
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที ่ 1/2563 

เมื่อวันศุกร์ที่  24  มกราคม  2563 
ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 

 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์          ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
3.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
4.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
5.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ             ไปราชการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                  ไปราชการ 
3.  รองศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                                   ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.  นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      
 

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

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  12/2562 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
12/2562   โดยเสนอให้แก้ไขดังนี้ 

1. หน้าที่  3  วาระท่ี  3.1  ให้ปรับข้อความในมติท่ีประชุมเป็นดังนี้ “...ให้ส่งข้อมูลแผนการ 
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บริหารจัดการภายในหลักสูตร  ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และผู้ขอลา เพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ  ควรขออนุมัติลาให้ตรงกับรอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน” 

2. หน้าที่  6  วาระที่  4.3  ให้ปรับข้อความในมติที่ประชุมเป็นดังนี้  “...ดังนี้  แนบไฟล์
เอกสารหลักฐาน หากไม่สามารถแนบไฟล์ในระบบประเมินออนไลน์ได้  เช่น ต ารา หนังสือ งานวิจัย ให้แนบหลักฐาน
เป็นเอกสารฉบับจริงหรือส าเนาได้  ภายในวันที่หลักสูตรประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หากไม่มีหลักฐานยืนยัน
จะไม่สามารถน ามาคิดคะแนนได้ ส่วนหลักฐานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากประชุมหลักสูตร วันที่ 25 มีนาคม  2563  ให้
น ามาประกอบการพิจารณาในรอบการประเมินต่อไป”  

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์    ครั้งที่  
12/2562  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  
          

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายหลักสูตร 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร      แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2562  เห็นชอบให้งานบุคคลแจ้งหลักสูตรให้ทราบว่า
อาจารย์ที่จะลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในปีงบประมาณ 2563  ให้ส่งข้อมูลแผนการบริหารจัดการภายใน
หลักสูตร  ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และผู้ขอลา เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  
ควรขออนุมัติลาให้ตรงกับรอบการประเมินเลื่อนเงินเดือน นั้น  ได้แจ้งให้แต่ละหลักสูตรส่งข้อมูลภายในวันที่ 7  
กุมภาพันธ์  2563   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.2  การทบทวนการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้โรงละคร    และห้องประชุมคณะ 
ศิลปศาสตร์   
                              ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้โรงละคร 
และห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  12/2562   เมื่อ 
วันที่  20  ธันวาคม  2562   เห็นชอบ ดังนี้ 
       1. ยืนยันอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการโรงละครและห้องประชุมตามที่คณะศิลปศาสตร์
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   โดยไม่แยกประเภทหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก   
       2.  ในระหว่างที่จัดท าประกาศใหม่     ให้คณะศิลปศาสตร์เก็บอัตราค่าเช่าโรงละครและห้อง 
ประชุมตามประกาศฉบับเดิม  เรื่อง อัตราการเก็บค่าบ ารุงโรงละครและห้องประชุม คณะศิลปะศาสตร์  ลงวันที่ 5 
สิงหาคม  2551  จนกว่าประกาศฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ  โดยใช้อัตราเดิมไปก่อน   และเสนอให้ก าหนดอัตราการเช่า
ห้องอ่ืน ๆ ดังนี้   
   2.1 ห้องเรียน  ไม่เกิน 30 ที่นั่ง  คิดอัตรา  2,000 บาท /วัน  
   2.2 ห้องเรียน  มากกว่า 30  ที่นั่ง   คิดอัตรา  2,500 บาท /วัน 
        ต่อมาได้พิจารณาการปรับอัตราค่าธรรมเนียมโรงละครส าหรับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก   จึงเห็นควรให้มีการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการคณะเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง   โดยให้เก็บค่าเช่าโรงละคร
และห้องประชุมแยกส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอกตามอัตราที่คณะก าหนด   ส่วนค่าไฟฟ้าโรงละครให้เก็บ
ตามท่ีผู้ขอใช้บริการใช้จริง    และค่าไฟฟ้าห้องประชุมให้ใช้ข้อมูลที่กองกายภาพส ารวจการให้บริการจ านวนอุปกรณ์
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ไฟฟ้าในห้องสนับสนุนการเรียนการสอน  ปีงบประมาณ  2562  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 
14/2562  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 มาประกอบการพิจารณาการทบทวนการปรับอัตราการใช้ห้องประชุม  
แยกประเภทส าหรับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ในการนี้ 
จึงขอเสนอการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้โรงละครและห้องประชุม รายละเอียดดังนี้ 
 

