
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 6 / 2562 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  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.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
 

เริ่มประชุมเวลา    13.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2562 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
5/2562   โดยเสนอให้แก้ไข  ดังนี 
        1.  หน้าที่  3  วาระท่ี  3.4   ให้อ้างอิงบันทึกข้อความจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 
                     2.  หน้าที่  4  วาระท่ี  4.1   ให้อ้างอิงบันทึกข้อความจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม 

     3.  หน้าที่  8  วาระท่ี  4.7  ปรับมติที่ประชุมเป็น ดังนี้  “รับรองการส าเร็จการศึกษาของ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี    จ านวน   84   คน  และการพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม  ภาคการศึกษา  2/2561 
ของนักศึกษา  จ านวน  2  คน  เห็นควรเสนอเรื่องให้กับมหาวิทยาลัยพิจารณาในล าดับต่อไป”      
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มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     ครั้งที่   
5/2562  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ     
  

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  ความคืบหน้าในการขออนุมัติปรับชื่อรายวิชาในหลักสูตร           
      สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2562  เมื่อวันที่   

23  พฤษภาคม  2562  เห็นชอบให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ปรับ   
มคอ. 3  หัวข้อค าอธิบายรายวิชา   จ านวนหนว่ยกิต   และปรับ  มคอ. 2   ในส่วนค าอธิบายการฝึกงาน    และ 
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ    เพ่ือส่งเรื่องการขอปรับรายชื่อวิชาในหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย  นั้น 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งทีป่ระชุมว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสารแจ้ง 
ว่าไม่ขอปรับชื่อรายวิชาในหลักสูตร  ปรับปรุง  พ.ศ. 2560  โดยจะด าเนินการตาม  มคอ. 2  ต่อไป  และจะ 
พิจารณาปรับปรุงรายวิชาการฝึกงาน  ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบ  5  ปี  
                  มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

3.2  ความคืบหน้าการจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน       แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดสรรกรอบอัตราก าลัง 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  รายละเอียดดังนี้ 
(1) มหาวิทยาลัยได้อนุมัติการเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก 

งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์  จ านวน 5  อัตรา   ได้แก่   หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
และการสื่อสาร   จ านวน  3  อัตรา   หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  จ านวน 1 อัตรา   และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 

และการสื่อสาร   ตามบันทึกข้อความ   ที่ อว0604.2.3/1922  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2562  ในการนี้  จึงเสนอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก  รายละเอียดน าเสนอในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 

(2) มหาวิทยาลัยได้อนุมัติยุบเลิกอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     รายผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์อารีรัตน์  เรืองก าเนิด   ตามบันทึกข้อความ  ที่ อว 0604.2.3/1838  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2562  

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการคัดเลือก อาจารย์จ านวน 5 อัตรา  ตาม 3.2 (1)  
โดยใช้เกณฑ์  ดังนี้ 

1. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก   
1.1 ผลการปฏิบัติงาน      40 คะแนน  
1.2 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน     40 คะแนน 
1.3 มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ (งานวิจัย ตีพิมพ์)  10 คะแนน 
1.4 มีต าแหน่งทางวิชาการ         5 คะแนน 
1.5 เป็นนักเรียนทุนที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด   5 คะแนน 

และมีผลการเรียนระดับดีของคณะหรือมหาวิทยาลัย        
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  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้ค่าคะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนน 
สูงลงมาตามล าดับ 
   คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย คณบดี  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  ประธานหลักสูตร 
ที่เก่ียวข้อง  และผู้แทนซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

