
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที ่ 11/2562 

เมื่อวันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2562 
ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 

 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์          ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม  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                  ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากรช านาญการ 

2.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
  
เริ่มประชุมเวลา    13.45  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ผลการสรรหากรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบผลการสรรหากรรมการประจ าคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

ประจ า   แทนต าแหน่งที่ว่าง     เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์   แสงศรีจันทร์      ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ     คณะจึงได้ด าเนินการสรรหา ฯ    เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2562     และรอง       
ศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม  เป็นผู้ได้รับการสรรหาฯ ดังกล่าว  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน  2562 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  10/2562 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
10/2562   โดยเสนอให้แก้ไข  หน้าที่  5  วาระท่ี  4.10  ให้แก้ไขค าว่าระบบ Reg. เป็นระบบทะเบียนนักศึกษาและ 
ประมวลผล   

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์    ครั้งที่  
10/2562  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ   

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  10/2562 (ลับ) 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
10/2562 (ลับ)   
                มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     ครั้งที่  

10/2562  (ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข 
     
   2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  10/2562  
              ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ  10/2562  โดยเสนอให้แก้ไข  ดังนี้ 

1. หน้าที่  3  วาระท่ี  4.5  ให้ปรับข้อความเป็นดังนี้ “รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุม 
พิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง     การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง  
อาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2562  รายละเอียดดังเอกสารประกอบ 
การประชุม   โดยเสนอให้เพิ่มเติมข้อความท้ายข้อ 5 (5) ดังนี้ “ทั้งนี้  รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงาน 
ให้เป็นไปตามคู่มือการประเมินบุคลากรสายวิชาการของรอบการประเมินนั้น” 
                          2.  หน้าที่  3  วาระที่  4.7  ให้ปรับมติที่ประชุมเป็นดังนี้ “เห็นชอบให้ทาบทามผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า  และนายอธิคม  เทียนทอง  ตามล าดับ 

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระ 
พิเศษ  10/2562  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 
    

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายหลักสูตร 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร      แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2562  เห็นชอบให้งานบุคคลประสานหลักสูตร  เพื่อทบทวน 
แผนพัฒนาบุคลากรรายหลักสูตร  นั้น  งานบุคคลอยู่ระหว่างด าเนินการและจะเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

. 
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3.2  ความคืบหน้าในการซ่อมแซมระบบประปาของคณะศิลปศาสตร์ 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร     แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะด าเนินการซ่อมแซมระบบประปาของ 

อาคารปฏิบัติการทางภาษา (LA)  โดยอยู่ระหว่างประสานงานกับผู้รับเหมาในรายละเอียด คาดว่าจะด าเนินการ
ในช่วงเดือนมกราคม  2563  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.3  ความคืบหน้าการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    และอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         แจ้งที่ประชุมทราบว่าการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   ไดผ้่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย   ครั้ง
ที ่ 11/2562   เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2562  เรียบร้อยแล้ว   

                    มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 

3.4  การขออนุมัติส่งเกรดล่าช้า 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีหลักสูตรการท่องเที่ยว ขอส่งเกรดล่าช้า  

1 รายวิชา  คือ  วิชาหลักการมัคคุเทศก์  ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับของนักศึกษา   ชั้นปีที่ 3  หลักสูตรการท่องเที่ยว  ที่มี 
การออกภาคสนามเพ่ือฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ในแหล่งท่องเที่ยวจริง  โดยขอส่งเกรดภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน   
2562  นั้น  นางสาวค าพา  ยิ่งคง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ส่งเกรดเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  - วาระลับ - 
      

4.2  ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมการพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้อง 

เรียนมาก่อน   ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560  
ได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร   กลุ่มวิชาบังคับ   กลุ่มวิชาภาษาจีน     โดยมีรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร   หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560  ซึ่งมี  2  รายวิชา ที่นักศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้    เนื่องจากติดเงื่อนไขรายวิชา 
ที่ต้องเรียนมาก่อน   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร   จึงขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไข 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  จ านวน  2  รายวิชา  เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขงศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้และส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร   ทั้งนี ้  ตั้งแต่ภาคการศึกษา 
ต้น   ปีการศึกษา  2562  เป็นต้นไป  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่  
14/2562  เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2562  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้ 
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เง่ือนไขรายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (เดิม) เง่ือนไขรายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (ปรับปรุง) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมภิาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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 ภาษาจีนระดับต้น 2 
 หรือ 1415 202 ภาษาจีน 4 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1415 462-60 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

