
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที ่ 12/2562 

เมื่อวันศุกร์ที่  20  ธันวาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 

 

 
ผู้มาประชุม  
1.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร          ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
4.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
7.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์             ไปราชการ 
2.  รองศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                       ไปราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.45  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  11/2562 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
11/2562   โดยเสนอให้แก้ไขดังนี้ 

1. แก้ไขค าว่า “ให้กับ” เป็น “ให้แก่”  
2. หน้าที่  8  วาระท่ี  6.1  ให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้  “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     หารือที ่

ประชุมเกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาในรายวิชาศึกษาท่ัวไป ที่มีข้อก าหนดว่าจะเปิดสอนไดเ้มื่อมีนักศึกษาไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 20  แต่ปรากฏว่ามีนักศึกษาลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว  หากไมเ่ปิดสอนอาจส่งผลกระทบต่อ 
ภาระงานสอนของอาจารย์  ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่ 14/2562  เมื่อวันที่ 15  
พฤศจิกายน  2562  เสนอว่าควรเปิดสอนไม่ว่าจะมีนักศึกษากี่คนก็ตาม  เพ่ือให้อาจารย์มีภาระงานสอน”  

3. หน้าที่  8  วาระท่ี  6.2  ให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้  “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที ่
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ประชุมทราบว่าที่ผ่านมาคณะให้อาจารย์กรอกข้อมูลภาระงานสอนเฉพาะผู้ที่เบิกค่าสอนเกิน  แต่ปัจจุบันให้อาจารย์ 
ทุกคนกรอกข้อมูลเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลส าหรับการเบิกค่าสอนเกิน...” 

4. หน้าที่  8  วาระท่ี  6.3  ให้แก้ไขข้อความเป็นดังนี้  “รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       แจ้งที ่
ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเชิญอาจารย์พิเศษว่าหลักสูตร/คณะ    สามารถเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนได้ 

ร้อยละ  50-100  ในแต่ละรายวิชาได้   แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน   ทั้งนี้  คณะควร 
วางแผนและแจ้งล่วงหน้า  3  เดือน    เพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย  แตห่ากอาจารย์พิเศษสอนไม่เกินร้อยละ  
50 ของเนื้อหารายวิชาสามารถเชิญมาสอนได้” 

5. หน้าที่  8  วาระท่ี  6.6  ให้แก้ไขข้อความและเพ่ิมเติมมติที่ประชุม ดังนี้  “รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรท่องเที่ยว   ชั้นปีที่  4  สอบถามว่าในภาคการศึกษาท่ี 2  นักศึกษา 
ต้องไปฝึกงาน แต่ยังต้องช าระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย เป็นจ านวน 12,000 บาท  ทุกภาคการศึกษา  ดังนั้น  ขอ 
หารือว่าคณะมีแนวทางในการช่วยลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาหรือไม่อย่างไร มติที่ประชุม    รับทราบ  และเห็น 
ควรให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งให้อาจารย์หลักสูตรท่องเที่ยวท าความเข้าใจกับนักศึกษา ให้ทราบเกี่ยวกับ 
หลักการการลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ตลอด 4 ปีการศึกษา” 

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์    ครั้งที่  
10/2562  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  
  

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  11/2562 (ลับ) 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
10/2562 (ลับ)   
                มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     ครั้งที่  

10/2562  (ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข 
       
ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายหลักสูตร 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร      แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2562  เห็นชอบให้งานบุคคลประสานหลักสูตร  เพื่อทบทวน 
แผนพัฒนาบุคลากรรายหลักสูตร  นั้น  งานบุคคลได้ประสานหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 
แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2565  รายละเอียดดังนี้ 
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หลักสูตร ลาศึกษาต่อ ขอต าแหน่งทางวิชาการ ลาเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ 

62 63 64 65 66 62 63 64 65 66 62 63 64 65 66 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 
 

1 
   

2 2 4 1 2 
  

2 3 1 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 

    
1 

  
1 2 2 

 
1 

   