ห้องประชุม หน่วยงานภายใน  
(ต่อวัน) 

รวม หน่วยงานภายนอก 
(ต่อวัน) 

รวม 

ค่าบ ารุง ค่าไฟ ค่าบ ารุง ค่าไฟ 
โรงละคร 9,000 จ่ายตามจริง - 12,000 จ่ายตามจริง - 
ห้องประชุมดอกจาน 3  2,200 รวมในค่าเช่า 2,200 2,500 รวมในค่าเช่า 2,500 
ห้องประชุมดอกจาน 4  2,200 รวมในค่าเช่า 2,200 2,500 รวมในค่าเช่า 2,500 
ห้องประชุมดอกจาน 5  1,000 รวมในค่าเช่า 1,000 1,200 รวมในค่าเช่า 1,200 
ห้องประชุมดอกจาน 6  1,000 รวมในค่าเช่า 1,000 1,200 รวมในค่าเช่า 1,200 
ห้องประชุมดอกจาน 7  1,800 รวมในค่าเช่า 1,800 2,000 รวมในค่าเช่า 2,000 

  
มติที่ประชุม    เป็นดังนี้ 
1. เห็นชอบให้เก็บค่าเช่าโรงละครและห้องประชุมแยกส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอกตาม 

อัตราที่คณะก าหนด   หากหน่วยงานภายในขอความอนุเคราะห์ใช้โรงละคร  คณะจะขอเก็บค่าไฟฟ้า โดยจะติดตั้ง
มิเตอร์ที่โรงละคร 

2. เสนอให้ก าหนดอัตราการเช่าห้องเรียน ดังนี้ 
2.1  ห้องเรียน  ไม่เกิน 30 ที่นั่ง   

- หน่วยงานภายใน คิดอัตรา  1,800 บาท / วัน 
- หน่วยงานภายนอก คิดอัตรา   2,000 บาท / วัน  

2.2  ห้องเรียน  มากกว่า 30  ที่นั่ง    
- หน่วยงานภายใน คิดอัตรา  2,200 บาท / วัน 
- หน่วยงานภายนอก คิดอัตรา   2,500 บาท / วัน  

 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน รายนางสาวสุธิดา  ตันเลิศ 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมการพิจารณาการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ราย 
นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์  ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีก าหนด 3 ปี  
ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยทุนส่วนตัว และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา
ต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ด้วยทุนส่วนตัว นั้น  และตามบันทึกข้อความที่ อว 
0604.2.3/2717  ลงวันที่ 2 กันยายน  2562  อธิการบดีได้มีความเห็นว่า “หากผลการศึกษาไม่มีความก้าวหน้าและ
แผนที่เสนอไว้ ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานทันที  และให้รายงานความก้าวหน้าการศึกษาทุกเดือน” ในการนี้  
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บุคคลดังกล่าว  ได้ขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  2563  และรายงาน
ความก้าวหน้าการศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 

 

กิจกรรม แผนเดิมท่ีเคยเสนอ ผลการด าเนินงาน การปรับแผน 
1. การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ ์

ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 ไม่สามารถสอบป้องกันได้และ
ขยายเวลาการศึกษาถึง 1 พ.ค. 63 