และร่วมสมัย 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  1415 104 ภาษาจีน 

 ระดับกลาง 2 

1415 462-60 วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
และร่วมสมัย 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  1415 104 ภาษาจีน 
  ระดับกลาง 2 หรือ  
 1415 202 ภาษาจีน 4 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.3  ขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน

วิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2562  ซ่ึงผู้แทนรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ  ขออนุมัติจ้างอาจารย์
ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ   เพ่ือรับภาระงานสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  2  คน  รายละเอียดดังนี้  

 

จ านวนอาจารยผ์ู้ช่วยสอน ภาระงาน อัตราค่าตอบแทนต่อ
ช่ัวโมง 

รวมเป็นจ านวนเงิน  

1 อัตรา 9 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาหต์่อคน 
135 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาต่อคน 

400 54,000.00  

1 อัตรา 6 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาหต์่อคน 
90 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาต่อคน 

400 36,000.00  

  รวมเป็นจ านวนเงิน 90,000.00  
  (-เก้าหม่ืนบาทถ้วน-)   

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
   

4.4  การขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต  ภาคการศึกษาที ่2/2562 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต  

ภาคการศึกษาที ่2/2562  จ านวน 3 ราย  รายละเอียดดังนี้ 
1.ขออนุมัติเทียบโอนหน่วยกิต 2 ราย ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกลุ สาขาวิชา ภาคเรียน รายวิชาท่ีขอเทียบ ผล
ประเมิน 

ผลการพิจารณา 

1.นางสาวสราลี 
สิทธิประเสริฐ
60141640626 

ภาษาญี่ปุ่นและการ
สื่อสาร 

2/2561 1421  321-55 การ
แปล 1 

B เทียบโอน 
หน่วยกิตได ้

2/2561 1421 214-55 การพูด
ภาษาอังกฤษ 

B  
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ชื่อ-สกลุ สาขาวิชา ภาคเรียน รายวิชาท่ีขอเทียบ ผล
ประเมิน 

ผลการพิจารณา 

2.นางสาววรรณ
อนงค์ อุทังสังข์
60141640567 

ภาษาญี่ปุ่นและการ
สื่อสาร 

2/2561 1421 214-55 การ
แปล 1 

C  

2/2561 1421214-55 การพูด
ภาษาอังกฤษ 

C+  

 

2.ขออนุมัติเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 1 ราย ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกลุ สาขา 
วิชา 

ภาค
เรียน 

รายวิชาท่ีขอ
เทียบ 

ผล
ประเมิน 

ขอเทียบรายวิชา ผล
ประเมิน 

ผลการ
พิจารณา 

นายเจษฎา
กร  นะที
59144740
387 

นิเทศ
ศาสตร ์

1/256
1 

1447 100-60 
การ
สื่อสารมวลชน
เบื้องต้น 
3(3-0-6) 

A 1447 101-55 
วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์
เบื้องต้น 

A เทียบรายวิชา
ได ้

 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 

4.5  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562        
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน

เรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ด้วยหลักสูตรการท่องเที่ยว ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ให้แก่
นักศึกษา จ านวน 5 ราย  รายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดของรหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและขอเปลี่ยนเป็นรหัสวิชาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
ก าหนด 

 

ที ่
รหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรยีน ขอเปลี่ยนเป็นรหัสวิชาตามหลักสตูรที่ศึกษาก าหนด 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
1 1421240-60 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 1421240-55 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
2 1421230-60 ภาษาเบื้องต้น 3(3-0-6) 1421230-55 ภาษาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

2. รายละเอียดของนักศึกษาที่ขอเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 1  
ที ่ รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ผลการเรยีน 

1 59140740398 นางสาวปทิตตา  นามบุญ คงเดิม 

2 59140740433 นางสาวปาณิสรา  ก้านก่ิง คงเดิม 

3 59140740231 นางสาวณัฐภา  ภูคงค า คงเดิม 

4 59140740813 นางสาวอาริสา  ศรีหาบุตร คงเดิม 

5 59140740721 นางสาวสุพิชฌาย์  แนนดี คงเดิม 
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ทั้งนี้  ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที ่ 14/2562  เมื่อ 
วันที่  15  พฤศจิกายน  2562   เรียบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 

4.6  การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2562 เพิ่มเติม        
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองเกรด   ภาคการศึกษาที่  1/2562  

