
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 7 / 2562 

เมื่อวันศุกร์ที่  19  กรกฎาคม  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   รองคณบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
 

เริ่มประชุมเวลา    13.45  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  6/2562 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
6/2562   โดยเสนอให้แก้ไข  ดังนี้ 

1. หน้าที่  2  วาระท่ี  3.2      ให้ระบุชื่อหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติการเปลี่ยนหมวด 
งบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์   
จ านวน 5  อัตรา    

2. หน้าที่  10  วาระท่ี  5.5  ให้ระบุชื่อเต็ม ก.ค.ศ. เป็น ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.)     
มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     ครั้งที่   

6/2562  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ     
  

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1 การพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   รายผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     

             รองคณบดีฝ่ายบริหาร       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   รายผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์   ค าคง  ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ในการนี้ คณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของ
บุคคลดังกล่าว  ตามเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง  รอง
ศาสตราจารย์  ดังนี้ 

1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  (ก.พ.อ. 03)        
2. เอกสารค าสอน รายวิชา 1421 242 กวีนิพนธ์คัดสรร          
3. แผ่นซีดีบันทึกการสอน รายวิชา 1421 242 กวีนิพนธ์คัดสรร         
4. ประมวลการให้ข้อมูลการสอนโดยนักศึกษา           
5. ผลงานทางวิชาการ  

5.1 หนังสือ เรื่อง “Academic English for Research Writing”                      
5.2 หนังสือ เรื่อง “Analyzing Fiction: An Introductory Guide  for Readers of English 
Fiction” 
5.3 ผลงานวิจัย เรื่อง “Developing English L2 Critical Reading  and Thinking Skills 
through the Pisa Reading Literacy Assessment Framework: A Case Study of Thai 
EFL Learners” 
5.4 ผลงานวิจัย เรื่อง “Assessing English L2 reading  comprehension in Thai EFL 
learners: the correlations between  literal, interpretative, and critical 
comprehension skills” 

6. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ    
   6.1 หนังสือ เรื่อง “Analyzing Fiction: An Introductory Guide   for Readers of English  
   Fiction” 
   6.2 หนังสือ เรื่อง “Academic English for Research Writing”          
   6.3 ผลงานวิจัย เรื่อง “Developing English L2 Critical Reading  and Thinking Skills  
   through the Pisa Reading Literacy  Assessment Framework: A Case Study of Thai     
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   EFL Learners”         
   6.4 ผลงานวิจัย เรื่อง “Assessing English L2 reading  comprehension in Thai EFL     
   learners: the correlations  between literal, interpretative, and critical  
   comprehension skills”  
7. หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ 
รับรองผลงานทางวิชาการ 
8. แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่ส่งเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (check list) 
9. เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง         
   9.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “Developing English L2 Critical  Reading and  
   Thinking Skills through the Pisa Reading  Literacy Assessment Framework: A Case  
   Study of Thai EFL Learners” 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
1. หนังสือ เรื่อง “Academic English for Research Writing” ควรพิจารณาปรับปรุงให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์ของการผลิตหนังสือหรือต ารา โดยมีบรรณาธิการ ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออาจจะไม่ท าเป็นผลงานในการขอ 
ก าหนดต าแหน่งก็ได้  เนื่องจากจ านวนผลงานครบตามเกณฑ์  

2. ควรปรับรูปเล่มรายงานวิจัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
3. เอกสารค าสอนรายวิชา  ควรปรับแผนการเรียนรู้  โดยตรวจสอบการตัดค าตั้งแต่  หน้าที่  7  

เป็นต้นไป 
4. เห็นควรให้แนบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทความวิจัย ข้อ  5.4  ผลงานวิจัย เรื่อง  

“Assessing  English  L2  reading  comprehension  in Thai EFL learners : the correlations  between   
literal, interpretative, and critical comprehension skills” 

5. ควรปรับบันทึกข้อความการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นรูปแบบที่เป็นปัจจุบัน 
   

4.2  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2562                
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร       เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล  

