
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 5 / 2562 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
6.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
7.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
8.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
2.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
3.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2562 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
4/2562   โดยเสนอให้แก้ไข  ดังนี 
        1.  หน้าที่  4  วาระท่ี  4.4   ให้ปรับข้อความเป็นดังนี้   “...1. วิชา  1451 410  การค้นคว้า 
อิสระ   หลักสูตรการพัฒนาสังคม  กลุ่มนายนพพร  ช่วงชิง  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากตรวจสอบตามข้อ 
ร้องเรียนของนักศึกษา...” 
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                 2.  หน้าที่  9  วาระท่ี  6.2  ให้เพ่ิมเติมข้อความในมติท่ีประชุม  ดังนี้   “...ทั้งนี้  ขอให้หลักสูตร
การพัฒนาสังคม     และหลักสูตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา     ด าเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เรียบร้อยต่อไป” 

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     ครั้งที่   
4/2562  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ     
  

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  ความคืบหน้าในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงาน 

ดีเด่นทางวัฒนธรรม  ประจ าปี  พ.ศ. 2562            
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน       แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะ 

ครั้งที่  4   เมื่อวันที่   26  เมษายน  2562    มีมติเห็นควรให้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์   เป็นผู้มี 
ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม      เพ่ือเสนอชื่อไปยังส านักศิลปะและวัฒนธรรม      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2562  นั้น  คณะยังไม่สามารถติดต่อทาบทามอาจารย์ได ้  

มติที่ประชุม    เห็นควรให้ นายมิตต ทรัพย์ผุด ช่วยประสานงานไปยังผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   
ซาฮีร์    

 

3.2  ความคืบหน้าในการเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ  
ส าหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                

       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่  4   เมื่อวันที่   26  เมษายน  2562    มีมติเห็นควรให้เสนอชื่อ  นางสายสุนี   ชัยมงคล     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ  ส าหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
เพ่ือเสนอชื่อไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นั้น  อาจารย์ขอปฏิเสธการทาบทาม 
 

 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
3.3  ความคืบหน้าในการขออนุมัติปรับชื่อรายวิชาในหลักสูตร           
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกรรมการประจ าคณะ   ครั้งที่  4    

เมื่อวันที่    26   เมษายน  2562     มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ 
สื่อสาร   ปรับชื่อรายวิชาในหลักสูตร  ปรับปรุง   พ.ศ. 2560     และขอให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผน  หรือ มคอ. 3  เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าคณะครั้งต่อไป นั้น  หลักสูตรดังกล่าวได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว  
                  มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ส่งเรื่องการขอปรับชื่อรายวิชาในหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย   โดยให้ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   ปรับ  มคอ. 3      หัวข้อค าอธิบายรายวิชา   
จ านวนหน่วยกิต    และปรับ  มคอ. 2  ในส่วนค าอธิบายการฝึกงาน 
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3.4  การจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงาน 

มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตามบันทึกข้อความ  ที่ ศธ 0529.2.3/ว 1283  ลงวันที่  23  เมษายน   2562  
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 5  อัตรา  ให้คณะ 
ศิลปศาสตร์   เพ่ือจัดสรรให้แก่สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ได้แก่  หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตร 
ภาษาจีนและการสื่อสาร    และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร     พร้อมนี้     คณะจึงพิจารณากรอบอัตราว่าง   
กรณีบุคลากรเสียชีวิต  จ านวน  1  อัตรา  และกรอบอัตราว่าง  กรณีบุคลากรลาออกจากราชการ  จ านวน  2 อัตรา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้บริหารกรอบอัตราก าลัง  ดังนี้ 
1. การจัดสรรกรอบอัตราให้แก่สาขาวิชา จ านวน 5 อัตรา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 

ล าดับที่ หลักสูตร จ านวน (อัตรา) 
1 หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3 
2 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 1 
3 หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 1 