3.3  การพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม ภาคการศึกษา  2/2561    
                        สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2562   เมื่อวันที่  
23   พฤษภาคม   2562     ที่ประชุมเห็นควรเสนอเรื่องให้กับมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็น 
กรณีพิเศษ   ให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร   จ านวน  2  ราย  นั้น   รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้ง 
ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาทั้งสองราย ได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.4  การขออนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน 
              สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  5/2562   เมื่อวันที่  
23 พฤษภาคม  2562   ได้อนุมัติในหลักการให้จ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน   จ านวน  3  อัตรา  เนื่องจากภาระการสอน 
ของอาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน    ทางหลักสูตรได้ขยายจ านวนรับนักศึกษาต่อกลุ่ม 
การเรียนก็ยังไม่เพียงพอ   ประกอบกับการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นช่วงเวลาเดียวกัน   ผู้สอนจึงไม่ 
สามารถเปิดกลุ่มการเรียนเพ่ิมได้     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติค่าตอบแทน
อาจารย์ผู้ช่วยสอน   จ านวน  3  คน   ในอัตรา  400 บาท x 3 คน x 12 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
216,000 บาท  (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  

มติที่ประชุม    อนุมัติค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ช่วยสอน   จ านวน  3  คน      ในภาคการศึกษาที่   
1/2562   ภายในวงเงิน  216,000 บาท  (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน  ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2551  หมวด  2  เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษา   และหากมีการเพิ่มกลุ่มการ
เรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ขอให้อาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  เกลี่ยภาระงานกันภายใน
หลักสูตร  

 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยาย
ระยะเวลาศึกษาต่อ รายนางสาวจิรายุ สินศิริ     

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาเอก   และประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  รายนางสาวจิรายุ  สินศิร ิ พนักงานใน 
สถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ต าแหน่ง อาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก  
ในสาขาวิชา English (Literature)  ณ  Indiana  University of Pennsylvania  ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีก าหนด  
5 ปี  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม  2556  ถึงวันที่  25  สิงหาคม  2561  ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประจ าปี  2555   และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ  ตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม 2561  
ถึงวันที ่ 14  สิงหาคม  2562  นั้น   ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเขียนวิทยานิพนธ์     ซึ่งคาดว่าจะสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ในเดือนสิงหาคม  2563  บุคคลดังกล่าวจึงยื่นความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญา 
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เอก   สาขาวิชา  English  วชิาเอก  Literature  and  Criticism  ณ  Indiana  University  of    Pennsylvania  
มีก าหนด  1  ปี     ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม   2562  ถึงวันที่  14   สิงหาคม  2563    และได้ด าเนินการขออนุมัติ 
ขยายระยะเวลาศึกษาต่อกับส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร)   โดยใช้ทุนส่วนตัว   ซึ่งได้รับการอนุมัติ 
เรียบร้อยแล้ว  ตามหนังสือที่   56003/1181   ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2562    เรื่อง   ขออนุมัติขยายเวลาศึกษา   
และบุคคลดังกล่าวขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  เป็นระยะเวลา  1 ปี   ตั้งแต่วันที่  
15  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  14  สิงหาคม  2563     

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นางสาวจิรายุ  สินศิริ    ขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ตั้งแต่ 
วันที่  15  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  14  สิงหาคม  2563  และประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ   
   

4.3  การพิจารณารับรองเกรดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561     
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรดภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา  

2561  จ านวน 33 รายวิชา  และพิจารณาเกรดภาคการศึกษาที่ 2/2562  เพิ่มเติม  จ านวน 11 รายวิชา 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

4.4  การเบิกจ่ายเงินค่าสอนหลักสูตร  CP ALL               
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายเงินค่าสอนหลักสูตร  CP  ALL   

ตามท่ีคณะ/หลักสูตร  ได้จัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก (CP ALL)  คณะบริหารศาสตร์  
ในภาคการศึกษาที่  2/2560    และภาคการศึกษาที ่  1/2561  นั้น    เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับในการเบิกจ่าย 
ค่าสอนเกินดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้จัดสรรเงินให้กับคณะฯ  ซึ่งเป็นต้นสังกัด 
รายวิชาแล้วนั้น   ดังนั้น  คณะบริหารศาสตร์จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินให้กับผู้สอนได้   งานวิชาการจึงขอ 
หารือการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินให้กบัผู้สอน  รายละเอียดดังนี้ 
  

