
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที ่ 4/2563 

เมื่อวันศุกร์ที่  22  พฤษภาคม  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.  นางนวลละออง  อุทามนตรี  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ            กรรมการ 
9.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร             กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.50  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

 ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563  เป็นการบริหารผลงานสู่ความเป็น
เลิศด้วย OKRs (Driving Performance with OKRs)  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

1. เพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตร (นับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าทุก        
ระดับ) ค่าเป้าหมาย 5 คน 
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2. เพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนของคณะ (ระดับปริญญาตรี) ค่าเป้าหมาย             
774 คน 

3. เ พ่ิมรายได้ จากหลักสู ตร  Non-degree (credit/non-credit) หลักสู ตรระยะสั้ น        
หลักสูตรออนไลน์ หรือหลักสูตรสะสมหน่วยกิต (รวมความถึงการบริการวิชาการที่เก็บค่าลงทะเบียน) ไม่หัก
ค่าใช้จ่าย  ค่าเป้าหมาย  1,000,000 บาท 

4. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่หรือเพ่ิมมูลค่าทาง           
เศรษฐกิจ  ค่าเป้าหมาย  5  ผลงาน 

5. เพ่ิมหน่วยงานที่ผ่าน EdPEx 200  ค่าเป้าหมาย  150 
6. เพ่ิมจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนด้วยระบบ UBU LMS แบบสมบูรณ์  ค่า      

เป้าหมาย ร้อยละ 5  

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2563 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้ง
ที่ 3/2563    

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์    ครั้ง 
ที่  3/2563   โดยไม่มีแก้ไข  
 

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 1/2563 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   
วาระพิเศษ 1/2563    

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     
วาระพิเศษ 1/2563   โดยไม่มีแก้ไข  
 

   2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 2/2563 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   
วาระพิเศษ 2/2563    

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     
วาระพิเศษ 2/2563   โดยไม่มีแก้ไข 
    

   2.4 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 3/2563 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   
วาระพิเศษ 3/2563    

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     
วาระพิเศษ 3/2563   โดยไม่มีแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

4.1  ประกาศคณะศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ของบุคลากรสายวิชาการ  สังกัดคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2563                  

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะ  
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563  เนื่องจากมีการปรับปรุงคู่มือ เป็นฉบับปรับปรุง เมษายน 
2563 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

                  4.3  สวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์   
               รองคณบดีฝ่ายบริหาร       เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน  

บุคคล  ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย  การจ่ายเงินรายได้เพ่ือ 
การบริหารงานและสวัสดิการ  พ.ศ. 2558  ระบุว่า  ข้อ  6  ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและสวัสดิการดังต่อไปนี้  ให้ 
เบิกจ่ายจากเงินรายได้  (5)  ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการทั่วไป  ได้แก่... (5.5)  ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด   ได้แก่   การจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี   การประกันอุบัติเหตุหมู่   
การช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือบุคลากรที่
ประสบภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยต่าง ๆ นั้น 
  เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ได้เห็นความส าคัญของการจัดหาสวัสดิการส าหรับบุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรในคณะมีขวัญและก าลังใจในการท างาน คุ้มครองความเสี่ยงและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของบุคลากร จึงขอเสนอให้มีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ส าหรับ 
ข้าราชการและพนักงาน ในคณะศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังนี้ 
  1. ข้อมูลบุคลากร 
   1.1 ข้าราชการ    จ านวน    29 ราย 
   1.2 ลูกจ้างประจ า  จ านวน     2 ราย 
   1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน  112 ราย  
    รวม     143 ราย 
  2. ข้อมูลการเสนอราคาจากบริษัทประกัน 
2.1 บริษัท Allianz  

ความคุ้มครอง จ านวนเงิน 
1. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท   1,000,000 บาท 
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท  2,000,000 บาท 
3. ค่ารักษาพยาบาลรักษาพยาบาลทั่วไปต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท 100,000 บาท 
4. ค่าปลงศพจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 50,000 บาท 50,000 บาท 
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ความคุ้มครอง จ านวนเงิน 
5. การขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 บาท 500,000 บาท 
6. เงินชดเชยรายได้กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
เนื่องจากอุบัติเหตุ(ไม่เกิน 180 วัน)  

