
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 3 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  16  มีนาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

4.  นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์    ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 

9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

10. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา           ติดราชการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา           ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

2.  นายสุรศักดิ์  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์   เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ไดก้ล่าวเปิดการประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี -                 
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ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2561 
   มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2561 

ทีไ่ด้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2561 (ลับ) 

   มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   

2/2561 (ลับ)  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ     

  

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

  3.1  ก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง 1/2561                                   

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะส่งผลการประเมิน 
เลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง 1/2561  ภายในวันที่ 9 เมษายน  2561    ซ่ึงเดิมมหาวิทยาลัยให้ส่งผลฯ ภายในวันที่  
11 เมษายน  2561  ดังนั้น  จึงขอเสนอเลื่อนก าหนดการประเมิน ฯ  เป็นดังนี้ 

วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

วันที่  3  เมษายน  2561 

1. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินใน
รายงานแบบสรุปภาระงาน เพื่อยนืยันความถูกต้อง
ของคะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบที่
หัวหน้าสาขาวิชา เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ รอบท่ี 2 
 

 

วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

วันที ่ 4  เมษายน 2561 

2. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
การประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ รอบที่ 2 จะมีขึ้น
เฉพาะ กรณีที่มีข้อทักท้วงเรื่อง
คะแนนประเมิน จากข้อ 6 

วันที ่ 5  เมษายน 2561 3. บุคลากรรับทราบผลการประเมนิ  
วันที่  9  เมษายน 2561 4. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   

 
3.2  การซ่อมบ ารุงเครื่องโทรสารคณะ  

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ด าเนินการติดต่อประสานงานไปยัง 

บริษัท  TOT แล้ว  ซึ่งทางบริษัท  TOT  จะเปลี่ยนระบบโทรศัพท์เป็นระบบดิจิตัล  แทนระบบเดิม  และคณะจะ 

สอบถามความคืบหน้าไปยังบริษัทอีกครั้ง 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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4.1  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง  

รายนายกันตพัฒน์  ตรินันท์  ครั้งท่ี 4        

                รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาเอก และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง รายนายกันตพัฒน์  ตรินันท์  ครั้งที่ 4  ซ่ึงนายกันตพัฒน์ ตรินันท์  

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ได้รับอนุมัติ 

ให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ด้วยทุนสว่นตัว  

มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556  ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559  และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ  

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 นั้น   

     ในการนี้  บุคคลดังกล่าวได้รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่  1/2560 

และขณะนี้ได้ท าการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว   และอยู่ระหว่างการเขียนงานวิจัยและเตรียมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   

ดังนั้น  จึงขออนุมัติให้บุคคลดังกล่าวขยายเวลาศึกษาต่อ  มีก าหนด 6 เดือน ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึง 

วันที่ 22 กันยายน 2561 ด้วยทุนส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.2  การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   
            รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   

เนื่องจากนางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง 
อาจารย์  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป  และ
คณะได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561  นั้น   
       ในการนี้   จึงขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา   ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  พ.ศ. 2540 ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา  
และให้เป็นผู้ก าหนด ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 
2. ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

 

ล าดับ การด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่  1 

-  เพ่ือพิจารณาก าหนดการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
ศุกร์ที่ 16 มี.ค. 61 

2 ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ  และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอ
ชื่อ พร้อมทั้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ทราบ 
ทั่วกัน (ก่อนการเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า  7  วัน) 

จันทร์ที่ 26 มี.ค. 61 

3 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อรับและหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ ส านักงานเลชานุการคณะ จันทร์ที่ 2 เม.ย.61  
 09.00 - 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่ 2 จันทร์ที่ 2 เม.ย.61  
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- เปิดกล่องเสนอชื่อและรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ   
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติและด าเนินการ

ทาบทาม  ทั้งนี้  หากมีผู้ตอบรับมากกว่า 1 ราย จะเชิญ
ผู้ตอบรับมาสัมภาษณ์ 

15.40 - 16.30 น. 

5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการทาบทาม ภายใน   
พฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 

6 เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ  ไปยังมหาวิทยาลัย ภายใน   
จันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

 

4.3  การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพิ่มเติม                                     

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด  ภาคการศึกษาที่   
1/2560 เพ่ิมเติม  จ านวน 2 วิชา  รายละเอียดดังนี้ 

1.  รับรองเกรด   ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร  CP ALL  
คณะบริหารศาสตร์  จ านวน  1  รายวิชา  คือ  วิชา 1443201 Business Law  กลุ่ม 82 

2.  รับรองเกรดวิชา 1421218 English for Career Preparation  กลุ่ม 2 และ 4 
       อนึ่ง การรับรองเกรดทั้ง 2 วิชาดังกล่าวข้างต้น  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

