
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  5 / 2561 

เมื่อวันพุธที่  4  กรกฎาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตารจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

4.  นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก       กรรมการ 

6.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

7.  นายนพพร  ช่วงชิง    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 

9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

10. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน            กรรมการและเลขานุการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    

2.  นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.45  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ  ได้กล่าวเปิด
การประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์  คณะ 
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  และคณะรัฐศาสตร์ 
  ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชานี  ครั้งที่ 5/2561   
เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2561  มีมตใิห้  4  คณะ  ได้แก่   คณะศิลปศาสตร์   คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์   คณะนิติศาสตร์   และคณะรัฐศาสตร์   เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันและ 
ลดความซ้ าซ้อนของรายวิชา  และหลักสูตร  โดยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 



 
 

2 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี -                 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี -                 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  การพิจารณาทบทวนการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศกึษา   

                           ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  ของ 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป  ในปัจจุบันคณะได้รับจัดสรรเป็นจ านวน 150 บาท/หน่วยกิต  จากการลงทะเบียนแบบเหมา 

จ่าย  โดยคณะต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้าจากการใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวม  ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น 
  มติที่ประชุม      เห็นชอบให้คณะขอทบทวนการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา และมอบหมายให้ 

งานวิชาการ หาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

4.2  การพิจารณาการเปิดรายวิชาให้คณะบริหารศาสตร์   

            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาให้คณะบริหารศาสตร์  ด้วย 

คณะบริหารศาสตร์ ขออนุเคราะห์เปิดรายวิชาให้กับนักศึกษาหลักสูตรการตลาด แผนฝึกด้านการจัดการธุรกิจค้า 

ปลีก (CP ALL)   และหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (BBA) ในภาคการศึกษาที่ 1/2561  ดังนี้ 

  หลักสูตร BBA (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) จ านวน 50 คน 
1. วิชาศึกษาท่ัวไป (GE ภาษาไทย) 
2. วิชาศึกษาท่ัวไปมนุษย์ สังคม (กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน) 

หลักสูตร CP ALL (จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง)  
1.  วิชา 1443201 Business Law  จ านวน 40 คน 
2.  วิชา 1421102 Foundation English I  จ านวน 60 คน 
3.  วิชา 1421103 Foundation English II  จ านวน 60 คน 
4.  วิชา 1421406 English for Humanities and Social Sciences  จ านวน 50 คน 

ในการนี้ที่ประชุมได้หารือเรื่องจ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน  ในรายวิชาการศึกษาทั่วไป ว่าให้ 

มีความสัมพันธ์กับขนาดห้องเรียน โดยดูว่าจ านวนเท่าใดจึงจะถึงจุดคุ้มทุน  ซึ่งคณะต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว 

ก่อน จึงจะจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมภายในคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือจะพิจารณาได้ว่าสามารถสอนให้กับคณะ 

บริหารศาสตร์ ได้หรือไม่ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้งานวิชาการด าเนินการ ส่งเรื่องการขอเปิดรายวิชาไปยังสาขาวิชาที่ 
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เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา โดยหากให้ความอนุเคราะห์เปิดสอนให้กับคณะบริหารศาสตร์  ทางคณะศิลปศาสตร์จะแจ้ง 
ข้อมูลค่าไฟฟ้าเพ่ือให้คณะบริหารศาสตร์รับผิดชอบด้วย 
 

4.3  การพิจารณาปฏิทินการส่งเกรด  ภาคการศึกษาที่  3/2560 

            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการพิจารณาปฏิทินการส่งเกรด  ภาค
การศึกษาท่ี  3/2560  ด้วยมหาวิทยาลัยก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ให้คณะ/หลักสูตร ส่งเกรด 
ประจ าภาคการศึกษาที่  3/2560  ภายในวันที่ 3 สิงหาคม  2561   และจะประกาศให้นักศึกษาทราบในวันที่  

4 สิงหาคม 2561 นั้น ดังนั้น งานวิชาการจึงขอเสนอก าหนดการส่งเกรดภาคการศึกษาที่ 3/2560  ดังนี้  

1. ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  ประชุมหลักสูตร/สาขา  
2. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
3. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
4. วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะส่งเกรดไปกองบริการการศึกษา 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ  
 

4.4 การรับรองการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษานักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  2/2560  ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาขอ 
ความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2/2560  
โดยวันส าเร็จการศึกษาคือวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  จ านวน 234 
คน ในเบื้องต้น งานวิชาการได้ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งผ่านเกณฑ์เง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา รายชื่อดังนี้ 

