
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที ่ 2/2563 

เมื่อวันศุกร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2563 
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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
6.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
7.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
8.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
3.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ ์   นักวิชาการเงินและบัญชีช 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  1/2563 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
1/2563   โดยเสนอให้แก้ไขดังนี้ 

1. หน้าที่  8   วาระท่ี  5.2    เพ่ิมเติมข้อความในมติท่ีประชุมเป็นดังนี้   “...รับทราบ    และ 
ให้ผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด” 
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      2.  หน้าที่  8  วาระที่  5.3  เพ่ิมเติมข้อความในมติที่ประชุมเป็นดังนี้ “รับทราบ และมอบรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ    ประสานหลักสูตรเพื่อหาแนวทางให้จ านวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนต่อไป”   

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์    ครั้งที่  
1/2563   ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  
          

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
 3.1  แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระยะ  5  ปี  (พ.ศ.2560-  

2564)   
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา       เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 
1/2563  ได้มีมติเห็นชอบแล้วนั้น   เพ่ือให้ข้อมูลในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงเสนอขอเพ่ิมเติม
ข้อมูลแผนปฏิบัติการโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 มติทีป่ระชุม    เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ     รายรองศาสตราจารย์ 
เมชฌ  สอดส่องกฤษ   

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมการพิจารณาการขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไป
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ รายรองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
เรียบเรียงหนังสือ เรื่อง “นานาภาษาในประเทศจีนตอนใต้ ภาคที่ 3 : ภาษาแขนงเหมียวเหยา ซึ่งเป็นหนังสือในชุด
โครงการฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน”  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน มีก าหนด 1 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2563  ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2564  ทั้งนี้  หลักสูตรภาษาจีนและ
การสื่อสารได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการได้โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร  ทั้งนี้ การขอลาหยุดไปราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของ
บุคคลดังกล่าว อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสารทั้ง 5 ราย จะปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา โดยไม่
มีการตั้งอัตราก าลังเพ่ิมหรือการจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยนางสาวสุวภัทร จันทร์พวง จะเป็น
ผู้รับผิดชอบสอนแทนในรายวิชาที่รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  เป็นผู้สอน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้รองศาสตราจารย์เมชฌ   สอดส่องกฤษ   ลาหยุดราชการเพ่ือไป
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2563  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2564  และขอให้รองคณบดีฝ่าย
บริหารท าเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนผู้ขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเสนอท่ีประชุมต่อไป 

 

4.2  การขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ   รายนายพลวิเชียร  
ภูกองไชย   

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจาณาการขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยาย 
ระยะเวลาศึกษาต่อ รายนายพลวิเชียร  ภูกองไชย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ ซ่ึงได้รับ 
อนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสังคมวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  มีก าหนด 3 ปี  ด้วยทุนส่วนตัว  ตั้งแต่วันที่  8  สิงหาคม  2559  ถึงวันที่  7  สิงหาคม 2560 และด้วยทุน
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และได้รับ
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การขยายเวลาศึกษาต่อ  ตั้งแต่วันที่  8  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563  นั้น  บัดนี้  บุคคลดังกล่าว
ได้ผ่านกระบวนการตามข้อก าหนดของหลักสูตร  ดังนี้  คือ (1)  ผ่านการเรียนทุกรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด (2) ผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ  (3)  ผ่านการวัดความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  (4)  ผ่านการอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
และ (5) ผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (6) ผ่านการน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ครอบครัวข้ามแดนและการประกอบสร้างความเป็นพลเมืองเชิงซ้อนจากข้างล่างในชุมชนชายแดน
ไทย-ลาว”  ซึ่งมีอาจารย์ ดร.พัชรินทร์  ลาภานันท์    เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา    ขณะนี้ก าลังอยู่ในข้ันตอนการลงพ้ืนที่
วิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงเขียนดุษฎีนิพนธ์ไปพร้อมกัน ท าให้ยังไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาต่อ  เป็นระยะเวลา  6  เดือน  ตั้งแต่วันที่  8  กุมภาพันธ์ 
2563  ถึงวันที่  7  สิงหาคม  2563  ด้วยทุนส่วนตัว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้นายนายพลวิเชียร ภูกองไชย ขยายเวลาศึกษาต่อและรับการประเมิน 
ต่อสัญญาจ้าง 