2. คณะศิลปศาสตร์ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรกรอบอัตราว่าง กรณีบุคลากรเสียชีวิต และลาออก 
จากราชการ จ านวน 3 อัตรา 

ล าดับที่ กรอบอัตรา หลักสูตร แนวทางการด าเนินการบริหารกรอบ
อัตราก าลัง 

1 ผศ.อารีรัตน์ เรืองก าเนิด 
(เสียชีวิต) 

ศิลปะการแสดง ขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการและขอ
อนุมัติเปลี่ยนหมวด 
งบประมาณการจ้างพนักงาน 
มหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงิน 
รายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน 
ต าแหน่ง อาจารย์ เพ่ือน ามากรอบ 
อัตราพนักงานเงินงบประมาณ 
แผ่นดินเพ่ือมาบริหารในภาพรวม 
ของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป 

2 นางจารุณี  อนุพันธ์ 
(ลาออก) 

ภาษาอังกฤษ ขออนุมัตเิปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงิน
รายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน  และขออนุมัติ
ด าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ที่
จ้างด้วยงบประมาณ 
เงินรายได้เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานที่จ้างด้วย
งบประมาณแผ่นดินไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือ
มาบริหารในภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์
ต่อไป 

3 นางวรรณพรรธน์ เฟรนซ์ 
(ลาออก) 

ประวัติศาสตร์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.2  การขอปรับแผนพัฒนาบุคลากร จ านวน 3 หลักสูตร              
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนพัฒนาบุคลากร  

จ านวน  3  หลักสูตร    ได้แก่   หลักสูตรการพัฒนาสังคม     หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร      และหลักสูตร 
ประวัติศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.3  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  จ านวน 3 ราย   
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาหยุดราชการ 

เพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  จ านวน 3 ราย  ดังนี้   
1. รองศาสตราจารย์เมชฌ   สอดส่องกฤษ     ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    มี 

ความประสงค์จะขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ    เพ่ือเรียบเรียงหนังสือ   เรื่อง  “นานา 
ภาษาในประเทศจีนตอนใต้  ภาคท่ี 3 : ภาษาแขนงเหมียวเหยา    ซึ่งเป็นหนังสือในชุดโครงการฐานข้อมูลทางภาษา 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน   มีก าหนด  1 ปี  ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562   ถึงวันที่ 30  กันยายน  2563 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา     เมธานนท์     ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
มีความประสงค์จะขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ    เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบการสอน  
เรื่อง “ประวัติศาสตร์เวียดนาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 1432 235 ประวัติศาสตร์ 
เวียดนาม   นอกจากนั้นยังจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนรายวิชา  ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ของ 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอ่ืน ๆ”  มีก าหนด 1 ปี  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2562  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2563 

3. นายศุภฤกษ์   ชัยรัตน์  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่ง อาจารย์      
มีความประสงค์จะขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  เพ่ือท าวิจัย เรื่อง “การศึกษาตัวอักษร

จีนที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น (อักษรคันจิ) ที่มีรากค า หัวใจ 心 (kokoro)”  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินวิจัยคณะ 

ศิลปศาสตร์  มีก าหนด  1  ปี  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2562  ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2563 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้บุคคลทั้งสามราย    ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ     

โดยจะต้องไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  และไม่มีการจ้างอาจารย์ทดแทน ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร์   และหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   ด าเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรให้เรียบร้อยต่อไป 

4.4  การพิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ             
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  รายละเอียดดังนี้ 
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ข้อ 1.1  KPI 1  (การพัฒนาระบบงานของตนเอง) 35 คะแนน 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1 ด าเนินการในระบบ  Plan และ  Do  
 

15 ตามเวลาที่ก าหนด 
 

2   รายงานผลการด าเนินงาน  
PDCA 

20 มีการตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้รับ
การประเมิน 

หมายเหตุ  1. งานที่ไม่ได้ด าเนินการในรอบ 2/2562  (ให้รายงานว่าไม่ได้ด าเนินการในรอบ 2/2562) 
    2. น าเสนอและแลกเปลี่ยนแบ่งตามกลุ่มงาน 
 