ประจ าปี 2562  โดยให้ส่งแบบประวัติและผลงาน พร้อมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ  ภายในวันที่ 31  กรกฎาคม  2562   
         มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์      โดยมอบหมายให้งาน 

บุคคลทาบทามและติดต่อขอข้อมูลกับอาจารย์ 
 

4.3  การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 2561      
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร         เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับ 

ปริญญากิตติมศักดิ์    ประจ าปีการศึกษา   2561     โดยให้ส่งแบบประวัติและผลงาน พร้อมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ   
ภายในวันที่ 31  กรกฎาคม  2562   

มติที่ประชุม   ไม่เสนอชื่อ 
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4.4  - ถอนวาระ - 
 
 

4.5  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ    การขออนุมัติขยายระยะเวลารับทุนการศึกษาส าหรับ 
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์   เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555    และการขอรับการประเมินต่อสัญญา 
จ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  รายนายเวทางค์  มาสงค์       
              รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ     การขอ
อนุมัติขยายระยะเวลารับทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์     เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก      พ.ศ.  
2555  และการขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  รายนายเวทางค์  มาสงค์   พนักงาน 
มหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   ซ่ึงได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร  
(หลักสูตรนานาชาติ)  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2559  ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม  
2562   ด้วยทุนส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์   เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555  รายละเอียดการขอ 
อนุมัต ิเป็นดังนี้ 

1. ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ   ตั้งแตว่ันที่  11  กรกฎาคม  2562   ถึงวันที่  10   มกราคม   
2563 

2. ขออนุมัติขยายระยะเวลารับทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์    เพ่ือศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555  ซ่ึงเง่ือนไขในการขอขยายระยะเวลารับทุน ตามประกาศ   ข้อ 8 ระบุว่า “ผู้ที่รับทุน 
ครบ  3  ปี   และสอบผ่านการป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว    สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาในการรับทุนต่อได้ 
คราวละหนึ่งภาคการศึกษา    แต่ไม่เกินสองภาคการศึกษา      โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารับทุนจะได้รับ 
เฉพาะค่าลงทะเบียน  ภาคการศึกษาละไม่เกิน  70,000  บาท  แต่ไม่ได้รับค่าหนังสือเหมาจ่าย 

3. ขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ    ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติ 
ขยายเวลาศึกษาต่อ  เป็นเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่  11  กรกฎาคม  2562  ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563       

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

 

4.6  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ      และการขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยาย 
ระยะเวลาศึกษาต่อ  รายนายเสนาะ  เจริญพร                  

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อและการ 
ขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  รายนายเสนาะ   เจริญพร    พนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหน่งอาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก    สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์   ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2559   ถึงวันที่  9  สิงหาคม   2562  รายละเอียดการขออนุมัติ เป็นดังนี้ 

1. ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ   ตั้งแตว่ันที่  10  สิงหาคม  2562   ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์   
2563 

2. ขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติ 
ขยายเวลาศึกษาต่อ  เป็นเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2562   ถึงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2563 

                    มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
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4.7  การขออนุมัติจ้างและขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่ง 
อาจารย ์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  1  อัตรา    

          รองคณบดีฝ่ายบริหาร        เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างและขออนุมัติเปิดสอบ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา ด้วยหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  มีการพิจารณาทบทวนจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่  4/2562  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2562  และการประชุมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร  ครั้งพิเศษ  2/2562  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2562   พบว่าในปีการศึกษา  2562  หลักสูตร ฯ  มีการ
รับเข้านักศึกษาจ านวนมาก  และหลักสูตร ฯ ต้องรองรับการจัดการเรียนการสอนวิชาโท วิชาภาษาที่สอง วิชา
ภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  เมื่อพิจารณาทบทวนจ านวนอาจารย์และภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรฯ 
พบว่าส่งผลกระทบต่อภาระงานและการบริหารจัดการหลักสูตร ประกอบกับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ปัจจุบัน มีจ านวน 5 คน ท าให้ไม่สามารถลาศึกษาต่อหรือลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
ได้ตามแผนพัฒนาตนเอง  ประกอบกับหลักสูตร ฯ  มีกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ที่ว่างลงจากการ
เปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  จากเงินงบประมาณรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ของ
นางวิศรุตา เฟอร์รารา  จ านวน  1  อัตรา   ดังนั้น   เพ่ือให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนและการประกัน
คุณภาพภายในหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในการนี้  จึงขออนุมัติจ้างและขออนุมัติด าเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  1   อัตรา   เพ่ือ
ทดแทนกรอบอัตราท่ีว่างลง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 