ประวัติศาสตร ์
 

1 
    

2 3 
    

1 
  

ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

  
1 1 1 1 2 6 7 4 2 2 4 2 1 

ภาษาญี่ปุ่นและการ
สื่อสาร 

 
1 1 1 1 

  
4 

      
1 

นิเทศศาสตร ์
  

1 
 

1 
  

2 2 
   

1 
  

การท่องเที่ยว 
   

1 1 1 3 2 3 
      

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
 

1 
    

1 
        

การพัฒนาสังคม 
      

5 4 3 2 2 
  

1 1 
ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

    
1 

   
2 

  
1 

   

กลุ่มพลศึกษา 
  

2 
   

1 
 

2 
      

กลุ่มศลิปะการแสดง 
  

1 
   

3 1 
       

รวม 0 4 6 3 6 4 19 27 22 10 4 4 8 6 4 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้งานบุคคลแจ้งหลักสูตรให้ทราบว่าอาจารย์ที่จะลาเพ่ิมพูนความรู้ทาง 
วิชาการในปีงบประมาณ 2563  ให้ส่งข้อมูลแผนการบริหารจัดการภายในหลักสูตร  ทั้งในด้านการจัดการเรียนการ
สอน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และผู้ขอลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ควรขออนุมัติลาให้ตรงกับรอบการประเมิน
เลื่อนเงินเดือน 

 
ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2562 
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมการพิจารณาการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น   และ 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจ าปี  พ.ศ.2562  รายละเอียดดังนี้ 
1. ประเภทวิชาการ  ได้แก่  ข้าราชการ  จ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภททั่วไป  ได้แก่ ข้าราชการ   

จ านวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
3. ประเภทผู้บริหาร  ได้แก่  ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะหรือ 

ส านัก จ านวน 1 คน 
4. ประเภทลูกจ้างประจ า  จ านวน 1 คน 
ทั้งนี้  หากประสงค์จะเสนอชื่อให้เสนอชื่อภายในวันที่  10  มกราคม  2563  
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอชื่อดังนี้ 
1. ประเภทวิชาการ  ได้แก่ 
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     ข้าราชการ    เสนอชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี  ชัยวณิชยา 
     พนักงานมหาวิทยาลัย เสนอชื่อ  นายค าล่า  มุสิกา 
2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภททั่วไป ได้แก่ 
     ข้าราชการ   เสนอชื่อ  นางละอองดาว  เพชรแก้ว 
     พนักงานมหาวิทยาลัย เสนอชื่อ  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ 
3. ประเภทลูกจ้างประจ า เสนอชื่อ  นายสมชาย  สิริวรรณ 

 

4.2  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจ า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์   ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ให้คณะเสนอชื่อ 

บุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการดังกล่าว   และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  10/2562 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบให้ทาบทามผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า และนายอธิคม  เทียนทอง 

ตามล าดับนั้น  อาจารย์ทั้งสองท่านได้ปฏิเสธการทาบทาม  ดังนั้น จึงขอเสนอชื่อ นายทรงพล  อินทเศียร   
มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ 

 

4.3  ก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
วิชาการ 1/2563 

                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและ 
เพ่ิมค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 1/2563 
 

ก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการ  1/2563 
วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

วันที่ --- มกราคม 2563 เปิดระบบประเมิน  

ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 
1. บุคลากรสายวิชาการส่งเอกสารหลักฐานและกรอก
ข้อมูลในระบบประเมิน  

 

ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 

2. บคุลากรที่ประสงค์เสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนเพิ่มเพื่อเป็นบ าเหน็จความดีความชอบส่งแบบ
เสนอช่ือท่ีงานบุคคล เพื่อน าเข้าพจิารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 

 

ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 3. ประธานหลักสูตรนัดประชุมประเมินฯ ระดับหลักสูตร  
วันที่ 29 มีนาคม 2563 4. ปิดระบบประเมินสายวิชาการ 

 
 

วันที่ 30 มีนาคม 2563 
5. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 
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วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 
วันที่ 1 เมษายน 2563 

6. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินใน
รายงานแบบสรุปภาระงาน เพื่อยนืยันความถูกต้องของ
คะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบที่ประธาน
หลักสตูร เพื่อน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ รอบที่ 2 