ก าหนดสอบวันท่ี 
27 มี.ค. 63 

2. ขอจริยธรรมการวิจัย พ.ค. 62 ด าเนินการ และได้รับอนมุัติ      
10 พ.ค .62 

- 

3. การตีพิมพ์บทความ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ หลังสิ้นสุดอายุนักศึกษา 

ไม่ได้แจ้งข้อมูลผลการด าเนินงาน ภายใน ม.ค. 64 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ    รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
 

4.2  การขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ จ านวน 3 ราย   
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมการพิจารณาการขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณี 

ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ จ านวน 3 ราย  ดังนี้ 
1. นายเวทางค์ มาสงค์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ต าแหน่ง 

อาจารย์  ไดร้ับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)  
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   มีก าหนด  3  ปี  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  11 มกราคม 2559  ถึงวันที่ 10 มกราคม  
2562  และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ  ตั้งแต่วันที่  11  มกราคม  2562  ถึงวันที่  10  มกราคม  2563 ด้วย 
ทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  นั้น  บัดนี้ บุคคลดังกล่าว 
ได้ผ่านการศึกษารายวิชาบังคับ    จ านวน  15  หน่วยกิต   รายวิชาเลือก  จ านวน  16  หน่วยกิต     ผ่านการสอบ 
ประมวลความรู้ (Qualifying Examination) และผ่านการสอบเค้าโครงวิจัยเรื่อง “Culture-bound Elements in  
Thai Literary Translation : A Case Study of Marcel Barang’s Novel Translations from Thai to English”  
จึงมีความประสงค์ขออนุมัตขิยายเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่ 3 มีก าหนด 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึง 
วันที่  10 กรกฎาคม 2563  ด้วยทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ.  
2555  และขอรับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายระยะเวลาศึกษา   ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลา 
ศึกษาต่อ เป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  11  มกราคม  2563  ถึงวันที่  10  กรกฎาคม  2563   

2. นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลป 
ศาสตร์ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ 
และนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีก าหนด 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่  
7 สิงหาคม 2561 ด้วยทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  
และทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2556 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา 
ศึกษาต่อ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561  ถึงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น  บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้ผ่านการเรียน 
ทุกวิชาที่หลักสูตรก าหนด  ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ   และผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  เรื่อง  “การประกอบ 
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สร้างพ้ืนที่และภาพตัวแทนผู้หญิงในคริสต์ศตวรรษท่ี   21   กับการถอดรหัสความหมายของสตรีไทยผ่านภาพยนตร์  
ฮอลลีวูด”   และอยู่ในขั้นตอนเก็บข้อมูลท าดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าว   เพ่ือน าผลการ Focus Group  มาวิเคราะห์เพ่ือหา 
ค าตอบวัตถุประสงค์ข้อที ่ 3  ว่าผู้ชมสตรีไทยมีการอ่านความหมายเก่ียวกับความเป็นหญิงในคริสต์ศตวรรษที่   21  
อย่างไร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับภาพตัวแทนที่วิเคราะห์ได้ก่อนหน้า    ในการนี้ จึงมีความประสงค์ขออนุมัต ิ
ขยายเวลาศึกษามีก าหนด 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  8  กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ด้วยทุน 
ส่วนตัว  และขอรับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายระยะเวลาศึกษา ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลา 
ศึกษาต่อ เป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563  

3. นายเสนาะ  เจริญพร    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน   ต าแหน่ง  
อาจารย์   ไดร้ับอนุมัติให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์ หาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ มีก าหนด 3 ปี 6 เดือน  ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  ด้วย 

ทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มีก าหนด 4 เดือน 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31  
ธันวาคม 2558 และด้วยทุนกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก าหนด  3 ปี 1 เดือน 9 วัน ตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562  นั้น บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้ผ่าน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ผ่านการ 
เรียนทุกรายวิชาที่ก าหนด  2) ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ และ 3) ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความรัก 
กับความสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้หญิงช่วงทศวรรษ 2490” ในการนี้ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษา 
ต่อ มีก าหนด 6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ด้วยทุนส่วนตัว  และขอรับ 
การประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายระยะเวลาศึกษา ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ เป็นเวลา 6  
เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2563    