4.8  การขออนุมัติลาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ รายนายทรงวุฒิ  ภัทรไชยกร 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาฝึกอบรม  ณ  ต่างประเทศ  

รายนายทรงวุฒิ  ภัทรไชยกร  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้   ต าแหน่งอาจารย์   ไดผ้่านการสอบคัดเลือกเพ่ือรับ
ทุน  Fulbright   ประจ าปี  พ.ศ. 2562   เพ่ือไปฝึกอบรม  หลักสูตร  Foreign  Language  Teaching   Assistant 
Program (FLTA)  ณ  มหาวิทยาลัย  Northern  Illinois  University  ประเทศสหรัฐอเมริกา   มีก าหนด 9  เดือน  
ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  9  พฤษภาคม  2563 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.9  การพิจารณารายงานการเงินรายไตรมาสที่  3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร        เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณารายงานการเงินรายไตรมาส
ที่  3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยงานการเงินได้น าเสนอข้อมูล  ดังนี้ 
         1.เงินสะสมคงเหลือคณะศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

      2.งบแสดงฐานะทางการเงิน  
      3.งบแสดงผลการด าเนินงาน 
      4.รายงานรายรับ-รายจ่าย 
      5.รายงานการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562 

              รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม       
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังนี้ 
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1. เห็นชอบรายงานการเงินรายไตรมาสที่  3  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
2. ขอให้มีการก ากับติดตามการบริหารงบประมาณของหลักสูตร 
3. ให้งานการเงินพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4.10  การขออนุมัติปรับปรุงแผนการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต    สาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560    

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงแผนการศึกษา 
ในหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  เนื่องจากทางหลักสูตร
พิจารณาความเหมาะสมเห็นว่าควรปรับพ้ืนฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ก่อน เพ่ือประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอน และประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
 

แผนการศึกษา (เดิม) แผนการศึกษา (ปรับปรุง) 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
1447206 การผลิตสื่อใหม่ 1447208 คอมพิวเตอร์ในงานนิเทศศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
1447208 คอมพิวเตอร์ในงานนิเทศศาสตร์ 1447206 การผลิตสื่อใหม่ 

 

ทั้งนี้  ไดผ้่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที ่ 9/2562 เมื่อ 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.11  การขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ 

ต้องเรียนมาก่อน  ด้วย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ขออนุมัติปรับปรุงโดย 
เพ่ิมเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ของรายวิชา  2  รายวิชา   ได้แก่ วิชา 1421220-55 การเขียนระดับย่อหน้า  
และวิชา  1421230-55  ภาษาเบื้องต้น    เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาโทภาษาอังกฤษและการ 
สื่อสาร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

เงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ปรับปรุง) 
1421220-55 การเขียนระดับย่อหน้า 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง หรือ 
           1421217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ หรือ 
            1421218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสูอ่าชพี หรอื 
           1421222 ภาษาอังกฤษส าหรบัสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           หรือ 1421223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
           หรือ 1421224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์      
                                          หรือ 1421101 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 
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1421230-55 ภาษาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง หรือ 
           1421217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ หรือ 
            1421218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสูอ่าชพี หรอื 
           1421222 ภาษาอังกฤษส าหรบัสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           หรือ 1421223 ภาษาอังกฤษส าหรบัสาขาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
           หรือ 1421224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์     
                                          หรือ 1421101 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 

ทั้งนี ้ ไดผ้่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่  9/2562  เมื่อ 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.12   การพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 

