
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  2 / 2563 

เมื่อวันศุกร์ที ่ 3  เมษายน  2563 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  
1.  รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  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.  นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากรช านาญการ 

3.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี - 
     

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
  6.1  การปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home)   

               รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันการแพร่
ระบาดและลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามนโยบาย และประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
(ฉบับที่ 7) : ปิดสถานที่ท าการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home)  เพ่ือลดการ
ระบาดและชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ลงวันที่  24  มีนาคม  2563  ดังนั้น คณะฯ จะได้
จัดท าประกาศเพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง  (Work from Home)  ต่อไป 
                        ในการนี้  คณะจะให้เข้า-ออก อาคารเพียงประตูเดียว คือประดูด้านหน้าคณะ เพ่ือเป็นการ
คัดกรองก่อนเข้าอาคาร รวมทั้งจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์   
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

  6.2  การขอลาออกจากต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
               รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่านางฐิตินันท์  ภูนิคม  เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปช านาญการ  ขอลาออกจากต าแหน่งรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ  ตั้งแต่วันที่  1  
พฤษภาคม  2563  เป็นต้นไป   เนื่องจากปัญหาสุขภาพ   ทั้งนี้   คณะ ฯ  จะด าเนินการสรรหารักษาการในต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ต่อไป 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

  6.3  การจัดการประชุมวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  ครั้งที่ 2 
               รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพใน
การจัดการประชุมวิชาการด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  ครั้งที่ 2  หัวข้อ  “คลี่ - คลาย - ญ่าย - เคลื่อน”  ใน
วันที่  20 – 21  พฤศจิกายน  2563  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยจะเปิดรับบทคัดย่อบทความหรือเวที
วิชาการ  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30  มิถุนายน  2563 
   มติที่ประชุม    รับทราบ 
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  6.4  ผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากส านักงาน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ           แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ไดพิ้จารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร    กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  :  การปรับปรุงเงื่อนไข 
การเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการท่องเที่ยว   หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2563 

2. การปรับปรุงวิชาโท ประวัติศาสตร์  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์  
2563 

3. การปรับปรุงหลักสูตรในระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร  (CHECO)  คือ  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  2563 
                            ทั้งนี้  งานวิชาการได้ส าเนาแจ้งประธานหลักสูตรที่เก่ียวข้องแล้ว 

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา    11.15  น. 
 
 

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

 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที่  4/2563   เมื่อวันศุกร์ที่  22  พฤษภาคม  2563 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  
 
 


