
            รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษานางสาวจีณัฐชะญา  
จีปณัฐิกาญจน์  ซึ่งได้รับทุนการศึกษาสําหรบัอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปี
การศึกษา 2555 และทุนการศึกษาทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ประจาํปีการศึกษา 
2556  ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  บุคคลดังกล่าวรายงาน 
ผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่  2/2559  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.2  สรุปผลการดําเนนิโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความ 
วิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2560  

     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการดําเนินโครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ  ประจําปีงบประมาณ  2560  โดยวิทยากรศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ ดร. อานันท์  กาญจนพันธ์ุ  ซึ่งงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  จดัขึ้นเมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2560  เวลา  
09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน 4 คณะศลิปศาสตร์  เพ่ือให้ผู้เขา้อบรมมีโอกาสในการแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละ 
เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจยั/บทความวิชาการ   และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ อันส่งผลใหม้หาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายตามเกณฑม์าตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โครงการดังกล่าวมผีู้เข้าร่วมอบรม  จํานวน  63  คน  มจีํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  40  คน  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี  โดยได้คะแนน  4.48  จากคะแนนเต็ม  5  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.3  สรุปผลการสํารวจภาวะการมีงานทําบัณฑิต  ประจําปีการศึกษา  2557   
   รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการมีงานทําบัณฑิต  
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ประจําปีการศึกษา 2557  ขอ้มูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  คณะศิลปศาสตร์ มีจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  
จํานวน 294 คน  มผีู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 271 คน  ซึ่งมีแบ่งเป็น 1) มีงานทํา จาํนวน 184 คน  2) อยู่ระหว่าง 
ลาศึกษา จํานวน 6 คน  และ 3) ไม่ได้ทํางานและไม่ได้ลาศึกษา  จํานวน 81 คน  ร้อยละการได้เงินเดือนตามเกณฑ์  
เป็นร้อยละ 44.57 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  5.4  สรุปผลการสํารวจระดับความคิดเห็นผูใ้ช้บณัฑิต ประจําปีการศึกษา 2558   
   รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการสํารวจระดับความคิดเห็นผู้ใช้ 

บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558  จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 162 คน  ร้อยละคะแนนค่าเฉล่ีย 81.56 อยู่ใน 
ระดับมาก 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.5 สรุปผลการสาํรวจความคิดเห็นบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร ประจําปกีารศึกษา 2558  
  รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นบัณฑิตต่อ 

คุณภาพหลักสตูร ประจําปีการศึกษา 2558  ผูส้ําเร็จการศกึษา 294 คน  ร้อยละผู้ตอบแบบเทียบกับผู้สําเร็จ 
การศึกษา  57.48   อยู่ในระดับมาก 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.6 ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ 
ประชุมเชียรใ์นสถาบันอุดมศึกษา 

    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา  โดยสํานักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้แจ้งให้กิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ให้เป็นเชิงสร้างสรรค์ และก่อให้เกิด 

ภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน โดยให้สถาบันอุดมศึกษากํากับดูลการจัดกิจกรรมอย่างเข้มงวด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ 

ได้ออกประกาศที่สอดคล้องกับประกาศของ สกอ. ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
5.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประจําปีการศกึษา 2559  
    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งทีป่ระชุมทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัด 

กิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ  ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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5.8  รายงานกิจกรรมที่ได้ดําเนนิการในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2560  

    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งทีป่ระชุมทราบรายงานกิจกรรมที่ได้ดําเนินการในเดือน 
มีนาคม - พฤษภาคม  2560  รายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ วันดําเนินงาน 
 งบประมาณ  งบประมาณ  จํานวนผู ้
 ท่ีขออนุมัติ   ใช้จริง  เข้าร่วม 

1 แนะแนววิชาโท ประจําปีการศึกษา 2559 31 มี.ค. 60      6,100.0  
      

5,900.00  
179 

2 
อบรมให้ความรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา ประจําปี
การศึกษา  2559 

28-29 เม.ย. 
60 

   25,930.0      23,430.00  103 

3 เลือกต้ังสโมสรนักศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 27 เม.ษ.60      4,950.0  
      

2,040.00  
434 

4 
ร่วมแรง แข็งขัน สานสัมพันธ์ อาสาพัฒนา  คร้ังท่ี  
4  ประจําปีการศึกษา  2559 

20 - 23 เม.ย. 
60 

   42,640.0      42,640.00  117 

5 
ปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อท่ี 17 ประจําปีการศึกษา 
2559 

4 พ.ค. 60    25,250.0  
 อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย  

  

6 งานคืนสู่เหย้าชาวดอกจานคร้ังท่ี 3 27 พ.ค. 60    21,840.0  
 อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย  

  

  ชุมนุม         

1 
 -ชุมนุม Shutter AutoGraph "อาสารณรงค์ด้วย
ภาพ คร้ังท่ี 2" 

ก.พ.-พ.ค. 60    10,000.0  
 อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย  

  

2 
 -ชุมนุมเชียร์ "พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง
ความม่ันใจ" 

22 เม.ย. 60      7,880.0  
      

7,064.00  
72 

  นอกแผนงบประมาณ         

1 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

ม.ค. - พ.ค. 
60 

     6,000.0  
 อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย  

  

รวม    150,590.0      81,074.00   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.9 ผลการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  
     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งทีป่ระชุมทราบผลการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา คณะ 

ศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  ซึ่งมผีู้ลงสมัครเลือกต้ังสโมสรนักศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2560  จํานวน 1 กลุม่  

คือ กลุ่มดอกจานหลากสี  คอื  นายกฤตเมธ  ศิลาโชติ  หลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์  ช้ันปีที่  2  หมายเลข 1  ซึ่งผล 

การเลอืกต้ังนายกสโมสรนักศกึษา ประจําปีการศึกษา  2560  รับรอง  นายกฤตเมธ ศิลาโชติ  เป็นนายกสโมสร 

นักศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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5.10  แนวทางการให้ความช่วยเหลือสาํหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบแนวทางการให้ความช่วยเหลือสําหรับ 
นักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าลงทะเบียนให้ตลอด 4 ปี 
และจะช่วยหางานพิเศษให้ทําเพ่ือเป็นรายได้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

          5.12  -วาระลับ- 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (OD) ประจําปี  พ.ศ. 2560 เรื่อง “ทิศทางการ 

พัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาบคุลากรเพือ่รองรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ”  
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบโครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (OD)  

ประจําปี  พ.ศ. 2560 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม  2560  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  6.2 บันทึกขอ้ตกลงความรว่มมือด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการวิจัยของสาขาวิชาภาษาจีน   

ระหว่าง  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธาน ี

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  และหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประสงค์จะทําข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา  

วัฒนธรรม และการวิจัย สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนของทั้งสองหน่วยงาน  และสํานักงานกฎหมายและนิติการ  

ได้ตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้ว  และแจ้งให้คณะแก้ไขบางส่วนก่อนเสนอเรื่องต่อคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 6.3  หารือการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร ์
       นายจักรพันธ์  แสงทอง  ผูแ้ทนคณาจารย์ประจํา   แจ้งที่ประชุมว่ามีอาจารย์ฝากหารือที่ 

ประชุม กรณีมอีาจารย์จัดการเรียนการสอน  ในภาคฤดูรอ้น  โดยทําการสอนในวันเสาร์  เหตุใดจึงสามารถดําเนินการ 
ได้ เน่ืองจากทราบว่าคณะมีนโยบายไม่ให้จัดการเรียนการสอนในวันหยุด  

    มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา  12.05  น. 