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นายเวทางค์ มาสงค์   นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์   และนาย 
เสนาะ  เจริญพร    ขยายเวลาศึกษาตอ่และรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง 

4.3  การขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ รายนายจักรพันธ์  แสงทอง                          

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 
รายนายจักรพันธ์  แสงทอง   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์  ได้รับ
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก 
แบบ 2.1 แบบท าวิทยานิพนธ์ โครงการพิเศษ ณ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
ก าหนด 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ด้วยทุนส่วนตัว และได้รับอนุมัติให้
ขยายเวลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  นั้น  บัดนี้ บุคคลดังกล่าว
ได้ผ่านการน าเสนอการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่  2  งานดุษฎีนิพนธ์เรื่อง  “วาทกรรมพุทธศาสนาในสังคมไทย
ตามทัศนะของท่าน ป.อ.ปยุตโต” และอยู่ระหว่างขั้นตอนส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์บทความลงในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม  1  จ านวน 1 เรื่อง  โดยในระยะเวลาอีก 6 เดือนที่จะขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อครั้งที่ 2  
จะตีพิมพ์บทความลงในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม  1  อีก จ านวน  1  เรื่อง และการท าประชาพิจารณ์
ดุษฎีนิพนธ์ และสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ตามล าดับ เพ่ือให้ครบตามข้อก าหนดของหลักสูตร   จึงขออนุมัติขยาย
เวลาศึกษาต่อ  6 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ด้วยทุนส่วนตัว 

 มติที่ประชุม    อนุมัต ิ 
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4.4  การขออนุมัติลงทะเบียนเรียนโดยยกเว้นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนโดยยกเว้น

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 1447303-55 ฝึกงานนิเทศศาสตร์ โดยยกเว้นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือวิชา 1447304-55 การผลิตข่าว
และสารคดี  ในภาคการศึกษาที่ 1/2563  ให้กับนักศึกษา  1 ราย คือ นายเจษฎากร  นะที  รหัส 59144740387  
(เกรดเฉลี่ยสะสม 2.91)  ทั้งนี้  เนื่องจากนายเจษฎากร  นะที  เป็นนักศึกษาที่โอนย้ายเข้ามาศึกษาในหลักสูตรใน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์นักศึกษาและไม่ให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด 
หลักสูตร จึงขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  1447303-55  ฝึกงานนิเทศศาสตร์   โดยยกเว้นวิชาที่
ต้องเรียนมาก่อน  ทั้งนี้  การลงทะเบียนเรียนโดยยกเว้นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนนี้  ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการประจ าคณะ  ครั้งที ่ 1/2563  เมื่อวันที่  17  มกราคม  2563  เรียบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบ   

 

4.5  การรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่ 1/2562   
                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1/2562   ซ่ึงงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
จ านวน 2 คน โดยวันส าเร็จการศึกษาคือวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว คือ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 
ในเบื้องต้น งานวิชาการได้ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามแนบ) ดังนี้ 

 
หลักสูตร จ านวนนักศึกษา(คน) 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562  
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2  

  มติที่ประชุม    รับรอง   
 

4.6  การติดตามผลการด าเนินโครงการวิจัยท่ีได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน และเงิน 
รายได้ ปีงบประมาณ 2538-2561        

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   เสนอที่ประชุมพิจารณาการติดตามผลการด าเนินโครงการ 
วิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  และเงินรายได้  ปีงบประมาณ  2538-2561   ซ่ึงค้างส่งรายงานการ 
วิจัย จ านวนทั้งสิ้น 17  โครงการ  โดยมีแนวทางส าหรับหัวหน้าโครงการวิจัยในการด าเนินการ ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 ให้ส่งรายงานการวิจัย จ านวน 3 ฉบับ เพ่ือปิดโครงการ  
แนวทางท่ี 2  โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ยุติการท างาน และให้ส่งรายงานในส่วนที่