2,000 บาท/วัน 2,000 บาท/วัน 

เบี้ยประกันภัยรวมต่อคน 2,295 บาท 3,500 บาท 
 

2.2 บริษัท AIA 
ความคุ้มครอง จ านวนเงิน 

1. ประกันชีวิต 300,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท 
2. ประกันอุบัติเหตุ (แบบคอนติเนนตัล+อุบัติเหตุ
สาธารณะภัย) 

300,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท 

3. ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 300,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท 
เบี้ยประกันภัยรวมต่อคน 1,599 บาท 2,555 บาท 5,110 บาท  

 
   ในการนี้      ที่ประชุมมีความเห็นว่า   คณะควรมีการจัดสวัสดิการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล    

ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงการประกันชีวิตด้วย 

   มติที่ประชุม    อนุมัติในหลักการ    ทั้งนี ้   คณะจะพิจารณาน าเข้าบรรจุไว้ในแผนงบประมาณ                                
ประจ าปี  2564  

 

4.4  รายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไตรมาสที่ 2 
               รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ไตรมาสที่ 2  เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562  ไตรมาสที่ 2  ณ วันที่ 31  มีนาคม 
2563  โดยงานการเงินได้น าเสนอข้อมูล  ดังนี้ 

1.เงินสะสมคงเหลือคณะศิลปศาสตร์ 31 มีนาคม 2563 
2.งบแสดงฐานะทางการเงิน  
3.งบแสดงผลการด าเนินงาน 
4.หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
5.รายงานการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

      รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบผลการด าเนินงานทางการเงิน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ไตรมาสที่  2 

 

4.5  การปรับปรุงข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ.2)  ของหลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงข้อมูลในรายละเอียดของ 
หลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสารขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยขอปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลของ
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ วิชา 1421 441 การฝึกงานด้าน
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ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ให้มีเกณฑ์การประเมินเป็น S หรือ U เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นไปในวัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2563  เป็น
ต้นไป  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 
2563  เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 
 

4.6  ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563          

              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  ขอ
ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  ลาออกจากราชการ  จ านวน 1 คน จาก นางสาวปิยะนันท์ พนากานต์ 
เป็น นายพิชิต โสภากันต์  ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563  เป็นต้นไป  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่ 4/2563  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2563  เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

                     4.7  ขออนุมัติเทียบรายวิชา/เทียบโอนรายวิชา   
                            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเทียบรายวิชา/เทียบโอน
รายวิชา  ด้วยมีนักศึกษา จ านวน 3 ราย ยื่นค าร้องขออนุมัติเทียบรายวิชา และ เทียบโอนรายวิชา เนื่องจาก
นักศึกษาย้ายคณะ / เปลี่ยนสาขา  ในภาคการศึกษาที ่1/2563 ดังนี้ 

1. นางสาวอริญา  ศิลาคม  รหัสนักศึกษา 62141640992  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการ 
สื่อสาร  ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา  เนื่องจากนักศึกษาโอนย้ายเข้าหลักสูตรการพัฒนาสังคม ภาคการศึกษาที่    
1/2563  ดังนี้ 

ล าดับ รายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วยกิต เกรด เกณฑ์ ผลการพิจารณา 
1 1421102-59  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 D C ไม่ผ่านเกณฑ์ 
2 1432100-59  มนุษย์กับอารยธรรม 3 B C ผ่านเกณฑ์ 
3 1435100-59  ดนตรีกับชีวิต 3 A C ผ่านเกณฑ์ 
4 1701102-59  การจัดการชีวิต 3  B+ C ผ่านเกณฑ์ 
5 1903101-59  ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 3 A C ผ่านเกณฑ์ 
6 1013001-59  การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต 3  B+ C ผ่านเกณฑ์ 
7 1411101-59  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3  C+ C ผ่านเกณฑ์ 
8 1421103-59  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 C C ผ่านเกณฑ์ 
9 1439100-59  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1  B+ C ผ่านเกณฑ์ 
10 1708200-59  เศรษฐกิจพอเพียง 3  B+ C ผ่านเกณฑ์ 
11 2135103-59  กฏหมายกับสังคม 3    B C ผ่านเกณฑ์ 