ข้อ 3.1  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานประจ า 10 คะแนน 
  บุคลากรสายสนับสนุนร่วมท างานเกี่ยวกับการจัดหารายได้คณะ 
 

การคิดคะแนน คะแนน เกณฑ์การประเมิน หลักฐานอ้างอิง 
      การประเมินภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย (ด้านบริการ
วิชาการและประชาสัมพันธ์
หลั กสู ตร )  :  ปริ มาณและ
คุณภาพของงานที่ท าได้ในการ
ท างานประจ าในรอบ 6 เดือน  

 

 ระดับ  5 ปริมาณและคุณภาพ
ของงานที่ท าได้สูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดมากและสมบูรณ์แบบ 
ระดับ  4 ปริมาณและคุณภาพ
ของงานที่ท าได้สูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนด 
ระดับ  3 ปริมาณและคุณภาพ
ของงานที่ท าได้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดทุกประการ 
ระดับ  2 ปริมาณและคุณภาพ
ของงานที่ท าได้ ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดเล็กน้อย  อยู่ในระดับที่
พอยอมรับได้  
ระดับ  1 ปริมาณและคุณภาพ
ของงานที่ท าได้ ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด  มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วยงาน 

1. แผนการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 
   - เป้าหมายการท างาน 
   - รายละเอียดการ
ด าเนินงาน ขอบเขตการ
ท างานโครงสร้างการท างาน, 
ภาระงานของผู้รับผิดชอบ 
และตารางการปฏิบัติงาน 
   - ตัวชี้วัดการท างาน 
 

2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
    2.1 เชิงปริมาณ 
    - จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 
    - ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
เช่น จ านวนคน จ านวนเงิน 
    - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
     2.2 เชิงคุณภาพ 
        - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
        - รายงานผลเชิง
คุณภาพ  

1. มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานที่ระบุแนวทางการ
ด าเนินงาน การแบ่งงาน และ
เป้าหมายในการด าเนินงานทั้ง
ในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
(ส่วนรวม)  

 

2 

2. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของ
กลุ่ม   
จากผู้บริหาร       

เชิงปริมาณ 
3 
 

เชิงคุณภาพ 
5 

  
ข้อ 3.2  ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 10 คะแนน 
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  1. งานบุคคลด าเนินการจัดท าร่างบันทึกข้อความ ให้บุคลากรสายสนับสนุนกรอกข้อมูล  
  2. ข้อมูลที่บุคลากรสายสนับสนุนจะต้องกรอก ได้แก่ ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม และผู้
มอบหมายหรือผู้ก ากับดูแล  
  3. บุคลากรสายสนับสนุนน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
  4. การคิดคะแนน ให้น าคะแนนจากผู้มอบหมายหรือผู้ก ากับดูแล มาพิจารณาประกอบร่วมกับ
ผู้บริหาร 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ประเมินสายสนับสนุนวิชาการ และมีข้อเสนอดังนี้ 
1. ให้ปรับข้อความข้อ 3.1  ภาระงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานประจ า เป็น ภาระงาน 

ที่ได้รับมอบหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. การให้คะแนนในส่วน  ข้อ  3.2   ภาระงานอื่น ๆ   ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม  นั้น   นอกจาก 

ผู้บริหารเป็นผู้ให้คะแนนแล้วขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ให้คะแนนตามสัดส่วนที่เหมาะสม 
 

4.5  การพิจารณารายงานการเงินรายไตรมาสที่  2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
               รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการเงินรายไตรมาสที่  2  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  โดยงานการเงินได้น าเสนอข้อมูล  ดังนี้ 
         1.เงินสะสมคงเหลือคณะศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 