 

วันที่ 2 เมษายน 2563 

7. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ รอบที่ 2 จะมีขึ้น
เฉพาะ กรณีที่มีข้อทักท้วงเรื่อง
คะแนนประเมิน จากข้อ 6 

วันที่ 3 และ 6 เมษายน 2563 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมนิ  
วันที่ 7 เมษายน 2563 9. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

  
ก าหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้างบุคลากรสายสนบัสนุน  1/2563  

วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดระบบประเมิน  

ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 
1. บุคลากรสายสนับสนุนส่งเอกสารหลักฐานประชุม 
2. ตรวจแฟ้มประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 

วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2563 3. บุคลากรสายสนับสนุนกรอกคะแนนในระบบ  
วันที่ 18 - 19  มีนาคม 2563 4. งานบุคคลตรวจสอบข้อมูลในระบบ  

ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563 

5. บคุลากรที่ประสงค์เสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนเพิ่มเพื่อเป็นบ าเหน็จความดีความชอบส่งแบบ
เสนอช่ือท่ีงานบุคคล เพื่อน าเข้าพจิารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
**เฉพาะข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 

 

วันที่ 23 มีนาคม 2563 
6. ผู้บริหารประชุมประเมินฯบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

 

วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2562 7. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบคะแนน
ประเมินในรายงานแบบสรุปคะแนน เพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของคะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบที่
งานบุคคล 

 

วันที่ 30 มีนาคม 2563 
8. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันที่ 2 เมษายน 2563 

9. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ รอบที่ 2 จะมีขึ้น
เฉพาะ กรณีที่มีข้อทักท้วงเรื่อง
คะแนนประเมิน  

วันที่ 3 และ 6 เมษายน 2563 10. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน  
วันที่ 7 เมษายน 2563 11. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวทิยาลัย   

  

มติที่ประชุม    เห็นชอบก าหนดการดังกล่าว และมีข้อเสนอให้เพ่ิมรายละเอียดในหมายเหตุของ 
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บุคลากรสายวิชาการ  ดังนี้  แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน หากไม่สามารถแนบไฟล์ในระบบประเมินออนไลน์ได้  เช่น 
ต ารา หนังสือ งานวิจัย ให้แนบหลักฐานเป็นเอกสารฉบับจริงหรือส าเนาได้  ภายในวันที่หลักสูตรประชุมพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน หากไม่มีหลักฐานยืนยันจะไม่สามารถน ามาคิดคะแนนได้ ส่วนหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นหลังจาก
ประชุมหลักสูตร วันที่ 25 มีนาคม  2563  ให้น ามาประกอบการพิจารณาในรอบการประเมินต่อไป 

   

4.4  การทบทวนการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้โรงละคร   และห้องประชุมคณะ 
ศิลปศาสตร์   
                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนการปรับอัตราค่าธรรมเนียม
การขอใช้โรงละคร และห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์  ตามที่คณะกรรมการโรงละครและห้องประชุมเสนอให้ปรับ
อัตราค่าเช่าโรงละครและห้องประชุม  เพ่ือให้สอดคล้องกับความคุ้มค่าคุ้มทุนนั้น     ทั้งนี้   ได้ปรับอัตราค่าเช่าโรง
ละครเพิ่มขึ้น  โดยค านวนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ   จากเดิม 9,000 บาท เป็น 15,000  และครึ่งวัน
เป็น 10,000 บาท  และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ที่มีจ านวนขนาดที่นั่ง 480 ที่นั่ง   ซึ่งเท่ากันกับโรงละครคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการให้บริการจึงได้ปรับค่าเช่าโรงละครเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน(ที่นั่ง) ราคาต่อวัน ราคาต่อคร่ึงวัน 