รวม 31   ผ่าน 10 ไม่ผ่าน 1 
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              2. นายธนภัทร์ พละบุตร รหัสนักศึกษา 62144940390  หลักสูตรการท่องเที่ยว ขออนุมัติ
เทียบโอนรายวิชา เนื่องจากนักศึกษาโอนย้ายเข้าหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
ดังนี้ 
 

ล าดับ รายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วยกิต เกรด เกณฑ์ ผลการพิจารณา 
1 1421321-60 การแปลเบื้องต้น 3 A C ผ่านเกณฑ์ 
2 1449239-59 อุตสาหกรรมการบิน 3 A C ผ่านเกณฑ์ 
3 1449333-59 หลักการมัคคุเทศก์ 3 C+ C ผ่านเกณฑ์ 
4 1703110-59 ทักษะชีวิตทางการเงิน 3 B+ C ผ่านเกณฑ์ 

รวม 12    
 

     3. นายศรัณย์ กลยนีย์ รหัสนักศึกษา 61141540811  หลักสูตรการพัฒนาสังคม ขออนุมัติ
เทียบรายวิชา เนื่องจากนักศึกษาโอนย้ายเข้าหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ภาคการศึกษาที ่1/2563 ดังนี้ 
 

รายวิชาที่ได้ศึกษา รายวิชาที่ขอเทียบ หลักสูตรพิจารณา 
1415 101 ภาษาจีน 1   3(2-2-5) 
                 และ 
1415 102 ภาษาจีน 2   3(2-2-5) 

 
 
1415 103 ภาษาจีนระดับต้น 1  5(4-2-9) 

หลักสูตรภาษาจีนและการ
สื่อสารพิจารณาอนุมัติ 
เนื่องจากมีเนื้อหารายวิชา
ตรงกันมากกว่า 3  ใน 4 
และมีผลสอบวัดระดับ
HSK ระดับ 3 (ชั้นกลาง)  
เห็นควรให้เทียบได้ 

 

  มติที่ประชุม    อนุมัต ิ 
 
4.8  ขออนุมัติรับรองนักศึกษาโอนย้ายสาขาวิชา รายนายธนภัทร์  พละบุตร      

                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองนักศึกษาโอนย้ายสาขาวิชา ราย
นายธนภัทร์  พละบุตร  รหัสนักศึกษา 62144940390  หลักสูตรการท่องเที่ยว  โดยบุคคลดังกล่าวได้ขออนุมัติ
โอนย้ายสาขาวิชาจากหลักสูตรการท่องเที่ยว ไปยังหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ในภาคการศึกษาที่ 
1/2563   ทั้งนี้  หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เห็นชอบรับโอนย้ายนักศึกษารายดังกล่าว โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  เมื่อวันที่  14  เมษายน  2563  เรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 

4.9  การรับรองการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษานักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา   ด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ได้ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา  ในภาค
การศึกษาที่ 2/2562  จ านวน  5  คน  ดังนี้ 

           1. นางสาวจุฑารัตน์   นามวงษ์          สาขาภาษาไทย 
                 2. นายธนาวุฒ ิ        ภักดียา           สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
         3. นางสาวพรธิดา      ธานี              สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
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                 4. นางสาววรุณทิพย์   มณีวงศ์          สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
                 5. นางสาวศิริพร       สมาน             สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.10  ขออนุมัติค่าสอนเกิน  ประจ าภาคการศึกษาที่  2/2562  
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติค่าสอนเกิน   ประจ าภาคการ 

การศึกษาที่ 2/2562  ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  นโยบายการ
เบิกจ่ายค่าสอนเกิน  ลงวันที่  27  กันยายน  2562   งานวิชาการจึงสรุปภาระงานสอนเกิน  ประจ าภาคการศึกษา  
2/2562  โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ขอเบิกค่าสอนเกิน  จ านวน 42,000 บาท  

มติที่ประชุม    เห็นชอบการเบิกค่าสอนเกิน  จ านวน  42,000  บาท  ตามประกาศคณะ     
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  นโยบายการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน  ลงวันที่  27  กันยายน  2562   

 