งบประมาณ 2563 

        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา     เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการ 
วิจัย  เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  2563  รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการวิจัยทั่วไป จ านวน 4  โครงการ  จ านวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 20,000 บาท 
ต่อโครงการ 

2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน/สถาบัน  จ านวน  3  โครงการ  จ านวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่ 
เกิน  10,000  บาทต่อโครงการ 

3. โครงการวิจัยเพื่อชุมชน จ านวน  3  โครงการ  จ านวนเงินทุนที่จัดสรรให้ไม่เกิน 30,000  
บาทต่อโครงการ 

1. ลักษณะการให้ทุน 
 1.1โครงการวิจัยทั่วไป เป็นโครงการที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหรือการพัฒนาอาจารย์ 

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของผู้รับทุน  
   1.2 โครงการวิจัยในชั้นเรียน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนใน 

หลักสูตร หรือการพัฒนาหลักสูตร  
   1.3โครงการวิจัยสถาบัน เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้รับทุน 
   1.4โครงการวิจัยเพื่อชุมชน เป็นโครงการที่มาจากความต้องการของชุมชนเพ่ือน าไป

พัฒนาหรือแกไ้ขปัญหาของชุมชน  
2. คุณสมบัติของผู้รับทุน 

                      2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันหรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าในสังกัดคณะ 
ศิลปศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินแล้ว 
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    2.2 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย 
    2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม /ดูงาน เป็นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่ง

ภาคการศึกษา 
    2.4 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  

และงบประมาณส่วนตัว  มากกว่า 1 โครงการ  และไม่ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ย้อนหลังนับตั้งแต่
ปีงบประมาณ  2559 

    2.5 ไม่เป็นผู้ค้างรายงานเอกสารทางการเงิน เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มากกว่า 1 
โครงการ  

    2.6 เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัย 
    2.7 ผู้ขอรับทุนมีสิทธิ์เสนอโครงการวิจัยได้ 1 โครงการ 
3. เงื่อนไขการรับทุน 
  3.1 ก าหนดกรอบการสนับสนุน คือ ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 1 ปี โดยงานวิจัยแต่

ละเรื่องสามารถขยายเวลาด าเนินงานวิจัยได้ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน  
   3.2  ผู้วิจัยต้องเข้ารับการอบรมเงื่อนไขการรับทุนและการเบิกจ่ายโครงการวิจัย 
   3.3  ผู้วิจัยจะต้องน าเสนอรายงานความก้าวหน้า    และรายงานฉบับสมบูรณ์ตามท่ีคณะ 

ก าหนด 
   3.4 ผู้วิจัยจะต้องเผยแพรผ่ลงานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง    โดยการตีพิมพ์ในวารสาร 

วิชาการท่ีคณะกรรมกรรมการข้าราชการพลเรือนในสังคมอุดมศึกษารับรอง หรือน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติขึ้นไปที่มี Peer Review และได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันเซ็นสัญญารับทุน 

   หากภายใน 2 ปี ยังไม่ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ คณะจะเรียกคืน
เงินทุนทั้งหมดเต็มจ านวน 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
การพิจารณาให้ทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 

ก าหนด                 
มติที่ประชุม    เห็นชอบตามหลักเกณฑ์  และมีข้อเสนอว่าการวิจัยชุมชน ควรเป็นการบูรณาการ 

กันหลายหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  ผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 4/2562 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        แจ้งที่ประชุมทราบว่าผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  4/2562   โดยที่ประชุม ฯ อนุมัติการเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเลือกเสรี  
จ านวน 1 รายวิชา  คือวิชา  1435 125  สุนทรีศาสตร์ในดนตรีตะวันตก    และอนุมัติการปรับปรุงข้อมูลรายวิชาใน 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
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5.2  การประชาสัมพันธ์  สิทธิความคุ้มครอง ทุนประกันภัย ส าหรับนักศึกษา   
      ผูช้่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักงานพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ได้รับอนุมัติให้จัดท าประกันอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562  ซ่ึง 
บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  2562  เวลา  16.30  น.  ถึงวันที่ 1  มิถุนายน  2563  เวลา   
16.30  น. นั้น  ส านักงานพัฒนานักศึกษาจึงขอประชาสัมพันธ์ สิทธิความคุ้มครอง ทุนประกันภัย โรงพยาบาลต่าง ๆ  
ที่นักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล  ขั้นตอนการขอเบิกค่าสินไหมทดแทนจากการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต  
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยขอรับและยื่นเอกสารได้ที่   งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา    ส านักงาน 
พัฒนานักศึกษา  ชั้น  2   ส านักงานอธิการบดี  (หลังเก่า)      หรือดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ส านักงานพัฒนา 
นักศึกษา   www.ubu.ac.th/web/welfare   ทั้งนี ้ งานกิจการนักศึกษาคณะ    จะได้ส าเนาแจ้งประธานหลักสูตร   
ลงเว็บไซต์คณะ  และเพจงานกิจการนักศึกษาต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  ขอยกเว้นเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 

               ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาขอยกเว้นเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ซึ่งหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ไดข้ออนุมัติยกเว้นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนในรายวิชา  1421  217    ภาษาอังกฤษจาก 
สื่อ  ที่มีรายวิชา  1421 103  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  2   ที่ต้องเรียนมาก่อน   ให้กับ  Mr.Seth  Nagarjuna Powell  
สัญชาติอเมริกัน  นักศึกษาชั้นปีที่  1  หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

6.2  การก ากับและติดตามการด าเนินงานวารสารศิลปศาสตร์ 
       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา       เสนอที่ประชุมพิจารณาการก ากับและติดตามการด าเนิน 

งานวารสารศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

คณะศิลปศาสตร์ด าเนินงานวารสารมาแล้ว  15 ปี   โดยจัดท าปีละ 2 ฉบับ  ฉบับที่  1  
(มกราคม - มิถุนายน)   ฉบับที่  2  (กรกฎาคม – ธันวาคม)  และวารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 15 เล่มที่ 1 จัดท ารูปเล่ม 
เสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างเผยแพร่   

2. สิ่งท่ีก าลังด าเนินการ 
2.1 ส่งวารสารเข้ารับการพิจารณาปรับเลื่อนระดับ  จาก  TCI  ฐาน  2   เป็น  ฐาน  1 

(TCI  ก าหนดให้ส่งคือ  1 กรกฎาคม  2562 – 31 สิงหาคม 2562  เปิดรับผลงานโดยมีข้อแม้ว่าฉบับสุดท้ายต้องแล้ว 
เสร็จ   และพิมพ์เผยแพร่   จึงจะสามารถส่งเข้ารับการพิจารณาได้    โดยการส่งข้อมูลให้จัดส่งทั้งทางเว็บไซต์   และ 
เอกสารฉบับจริง)  คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่  2  ของเดือนสิงหาคม  2562 

2.2 วารสารปีที่ 15  ฉบับที่  2  เปิดรับบทความแล้ว  มีบทความที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  

http://www.ubu.ac.th/web/welfare%20%20%20ทั้งนี้
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7  บทความ    โดยจะใช้งบประมาณ ปี 2563  ซึ่งมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้   เป็นบรรณาธิการ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและขอให้งานวิจัยก ากับและติดตามการด าเนินงานต่อไป 
 

6.3  การขออนุมัติกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร  

มีจ านวนทั้งสิ้น  62  กิจกรรม  โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 432,096 บาท ทั้งนี้  คณะจะส่งโครงการไปให้มหาวิทยาลัย 
ภายในวันที่  25  กรกฎาคม  2562   

มติที่ประชุม     อนุมัติในหลักการ 
 
 

6.4  การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร    ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   พิเศษ  5/2562    เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม   
2562   เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี ้ มีผลตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2562   เป็นต้นไป  รายละเอียดดังนี้ 
 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คงเดิม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ตรีรัตน์ 
อเลกซานเดอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ตรีรัตน์ 
อเลกซานเดอร์ 