      2.งบแสดงฐานะทางการเงิน  
      3.งบแสดงผลการด าเนินงาน 
      4.รายงานรายรับ-รายจ่าย 
      5.รายงานการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
       รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม          
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบรายงานการเงินรายไตรมาสที่  2  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2. ขอให้งานการเงินวิเคราะห์สถานะทางการเงิน อีก 5 ปีข้างหน้า เปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย 
3. ขอให้คณะมีการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน โดยให้งานการเงินเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่งานแผน 

เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ 
4. ขอให้ก ากับติดตามเงินตามแผนที่คณะได้ขอไว้  

 

4.6  การพิจารณาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา             
                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอที่ประชุมพิจารณาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา   ด้วย  นายพรหมลิขิต   อุรา    นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาวิชานวัตกรรมการ 
ท่องเที่ยวและบริการ    ได้ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่   2/2561   ทั้งนี้   ได้ผ่านความเห็นชอบ 
จากการแจ้งเวียนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   ประจ าคณะศิลปศาสตร์   ตามบันทึกข้อความที่  อว 0604.9/ 4910  
เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2562  เรียบร้อยแล้ว 
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
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4.7  การรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และการพิจารณาปริญญา 
เกียรตินิยม ภาคการศึกษา  2/2561    
                        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  และการพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม  ภาคการศึกษา  2/2561   ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล    กองบริการการศึกษา     ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษา  2/2561   โดยวันส าเร็จการศึกษา  คือวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว 
คือ วันที่  22  เมษายน  2562  จ านวน  84  คน  ในเบื้องต้น งานวิชาการได้ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ 
การศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามแนบ) ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษา(คน) 
1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553 16 
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 1 
3. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 8 
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 8 
5. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 4 
6. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 4 
7. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 8 
8. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 1 
9. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภมูิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 14 
10. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 20 

รวม 84 
 
โดยในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  มีนักศึกษาจ านวน  2  คน   ได้แก่   นางสาว
สิรินันท์   สุวรรณกูฏ    เกรดเฉลี่ยสะสม  3.81    และนางสาวอังคนา  มงกุฎ   เกรดเฉลี่ยสะสม  3.92   ซึ่งมีเกรด
เฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยม  อันดับ 1  แต่นักศึกษาลงทะเบียนในรหัสวิชาเดียวกัน  คือ 1439 100   
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ซ่ึงเวอร์ชั่นและกิจกรรมต่างกัน   ดังนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   จ านวน  84  คน   และการพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม   ภาคการศึกษา  
2/2561  จ านวน  2  คน     

มติที่ประชุม    รับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    จ านวน   84   คน   
และการพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม  ภาคการศึกษา  2/2561 ของนักศึกษา  จ านวน  2  คน  เห็นควรเสนอเรื่อง 
ให้กับมหาวิทยาลัยพิจารณาในล าดับต่อไป 

 
 4.8  การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการพัฒนาสังคม     เนื่องจาก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ   จะขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการจ านวน  1  ท่าน   เป็น
ระยะเวลา 1  ปี  ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน  2562  ถึงวันที่  31 พฤษภาคม  2562  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่
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ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที ่ 6/2562  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2562   เรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี ้ มีผลตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2562   เป็นต้นไป  รายละเอียดดังนี้ 
 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์ นางสาวณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ คงเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรดาว เถาถวิล นางฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรฯ จะขอลาหยุดราชการ
เพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

นายสุรสม กฤษณะจูฑะ นายสุรสม กฤษณะจูฑะ คงเดิม 
นายวศิน โกมุท นายวศิน โกมุท คงเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ เถาถวิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  เถาถวิล คงเดิม 

  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   

 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  การรายงานความก้าวหน้าระหว่างลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ครั้ง 

ที่ 3  จ านวน 2 ราย 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานความก้าวหน้าระหว่างลา 
หยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ครั้งที่ 3  จ านวน 2 ราย  รายละเอียดดังนี้ 