4.11  การรับรองเกรด  ภาคการศึกษาที่  2/2562  เพิ่มเติม   
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด  ภาคการศึกษาที่  

2/2562  เพ่ิมเติม  ตามที่คณะ/หลักสูตร  ได้จัดการเรียนการสอนและส่งเกรด  ในภาคการศึกษาที่  2/2562  เสร็จ
เรียบร้อยแล้วนั้น  แต่เนื่องจากยังมีบางรายวิชา/กลุ่มการเรียน ที่ยังไม่ได้ส่งเกรด  รายละเอียดดังนี้ 

        1. วิชา 1421221-60 การเขียนเรียงความ กลุ่ม 2  โดยนางสาวสมาพร  นนท์พละ เป็น 
ผู้สอน 

        2. วิชา 1447206-55 สื่อใหม ่กลุ่ม 1 โดยนายกฤษกร  ไสยกิจ  เป็นผู้สอน 
         3. วิชา 1447206-60 การผลิตสื่อใหม่ กลุ่ม 1 โดยนายกฤษกร  ไสยกิจ เป็นผู้สอน 
         4. วิชา 1449499-59 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการบริการ กลุ่ม 1  โดยนางสาว

กันยรัชนิ์  ศรีจันทร์  เป็นผู้สอน  (ส่งเกรดเพ่ิมให้นักศึกษา 2 ราย) 
                              5. วิชา  1451128-60  การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน  กลุ่ม  1   โดยนางสาวเหมวรรณ  
เหมะนัค  เป็นผู้สอน  (ส่งเกรด F ให้นักศึกษา 1 ราย) 
  ทั้งนี้ เกรดตามรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ประจ าคณะ   ครั้งที ่ 4/2563  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2563  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  กรณีลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง 

วิชาการ  และขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  จ านวน  2 ราย   
              รองคณบดีฝ่ายบริหาร      แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ กรณี 
ลาหยุดราชการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  และขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  จ านวน  2 ราย  ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร      ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพิ่มพูน 
ความรู้ทางวิชาการ   ตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม   2562   ถึงวันที่  30  เมษายน  2563  และได้รายงานตัวกลับเข้า 
ปฏิบัติราชการ  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2563   โดยได้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์   เรื่อง  “The Challenges  
of English and Communication students’discussion writing  
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2. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง 
วิชาการ  ตั้งแต่วันที่  6  พฤษภาคม 2562  ถึงวันที่  5  พฤษภาคม  2563   และได้รายงานตัวกลับ เข้าปฏิบัติ
ราชการ  ตั้งแต่วันที่  7 พฤษภาคม 2563  โดยได้ส่ง เอกสารค าสอนรายวิชา 1421 230 ภาษาเบื้องต้น 
(Introduction to Language)  จ านวน 8 บท    

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
5.2  ผลการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  

รายนายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์    
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบผลการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสาร

หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  รายนายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์  รายละเอียดดังนี้ 
1. ผลการประเมินผลการสอน : ผ่านเกณฑ์ 
2. เอกสารค าสอน จ านวน 1 วิชา : ผ่านเกณฑ์ 

กรณีสอนเต็มวิชา  รายวิชา 1415 372 ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม จ านวน 170 หน้า 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินผลการสอน เป็นระยะเวลา 1 เดือน 26 วัน 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
5.3  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมโรงละครและห้องประชุม  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2563 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร      แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เรื่อง   อัตราค่าธรรมเนียมโรงละครและห้องประชุม   คณะศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    พ.ศ. 2563 
ตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้
โรงละคร ห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2563   ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระสืบเนื่องท่ี 3.2 ใน
การประชุม  ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2563   ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ในอัตราค่าธรรมเนียมฯ  โดยได้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมโรงละครและห้องประชุมบางส่วน   เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมและให้เรียกเก็บค่าไฟโรงละครตามที่จ่ายจริง   และกองกลางได้เสนออธิการบดีลงนามในประกาศ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ หน่วยงานภายในต่อวัน หน่วยงานภายนอกต่อวัน 
ค่าบ ารุง ค่าไฟ ค่าบ ารุง ค่าไฟ 