ล าดับ รหัส วิชา กลุ่ม ผู้สอน ขอเบิก จ านวน 
ภาคการศึกษาท่ี  2/2560  

1 1435100 Music and Live 81, 
82 

อาจารย์พัน  พงษ์ผล 2.60 นก./
สัปดาห ์

15,600 

ภาคการศึกษาที่  1/2561    
2 1421103 Foundation English II 82 ดร.ณัฏยา  ศรีศักดา 0.50 นก./

สัปดาห ์
3,000 

3 1421406 English for Humanities 
and Social Sciences 

81, 
82 

ดร.วชิราภรณ์  กิจพูนผล 1.50 นก./
สัปดาห ์

9,000 

4 1443201 Business Law 82 อาจารยส์ุชินต์  ดรณุพันธ์ 3.00 นก./
สัปดาห ์

12,000 

รวมท้ังสิ้น 39,600 
 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้งานวิชาการท าหนังสือชี้แจงให้อาจารย์ผู้สอนทราบว่า  ไม่สามารถเบิก 
ค่าสอนเกินได้ 

 

4.5  การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร       
               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
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หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซ่ึงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต    สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา    และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร      
ขออนุมติัปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร     โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ   ครั้งที ่ 7/2562   เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2562    และครั้งที่  8/2562   เมื่อ 
วันที่  27  มิถุนายน  2562   เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้  

 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
ป.ตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ต้ังแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป) 
1. นายจักเรศ อิฐรตัน ์ 1. นายจักเรศ อิฐรตัน ์ คงเดิม 
2. ผศ.อนันท์ธนา เมธานนท ์ 2. ผศ.สมศรี ชัยวณิชยา เนื่องจาก ผศ.อนันท์ธนา เมธานนท ์จะลาหยดุราชการเพื่อ 

ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในปกีารศึกษา 2562 
3. นางสาวอภินันท์ สงเคราะห ์ 3. นางสาวอภินันท์ สงเคราะห ์ คงเดิม 
4. นายจักรพันธ์ แสงทอง 4. นายจักรพันธ์ แสงทอง คงเดิม 
5. นางสาววิชุลดา พิไลพันธ ์ 5. นางสาววิชุลดา พิไลพันธ ์ คงเดิม 
ป.ตรี สาขาวิชาภูมิภาคลุม่น้ าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ต้ังแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป) 
1. รศ.เมชฌ  สอดส่องกฤษ 1. นายมิตต ทรัพยผ์ุด ปรับปรุง เนื่องจากรองศาสตราจารย์เมชฌ สอดส่องกฤษ มี

แผนจะลาหยดุราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ใน
ปีการศึกษา 2562 

2. รศ.ชาญชัย  คงเพียรธรรม 2. รศ.ชาญชัย คงเพียรธรรม คงเดิม 
3. นายณัฐวุฒิ สุขประสงค ์ 3. นายณัฐวุฒิ สุขประสงค ์ คงเดิม 
4. นายพัน พงษ์ผล 4. นายพัน พงษ์ผล คงเดิม 
5. นายสุทธิพงศ์ เพิ่มพูล 5. Mr. Loylounant 

Oudhomyath 
ปรับปรุง เนื่องจาก Mr. Loylounant Oudhomyath  
ท าหน้าที่ดูแลนักศึกษากลุ่มภาษาลาวอยู่เดมิและมีคณุสมบัติ
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

ป.ตรี สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) 
1. รศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ  1. นางสาวสุวภัทร จันทร์พวง ปรับปรุง เนื่องจากรองศาสตราจารย์เมชฌ สอดส่องกฤษ  

มีแผนจะลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  
ในปีการศึกษา 2562 