คงเดิม 

นางจิราภรณ์  สมิธ นางจิราภรณ์  สมิธ คงเดิม 
นางสาวดวงดาว  พันธ์นิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักดิ์ เปลี่ยนแปลง 
นางสาวอรนุช  ปวงสุข นางสาวอัจฉรา  สิมลี เปลี่ยนแปลง 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 

        6.7  การพิจารณาก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนวิชาการ  2/2562 
 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร      เสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิม 
ค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  2/2562  รายละเอียดดังนี้ 
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1. สายวิชาการ   

ก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการ  2/2562 
วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เปิดระบบประเมิน  

ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 
1. บุคลากรสายวิชาการส่งเอกสารหลักฐานและกรอก
ข้อมูลในระบบประเมิน  

 

ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 

2. บคุลากรที่ประสงค์เสนอช่ือเข้ารับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนเพิ่มเพื่อเป็นบ าเหนจ็ความดีความชอบ
ส่งแบบเสนอช่ือท่ีงานบุคคล เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 

 

ภายในวันที่ 22 กันยายน 2562 
3. ประธานหลักสูตรนัดประชุมประเมินฯ ระดับ
หลักสตูร 

 

วันที่ 24 กันยายน 2562 4. ปิดระบบประเมินสายวิชาการ  

วันที่ 25 กันยายน 2562 
5. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
การประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันที่ 26 – 29 กันยายน 2562 

6. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินใน
รายงานแบบสรุปภาระงาน เพื่อยนืยันความถูกต้อง
ของคะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบที่
ประธานหลักสตูร เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ รอบท่ี 2 

 

วันที่ 30 กันยายน 2562 

7. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
การประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ รอบที่ 2 จะมีขึ้น
เฉพาะ กรณีที่มีข้อทักท้วงเรื่อง
คะแนนประเมิน จากข้อ 6 

วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมนิ  
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 9. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

 
2. สายสนับสนุนวิชาการ   

ก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้างบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ  2/2562  
วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

เดือนกรกฎคม - 13 สิงหาคม 2562 1. เปิดระบบประเมิน  

ภายในวันที่ 1 - 13 กันยายน 2562 

2. ประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยผูบ้ริหาร 
พร้อมสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าร่วมรับ
การประเมิน  

ผู้บริหาร+สายสนับสนุน 
ข้อ 1.1 ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย  
ข้อ 3.1 ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย (งาน
กลุ่ม) 

วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 
3. งานบุคคลตรวจสอบข้อมูลในระบบการ
ประเมิน 

 

วันที่ 16 กันยายน 2562 
4. สายสนับสนุนวิชาการ ประชุมตรวจแฟ้ม
ประเมินบุคลากร 
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ก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้างบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ  2/2562 
วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562 

5. บคุลากรที่ประสงค์เสนอช่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเพื่อเปน็บ าเหน็จ
ความดีความชอบส่งแบบเสนอช่ือที่งานบุคคล 
เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงิน
งบประมาณ** 

 

วันที่ 19 กันยายน 2562 
6. ผู้บริหารประชุมประเมินฯบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

 

วันที่ 23 - 24 กันยายน 2562 7. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบ
คะแนนประเมินในรายงานแบบสรปุคะแนน 
เพื่อยืนยันความถูกต้องของคะแนนประเมิน 
และแจ้งผลการตรวจสอบที่งานบคุคล 

 

วันที่ 25 กันยายน 2562 
8. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาการประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันที่ 30 กันยายน 2562 
9. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาการประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
รอบที่  2 จะมีขึ้นเฉพาะ กรณีที่มีข้อ
ทักท้วงเรื่องคะแนนประเมิน  

วันที่  1 - 2 ตุลาคม 2562 10. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน  
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 11. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวทิยาลัย  

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 
เลิกประชุมเวลา    17.15  น. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 8/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  16  สิงหาคม  2562 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


