
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที ่ 10/2562 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  31  ตุลาคม  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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ 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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                 ลาราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    

   
เริ่มประชุมเวลา    13.30  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ 
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9/2562 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
9/2562   โดยเสนอให้แก้ไข  ดังนี้ 

1. หน้าที่  3  วาระท่ี  3.2  ให้แก้ไขมติที่ประชุม ในส่วนภาระงานสอน เป็น “อาจารย์มี 
ภาระการสอน เกิน 10 หน่วยกิต ทั้งนี้อาจารย์ในหลักสูตรทุกคนต้องมีภาระงานขั้นต่ า 9 หน่วยกิต  **การเบิกจ่ายไม่ 
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เกินวงเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 2563” 
                มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     ครั้งที่  
9/2562  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ   
   

   2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  7/2562 
         ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ 
พิเศษ  7/2562 
   มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
6/2562  โดยไม่มีแก้ไข 
 

   2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  8/2562 
         ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ 
พิเศษ  8/2562 
   มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
8/2562  โดยไม่มีแก้ไข 
 

   2.4 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  9/2562  
         ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ 
พิเศษ  9/2562 
   มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
9/2562  โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูน 

ความรู้ทางวิชาการ 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร        เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้ 

บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  รายละเอียดดังนี้ 
1. การลาหยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการ 
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

2. ขั้นตอนการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงาน 
ตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา    ให้มีกระบวนการพิจารณา   ดังนี้    ผู้ประสงค์ยื่น 
เอกสารแก่งานบุคคลได้สองช่วงเวลา  คือ  ช่วงที่หนึ่ง  ภายในเดือนธันวาคม  และช่วงที่สอง  ภายในเดือนมิถุนายน  
ของแต่ละปี โดยระยะเวลาการลา ให้เป็นไปตามรอบการประเมิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะประชุม 
เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ 

3. การพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ให้
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณาการเสนอชื่อให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ  โดยพิจารณาจาก  การมีต าแหน่ง
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ทางวิชาการ การขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และความเหมาะสม
ในการบริหารอตัราก าลังคน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้งานบุคคลประสานหลักสูตร      เพื่อทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรราย 
หลักสูตร  และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 
 

3.2  การติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมระบบประปาของคณะศิลปศาสตร์ 
       นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    ขอติดตามความคืบหน้าในการ 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบประปาของคณะศิลปศาสตร์   ทั้งนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งว่าคณะได ้
มอบหมายให้งานอาคารด าเนินประชาสัมพันธ์แล้ว   แต่อาจจะยังไม่ทั่วถึง      และปัญหาระบบประปาของคณะเป็น 
ปัญหาที่สะสมมานาน   เนื่องจากอุปกรณ์ช ารุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน   ซ่ึงคณะได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัย 
มาตรวจสอบเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว 

มติที่ประชุม   คณะจะด าเนินการแจ้งงานอาคารคณะให้ประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วนต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 -วาระลับ- 

   

4.2  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์                    
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมการพิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ   

คณะศิลปศาสตร์  โดยเป็นการปรับค าอธิบายของเกณฑ์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ปรับแก้ไขตามท่ีประชุมได้เสนอแนะ  ทั้งนี้  จะมีการเชิญประชุม 

บุคลากรสายวิชาการ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินฯ อีกครั้ง 
 

4.3  -ถอนวาระ- 
 
4.4  -ถอนวาระ- 
 

4.5 การท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความ 
เสี่ยง          

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาการท าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีมีความเสี่ยง  จ านวน 12 ราย  เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ   เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนแก่บุคลากร
กลุ่มดังกล่าว  และคุ้มครองการรักษาพยาบาล  ในการนี้  จึงขอเสนอแผนประกันอุบัติเหตุ โปรแกรมสุขใจวัยท างาน  
แผนพิเศษ  300,000  บาท  ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี  จ านวน 12 รายๆ ละ 1,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
16,800 บาท (-หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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1. นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์  
2. นายจักราวุธ  นิลาศน์  
3. นายธีระยุทธ  ทองบ่อ 
4. นายวิชชุภงค์   ลิมปิทีปราการ 
5. นายฤทธิเดช   วงษ์ปัญญา 
6. นายกมล   โสภาสิน  
7. นายสมชาย  สิริวรรณ  
8. นายศักดิ์สิทธิ์  คณะเมือง 
9. นายโชติกา     ศรีโพนทอง 
10. นายวิชัย เมทาสิงห์    
11. นายบัวทอง สีเกิด 
12. นายณรงชัย   สิริวรรณ 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 

4.6  การพิจารณาการก่อสร้างร้านถ่ายเอกสาร                      
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการก่อสร้างร้านถ่ายเอกสาร    ของนางสาว 