2. นางสาวชิดหทัย ปุยะต ิ 2. นางสาวชิดหทัย ปุยะต ิ คงเดิม 
3. นางประภาพร ศศิประภา 3. นางประภาพร ศศิประภา คงเดิม 
4. นายณัฐวุฒิ สุขประสงค ์ 4. นายณัฐวุฒิ สุขประสงค ์ คงเดิม 
5. นายสิทธิชัย เทพสุระ 5. นางสาวณัฐพัชร์  

เตชะรุ่งไพศาล 
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ/ เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ยิ่งขึ้น 

         มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ศิลปศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2. เห็นชอบให้ชะลอการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     และอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  โดยให้ปรับปรุงอีกครั้งเมื่อ 
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นางสาวสุวภัทร  จันทร์พวง   รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
 

4.6  การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่ครบ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด             
                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด   ตามที่ประชุมคณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที ่ 1/2562   เมื่อวันที่  26  มกราคม  2562  มีมตอินุมัติการปิดหลักสูตรหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษาเรียบร้อยแล้ว     หลักสูตรดังกล่าวจึงขออนุมัติปรับปรุง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  เนื่องจากอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ฯ   จ านวน 1  ท่าน  ได้แก่  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  จะขอลาหยุดราชการเพ่ือไป 
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ในวันที่  16  สิงหาคม  2562  ท าให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร   ไม่ครบ  5  คน   ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  ทัง้นี้  ตั้งแต่วันที่ 16  สิงหาคม 2562  โดยเป็นอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน 3 คน  และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 1  คน   
รวมจ านวน  4  คน  จะดูแลนักศึกษาคงค้างจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวมีนักศึกษาคงค้าง 
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาอยู่เพียง  5  คน  และคาดหมายว่าภายในปีการศึกษา  2562  นักศึกษาของหลักสูตรจะส าเร็จ 
การศึกษาทุกคน  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ   ครั้งที ่ 2/2562  เมื่อวันที่  
19  มิถุนายน  2562   เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้ 
 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
1. รศ.สมหมาย ชินนาค 1. รศ.สมหมาย ชินนาค คงเดิม 
2. รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์ 2. ผศ.บุญชู ภูศร ี ปรับปรุงแทน เนื่องจาก รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์  

จะขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 

3. ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 3. ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ คงเดิม 
4. นางสาวสุรีรัตน์ บุบผา 4. นางสาวสุรีรัตน์ บุบผา คงเดิม 
5. ผศ.บุญชู ภูศร ี  

                    

                    มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.7  การขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของนักศึกษาในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการท่องเที่ยว   หลักสูตรปรัปปรุง  พ.ศ. 2559    

                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียน
กลุ่มวิชาโทของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการท่องเที่ยว    หลักสูตรปรัปปรุง  พ.ศ. 2559    
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการท่องเที่ยว       ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของ 
นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559     เพ่ือให้นักศึกษา
ในหลักสูตรสามารถเลือกวิชาโทตามความสนใจ  และบูรณาการต่อยอดความรู้จากสาขาวิชาเอกได้    โดยผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที ่5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 
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ทั้งนี ้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2562  เป็นต้นไป     โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการคณะ ครั้งที ่8/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว รายละอียดดังนี้ 

เง่ือนไขการเลือกเรียนกลุม่วิชาโทใน มคอ.2 (เดิม) เง่ือนไขการเลือกเรียนกลุม่วิชาโทใน มคอ.2 (ปรับปรุง) 

ให้นักศึกษาเลือกเรยีนหลักสูตรวิชาโทท่ีเปิดสอนใน
คณะศลิปศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสตูรวิชาโทระดับปรญิญาตรี 
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหลักสูตรใดหลักสตูรหนึ่ง 
จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 
4.8  การรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี     ประจ าภาคการศึกษาที ่ 