วิชาการประจ าคณะ  ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2561  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับรองเกรดวิชา 1421218 English for Career Preparation  กลุ่ม 2 และ 4  
ส่วนเกรดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร  CP ALL  คณะบริหารศาสตร์  จ านวน  1  รายวิชา  คือ 
วิชา 1443201 Business Law  กลุ่ม 82  ขอให้น ากลับไปแจ้งเวียนตามขั้นตอน โดยน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ตามล าดับต่อไป 
 

 

4.5  การปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  2559-2564   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา ปีการศึกษา  2559-2564  รายละเอียดดังนี้ 
                  1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  ขออนุมัติ 
เปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและ 
บริการ  โดยขอปรับชื่อหลักสูตรดังกล่าวจากเดิม  นวัตกรรมการท่องเที่ยว เป็น นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
และขอปรับแผนการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเดิม ปีการศึกษา 2563  เป็น ปีการศึกษา 2562  
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ขออนุมัติปรับแผนการเปิด 
หลักสูตรดังกล่าวจากเดิม ปีการศึกษา 2561 เป็น ปีการศึกษา 2562 เนื่องจาก หลักสูตรอยู่ระหว่างการจัดท าร่าง 
หลักสูตรและด าเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความเห็นต่อร่างหลักสูตร  
 ทั้งนี ้ ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2561   
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เรียบร้อยแล้ว 
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบให้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปรับแผน 
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ตามเสนอ  ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  ขอให้จัดท าข้อมูล 
รายละเอียดงบประมาณ  เพ่ือน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

4.6  การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559     
             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ซ่ึงส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอให้คณะพิจารณาปรับแก้หรือ
เพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมีรายวิชาที่คณะรับผิดชอบรายวิชา  จ านวน  54  
รายวิชา  ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบรายวิชาไดพิ้จารณาเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.7 ขออนุมัติเทียบรายวิชา              
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา    หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร   คณะศิลปศาสตร์   กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  จ านวน 3 รายวิชา  โดยมีเนื้อหารายวิชาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4  รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร ศศ.บ.
สาขาวิชาภาษา

เวียดนามและการ
สื่อสาร รายวิชาใน
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 

รายวิชาศึกษาทั่วไป  
พ.ศ.2559 

หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชา
ภาษาเวียดนามและการ

สื่อสาร รายวิชาใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2560 

ผลการพิจารณา 

1 1413102 ภาษา
เวียดนาม 2 

1413102 ภาษาเวียดนาม 2 1413102 ภาษาเวียดนาม 
2 

สามารถเทียบรายวิชาไดเ้นื่องจาก
มีเนื้อหารายวิชาเทียบเคียงกันได้

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
 

2 1413201 ภาษา
เวียดนาม 3 

1413201 ภาษาเวียดนาม 3 1413201 ภาษาเวียดนาม 
3 

สามารถเทียบรายวิชาไดเ้นื่องจาก
มีเนื้อหารายวิชาเทียบเคียงกันได้

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
 

3 1413201  ภาษา
เวียดนาม 4 

1413201 ภาษาเวียดนาม 4 1413201 ภาษาเวียดนาม 
4 

สามารถเทียบรายวิชาไดเ้นื่องจาก
มีเนื้อหารายวิชาเทียบเคียงกันได้

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 
4.8  ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา     
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา  ตามทีน่างสาว 
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รุ่งทิวา  เขตตะ  รหัสนักศึกษา 60170240943  นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์  สาขาวิชาการตลาด ขอเทียบรายวิชา
ต่างสถาบัน  จ านวน 1 รายวิชา  รายละเอียดดังนี้  

 รายวิชาที่เคยศึกษา 
( มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ) 

รายวิชาที่ขอเทียบโอน 
( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ) 

1500120  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน             3(2-2-5) 
              (Foundation of English) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
       การพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการ
เขียนในการสื่อสารเบื้องต้น ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้ค าศัพท์ วลีและใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นใน
การสื่อสาร 
       Development of listening, speaking reading 
and writings skills in basic communication, 
listening to short conversation commonly used in 
daily life, Applying basic vocabulary, phrase and 
grammar on order to communicate . 
 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1      3(3-0-6) 
                (Foundation  English I) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่มี 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  มุ่งเน้นให้
ผู้เรยีนได้พัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน 
        English for communicative  purposes focusing 
on developing  listening, speaking, reading and writing 
skills 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 
4.10  การจัดการเรียนการสอน   
        ผศ.สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล   ผู้แทนคณาจารย์   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการ 

เรียนการสอน  ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน   คณะมีเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนรับนักศึกษาใน 

รายวิชาเอกเลือก โทเลือก อย่างไร และคณะควรจะทบทวนเกณฑ์อีกครั้งเพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นหรือไม่ 
2. การเปิดรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งรายวิชาเอก และรายวิชาศึกษา 

ทั่วไป คณะได้พิจารณาว่ามจีุดคุ้มทุนหรือไม่ อย่างไร  
3. การด าเนินการกับนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ   กรณีมีนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ 