เพ่ิมเติม  จ านวน  7  วิชา  ดังนี้ 
1. วิชา 1411230-60 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม กลุ่ม 1 (นางสาวสายฝน  มาลาสิทธิ์) 
2. วิชา 1421224-59 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 4  

(นางสาวสายฝน  มาลาสิทธิ์) 
3. วิชา 1421224-59 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม 9  

(นางสาวประภัสสร  ดีเลิศ) 
4. วิชา 1447201-60 : การรายงานข่าวเบื้องต้น กลุ่ม 1 (นางสาวสายฝน  มาลาสิทธิ์) 
5. วิชา 1447202-60 : การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1 (นางสาวสายฝน  มาลาสิทธิ์) 
6. วิชา 1447208-60 : คอมพิวเตอร์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ กลุ่ม 1 (นางสาวสายฝน  มาลา

สิทธิ์) 
7. วิชา  1449333-59 : หลักการมัคคุเทศก์ กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 

ทั้งนี้   ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ   ครั้งที่  14/2562  
เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2562  เรียบร้อยแล้ว 
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

   
ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  การรายงานความก้าวหน้าระหว่างลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ    
จ านวน  2  ราย   

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานความก้าวหน้าระหว่างลาหยุดราชการ 
เพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   จ านวน  2  ราย  ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดราชการ  เพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ  เป็นระยะเวลา 10 เดือน  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2562  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  เพ่ือท าวิจัย
เรื่อง The challenges of English and Communication students’ discussion writing  ทั้งนี้ ได้ส่งรายงาน
ความก้าวหน้า บทที่ 1-3  

2. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดราชการ  เพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  
เป็นระยะเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่  6  พฤษภาคม  2562  ถึงวันที่  5  พฤษภาคม  2563  เพ่ือเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา 1421230-60 ภาษาเบื้องต้น จ านวน 8 บท  ทั้งนี้ ได้ส่งรายงานความก้าวหน้า บทที่ 3-4
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
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5.2  การยืมเงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ขั้นตอนการยืมเงิน 
ทดรองราชการ และการส่งใช้ใบส าคัญในการยืมเงินทดรองราชการ   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร      แจ้งที่ประชุมทราบการยืมเงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์โดย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ  และการส่งใช้ใบส าคัญในการยืมเงินทดรองราชการ ตามท่ี  
คณะศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการใช้บริการ  Krungthai  Corporate  ส าหรับเงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์  
นั้น  เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   งานการเงิน 
คณะจึงขอแจ้งการด าเนินการโอนเงินยืมทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์โดยระบบอิเล็คทรอนิกส์  ซ่ึงเริ่มด าเนินการ 
ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2562  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.3  การรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ซึ่ง
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะพิจารณารับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 14/2562  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2562  มีมติ
เห็นว่าคณะยังไม่มีความพร้อมในการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

มติที่ประชุม    รับทราบ และที่ประชุมเสนอว่าคณะควรมีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือรับนักศึกษา 
ชาวต่างประเทศเพ่ือมาเรียนหรืออบรมหลักสูตรระยะสั้นต่อไปในอนาคต 

 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การเปิดรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป   

ที่มีข้อก าหนดว่าจะเปิดสอนไดเ้มื่อมีนักศึกษาไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  20   แต่ปรากฏว่ามีนักศึกษาลงทะเบียนไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ดังกล่าว   หากไมเ่ปิดสอนอาจส่งผลกระทบต่อภาระงานสอนของอาจารย์  ทั้งนี้   ที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่  14/2562  เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2562   เสนอว่าควรเปิดสอนไม่ว่าจะมีนักศึกษา 
กี่คนก็ตาม  เพ่ือให้อาจารย์มีภาระงานสอน  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เปิดสอน      และขอให้ตรวจสอบเรื่องห้องเรียนให้มีความเหมาะสม
กับจ านวนนักศึกษา  และควรปรับแผนเรื่องจ านวนนักศึกษาในอนาคต 

 

6.2  การกรอกข้อมูลภาระงานสอนในระบบสารสนเทศของคณะ 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าที่ผ่านมาคณะให้อาจารย์กรอกข้อมูลภาระงาน 