2/2561    
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ           เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาของ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ประจ าภาคการศึกษาที่   2/2561   ซ่ึงงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล    กอง 
บริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ       และรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาที่  2/2561   โดยวันส าเร็จการศึกษา  คือ   วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว  คือ วันที่ 22  
เมษายน  2562  จ านวน  2  คน   ในเบื้องต้นงานวิชาการได้ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของ 
นักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา   (รายละเอียดตามแนบ) ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษา(คน) 
1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

2 
 

   มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.9  การขออนุมัติหลักสูตรวิชาโท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติหลักสูตรวิชาโท    หลักสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ. 2563    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     ครั้งที่ 13/2561  วาระ 
พิเศษ  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2561   มีมติไม่เห็นชอบให้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์   และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา   ปีการศึกษา   2562  
และให้เสนอปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย    และมอบคณะศิลปศาสตร์ Reprofile   หลักสูตรทั้งหมดที่เก่ียวข้อง  
โดยการบูรณาการควบรวมหรือปรับหลักสูตรที่มีอยู่     ในเบื้องต้นได้ระบุข้อมูลวิชาโทประวัติศาสตร์      และวิชาโท 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษาในเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน   แต่เนื่องจากมี 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย    ครั้งที ่ 2/2562   เมื่อ 
วันที่ 1  มีนาคม  2562   ให้จัดท าข้อมูลแยกเป็นเล่มหลักสูตรวิชาโท  ในการนี้   หลักสูตร ฯ  ทั้ง  2  หลักสูตรจึงขอ 
อนุมัติหลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์    และหลักสูตรวิชาโทภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา   หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2563  
โดยแยกเล่มหลักสูตร   ทั้งนี ้  ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ   ครั้งที ่  8/2562  
เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
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4.10  การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจ าปี 2562   

        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือรับรางวัล 
เชิดชูเกียรตินักวิจัย  ประจ าปี  2562  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  มอบ. วิจัย  ครั้งที่ 13  ในวันพฤหัสดีที่  11  
กรกฎาคม  2562   อาคารเทพรัตนสิริปภา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน 1 ท่าน   ทั้งนี้  คณะกรรมการวิจัย 
ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาและมีมติเสนอชื่อ ผศ.ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย 
และการสื่อสาร  เนื่องจากเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและได้รับรางวัลระดับชาติ  ดังนี้ 

1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  รางวัลผลงานวิจัย  ประจ าปี  2559  รางวัลระดับดีมาก   เรื่อง  
แนวคิดและบทบาทของวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทย จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2. รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น   ประจ าปี  2561    จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม     กระทรวง 
วัฒนธรรม 

3. รางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก   (คปก.)   ประจ าปี  2561   
ครั้งที่  3  จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  การปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมองค์กร  คณะศิลปศาสตร์   

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมบุคลากรคณะ 
ศิลปศาสตร์   เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2562  ที่ประชุมได้เห็นชอบปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ค่านิยมองค์กร  คณะ 
ศิลปศาสตร์  ดังนี้     

- Faculty of Liberal Arts is a leading institution for Southern Isan and Mekong  
Region languages and cultures in the national level (until 2020)   

- เป็นคณะชั้นน าด้านการสอนและวิจัยภาษา สังคม และวัฒนธรรม   ในอีสานและภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง 

- ค่านิยมองค์กร 
A        Academic Excellency                      ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
R        Research for Development              การวิจยัเพื่อการพัฒนา 
T        Team Spirit                                    การท างานเป็นทีม 

S        Social Responsibility                       ความรับผิดชอบต่อสังคม 

                           ทั้งนี้    การปรับดังกล่าวข้างต้น   ยังไม่เป็นการปรับที่สมบูรณ์    เป็นเพียงการปรับเบื้องต้น  
ในการนี้  ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเรื่องดังกล่าว  และมีข้อเสนอว่าควรเพิ่มข้อความในพันธกิจ  เกี่ยวกับการสร้าง 
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา   เนื่องจากคณะอยู่ระหว่างการจัดท าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  (กศบ.)  และ 
ในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)   คณะควรรายงานข้อมูลผล 
การด าเนินงานตามพันธกิจเดิมไปก่อน ส่วนพันธกิจใหม่ควรน าไปใช้ในการประเมินรอบถัดไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
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5.2  การสมัครสอบและสอบคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  รายนายธวัช  มณีผ่อง    
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณบดีได้อนุมัติให้นายธวัช  มณีผ่อง  

