
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที ่ 8 / 2562 

เมื่อวันศุกร์ที่  16  สิงหาคม  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.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
6.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
7.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจ า               ติดราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ 
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 แจ้งนักศึกษาประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากหอพัก 

ประธาน    แจ้งที่ประชุมทราบว่ามีนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย    ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจาก 
หอพัก   ทั้งนี้  ได้แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  7/2562 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
7/2562   โดยเสนอให้แก้ไข  ดังนี้ 

1. หน้าที่  3  วาระท่ี  4.1  ให้ปรับข้อความมติท่ีประชุม ในข้อ 5 เป็นดังนี้  “5. ควรปรับ 

บันทึกข้อความการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นรูปแบบที่เป็นปัจจุบัน” 
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มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     ครั้งที่   
7/2562  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ   
   

   2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  5/2562 
         ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ 
พิเศษ  5/2562 
 
   มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
5/2562  โดยไม่มีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สุรศักดิ์  ค าคง     

             รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ส่งเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   รายผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์   ค าคง  ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม    รับทราบ  
   

3.2  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี 2562                
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร       แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

ครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  2562  เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ เป็นผู้สมควร 
ได้รับรางวัลรัตโนบล  ประจ าปี 2562  นั้น  บุคคลดังกล่าวปฏิเสธการทาบทาม 

          มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1  การพิจารณากรอบอัตรานายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์   นางจารุณี  อนุพันธ์    และนาง
วรรณพรรธน์  เฟรนซ์       

              รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณากรอบอัตรานายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์    อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ซึ่งเสียชีวิตนั้น  ว่าคณะจะพิจารณากรอบอัตราดังกล่าวอย่างไร   ทั้งนี้    
คณะมีกรอบอัตราของนางจารุณี  อนุพันธ์    และนางวรรณพรรธน์  เฟรนซ์   ซึ่งได้ลาออกจากราชการ    และมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   ครั้งที ่ 5 / 2562   เมื่อวันที่  23   พฤษภาคม  2562   ขออนุมัตเิปลี่ยนหมวด
งบประมาณ     ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้    เป็นงบประมาณแผ่นดิน      และขอ
อนุมัติด าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย    ที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ต าแหน่งพนักงาน     ที่จ้าง
ด้วยงบประมาณแผ่นดินไปยังมหาวิทยาลัย       เพ่ือมาบริหารในภาพรวมของคณะศิลปศาสตร์ต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้กรอบอัตรานายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์   เป็นอัตรากลางของคณะ  และให้ 
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กรอบอัตราเงินรายได้  แก่หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   และให้เสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณ
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน   และขออนุมัติด าเนินการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 
3 อัตรา 
   

4.2  การขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  จ านวน  2  ราย                  
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณี 

ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  จ านวน  2  ราย  ดังนี้   
1. นายพลวิเชียร  ภูกองไชย   พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลา

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสังคมวิทยา  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีก าหนด  3  ปี ตั้งแต่วันที่  8   
สิงหาคม  2559 – 7  สิงหาคม  2562    ด้วยทุนส่วนตัว   มีก าหนด  1  ปี  ตั้งแต่วันที่  8  สิงหาคม  2559  ถึงวันที่  
7  สิงหาคม   2560   และทุนพัฒนาบุคลากร  มีก าหนด  2  ปี  ตั้งแต่วันที่  8  สิงหาคม  2560  ถึงวันที่ 7  สิงหาคม  
2562  นั้น  และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ  เป็นเวลา  6  เดือน  ตั้งแต่วันที่  8  สิงหาคม  2562   ถึงวันที่  
7  กุมภาพันธ์   2563   แล้วนั้น   ในการนี้    บุคคลดังกล่าวจึงขอรับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  กรณีขยาย
ระยะเวลาศึกษา   ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ                       

2. นางสาววกุล  นิมิตโสภณ   พนักงานมหาวิทยาลัย    ต าแหน่งอาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลา 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก       สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์   ณ   Zhejiang    University  
สาธารณรัฐประชาชนจีน   ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประจ าปี  2557    ตั้งแต ่
วันที่  1  กันยายน   2556    ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2562  นั้น    และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ  ด้วยทุน 
ส่วนตัว   เป็นเวลา  1  ปี   ตั้งแต่วันที่  1   กันยายน  2562   ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2563   แล้วนั้น      ในการนี้     
บุคคลดังกล่าวจึงขอรับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง   กรณีขยายระยะเวลาศึกษา   ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ 
ขยายเวลาศึกษาต่อ  

          มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.3  การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสม 
เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประจ าปี  2562   ซึ่งมีคุณสมบัติ   ดังนี้  เป็นผู้ทีไ่ม่ได้
เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน    เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับของสังคม     และเป็นผู้
ที่มีความสนใจในกิจการของมหาวิทยาลัย  ในการนี้  จึงขอเสนอชื่อนางวิลาวัลย์  ศรศิลป์   ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้อ านวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  จังหวัด
อุบลราชธานี   ทั้งนี้  หากท่ีประชุมเห็นชอบ  จะด าเนินการทาบทามบุคคลดังกล่าวและเสนอประวัติให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม   เห็นขอบให้เสนอชื่อนางวิลาวัลย์  ศรศิลป์    
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4.4  การทบทวนการขออนุมัติให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับการทบทวนการขออนุมัติให้บุคลากร 

ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ    จ านวน  3 ราย  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา   เมธานนท์  
รองศาสตราจารย์เมชฌ   สอดส่องกฤษ    และนายศุภฤกษ์   ชัยรัตน์      ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ขอให้ทบทวนการขอ
อนุมัติดังกล่าว  ตามบันทึกข้อความที่   อว 0604.2.3/2435  ลงวันที่  8  สิงหาคม  2562   แจ้งว่าคณะศิลปศาสตร์  
มีบุคลากรที่อยู่ระหว่างลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการจ านวนหลายคน  อาจกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนในภาพรวม  ประกอบกับนายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์   ได้เสียชีวิตแล้ว  จึงขอให้คณะศิลปศาสตร์ทบทวน
การขออนุมัติดังกล่าว และควรจัดท าแผนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะสอบถามรองศาสตราจารย์เมชฌ   สอดส่องกฤษ       และผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์อนันท์ธนา   เมธานนท์     เพ่ือให้ทบทวนและยืนยันการขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ     และเพ่ือเป็นการวางแผนในระยะยาว    ขอให้งานงานบุคคลสรุปข้อมูลการขอลา ฯ  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นรอบ ๆ  ทั้งนี ้ รองคณบดีฝ่ายบริหารจะยกร่างมาเสนอต่อไป 

 

4.5   การพิจารณาค่าสอนภาคฤดูร้อน/2561          
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าสอนภาคฤดูร้อน/2561   ตามท่ีคณะ/ 

หลักสูตร  ได้เปิดท าการสอนในภาคฤดูร้อน/2561 นั้น  บัดนี ้ งานวิชาการได้สรุปค่าตอบแทนการสอน เป็นเงินทั้งสิ้น  
533,250  บาท  (-ห้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)   ทั้งนี้   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการคณะ  ครั้งที ่ 10/2562  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2562  เรียบร้อยแล้ว    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

 
 

4.7  การพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  ด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   ซึ่งได้ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษาที่  1/2562   คือ  นางสาวเพียรอักษร   นามโสภา   สาขาภาษาไทย   ทั้งนี้   ได้ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ประจ าคณะศิลปศาสตร์   เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  การแจ้งให้ยืมเงินทดรองราชการประเภท ข   

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     ใหน้ าเงิน 
สะสมคงเหลือและเงินรายได้ที่ไม่มีภาระผูกพันน าฝากส่วนกลาง   กองคลัง  และเพ่ือให้คณะ/ส านัก/วิทยาลัย  มีเงิน
หมุนเวียนเพียงพอส าหรับบริหารงานได้ตามพันธกิจ  ดังนั้น  งานการเงิน  กองคลัง    จึงขอแจ้งให้ด าเนินการยืมเงิน
ทดรองราชการประเภท  ข   อ้างอิงตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ 
พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วงเงินยืมทดรองราชการไม่เกินกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายเฉลี่ย เป็นเงิน 2,500,000 บาท 
2. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามส่วนราชการ ชื่อบัญชี “เงินทดรองราชการประเภท ข  
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คณะ/ส านัก/วิทยาลัย.....” 
3. การยืมเงินทดรองราชการประเภท ข ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นเอกสารฯ อ้างอิงแนว 

ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชจากเงินรายได้ พ.ศ.2562  
มติที่ประชุม   รับทราบ  และให้งานการเงินแจ้งเวียนบุคลากรทราบ 
 

5.2  การรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา  ประจ าปีการศึกษาที่  2/2561   รายนายเสนาะ   
เจริญพร   