ด าเนินการไปแล้ว ส่งใช้ใบส าคัญรับเงินพร้อมคืนเงินในส่วนที่เหลือ 
แนวทางท่ี 3 โครงการที่ไม่สามารถส่งรายงานได้  ให้ส่งคืนเงินทั้งหมด  ภายในวันที่  31  

มกราคม  2563  
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้งานวิจัยคณะศิลปศาสตร์  ก ากับติดตามโครงการที่ค้างส่งรายงานการ 

วิจัย 
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                                          4.7  แผนบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
           รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง คณะศิลป

ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ใน 2 ประเด็น  ได้แก่   การจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน  และการหารายได้จากการจัดโครงการบริการวิชาการ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 มติที่ประชุม    อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และขอให้เพ่ิมการควบคุมภายใน เรื่อง การจัดสรร
เงินรายวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งไม่เป็นไปตามค่าใช้จ่ายจริง  และเสนอให้มีคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์เรื่องการเงิน โดย
ด าเนินการภายใน 1 เดือน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  

 

4.8  แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-  
2564)   

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา        เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  การรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก รายนายจักรพันธ์  แสงทอง                
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบผลการศึกษาระดับปริญญาเอก รายนายจักรพันธ์   

แสงทอง   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลา
ราชการบางส่วน ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก แบบ 2.1 แบบบท าวิทยานิพนธ์ 
โครงการพิเศษ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2559 ถึง
วันที่ 12 สิงหาคม 2563  ด้วยทุนส่วนตัว  ได้รายงานความก้าวหน้าดุษฏีนิพนธ์ จนถึงบทที่ 5 เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้
อยู่ระหว่างการท าประชาพิจารณ์ดุษฎีนิพนธ์  และตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย จ านวน 2 ชิ้น  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

5.2  การรายงานจ านวนแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต   
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร       แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานจ านวนแบบสอบถามความคิดเห็น 

ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา  2561  ข้อมูล ณ วันที่   16  ธันวาคม  2562  ซึ่งงานกิจการ
นักศึกษาคณะ ได้รายงานข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสตูร จ านวนบัณฑติที่
ส าเรจ็การศึกษา 

จ านวนแบบ 
สอบถามที่ส่งกลับ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สรุป 

1.การท่องเที่ยว 53 20 37.73 ผ่านเกณฑ ์
2.การพัฒนาสังคม 50 13 26.00 ผ่านเกณฑ ์
3.นิเทศศาสตร์ 33 6 18.18 ไม่ผา่นเกณฑ ์
4.ประวัติศาสตร์ 14 8 57.14 ผ่านเกณฑ ์
5.ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 49 10 20.40 ผ่านเกณฑ ์
6.ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 23 1 4.34 ไม่ผา่นเกณฑ ์
7.ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 14 3 21.42 ผ่านเกณฑ ์
8.ภาษาไทยและการสื่อสาร 38 14 36.84 ผ่านเกณฑ ์
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หลักสตูร จ านวนบัณฑติที่
ส าเรจ็การศึกษา 

จ านวนแบบ 
สอบถามที่ส่งกลับ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สรุป 

9.ภาษาจีนและการสื่อสาร 59 8 13.55 ไม่ผา่นเกณฑ ์
10.ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 36 18 50 ผ่านเกณฑ ์

รวม 369 101 27.37 ผ่านเกณฑ ์
 

มติที่ประชุม    รับทราบ และให้ผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
5.3  จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2563   
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร แผนรับ 
เสนอ
สภา 

โควตาค่าย
เตรยีมความ

พร้อมฯ 
(1) 

โควตา
นักเรียน

เรียนดี ครั้ง
ท่ี 1 
(2) 

โควตาขยาย
โอกาสฯ ครั้ง

ท่ี 1 
(3) 