สมัครสอบและสอบคัดเลือก  เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  สาขา
สังคมวิทยา ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.3  การรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 ราย   
      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการศึกษาระดับปริญญา 

เอก  จ านวน 2 ราย  ได้แก่  นางสาวจิรายุ  สินศิริ  และนางสาวศุภมน  อาภานันท์  ดังนี้ 
1. นางสาวจิรายุ  สินศิริ   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์   ต าแหน่งอาจารย์  

ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ในสาขาวิชา English (Literature) ณ Indiana University of  
Pennsylvania  ประเทศสหรัฐอเมริกา   ตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม  2556  ถึงวันที่ 14  สิงหาคม  2562 นั้น ขณะนี้ 
บุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ์ ได้รายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

2. นางสาวศุภมน  อาภานันท์  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ 
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   ณ  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มีก าหนด  3  ปี  ตั้งแต่วันที่  21  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่  20  สิงหาคม  2563  นั้น  บุคคลดังกล่าวได้รายงานผล 
การเรียน  ภาคการศึกษาที่  2/2560  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.4  การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

ในรายวิชากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาว่ามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    ระยะ  5  ปี   พ.ศ.
2560-2564  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย    สอดคล้องกับความต้องการของสังคม   และทิศทางพัฒนา
ประเทศ    โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการในหลักสูตร   ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด มีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21  และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ในการนี้  ส านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงขอให้คณะพิจารณารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาอ่ืน ๆ   เพ่ือบูรณาการกับ
กิจกรรมนักศึกษา  ทั้งนี้  ได้ประสานประธานหลักสูตร เพ่ือแจ้งให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.5  ผลการรับรองคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  (ก.ค.ศ.) 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการรับรองคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.)   จ านวน  1  หลักสูตร   ได้แก่      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  ซึ่งได้รับการรับรอง  ตั้งแต่วันที่  16  พฤศจิกายน  2561 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  ขออนุมัติใช้บริการ Krungthai Corporate ส าหรับเงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์ 

               รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน      เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติใช้บริการ   Krungthai  
Corporate  ส าหรับเงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรอง 
ราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562  หมวดที่ 4  การจ่ายและส่งใช้เงินยืม ข้อ 31 (2)  “เงินทดรองราชการประเภท ข  
ให้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ส่วนราชการผู้ยืมหรือผู้ยืมเงิน   ตามท่ีระบุไว้ในสัญญายืมเงิน”  นั้น   ในการนี้  งานการเงิน 
จึงเสนอว่าเพื่อให้การบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ     รวดเร็ว    ในด้านการให้บริการการยืมเงินทดรอง 
ราชการต่อบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  และลดความเสี่ยงทางการเงิน  และเป็นไปตามระเบียบก าหนด  ดังนั้น  จึงขอ 
อนุมัติใช้บริการ   Krungthai   Corporate     ส าหรับเงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์    ทั้งนี้    เจ้าหน้าที่จาก 
ธนาคารกรุงไทยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับบริการการใช้เงินอีกครั้ง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

6.2  การด าเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 –  
2564 

       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา         เสนอที่ประชุมพิจารณาการด าเนินงานทบทวนแผน 
ยุทธศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์   ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 – 2564    ตามท่ี    คณะศิลปศาสตร์ได้มีแนวทางการ 
ด าเนินการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2563 – 2564  เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป    เนื่องจากบริบทต่าง ๆ       และสภาพแวดล้อมจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของคณะ จึงได้ก าหนดแผนการด าเนินงานเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 – 2564   ให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน  สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ   และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