4.3  การพิจารณาสวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์                               

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาสวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เพ่ือการ
บริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 ระบุว่า ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหารและสวัสดิการดังต่อไปนี้ ให้เบิกจ่าย
จากเงินรายได้ (5) ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดสวัสดิการทั่วไป ได้แก่... (5.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ การจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี การประกันอุบัติเหตุหมู่ การ
ช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบ
ภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยต่าง ๆ นั้น 
  เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดหาสวัสดิการส าหรับบุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรในคณะมีขวัญและก าลังใจในการท างาน คุ้มครองความเสี่ยงและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของบุคลากร  จึงขอเสนอให้มีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ส าหรับ
ข้าราชการและพนักงาน คณะศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังนี้ 
  1. ข้อมูลบุคลากร 
   1.1 ข้าราชการ    จ านวน    29 ราย 
   1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน  112 ราย  
  2. ข้ันตอนการด าเนินการ 
   2.1 เสนอโครงการ 
   2.2 เสนอไว้ในแผนประจ าปีงบประมาณ 2564    
   2.3 เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   2.4 หากยอดเงินเกิน 500,000 บาท อธิการบดเีป็นผู้อนุมัติ 
   2.5 ขอให้บริษัทเสนอราคาเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล 
   2.6 ด าเนินการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้บุคลากร 

 มติที่ประชุม    เป็นดังนี้ 
1. เห็นควรให้สอบถามเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด  เพ่ือไม่ให ้

เป็นการซ้ าซ้อน 



 
 

4 

2. ให้พิจารณาวงเงินงบประมาณว่าเพียงพอหรือไม่  โดยให้งานบุคคลหารายละเอียดเพิ่มเติมเพ่ือ 
น ามาพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 

 

4.4  การรายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ไตรมาส 4  
               รองคณบดีฝ่ายบริหาร      เสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไตรมาส 4  ณ 30  กันยายน  2562  โดยงานการเงินได้น าเสนอข้อมูล  ดังนี้ 
         1. เงินสะสมคงเหลือคณะศิลปศาสตร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

      2. งบแสดงฐานะทางการเงิน  
      3. งบแสดงผลการด าเนินงาน 
      4. รายงานรายรับ-รายจ่าย 
      5. รายงานการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
      6. อ่ืน ๆ (รายงานสถานะลูกหนี้เงินทดรองราชการ คณะศิลปศาสตร์ ณ 31 มกราคม 2563) 
       รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการติดตามลูกหนี้คงค้าง  ดังนี้ 

1.1 หากทวงครบ 2 ครั้ง แล้วให้แจ้งหัวหน้าที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ช่วย 
ก ากับติดตาม 

1.2 หากทวงครั้งที่ 3  ให้ลูกหนี้ท าหนังสือชี้แจง 
1.3 หากทวงครั้งที่ 4   ให้คณะแจ้งหักเงินเดือน        โดยให้เปน็ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเงินรายได้ พ.ศ. 2562  ข้อ 40  และ ข้อ 41  อย่างเคร่งครัด 
2. การเงินมีข้อเสนอว่าการตั้งแผนงบประมาณ      ควรตั้งให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด  

และใช้จ่ายเงินควรใช้ตามแผนที่ก าหนดไว้  
3. ขอให้น าข้อมูลรายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ  2562  ไปประกอบการตั้งงบประมาณ  

ปี 2564 ต่อไป   
 

4.5  การพิจารณาปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  เป็นกรณีพิเศษ   กรณี นายโรจน์ทรัพย์ฤทธิ์   
แสงทอง   

                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง   เป็น
กรณีพิเศษ กรณี นายโรจน์ทรัพย์ฤทธิ์  แสงทอง   ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.76 โดยนักศึกษา
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ลาพักการศึกษา  1  ภาคการศึกษา  (ภาคการศึกษาที่  1/2561)  
เพ่ือรับทุน Global Undergraduate Exchange Program ปีการศึกษา 2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ใน
เบื้องต้น  งานวิชาการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาข้างต้นแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561  ข้อ  55  การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม (6) และ 
(7) (ข)    

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
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4.6  การพิจารณาปฏิทินการส่งเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2562        
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาปฏิทินการส่งเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ก าหนดให้คณะ/หลักสูตร  ส่งเกรด   ประจ าภาคการศึกษาที่  2/2562   ภายในวันที่  
23  มีนาคม  2563   และจะประกาศให้นักศึกษาทราบในวันที่  24  มีนาคม  2563  นั้น  ดังนั้น  งานวิชาการจึงขอ 
หารือก าหนดการส่งเกรดภาคการศึกษาที่  2/2562  ดังนี้  

- ภายในวันที่  19  มีนาคม  2563  ที่ประชุมหลักสูตร  ประชุมรับรองเกรด 
- วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ประชุมวิชาการประชุมรับรองเกรด 
- วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ประชุม

รับรองเกรด 
- วันที่ 23 มีนาคม 2563  คณะส่งเกรดไปกองบริการการศึกษา 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