โควตา
นักเรียนเรยีน

ดี  
ครั้งท่ี 2 

(4) 

โควตาขยาย
โอกาสฯ  
ครั้งท่ี 2 

(5) 

รวมแตล่ะ
หลักสูตร 
(2)+(3)+ 
(4)+(5) 

รวมแตล่ะ
หลักสูตร 
(1)+(2)+ 
(3)+(4)+ 

(5) 

ประมาณ
การยืนยัน

สิทธ์ิ      
รวมกับ 
โครงการ
ค่ายฯ  

ยืนยนัสิทธ์ิ
แล้ว  

ผ่านการ
คัดเลือกยัง
ไม่ยืนยัน

สิทธ์ิ 

ผ่านการ
คัดเลือก ยัง
ไม่ยืนยันสิทธ์ิ 

ผ่านการ
คัดเลือก  ยัง
ไม่ยืนยันสิทธ์ิ 

ผ่านการ
คัดเลือกยังไม่
ยืนยนัสิทธ์ิ 

ผ่านการ
คัดเลือก 

ยังไม่ยืนยัน
สิทธ์ิ 

ยืนยนัสิทธิ 
โครงการ
ค่ายฯ 

TCAS 1  
60% 

1. ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร) 

90 ไม่รับ 99 ไม่รับ ไม่รับ ไม่รับ 99 0 59 

2. ศศ.บ.  
(การท่องเที่ยว) 

100 19 22 19 4 9 54 73 44 

3. ศศ.บ  
(การพัฒนา
สังคม) 

80 1 1 7 4 2 14 15 9 

4. ศศ.บ 
(ภาษาไทยและ
การสื่อสาร) 

60 3 7 5 2 0 14 17 10 

5. ศศ.บ 
(ภาษาจีนและ
การสื่อสาร) 

60 22 22 17 19 ไม่รับ 58 80 48 

6. ศศ.บ 
(ภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร) 

70 11 26 14 8 17 65 76 46 

7. นศ.บ.  
(นิเทศศาสตร์)  

60 1 20 20 1 15 56 57 34 
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หลักสูตร แผนรับ 
เสนอ
สภา 

โควตาค่าย
เตรยีมความ

พร้อมฯ 
(1) 

โควตา
นักเรียน

เรียนดี ครั้ง
ท่ี 1 
(2) 

โควตาขยาย
โอกาสฯ ครั้ง

ท่ี 1 
(3) 

โควตา
นักเรียนเรยีน

ดี  
ครั้งท่ี 2 

(4) 

โควตาขยาย
โอกาสฯ  
ครั้งท่ี 2 

(5) 

รวมแตล่ะ
หลักสูตร 
(2)+(3)+ 
(4)+(5) 

รวมแตล่ะ
หลักสูตร 
(1)+(2)+ 
(3)+(4)+ 

(5) 

ประมาณ
การยืนยัน

สิทธ์ิ      
รวมกับ 
โครงการ
ค่ายฯ 

 
ยืนยนัสิทธ์ิ

แล้ว  
ผ่านการ

คัดเลือกยัง
ไม่ยืนยัน

สิทธ์ิ 

ผ่านการ
คัดเลือก ยัง
ไม่ยืนยันสิทธ์ิ 

ผ่านการ
คัดเลือก  ยัง
ไม่ยืนยันสิทธ์ิ 

ผ่านการ
คัดเลือกยังไม่
ยืนยนัสิทธ์ิ 

ผ่านการ
คัดเลือก 

ยังไม่ยืนยัน
สิทธ์ิ 

ยืนยนัสิทธิ 
โครงการ
ค่ายฯ 

TCAS 1  
60% 

8. ศศ.บ.  
(ภาษาและ
วัฒนธรรม
อาเซียน) 

60 0 5 2 0 2 9 9 5 

รวม 580 57 202 84 38 45 369 426 256 
 

มติที่ประชุม      รบัทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ประสานหลักสูตรเพื่อหาแนวทางให้ 
จ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนต่อไป 
 