แตไ่ม่ได้รับความผิดใด ๆ  และสามารถส าเร็จการศึกษารับปริญญาไดต้ามปกติ อีกทั้งไปโพสต์ในโลกออนไลน์  และ 
ยังมีอีกกรณีล่าสุดมีนักศึกษาเข้าสอบแทนกันโดยใช้ผ้าปิดจมูกปิดบังใบหน้า คณะมีขั้นตอนในการด าเนินการเรื่อง

ดังกล่าวอย่างไร 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าประกาศการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน   มาพิจารณาอีกครั้ง    

โดยพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร์  และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าคณะศิลปศาสตร์ ต่อไป 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งว่าคณะจะพิจารณาการเปิดรายวิชาทั้งรายวิชาเอก  และรายวิชา 
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ศึกษาทั่วไป  โดยพิจารณาจากจุดคุ้มทุนให้รอบด้าน  เช่น  ค่าไฟฟ้า ค่าสอนเกิน เงินเดือน ค่าวัสดุ  เป็นต้น 
3. กรณีมีนักศึกษาทุจริตในการสอบ คณะจะมีข้ันตอนการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง  ซึ่งค่อนข้าง 

ใช้เวลานานพอสมควร ดังนั้น จึงส่งผลให้การด าเนินการสอบข้อเท็จจริงไม่สามารถด าเนินการได้ทันเวลา นักศึกษาจึง 
สามารถส าเร็จการศึกษาตามปกติ  ส่วนอีกกรณีคณะยังไม่ได้รับเรื่องการทุจริตที่มีการเข้าสอบแทนกัน  ดังนั้น  จะได้ 
สอบถามจากนางสาวโสภิดา  พิมประภา นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   5.2  ผลการเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการบันทึกเทียบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 1 รายวิชา  ได้แก่  รายวิชา   
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับรายวิชา 1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ในระบบบริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.3  ผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)  
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(สกอ.)  ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  จ านวน 6 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร การปรับปรุง รับทราบเมื่อวันที่ 
1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ภาคการศึกษาที่ 1/2557   

ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 9  ตุลาคม  2560 

2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553     

ปรับปรุงรายละเอียดหลักสตูร 9  ตุลาคม  2560 

3. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555     

ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 9  ตุลาคม  2560 

4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555     

ปรับปรุงรายละเอียดหลักสตูร 9  ตุลาคม  2560 

5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2557 

ปรับปรุงรายละเอียดหลักสตูร 16  พฤศจิกายน  2560 

6. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 

ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 10  มกราคม  2561 

  มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
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6.1 ความคืบหน้าการน าเสนอโครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

      ผูช้่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   แจ้งที่ประชุมทราบว่าความ 

คืบหน้าการน าเสนอโครงการวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 

       - ปีงบประมาณ 2561  มีการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 2  มกราคม  2561 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2561  จ านวน  14  โครงการ  ทั้งนี้ รศ.เมชฌ  สอดส่องกฤษ  และนางประภาพร  ศศิประภา  
ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   

       - ปีงบประมาณ 2562  น าเสนอโครงการระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ซึ่งคณะศิลป
ศาสตร์ มีโครงการน าเสนอทั้งสิ้น 17 โครงการ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
6.2  การรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ประจ าภาคการศึกษา  

1/2560 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาของ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคการศึกษา 1/2560  ซ่ึงงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการ
การศึกษาขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการ 
ศึกษาที่  1/2560  โดยวันส าเร็จการศึกษา  คือ วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าวคือ วันที่ 22 ธันวาคม 
2560  จ านวน 1 คน  ในเบื้องต้น  งานวิชาการได้ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 

รหัสประจ าตัว ชื่อ-นามสกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม วิชาเอก วิชาโท 
  ตลอด

หลักสูตร 
ที่หลักสูตร
ก าหนด 

  

5714403246 น.ส.จิรสุดา สายโสม 3.18 3.90 นิเทศศาสตร์ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

การท่องเที่ยว 

 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
6.3  จ านวนโควตาคงเหลือในการเดินทางไปราชการและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

       นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  สอบถามเกี่ยวกับจ านวนโควตาคงเหลือ 

ในการเดินทางไปราชการและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ว่าขณะนี้คงเหลือกี่โควตา เนื่องจากมีอาจารย์หลาย 

ท่านฝากสอบถามและเป็นไปได้หรือไม่หากคณะจะมีการแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้งานการเงินและงานวิจัย  ประชาสัมพันธ์จ านวนโควตาคงเหลือให้ 
อาจารย์รับทราบผ่านทางเฟสบุ๊คและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 

6.4  การประชุมบุคลากรคณะ 

      นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   สอบถามที่ประชุมว่าคณะจะจัดประชุม 
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บุคลากรอีกครั้งหรือไม่   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ประชุมบุคลากรคณะ ในวันที่  20  เมษายน  2561  เวลา  13.00 น.   
ต่อจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 
 

เลิกประชุมเวลา    12.00  น. 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                               (นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                            รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 4/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  20  เมษายน  2561 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
                                  ประธานกรรมการ  