                                          4.7  การพิจารณาการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน/2562 
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน/2562  ตามท่ี 

งานวิชาการได้ขออนุเคราะห์ข้อมูลรายวิชาที่หลักสูตรจะเปิดท าการสอน  ในภาคฤดูร้อน/2562 นั้น บัดนี ้ หลักสูตร 
ได้แจ้งรายวิชาที่ประสงค์จะเปิดท าการสอนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
 

รหัส วิชา หลักสูตร จ านวน วัน เวลา ผู้สอน 

1413201 ภาษาเวียดนาม 3 55,59 30   อ.สร้อยสุดา  สุวรรณะ 

1413493 ฝึกงาน 56 14   ผศ.ดร.รุจิวรรณ  เหลา่ไพโรจน ์

1421230 ภาษาเบื้องต้น  60 35   ผศ.ดร.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์

1421242 กวีนิพนธ์คัดสรร 55 10   ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  เจริญบุตร 

          /ผศ.สุรศักดิ์  ค าคง 

1435115 ศิลปะการแสดงอีสาน 59 50 จ/พ/ศ 13-16 น. อ.ดร.ค าล่า  มุสิกา 

1449335 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอยา่ง
สร้างสรรค ์ 59 1   ผศ.ดร.ปริวรรต  สมนึก 

1451306 การพัฒนาชุมชน 55 1   อ.ดร.สรุสม  กฤษณะจูฑะ 

ส าหรับรายวิชา  (เอก)    ที่จะเปิดท าการสอนในภาคฤดูร้อน/2562      ได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ  ครั้งที ่ 2/2563  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  เรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ ทั้งนี้  คณะควรพิจารณาว่ารายวิชา (เอก) ที่เปิดสอนคุ้มทุนหรือไม่  
เนื่องจากคณะต้องรับภาระค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น 

 
ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  ผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากส านักงาน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งคณะ
ศิลปศาสตร์  ได้รับความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2560  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2562 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
5.2  การรายงานการบันทึกข้อมูลภาระงานสอน ภาคการศึกษาที่  2/2562   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ          แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานการบันทึกข้อมูลภาระงานสอน  

ภาคการศึกษาท่ี  2/2562  ตามหนังสือที่ อว 0604.9/ว 12133 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขออนุเคราะห์อาจารย์ 
ทุกท่านกรอกข้อมูลภาระงานสอน ประจ าภาคการศึกษาที่  2/2562  โดยก าหนดให้กรอกข้อมูลภาระงานสอนใน
ระหว่างวันที่  9-15  ธันวาคม  2562  และได้ติดตามการกรอกข้อมูลส าหรับอาจารย์ที่ยังไม่ด าเนินการโดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น 

บัดนี้      งานวิชาการ    ขอรายงานผลการบันทึกข้อมูลภาระงานสอน   ภาคการศึกษาที่   2/2562    
รายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวนบุคลากร (คน) บันทึกข้อมูล (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 9 9 100 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 39 33 84.62 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 9 9 100 
ประวัติศาสตร์ 9 9 100 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 9 9 100 
นิเทศศาสตร์ 5 5 100 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 2 2 100 
การพัฒนาสังคม 13 11 84.62 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 14 14 100 
การท่องเที่ยว 9 9 100 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 3 3 100 

รวมระดับคณะ 121 113 93.39 
มติที่ประชุม    รับทราบ  ทั้งนี้ มอบงานวิชาการติดตามให้ผู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลให้ด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.2  การรายงานสถานภาพการศึกษาระดับปริญญาเอก 
      ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่านายสุนทร    เจริญทัศน์     นักเรียนทุนโครงการพัฒนาก าลัง 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)   ศึกษาในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  (สหสาขา/นานาชาติ)   สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ซึ่งได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์    เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2562   ในหัวข้อ  “การ 
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ถ่ายทอดสีสันท้องถิ่นอีสานในการแปลวรรณกรรมร้องแก้วไทยสมัยใหม่เป็นภาษาอังกฤษ” และมีก าหนดสอบป้องกัน 
วิทยานิพนธ์ในเดือนมิถุนายน  2563    หากผ่านการสอบและได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความการวิจัยในวารสาร 
ระดับนานาชาติ    ตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา    คาดว่าจะสามารถรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์  
ได้ในเดือนกันยายน  2563 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 

6.3  การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
             รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ในปี พ.ศ. 
2562 เพ่ือเขียนหนังสือ เรื่อง “อีสานหลังการพัฒนา” มีก าหนด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2563  จึงขอแจ้งการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
         

เลิกประชุมเวลา    12.40  น. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 3/2563   เมื่อวันศุกร์ที่  20  มีนาคม  2563 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