5.4  ผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในระบบการ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา (CHECO)   จ านวน  1  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560   โดยรับทราบการให้ความเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร   เมื่อวันที่  8 มกราคม  2563 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

 5.5  ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563- 
2567 

      นางสาวกชพรรณ   บุญฉลวย    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ผู้รับผิดชอบงาน 
วารสารศิลปศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 
พ.ศ. 2563-2567  ว่าวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ถูกจัดให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ 3” ซึ่งหาก
ต้องการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเพ่ือเลื่อนกลุ่ม สามารถส่งข้อมูลเพ่ือเข้ารับการประเมินอีกครั้ง ไม่ก่อน
วันที่  1  มกราคม  2565   
        ทั้งนี้  ได้รายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาว่า คณะศิลปศาสตร์ด าเนินงานวารสารมาแล้ว 15 
ปี  จัดท าปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)  ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท ารูปเล่มวารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 15  เล่มที่ 2  และจากการถูกเลื่อนกลุ่ม จากวารสารกลุ่มที่ 2 เป็น
วารสารกลุ่มที่ 3  บรรณาธิการขอแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากการเป็นบรรณาธิการ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  และเห็นควรให้บรรณาธิการชุดเดิมส่งมอบงาน  ให้รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
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และพัฒนา  เพ่ือแต่งตั้งกองบรรณาธิการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2560     โดยมี 
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2558   ทั้งนี ้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ  วาระแจ้งเวียน/2562  ลงวันที่  23  มกราคม  2563  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) หมายเหต ุ
1. ผศ.สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล 1. ผศ.สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล คงเดิม 
2. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล 2. นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล คงเดิม 
3. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ ์ 3. นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์ คงเดิม 
4. ผศ.อรนุช  ปวงสุข 4. ผศ.อรนุช  ปวงสุข คงเดิม 
5. ผศ.เฉลมิชัย วงศ์รักษ์ 5. ผศ.เฉลมิชัย วงศ์รักษ์ คงเดิม 
6. ผศ.สุรศักดิ์ ค าคง 6. ผศ.สุรศักดิ์ ค าคง คงเดิม 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสตูร (เดิม) หมายเหต ุ
7. ผศ.เสาวนยี์ ตรรีัตน์ อเลกซานเดอร์ 7. ผศ.เสาวนยี์ ตรรีัตน์ อเลกซานเดอร์ คงเดิม 
 8. นางสายสุนี ชัยมงคล ปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อใหส้ามารถเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

6.2  การทดลองใช้ค าร้องผ่านระบบออนไลน์ 
      นางสาวณัฐพัชร์    เตชะรุ่งไพศาล     ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    หารือทีป่ระชุมเกี่ยวกับกรณี 

งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ได้ทดลองใช้ค าร้องผ่านระบบออนไลน์  โดยจะเริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 2/2562  
เป็นต้นไป  นั้น   อาจารย์ในคณะส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว    ว่าจะต้องพิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติแบบค าร้อง 
ออนไลน์ให้กับนักศึกษาในรายวิชา / ที่ปรึกษา  จึงเสนอว่าคณะควรมีการสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้อาจารย์ทราบโดย 
ทั่วกัน 

ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา     แจ้งว่าทราบเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมแต่มหาวิทยาลัย 
ได้มีการด าเนินการไปก่อน   โดยที่ไม่ได้แจ้งเรื่องมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะรับทราบและด าเนินการ  ทั้งนี้  งาน 
วิชาการจะด าเนินการแจ้งเวียนให้อาจารย์ภายในคณะทราบต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ   และหากมีเรื่องเร่งด่วนหรือมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินการ 
ในเรื่องต่าง ๆ  คณะจะสื่อสารให้รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น      
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เลิกประชุมเวลา    12.00  น. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 2/2563   เมื่อวันศุกร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2563 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