1. โรงละคร(ปรับอากาศ) 480 ท่ีนั่ง 15,000 10,000 

2. ห้องประชุมดอกจาน 3 (ปรับอากาศ) 70 ท่ีนั่ง 2,500 1,500 

3. ห้องประชุมดอกจาน 4 (ปรับอากาศ) 80 ท่ีนั่ง 2,500 1,500 

4. ห้องประชุมดอกจาน 5 (ปรับอากาศ) 10 ท่ีนั่ง 1,000 600 

5. ห้องประชุมดอกจาน 6 (ปรับอากาศ) 12 ท่ีนั่ง 1,000 600 

6. ห้องประชุมดอกจาน 7 (ปรับอากาศ) 20 ท่ีนั่ง 2,000 1,200 

        ต่อมาได้ด าเนินการน าร่างประกาศอัตราค่าเช่าโรงละครเสนอคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนอธิการบดีลงนามในประกาศ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เสนอให้คณะศิลปศาสตร์ปรับอัตราการใช้ห้องประชุมแยกประเภทส าหรับหน่วยงานภายใน
และภายนอก 
 2. ให้คณะศิลปศาสตร์พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2530 ข้อ 
8 (2) ประกอบการจัดท าประกาศเรื่องอัตราค่าเช่า ข้อ 8 การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 7 วรรค
หนึ่ง (2) ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดการเรียกเก็บเงินรายได้ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง (3) ที่อาจ
ก าหนดเป็นอัตราส่วนราชการเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็นรายกรณีไป 
        ในการนี้ งานการเงินคณะศิลปศาสตร์  จึงใคร่ขอมติที่ประชุม 2 ประเด็น ดังนี้ 
        1. หารือเรื่องการทบทวนการปรับอัตราค่าเช่าโรงละครและห้องประชุม แยกประเภทส าหรับ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  จะทบทวนอัตราค่าเช่าใหม่หรือจะยืนยันข้อมูลอัตราค่าเช่าตามข้อมูลเดิม
ที่เคยเสนอ กบม.  ทั้งนี้ประกาศฉบับใหม่มีรายละเอียดการค านวณต้นทุนดังนี้ 
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               2. ในระหว่างที่จัดท าประกาศใหม่  ให้คณะศิลปศาสตร์ใช้อัตราค่าเช่าโรงละครและห้องประชุม 
ตามประกาศฉบับเดิม  เรื่อง อัตราการเก็บค่าบ ารุงโรงละครและห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์  ลงวันที่ 5 สิงหาคม
2551  ส าหรับเก็บค่าใช้บริการจนกว่าประกาศฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน (ที่นั่ง) ราคาต่อวัน 

1. โรงละคร (ปรับอากาศ) 480 ที่นั่ง 9,000 

2. ห้องประชุมดอกจาน 3 (ปรับอากาศ) 70 ที่นั่ง 2,500 

3. ห้องประชุมดอกจาน 4 (ปรับอากาศ) 80 ที่นั่ง 2,500 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ดังนี้ 
1. ยืนยันอัตราที่คณะศิลปศาสตร์เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     โดยไม่แยกประเภท 

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก   
2. ในระหว่างที่จัดท าประกาศใหม่           เสนอให้คณะศิลปศาสตร์เก็บอัตราค่าเช่าโรงละครและ 

ห้องประชุมตามประกาศฉบับเดิม  เรื่อง  อัตราการเก็บค่าบ ารุงโรงละครและห้องประชุม  คณะศิลปศาสตร์  ลงวันที่  
5  สิงหาคม  2551  จนกว่าประกาศฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ   โดยใช้อัตราเดิมไปก่อน   และเสนอให้ก าหนดอัตราการ 
เช่าห้องอ่ืน ๆ ดังนี้   

2.1 ห้องเรียน  ไม่เกิน 30 ที่นั่ง   คิดอัตรา  2,000 บาท/วัน   
2.2 ห้องเรียน  มากกว่า 30  ที่นั่ง   คิดอัตรา  2,500 บาท/วัน 

 