 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษา(คน) 
1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2552 1 
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 36 
3. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 71 
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 60 
5. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 9 
6. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 25 
7. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 12 
8. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภมูิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 5 
9. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 15 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.5 การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560   
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เนื่องจากท่านเดิมจะลาปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม  2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้  
ไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ วาระพิเศษ 2/2561  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2561 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
1. ดร.เหมวรรณ เหมะนัค 1. ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล ท่านเดิมจะลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ทางวิชาการ 
2. ดร.เนตรดาว เถาถวิล 2. ดร.เนตรดาว เถาถวิล คงเดิม 
3. ดร.สรุสม กฤษณะจูฑะ 3. ดร.สรุสม กฤษณะจูฑะ คงเดิม 
4. ดร.ณฏัฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ 4. ดร.ณฏัฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ ์ คงเดิม 
5. ดร.วศิน โกมุท 5. ดร.วศิน โกมุท คงเดิม 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.6  การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับรางวัลนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ   ในงานประชุมวิชาการ  
ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือรับรางวัล 
นักวิจัยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ   ในงานประชุมวิชาการ  ม.อบ. วิจัย  ครั้งที ่ 12   ซึ่งก าหนดจัดงานในวันที ่ 12-13  
กรกฎาคม  2561     โดยขอให้คณะพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าว    โดยส่งชื่อ 
ประวัติและผลงาน  ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ งานวิจัย ได้รวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ท างานโดดเด่นด้าน
การวิจัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. นายค าล่า มุสิกา   ไดล้งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร พัฒนาองค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในสาขามานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การจัดกรรมทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆเช่น การยกระดับความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “โครงการการอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลอง
ตุ้มจังหวัด อุบลราชธานี”  ประจ าปี 2559 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ  ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจ าปี  
2559 เรื่อง แนวคิดและบทบาทวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 

3. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์  ท างานวิจัยร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
กับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอชื่อรองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์   
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   - ไม่มี -                 

   

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
  6.2 ขออนุมัติเกรดรายวิชา 1421 815 syllabus design 

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเกรดระดับบัณฑิตศึกษา   
รายวิชา 1421 815 syllabus design เนื่องจากหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ได้น าส่งเกรดภายหลัง แต่ได้ผ่านที่ 
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ครั้งที ่ 2/2561  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2561  เรียบร้อยแล้ว 
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มติที่ประชุม    รับรองเกรด  และขอให้งานวิชาการจัดท าตารางเพ่ือช่วยตรวจสอบการส่งเกรด  
และเป็นการลดความผิดพลาดอีกทางหนึ่ง 
 

6.3  หารือจ านวนนักศึกษาวิชาเอกที่สามารถเบิกค่าสอนเกินได้ 
     หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษา 

วิชาเอก ว่าคณะได้ระบุจ านวน 30 คน ต่อกลุ่มการเรียน จึงจะสามารถเบิกค่าสอนเกินได้ ในกรณีที่นักศึกษาวิชาเอก
มีจ านวนไม่ถึง 30 คน  ในบางกลุ่มการเรียน แต่มีรายวิชาเอกอ่ืนเกิน 30 คน   ของอาจารย์ผู้สอนคนเดียวกันจะ
สามารถเกลี่ยจ านวนนักศึกษาได้หรือไม่ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้อาจารย์ผู้สอนคนเดียวกันที่สอนวิชาเอกมากกว่าหนึ่งรายวิชา หรือหนึ่ง 
กลุ่มการเรียน สามารถเกลี่ยจ านวนนักศึกษาได้  แต่ไม่สามารถเกลี่ยจ านวนนักศึกษากับรายวิชาศึกษาทั่วไปได้  ทั้งนี ้
จะพิจารณาเป็นรายกรณไีป   
 

6.4  การเสนอรายชื่อคณะท างานจัดตั้งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานวิชาการได้ส่งหนังสือเพ่ือขอรายชื่อ 

คณะท างานจัดตั้งหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ไปยังหัวหน้าสาขาวิชาก่อนหน้านี้ นั้น  ในการนี้ จึงขอให้หัวหน้าสาขา 

แจ้งรายชื่อคณะท างานดังกล่าว  เพ่ืองานวิชาการจักได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  

  หัวหน้าสาขาวิชาได้เสนอชื่อ ดังนี้ 

1. สาขาวิชาสังคมศาสตร์  เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี   
ศรีสุพรรณ  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ  และนางฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ 

2. สาขาวิชามนุษยศาสตร์  เสนอชื่อ นายจักรพันธ์  แสงทอง   นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์  
นายเชาวนันท์  ทะนอก  นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร  นายชญณัฐ  วิสัยจร  และนายพันธ์  พงษ์ผล 

3. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก เสนอชื่อ นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้  นางสาวกรรณิการ์   
สุพิชญ์  นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว  และนางประภาพร  ศศิประภา 

4. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เสนอชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร   
นางจารุณี  อนุพันธ์  และนางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ 
 

6.5  ขออนุมัติใช้เงินสะสมคงเหลือที่อยู่กับคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้เงินสะสมคงเหลือท่ีอยู่กับคณะศิลปศาสตร์  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 410,900 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยสภาได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 30  
มิถุนายน 2561 นั้น  และทางกองแผนงานได้แจ้งให้คณะฯ ด าเนินการถอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยแล้วคณะจึงจะ 
สามารถด าเนินการเพ่ิมเงินในแผนรายจ่ายคณะได้   

มติที่ประชุม    อนุมัติให้ถอนเงินจ านวน 410,900 บาท  จากบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภท 
ออมทรัพย์   ชื่อบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์  ม.อบ.   เลขที่บัญชี  
393-0-02080-7  ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เลิกประชุมเวลา    16.20  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                                (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                  
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 7/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561 
 
 
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
       คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                                 ประธานกรรมการ  


