
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  5 / 2562 

เมื่อวันศุกร์ที่  9  สิงหาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  6  ชั้น  1  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์        ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจาย์รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
5.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา           ติดราชการ 

2.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                      ติดราชการ 

3.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า            ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
 

เริ่มประชุมเวลา    09.45  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี - 
     

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 



 
 

2 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1  การพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                       
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ในปีการศึกษา  2561  จ านวน  11  คน  ดังนี้ 
       1. นางสาวนัยนา    วงศ์สาค า  สาขาภาษาไทย 
               2. นางสาวทัศนา แสงวงศ ์  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
               3. นางสาวเซลซิเลีย แอนเนท ลินด์ควิสท์      สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
               4. นายพิสิษฐ์   บูรณ์เจริญ  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
               5. นางสาวนฤมล  ดวงชาทม  สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
               6. นางสาวเสาวนีย์ ลุนบุดดา   สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
               7. นายประนิทัศ  ภูขีด   สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
               8. นางสาวมยุรี กออ่อน   สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
               9. นางสาวพิชญ์จิรา    นาถ้ านาค  สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
              10. นายศิระศักดิ์     คชสวัสดิ์  สาขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
              11. นางสาววรรณภา วงษ์พินิจ  สาขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 

           ทั้งนี ้  ให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา    ต้ังแต่วันที่   20   มิถุนายน   2562     ตามมติการเเจ้งเวียน 
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  บันทึกข้อความที่  อว 0604.9/ว 5968  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2562   

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

    4.2  การพิจารณารับรองปริญญาเกียรตินิยมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่  
1/2561  

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองปริญญาเกียรตินิยมนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2561  ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษาขอ 
ความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองปริญญาเกียรตินิยม   ส าหรับนางสาวนิชา  คณาชอบ   รหัส  59144140143  
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ที่คณะศิลปศาสตร์แจ้งรับรองการส าเร็จการศึกษา  
ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2561   ตามบันทึกท่ี  ศธ 0529.9/701  ลงวันที่  21  มกราคม  2562   นักศึกษามีเกรด 
เฉลี่ยสะสม  3.63   โดยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยม   อันดับ  1   โดยเทียบโอนรายวิชา  28  หน่วยกิต   จาก 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  136  หน่วยกติ    ซ่ึงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี   พ.ศ. 2561   ข้อ 55  “การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  (4)  “นักศึกษาที่ 
ได้รับการเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต    ไม่เกินหนึ่งในสี่ของหน่วยกิตของหลักสูตรนั้น ๆ”   งานทะเบียน ฯ    
ไดแ้จ้งเวียนข้อบังคับ ฯ  มายังคณะภายหลังจากคณะรับรองการส าเร็จการศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาที ่ 1/2561   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

  4.3  การลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชาภาษาอังกฤษ   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาการลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชาภาษา 
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อังกฤษ   ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ได้ปรับหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง   พ.ศ. 2555   เป็น พ.ศ.  
2559   และได้บังคับใช้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  2559   เป็นต้นมานั้น  พบว่าปัจจุบันยังมีบาง 
หลักสูตรและนักศึกษาจ านวนหนึ่ง  ที่ยังคงใช้หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2555  ดังนั้น  เพื่อให้การ 
บริหารจัดการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป   กลุ่มภาษาต่างประเทศหมวดวิชาภาษาอังกฤษ   เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนักศึกษา   งานวิชาการจึงขอหารือการลงทะเบียนเรียนควบใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  (ภาคการศึกษาปลาย) ขึ้นไป  ทั้งนี้  การลงทะเบียนเรียนควบ
ดังกล่าว  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่  8/2562  เมื่อวันที่  27   มิถุนายน 
2562   เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

  4.4  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ของนายจักรพันธ์  แสงทอง  นายพลวิเชียร  ภูกองไชย  
และนางสาววกุล  นิมิตโสภณ  
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ   ของนาย 
จักรพันธ์  แสงทอง    นายพลวิเชียร  ภูกองไชย   และนางสาววกุล  นิมิตโสภณ  รายละเอียดดังนี้ 

1. นายจักรพันธ์   แสงทอง    พนักงานมหาวิทยาลัย    ต าแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลา 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก   แบบ 2.1  แบบท าวิทยานิพนธ์   โครงการ 

พิเศษ  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนส่วนตัว   ตั้งแต่วันที่  13   สิงหาคม   
2559   ถึงวันที่   12   สิงหาคม  2562   โดยใช้เวลาราชการบางส่วน  (ทุกวันศุกร์)  นั้น เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่าง 
ท าวิทยานิพนธ์   บุคคลดังกล่าวจึงขออนุมัติลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน  (ทุกวันศุกร์)  เป็นระยะเวลา 6   
เดือน   ตั้งแต่วันที่ 13  สิงหาคม  2562   ถึงวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563   ด้วยทุนส่วนตัว 

2. นายพลวิเชียร   ภูกองไชย    พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลา 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาสังคมวิทยา   ณ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ด้วยทุนส่วนตัว  ตั้งแต่วันที่  8   
สิงหาคม  2559   ถึงวันที่  7   สิงหาคม  2560   และด้วยทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตั้งแต่วันที่   8   สิงหาคม   2560   ถึงวันที่   7   สิงหาคม   2562  นั้น    เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ์    
บุคคลดังกล่าวจึงขออนุมัติลาศึกษาต่อ    เป็นระยะเวลา  6  เดือน   ตั้งแต่วันที่   8   สิงหาคม   2562   ถึงวันที่   7  
กุมภาพันธ์  2563  ด้วยทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. นางสาววกุล   นิมิตโสภณ   พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลา 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก     สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์    ณ   Zhejiang     University  
สาธารณรัฐประชาชนจีน      ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย    ประจ าปี   2557   มี 
ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2556  ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2562  นั้น   เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงานการ 
วิจัยและจัดเตรียมบทความวิจัย     ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะให้     แก้ไขหัวข้อและเนื้อหางานวิจัยให้สอดคล้อง 
กัน  และเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องใหม่  ทั้งนี้  บุคคลดังกล่าวได้ด าเนินการเสนอเรื่องขอ 
อนุมัติไปยังส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร.)  เรียบร้อยแล้ว  จึงขออนุมัติลาศึกษาต่อ    เป็นระยะเวลา   
1  ปี  ตั้งแต่วันที่   1   กันยายน   2562   ถึงวันที่   31  สิงหาคม  2563    
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ   และขอให้งานบุคคลประสานนางสาววกุล   นิมิตโสภณ     เพ่ือก ากับ 
ติดตามและขอข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี - 
 

เลิกประชุมเวลา    11.20  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  