 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการให้บริการโรงละคร 
 

  เต็มวัน 
 1. ค่ากระแสไฟฟ้า ชม.ละ 550 บาท  เวลา 08.00-17.00 น.   =4,950  บาท/วัน 
 2. ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงละครคณะศิลปศาสตร์และวัสดุครุภัณฑ์          =4,500 บาท/วัน 
 3. ค่าบ ารุงโรงละคร               =5,550  บาท/วัน 
    รวม 15,000 บาท 
คร่ึงวัน 
 1. ค่ากระแสไฟฟ้า ชม.ละ 550 บาท     เวลา  5  ชม.           =2,750  บาท/วัน 
 2.ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงละครคณะศิลปศาสตร์และวัสดุครุภัณฑ์          =2,250 บาท/วัน 
 3. ค่าบ ารุงโรงละคร               =5,000  บาท/วัน 
    รวม 10,000 บาท 



 
 

8 

4.5  การรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี      ประจ าภาคการศึกษา  
3/2561 และ 1/2562 

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษา 3/2561 และ 1/2562  ว่างานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
กองบริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาที่ 3/2561 จ านวน 1 คน โดยวันส าเร็จการศึกษาคือวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว คือ 
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 และภาคการศึกษาที่  1/2562 จ านวน 49 คน โดยวันส าเร็จการศึกษาคือวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคดังกล่าว คือ วันที่ 25 ตุลาคม 2562  ในเบื้องต้น งานวิชาการได้ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษา(คน) 
ภาคการศึกษาที ่3/2561  
1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 1 
ภาคการศึกษาที ่1/2562  
1. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553  2 
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 1 
3. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 3 
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2 
5. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2 
6. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 5 
7. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 3 
8. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 29 
9. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภมูิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 2 

 

  มติที่ประชุม    รับรอง   
 

4.6  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน        
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน 

ว่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาที่  1/2562 ให้แก่นายพิทวัส   
ศรีอ่อน รหัส 5814401678  เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

 

รหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรยีน ขอเปลี่ยนเป็นรหัสวิชาตามหลักสตูรที่ศึกษาก าหนด 
รหัสวิชา 

ช่ือวิชา 
หน่วย
กิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

1454251-60 ประวัติศาสตร์ภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 3(3-0-6) 1454141-55 ประวัติศาสตร์ภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 3(3-0-6) 
 
ทั้งนี ้การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

วิชาการประจ าคณะ ครั้งที่ 15/2562  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2562  เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม    เห็นชอบและเสนอให้ฝ่ายวิชาการประสานงานทะเบียน    ตรวจสอบการ 

ลงทะเบียนให้ตรงตามเล่มหลักสูตร/รหัสหลักสูตร ก่อนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน 
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4.7  การรับรองการส่งเกรดค้างส่ง   
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส่งเกรดค้างส่ง  ว่าหลักสูตร 

ภาษาจีนและการสื่อสาร  และหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ขอส่งเกรดค้างส่งเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

วิชา นักศึกษา เกรด 
ภาคการศึกษาที่ 2/2561   
1415252-60 : ไวยากรณ์จีน นางสาวไพรจิตรา  พูลชัย     รหัส 60141540238 F 
 นางสาวธันทาย  อับดุลสลาม รหัส 60141540500 F 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562   
1421103-59 : ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 นายจักรพงษ์  น้อยวรรณะ    รหัส 60230140266 F 
 นางสาวปราริชาติ  ตามพงษ์  รหัส 61170741313 F 

 
ทั้งนี้  การการรับรองเกรดค้างส่งทั้ง 2 วิชาดังกล่าวข้างต้น ได้ รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารวิชาการประจ าคณะ ครั้งที่ 15/2562  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม 2562  เรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
  

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  การยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา เพื่อบริหารกรอบอัตราก าลัง             
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสภาบัน 

อุดมศึกษา  เพ่ือบริหารกรอบอัตราก าลัง  ว่าคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 13/2562  เมื่อวันที่  19  
พฤศจิกายน  2562  เรื่อง  ขออนุมัติยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือบริหารกรอบ
อัตราก าลัง  มีมติดังนี้ 

1. อนุมัติให้ยุบเลิกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จ านวน  8  อัตรา เป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย  เพื่อใช้ในการบริหารกรอบอัตราก าลังของคณะ/หน่วยงาน ต้นสังกัด           