พัชนี  บัวดก  ผู้ประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสารบริเวณใต้อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์  ซ่ึง 
ได้แจ้งความประสงค์ขอก่อสร้าง ฯ   เนื่องจากปัจจุบันร้านอยู่บริเวณทางเดิน   ท าให้ไม่สามารถอ านวยความสะดวก  
แก่อาจารย์   บุคลากร   เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาได้อย่างเต็มที ่ ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
ว่าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แจ้งว่าคณะสามารถพิจารณาในเบื้องต้นได ้
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ก่อสร้างได้     โดยให้ผู้ประกอบกิจการเสนอแผนการก่อสร้างให้คณะ
ทราบต่อไป 
 

4.7  การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

โดยในภาพรวมทุกหลักสูตรเกรดไม่มีปัญหา   
 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
  

4.8 การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ จ านวน 1 คน  เสียชีวิต  ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 
เป็นต้นไป  ทั้งนี้   ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ   ครั้งที ่ 12/2562   เมื่อวันที่ 
11  ตุลาคม  2562  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้ 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf9Yy3h-blAhVMK48KHeYuD80QFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ubu.ac.th%2Fweb%2Fpnr&usg=AOvVaw0zbQPYm9Ut8kpxAfsoqo0z
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เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
1. นางสาวชาคริยา ชุมมวล 1. นางสาวชาคริยา ชุมมวล คงเดิม 
2. นางสาววนสันนัทน์ สุกทน 2. นางสาววนสันนัทน์ สุกทน คงเดิม 
3. นางวิศรุตา เฟอร์รารา 3. นางวิศรุตา เฟอร์รารา คงเดิม 
4. นายศุภฤกษ์ ชัยรัตน ์ 4. Ms. Kumiko Mishima ปรับปรุงเนื่องจาก นายศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ เสียชีวิต  
5. ผศ.เสาวลักษณ์ หีบแก้ว 5. ผศ.เสาวลักษณ์ หีบแก้ว คงเดิม 

 

                    มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.9 การขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของรายวิชา 1415 241-60 การ 

แปลจีน-ไทย 1   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้อง 

เรียนมาก่อนของรายวิชา  1415 241-60  การแปลจีน-ไทย 1    ซ่ึงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขงศึกษา ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ของรายวิชา 1415 241-60 การแปลจีน-ไทย 
1 ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามโครงสร้างหลักสูตร 
ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในสังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร เงื่อนไข
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนจึงเป็นรายวิชาเฉพาะในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 
ทั้งนี้ ขอเพ่ิมรายวิชาที่เรียนมาก่อน  1415 202 ภาษาจีน 4  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
 
เง่ือนไขรายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (เดิม) เง่ือนไขรายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (ปรับปรุง) 
1415 241-60 การแปลจีน-ไทย 1 3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 1415 104 ภาษาจีน 
 ระดับต้น 2  

1415 241-60 การแปลจีน-ไทย 1 3(3-0-6) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 1415 104 ภาษาจีน 
 ระดับต้น 2 หรือ  
 1415 202 ภาษาจีน 4  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

 

4.10 การพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชา 1442 101 เพศวิถีในชีวิตประจ าวัน  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมการพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)   วิชา  
1442 101   เพศวิถีในชีวิตประจ าวัน   ซึ่งเดิมเป็นรายวิชาเลือกเสรี   เพ่ือเข้าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเข้า
ระบบของการบันทึก มคอ. ในระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  ทั้งนี้  ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที ่ 12/2562   เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2562  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

           4.11 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน  
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน

เรียน วิชา 1421231-60 : สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ  ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ขออนุมัติ
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เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้กับนางสาวสถิรดาพร  นิตยวัน รหัส 5814403249 
ดังนี้ 

 

ที ่
รหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรยีน ขอเปลี่ยนเป็นรหัสวิชาตามหลักสตูรที่ศึกษาก าหนด 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1 1421231-60 สัทศาสตร์และสัทวิทยา

ภาษาอังกฤษ 
3(2-2-5) 1421231-55 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

       

       ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 11  
ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.12 การขออนุมัติโอนย้ายหลักสูตร  
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโอนย้ายหลักสูตร   ของนาย 

ศรัณย ์ กลยนีย์   รหสั  61145140457  นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม  ขอโอนย้ายไปหลักสูตรภาษาจีนและ
การสื่อสาร  ตั้งแตภ่าคการศึกษาที่  2/2562  ซึ่งหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ได้พิจารณารับโอนย้ายนักศึกษา
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว   

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

 

4.13  โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560   
        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการรับพระราชทานปริญญา 

บัตร  ประจ าปีการศึกษา  2560  ว่าผู้รับผิดชอบหลักโครงการดังกล่าวควรจะเป็นฝ่ายใด เพ่ือเตรียมด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าวต่อไป 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

4.14  การพิจารณาแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  (EdPEx)  Action  
Planning for Improvement Priorities ปี 2561  

        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา        เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาประกัน 
คุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ   (EdPEx)   Action   Planning  for  Improvement   Priorities   ปี  2561   
ซ่ึงงานฝ่ายต่าง ๆ  ของคณะ    ได้ส่งข้อมูลให้งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ      รวบรวมเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย   
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และให้ส่งแผนดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
-ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
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6.1  การพิจารณาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  วิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาภาษา 
อังกฤษ 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  วิชา 
ศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ   ซึ่งนายชนัญญู  บูรณ์เจริญ  ผู้ประสานงานวิชาศึกษาทั่วไป   หมวดวิชาภาษา 
อังกฤษ    แจ้งว่าในภาคการศึกษาที่  2/2562  ยังขาดอาจารย์ผู้สอน  จ านวน  14  กลุ่มการเรียน      จึงขอให้คณะ 
พิจารณาแนวทางดังกล่าว  
         ในการนี้ ที่ประชุมเสนอว่าการพิจารณาอนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องมีภาระงานของอาจารย์
ในหลักสูตรเพื่อประกอบการพิจารณา  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ผู้ประสานงานวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาภาษาอังกฤษ น าเสนอข้อมูล 
ภาระงานต่อกลุ่มเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้บริหารคณะเป็นผู้พิจารณา 

 

6.2  การขออนุมัติส่งเกรดล่าช้า 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติส่งเกรดล่าช้า ของนางสาวค าพา  

ยิ่งคง   อาจารย์ประจ าหลักสูตรการท่องเที่ยว   ซึ่งแจ้งความประสงค์ขอส่งเกรดล่าช้า 1 รายวิชา  คือ  วิชาหลักการ 
มัคคุเทศก์  ซึ่งวิชาดังกล่าวเป็นวิชาเอกบังคับของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรการท่องเที่ยว  ที่มีการออกภาคสนาม 
แบบบูรณาการ  เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ในแหล่งท่องเที่ยวจริง   ระหว่างวันที่  26  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  
1 พฤศจิกายน  2562  จึงส่งผลให้คะแนนการออกภาคสนามบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ ท าให้ไม่สามารถตัดเกรดและส่ง 
เกรดได้ทันตามที่คณะก าหนด  จึงขออนุมัติส่งเกรดล่าช้า และจะส่งเกรดภายในวันที่  4  พฤศจิกายน  2562  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ       
 

6.3  การขออนุมัติปรับปรุงย่อย   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการท่องเที่ยว  พ.ศ.  
2559 

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงย่อย    หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการท่องเที่ยว   พ.ศ. 2559   โดยขอปรับคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา    จาก 

ระดับผลการเรียนสะสม  ตั้งแต่  3.00 ขึ้นไป  เป็นระดับผลการเรียนสะสม  ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
จดุมุ่งหมายของการจัดการสหกิจศึกษาไทยที่ให้โอกาสแก่นักศึกษา  ในการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้เป็น 
เลิศและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตามมาตรฐานของการจัดการสหกิจศึกษาไทย เพ่ือประโยชน์ 
สูงสุดของนักศึกษาท่ีต้องการเลือกแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามสหกิจศึกษา     

มติที่ประชุม    เห็นชอบ       

 

6.4  การลงทะเบียนเรียนควบวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาการลงทะเบียนเรียนควบวิชาศึกษาท่ัวไป  

ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ 5/2562 เมื่อวันที่ 
9  สิงหาคม  2562   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  
2555 ชั้นปีที่ 4 (ภาคการศึกษาปลาย) สามารถลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชาวิชาภาษาอังกฤษได้ นั้น งานทะเบียน  
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กองบริการการศึกษา   ได้ขอให้คณะ/หลักสูตร   ทบทวนการลงทะเบียนควบในรายวิชาภาษาอังกฤษดังกล่าว     ซ่ึง  
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร    ได้ทบทวนการลงทะเบียนเรียนควบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว       เห็นชอบให้ 
นักศึกษาชั้นที่  4   สามารถลงทะเบียนเรียนควบได้ทุกรายวิชา  ทั้งนี้     การลงทะเบียนเรียนควบจะต้องไม่เกินภาค 
การศึกษาละ  2 วิชา   ส าหรับการลงทะเบียนเรียนควบนี้  ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  2/2562  เป็นต้นไป  
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลงทะเบียนเรียนควบดังกล่าว  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ   
 
         

เลิกประชุมเวลา    17.15  น. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 11/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  15 พฤศจิกายน  2562 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