สอนเฉพาะผู้ที่เบิกค่าสอนเกิน   แต่ปัจจุบันให้อาจารย์ทุกคนกรอกข้อมูลเพ่ือเก็บเปน็ข้อมูล   ส าหรับการเบิกค่าสอน 
เกิน   และเป็นข้อมูลประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน    ทั้งนี้   งานวิชาการจะท าบันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ให้กรอก 
ภาระงานต่อไป  

มติที่ประชุม    รับทราบ       
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6.3  การเชิญอาจารย์พิเศษมาช่วยสอน 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเชิญอาจารย์พิเศษว่า 

หลักสูตร/คณะ   สามารถเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนได้ร้อยละ  50-100   ในแต่ละรายวิชาได้      แต่ต้องได้รับความ 
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน   ทั้งนี้    คณะควรวางแผนและแจ้งล่วงหน้า  3  เดือน     เพ่ือขออนุมัติต่อสภา 
มหาวิทยาลัย  แตห่ากอาจารย์พิเศษสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของเนื้อหารายวิชาสามารถเชิญมาสอนได้ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

6.4  ความคืบหน้าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตว่า 

หลักสูตรไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  และที่ประชุมเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
คือ  รองศาสตราจารย์อรุณี   วิริยะจิตรา   ช่วยปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   ทั้งนี้   รองศาสตราจารย์อรุณี   
วิริยะจิตรา  จะเดินทางมาที่คณะศิลปศาสตร์และจะประชุมร่วมกับคณาจารย์   ในวันที่  17-18  พฤศจิกายน  2562   
และแก้ไขเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบ   
 

6.5  การจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ 
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา      แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการจัดการ 

ความรู้คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการการจัดการความรู้  (KM)  ได้ประชุมร่วมกันว่าจะมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
1. จัด KM  ในกิจกรรมพัฒนาองค์กร  (OD)   โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับทิศทางการสื่อสารภายใน

องค์กร 
2. ทบทวนท้าทาย 20 ปีคณะศิลปศาสตร์ โดยเชิญคณบดีสมัยต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการและวิจัย  

มติที่ประชุม    รับทราบ       
 
 

6.6  หารือค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายของนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรท่องเที่ยว   ชั้นปีที่  4   สอบถามว่า 

ในภาคการศึกษาท่ี 2  นักศึกษาต้องไปฝึกงาน แต่ยังต้องช าระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย เป็นจ านวน 12,000 บาท   
ทุกภาคการศึกษา  ดังนั้น  ขอหารือว่าคณะมีแนวทางในการช่วยลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาหรือไม่อย่างไร 
  มติที่ประชุม    รับทราบ  และเห็นควรให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งให้อาจารย์หลักสูตร
ท่องเที่ยวท าความเข้าใจกับนักศึกษา ให้ทราบเกี่ยวกับหลักการการลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ตลอด 4 ปีการศึกษา 

 

6.7  หารือเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
      นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุ่งไพศาล     ผู้แทนคณาจารย์ประจ า        หารือที่ประชุมเกี่ยวกับสิ่ง 

สนับสนุนการเรียนรู้   เช่น   เครื่องโปรเจคเตอร์    คณะมีแผนจะซื้อเครื่องใหม่หรือไม่  เนื่องจากในห้องเรียนอาคาร 
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สถาบันภาษาและวัฒนธรรม (ILC) มีอายุการใช้งานหลายปี  และควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร ILC ใหม ่ 
        ในการนี้     รองคณบดีฝ่ายบริหาร      แจ้งว่าคณะอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อเครื่อง
โปรเจคเตอร์    คอมพิวเตอร์    เปลี่ยนผ้าม่าน   ทาสีและปรับปรุงห้องน้ าอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม (ILC) 

มติที่ประชุม    รับทราบ      
 

6.8  กิจกรรมที่น ามานับคะแนนประเมินสายวิชาการ 
             รองคณบดีฝ่ายบริหาร      เสนอที่ประชุมพิจารณาว่ากิจกรรมที่น ามานับคะแนนประเมินสาย 
วิชาการในองค์ประกอบที่  2  ข้อ  5  การท างานเป็นทีม   ในรอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน   ครั้งที ่ 1/2563   มี  
4 กิจกรรม  ได้แก่ งานปีใหม่  กิจกรรมการพัฒนาองค์กร  งานปัจฉิมนิเทศ  งานรับปริญญา  ทั้งนี้ อาจมีการเพ่ิมเติม 
กิจกรรมในภายหลัง   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ          
  

         

เลิกประชุมเวลา    16.10  น. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 12/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