2. มอบคณะ/หน่วยงาน  วิเคราะห์เหตุผลและความจ าเป็น  ในการขออนุมัติเปิดสอบแข่งขัน 
หรือคัดเลือก  ให้เสนอ ก.บ.บ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  กรณีขอเปลี่ยนประเภทงบประมาณให้เสนอเหตุผล 
ความจ าเป็นต่ออธิการบดี เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน  2562 

3. มอบกองการเจ้าหน้าที่   กองแผนงาน   ร่วมกับคณะ   เพ่ือวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังให้ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)  ภายใน 3 เดือน 
                           ทั้งนี้  ได้มอบงานบุคคลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

5.2  รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก รายนางสาวศุภมน  อาภานันท์   
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร       แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก   ราย 

นางสาวศุภมน  อาภานันท์  ต าแหน่งอาจารย์   ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาไทย  
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มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้วยทุนส่วนตัว  ตั้งแต่วันที่  21  สิงหาคม  2559  ถึงวันที่  20  สิงหาคม  2563  นั้น บุคคล
ดังกล่าวได้รายงานผลการศึกษา  ในภาคการศึกษาที่  1/2562  และมีก าหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในเดือน
มีนาคม  2563 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
5.3  การรายงานความก้าวหน้าระหว่างลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  

จ านวน 2 ราย   
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานความก้าวหน้าระหว่างลาหยุดราชการ 

เพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  จ านวน 2 ราย  ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ    มะโนรมย์     รายงานความก้าวหน้าการเขียนหนังสือเรื่อง  

“อีสานหลังการพัฒนา” โดยได้ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 จ านวน 5 บท รวมทั้งบทน า 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรดาว   เถาถวิล    รายงานความก้าวหน้าการเขียนเอกสารค าสอน  
รายวิชา 1451323-60  ชื่อวิชาอาหารกับสังคมสมัยใหม่  เพ่ิมเติมจากเดิม จ านวน 3 บท  รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 บท

มติที่ประชุม      รับทราบ  

 

5.4  แจ้งผลการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี  
9/2562 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรตามมติสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่  9/2562   ว่าสภาฯ มีมติอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร    กรณไีม่กระทบโครงการ
หลักสูตร  รายละเอียดดังนี้ 

1. การปรับปรุงเงื่อนไขการเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

2. การปรับปรุงแผนการศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

3. การปรับปรุงรายละเอียดเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน      ของหลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

4. การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตร 

5. การปรับปรุงวิชาโทประวัติศาสตร์  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
6. การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ของหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ทั้งนี้  งานวิชาการได้ส าเนาแจ้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
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 5.5  แจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา 
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2562  

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2562  รายละเอียดดังนี้ 

1. การเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการศึกษา   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ที่ 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย    มีมติเห็นชอบการเปิดหลักสูตร    และให้ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ   

2. การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร       ของหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการท่องเที่ยว    หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2559   ทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  มีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. การปรับปรุงหลักสูตร    กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  :  การปรับปรุงจ านวนชั่วโมง 
ของรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560     ทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย        มีมติเห็นชอบและมี 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

4. การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ. 2563  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  มีมติเห็นชอบการ 
เปิดหลักสูตร และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ   

ทั้งนี้  งานวิชาการได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและส าเนาแจ้งหลักสูตรเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว                      
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
5.6  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการ 

ด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต  ระดับอุดมศึกษา 2562    
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา    วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต  ระดับอุดมศึกษา 2562  โดยได้มีการลงนามใน
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ เมื่อวันที่  18  กันยายน  2562  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ
ประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 136  ตอนพิเศษ 274 ง  วันที่  8  พฤศจิกายน  2562  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แห่งใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์  กลไกการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต  รวมทั้ ง   วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างอิสระ  แต่ธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานระดับอุดมศึกษา   

      มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
5.7  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563   
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร      แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี   2563  