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาประจ าปี
การศึกษาท่ี  2/2561  รายนายเสนาะ  เจริญพร  พนักงานมหาวิทยาลัย   ต าแหน่งอาจารย์    ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาประวัติศาสตร์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   บุคคลดังกล่าวแจ้งว่าขณะนี้
อยู่ระหว่างท าวิทยานิพนธ์เรื่อง  “ความรักกับความสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้หญิงช่วงทศวรรษ  2490”   

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.2  การแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะมีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

เพ่ือมาช่วยงานฝ่ายวิชาการในเชิงรุก   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

6.3  การพิจารณาร่างอ านาจหน้าที่ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับร่างอ านาจหน้าที่ในค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ระดับปริญญาตรี      ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการ 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและลงนามค าสั่งโดยคณบดี    งานวิชาการคณะได้น าเสนอร่างและ
รวบรวมข้อเสนอแนะจากหลักสูตร  ทั้งนี้   ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที ่ 10/2562  เมื่อวันที่   
9  สิงหาคม  2562   ได้มีมติเห็นชอบร่างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ระดับปริญญาตรี   ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. พิจารณาการรับเข้าการศึกษาและแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง 
กับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 

2. บริหารจัดการเรียนการสอนให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     และได้คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

3. ก ากับติดตาม ประเมินผลการสอน  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และรายงานผลการ
ด าเนินงานรายวิชาในหลักสูตร 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์     ได้พัฒนาทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
สร้างผลงานทางวิชาการและการวิจัย  

5. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา    เพ่ือให้ค าปรึกษา     แนะน านักศึกษาในหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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6. ก ากับ   ติดตาม   ตรวจสอบ   และประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร    พร้อมจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

7. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่รับผิดชอบทุกระยะ  5  ปี 
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ   หรือค าสั่งที่เก่ียวข้อง  และ

หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ   และด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรีต่อไป 
 
 

6.4  การขออนุมัติบรรจุแผนรับเข้าศึกษา  หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติบรรจุแผนรับเข้าศึกษาหลักสูตร 

ใหม ่ ระดับปรญิญาโท-เอก  ด้วย  หลักสูตรการพัฒนาสังคมอยู่ระหว่างด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับ 
ปริญญาโท-เอก   สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา   หลักสูตรใหม่   พ.ศ. 2563      จึงขออนุมัติบรรจุแผนการ 
รับเข้าศึกษา   หลักสูตรใหม่   ระดับปริญญาโท-เอก   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2563    โดยมีจ านวนรับนักศึกษาในแต่ละ 
ระดับ  ปีการศึกษาละ  10  คน   
        ทั้งนี้  นายสุพัฒน์  กู้เกียรติกูล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   เสนอว่าควรระบุก่อนเปิดรับสมัคร 
ด้วยว่าหากไม่ครบตามจ านวนรับ   จะไมส่ามารถเปิดสอนได้     และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ตั้งข้อสังเกตว่าควรมี 
รายละเอียดที่แสดงผลจากการส ารวจ และควรแยกเป็นระดับปริญญาโทและเอก    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
6.5  การขออนุมัติการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาประวัติศาสตร์และการ 

จัดการวัฒนธรรม 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติการพัฒนาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร์และการจัดการวัฒนธรรม  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ครั้งที่   2/2562    เมื่อวันที่   23   กุมภาพันธ์   2562    มีมติอนุมัติการปิดหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร์   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  ต่อมาได้มีการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่  6/2562  
เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม  2562  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่น่ าสนใจ  ดังนั้น จึงขอ
อนุมัติพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร์และการจัดการวัฒนธรรม   

มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการ และขอให้เสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้พิจารณา 
อนุมัต ิ
 

6.6  การพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.4/ว 2974  ลงวันที่  
26  กรกฎาคม  2562  มหาวิทยาลัยขอให้คณะพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม ฯ  โดยมหาวิทยาลัยได้หา
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ข้อมูลโดยได้วิเคราะห์เทียบเคียงอัตราส่วนจากสถาบันอ่ืน ๆ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยสรุป
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเบื้องต้นกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อัตราภาคการศึกษาละ 18,000 บาท ทั้งนี้  ที่
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2562  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2562  ได้
พิจารณาและขอเสนออัตราเป็นดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  อัตรา 
ภาคการศึกษาละ  20,000 บาท 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  อัตราภาคการศึกษาละ 18,000  
บาท 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

         
เลิกประชุมเวลา    12.40  น. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 9/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  20  กันยายน  2562 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