1. นายราม   ประสานศักดิ์    ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์       ได้เขียนเรียบเรียงเอกสาร 
ประกอบการสอนรายวิชา 1421 340 Issues in Literature จ านวน 2 บท  ได้แก่ บทชาติพันธุ์และมาร์กซิสม์ 

2. นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค   ต าแหน่งอาจารย์  ได้เขียนเรียบเรียงเอกสารประกอบการ 
สอนรายวิชา  1451 420  การพัฒนาชุมชน  บทที่ 5  และบทที่ 6    

มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

5.2  ผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 3/2562    

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ครั้งที ่  3/2562    โดยที่ประชุมดังกล่าวได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาไทย   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562   ทั้งนี้   ให้ส่งเอกสาร/ข้อมูล  ฉบับ 
สมบูรณ์  ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2562  ซึ่งงานวิชาการได้ส าเนาแจ้งประธานหลักสูตรดังกล่าวทราบแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.2  การพิจารณาเพิ่มจ านวนรับนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2561   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษา      ภาคฤดูร้อน  
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ปีการศึกษา  2561  ตามที่ คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  มีมติอนุมัติให้เปิดรายวิชา 1421 208 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  จ านวน  1  กลุ่มการเรียน  จ านวนรับ  200  คน  นั้น 
เนื่องจากยังมีนักศึกษาท่ีมีความต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว        และได้เข้าเรียนตั้งแต่เปิดภาคการ 
ศึกษาแล้ว  แต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้   เนื่องจากที่นั่งเต็มตามจ านวนเปิดรับแล้ว  ดังนั้น  เพ่ือให้นักศึกษา 
สามารถลงทะเบียนเรียนได้  งานวิชาการจึงขออนุมัติเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษา  จ านวน  6  ที่นั่ง   และให้ผู้สอนมีสิทธิ์ 
เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนได้ตามจ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนจริง 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เพ่ิมจ านวนรับนักศึกษา จ านวน 6 ที่นั่ง   และให้ผู้สอนมีสิทธิ์เบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนการสอนได้ตามจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจริง 

 

6.3  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมว่านายอธิคม  เทียนทอง   ผู้ประสานงานวิชาศึกษา 

ทั่วไป  หมวดภาษาอังกฤษ  ขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน  ในภาคการศึกษาท่ี  1/2562 
มติที่ประชุม    อนุมัติในหลักการ ให้จ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน จ านวน 3 อัตรา  ทั้งนี้  ขอให้เสนอ 

ภาระงานสอนเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

6.5  การขอความร่วมมือปิดสวิตช ์ถอดปลั๊ก เมื่อไม่ใช้งาน 
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     แจ้งที่ประชุมทราบว่ามีไฟฟ้าลัดวงจร      ทีบ่ริเวณชั้น   3  

อาคารปฏิบัติการทางภาษา   ดังนั้น    เพ่ือเป็นการป้องกันอัคคีภัย  และประหยัดพลังงาน    จึงขอความร่วมมือจาก
บุคลากรให้ช่วยปิดสวิตช์  ถอดปลั๊ก  เมื่อไม่ใช้งาน  ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

6.6  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะ 

ศิลปศาสตร์  ซึ่งข้อมูลการยืนยันสิทธิ์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม  2562  เป็นดังนี้ 
ล าดับที่ สาขาวิชา แผนรับเสนอสภา ยืนยันสิทธิ์ 

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 90 103 
2 การท่องเที่ยว 100 128 
3 การพัฒนาสังคม 80 38 
4 ภาษาไทยและการสื่อสาร 50 57 
5 ภาษาจีนและการสื่อสาร 50 76 
6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 70 104 
7 นิเทศศาสตร์ 60 60 
 รวม 500 566 

 

คณะมียอดยืนยันสิทธิ์สูงกว่าแผนรับ คิดเป็นร้อยละ 113.20 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา    13.50  น. 
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                     (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     

 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 6/2562   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