เพ่ือเป็นสวัสดิการให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี   เป็นการป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  และส่งเสริม 
ให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง    ในวันที่   27   มกราคม   2563  ณ  คณะศิลปศาสตร์  
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โดยใช้งบประมาณเป็นจ านวน  70,000  บาท  (-เจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)  ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
5.8  รายวิชา / กลุ่มการเรียนที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าสอนเกิน   

           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         เสนอที่ประชุมทราบรายวิชา/กลุ่มการเรียนที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่า 
สอนเกิน  ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง   นโยบายการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน  พ.ศ. 2562  ที่บังคับใช้ตั้งแต่ภาค 
การศึกษาท่ี   2/2562   เป็นต้นไปนั้น  บัดนี ้  ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษาที่  2/2562  แล้ว  
ดังนั้น   งานวิชาการ   จึงขอรายงานผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชา/กลุ่มการเรียน  ที่มีจ านวนนักศึกษาเป็นไปตาม 
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกิน    ทั้งนี้    ไดแ้จ้งคณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าคณะ    ครั้งที่  15/2562   เมื่อ 
วันที่  13  ธันวาคม  2562  เรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา  

ว่ามหาวิทยาลัยจะแก้ไขกรณีอาจารย์เป็นผู้ประสานงาน       ซึ่งไม่มีภาระงานสอนแต่ได้รับการประเมินจากนักศึกษา 
เช่นเดียวกับอาจารย์ผู้สอน   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะด าเนินการแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับความเป็นจริงต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

6.2  การสอบ Exit Exam 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าการสอบ Exit Exam  ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการ 

ส าเร็จการศึกษา     แตม่ีประกาศว่านักศึกษาจะต้องมีคะแนนสอบ     ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบให้ 
และหากนักศึกษาที่ไปฝึกงานมาสอบไม่ทันตามก าหนดที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ   นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
เอง   โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ    เนื่องจากมีภาระหลายอย่าง  เช่น   ค่าออกข้อสอบ   ค่าตรวจกระดาษ 
ค าตอบ เป็นต้น หากให้คณะรับผิดชอบจะมีความยุ่งยากหลายประการในเรื่องการบริหารจัดการ อีกทั้งมหาวิทยาลัย 
ไม่มีงบประมาณโดยตรง  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะพัฒนาร่วมกับการจัดตั้งศูนย์ UBU TEST  ต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ       
 

6.3  แจ้งผลการรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       แจ้งที่ประชุมทราบผลการรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   

ข้อมูล ณ วันที่  20  ธันวาคม  2563   
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สาขาวิชา แผนรับ ผลการรับ รวม 
โควตาเรียน

ด ี
โควตาขยาย

โอกาส 
1. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 90 99 - 99 

2. ภาษาจีนและการสื่อสาร 60 22 17 39 

3. ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 70 26 14 40 

4. ภาษาไทยและการสื่อสาร 60 7 5 12 

5. การท่องเที่ยว 100 22 19 41 

6. การพัฒนาสังคม 80 1 7 8 

7. นิเทศศาสตร ์ 60 20 20 40 

8. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 60 5 2 7 

รวม 580   286 

   

ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์  2563  จะทราบข้อมูลว่าจะมีนักศึกษาจ านวนเท่าไร   เนื่องจากต้อง 
เข้าระบบ Clearing House  มหาวิทยาลัยน าค่า  FTES  มาพิจารณาในการรับนักศึกษา  ซึ่งหากรับไม่ถึงร้อยละ 80  
ของแผนรับมหาวิทยาลัยจะด าเนินการปิดหลักสูตร 

มติที่ประชุม     รับทราบ และรอช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์แล้ว รอง 
คณบดีฝ่ายวิชาการจะน าผลมาหารืออีกครั้ง เพ่ือก าหนดยอดนักศึกษาเพ่ือปรับยอดรับในปีการศึกษา 2564  รวมถึง 
พิจารณาทรัพยากรที่มีในแต่ละหลักสูตร  ไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักสูตร อาจารย์ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

 
         

เลิกประชุมเวลา    14.45  น. 
 
 
 

                     (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์  แสงศรีจันทร์)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ             กรรมการประจ าคณะ                  
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจทานรายงานการประชุม  

 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 1/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  24  มกราคม  2563 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