 
วัน/เดือน/ปี แนวทางการด าเนินงาน 

กรกฎาคม 2562 ประชุมพิจารณา ทบทวน สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) กับ
ส่วนงานและผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง โดยมีฐานข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน 

กรกฎาคม 2562 สอบถามความเห็นเกี่ยวกับองค์กรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สิงหาคม 2562 ก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานในประเด็นที่มี

ผลกระทบต่อคณะ 
สิงหาคม 2562 คณะกรรมการอ านวยการ พิจารณา วิสัยทัศน์ ค่านิยม มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงานในประเด็นที่มีผลกระทบต่อคณะ เพ่ือก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดแนวทางของโครงการที่จะ
ด าเนินการเพื่อใช้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 

กันยายน 2562 รวบรวมจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564   
ตามท่ีประชุมพิจารณา 
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วัน/เดือน/ปี แนวทางการด าเนินงาน 
กันยายน 2562 น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564    ต่อ

คณะกรรมการบริหารคณะ 
ตุลาคม 2562 น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564  ต่อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
ตุลาคม 2562 น าข้อเสนอแนะจากมิติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมา

ปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564     
พฤศจิกายน 2562 เสนอคณะกรรมการคณะ น าใช้ถ่ายทอด 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
6.3  การขออนุมัติปรับแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนรับนักศึกษา  ปีการ 

ศึกษา 2563  รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที่ สาขาวิชา แผนรับ หมายเหตุ 
1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 90 เท่าเดิม 
2 การท่องเที่ยว 70 ลดลง  เดิมรับ 100 
3 การพัฒนาสังคม 60 ลดลง  เดิมรับ 80 
4 ภาษาไทยและการสื่อสาร 60 เพ่ิมข้ึน  เดิมรับ 50 
5 ภาษาจีนและการสื่อสาร 60 เพ่ิมข้ึน  เดิมรับ 50 
6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 70 เท่าเดิม 
7 นิเทศศาสตร์ 50 ลดลง  เดิมรับ 60 
8 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 75 หากไดร้ับอนุมัตเิล่มหลักสูตร 

 รวม 535  
 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ  
 
 

6.4  การพิจารณาเปิดกลุ่มการเรียนส าหรับรายวิชาพลศึกษา 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการเปิดกลุ่มการเรียนส าหรับรายวิชา 

พลศึกษา  ด้วยอาจารย์ผู้สอนพลศึกษาได้มาหารือเกี่ยวกับการเปิดกลุ่มการเรียนของวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มพลศึกษา  
และได้น ามาหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป   กรณีได้มีการเปิดสอนรายวิชาพลศึกษาที่มีความ
หลากหลายมาก   ส่งผลให้นักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละรายวิชาไม่มากนัก    ท าให้ไม่สามารถเปิดสอนได้    ดังนั้น  
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาศึกษาท่ัวไป     จึงเสนอว่าหากนักศึกษาลงทะเบียนไม่ถึงร้อยละ  10    ของจ านวนรับ   
ไม่สามารถเปิดรายวิชาได้  โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนให้แจ้งปิดรายวิชาหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป 
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6.5  การสร้างการรับรู้   ความเข้าใจ   การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อ  (ร่าง)     
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ....   

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน         แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดเวทีเพื่อสร้างการ 
รับรู้    ความเข้าใจ     การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ  (ร่าง)     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบล 
ราชธานี    พ.ศ....   ในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   
เพ่ือให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์    มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น     คณะจึงได้เชิญบุคลากรจาก 
มหาวิทยาลัยมาให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ในวันที่  3   กรกฎาคม  2562  เวลา  14.00 น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4   
คณะศิลปศาสตร์    
  มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา    17.00  น. 
 
 
 

                     (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     

 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 7/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  19  กรกฎาคม  2562 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