1 โรงละคร 12,000 ตามจริง 15,000 ตามจริง 
2 ห้องประชุมดอกจาน 3  2,500 รวมในค่าบ ารุง 2,500 รวมในค่าบ ารุง 
3 ห้องประชุมดอกจาน 4  2,500 รวมในค่าบ ารุง 2,500 รวมในค่าบ ารุง 
4 ห้องประชุมดอกจาน 5  1,000 รวมในค่าบ ารุง 1,200 รวมในค่าบ ารุง 
5 ห้องประชุมดอกจาน 6  1,000 รวมในค่าบ ารุง 1,200 รวมในค่าบ ารุง 
6 ห้องประชุมดอกจาน 7 1,800 รวมในค่าบ ารุง 2,000 รวมในค่าบ ารุง 
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เนื่องจากการเก็บอัตราค่าบ ารุงโรงละคร    ต้องเก็บค่าไฟฟ้าตามท่ีจ่ายจริง    ซ่ึงคณะยังไม่มีการ 
ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า จึงท าให้ไม่สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าตามที่จ่ายจริงได้   และให้งดการให้เช่าโรงละครจนกว่าจะ
ด าเนินการติดตั้งมิเตอร์แล้วเสร็จ    ทั้งนี้  งานการเงินจะด าเนินการแจ้งเวียนประกาศแก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์  
เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้โรงละคร  ห้องประชุม  คณะศิลปศาสตร์  พ.ศ.2563  ต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
5.4  ผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการ 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ดังนี้ 
1. การปรับปรุงแผนการศึกษา ใน  มคอ.2  หลักสูตรนิเทศศาสตร์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  โดยรับทราบเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยรับทราบเมื่อวันที่  2  เมษายน  2563 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

2560  โดยรับทราบเมื่อวันที่  12  เมษายน  2563 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยรับทราบเมื่อวันที่  12  เมษายน  2563 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร์   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

โดยรับทราบเมื่อวันที่  24  เมษายน  2563 
มติที่ประชุม    รับทราบ   

5.5  การรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2/2562  
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      แจ้งที่ประชุมทราบการรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  จ านวน 294  คน  ประจ าภาคการศึกษาที ่2/2562  ณ วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค  ภาค
การศึกษา  2/2562  คือ วันที่  13  มีนาคม  2563  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว  ตามวาระแจ้งเวียน บันทึกข้อความที่ อว 0604.9/ว 3993  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2563  

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคการศึกษา 

1/2562 
                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษา 1/2562 ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการ
การศึกษาขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษา 1/2562 เนื่องจากนักศึกษารอการอนุมัติการปรับปรุงวิชาโทบริหารธุรกิจ  จ านวน 2 คน โดยวันส าเร็จ
การศึกษาคือวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว คือ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในเบื้องต้น งานวิชาการได้
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ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามแนบ) ดังนี้ 

 

รหัสประจ าตัว/ชื่อ-สกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยม วิชาโท 
 ตลอดหลักสูตร ที่หลักสูตรก าหนด   

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
1. 5814403517 นางสาวศุภิสรา รันค าภา 2.93 2.76 - บริหารธรุกิจ 
2. 5814403131 นางสาวปฐมาวดี เจรญิวัย 2.87 2.82 - บริหารธรุกิจ    

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 

6.2  ผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติสภา          
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2563 รายละเอียดดังนี้ 

1. อนุมัติการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร    (มคอ.2)    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

2. อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม    รับทราบ    

 

6.3  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2563   

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ    
ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2563  ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ดังนี้ 
 

ล าดับ คณะศิลปศาสตร์ / สาขาวิชา 
แผนเสนอ

สภา 
รวม TCAS 
(1) + (2) 

TCAS 3 ผ่าน
การคัดเลือก 

ยืนยันสิทธิ์ 
TCAS 3 

รวม TCAS 
(1)+(2)+(3) 

1 สาขาวิชา : การท่องเที่ยว 100 68 26 13 81 

2 สาขาวิชา : การพัฒนาสังคม 80 26 4 3 29 

3 สาขาวิชา : นิเทศศาสตร ์ 60 57 10 5 62 

4 สาขาวิชา : ภาษาจีนและการสื่อสาร 60 82 0 0 82 

5 สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่นและการสือ่สาร 70 79 5 3 82 

6 สาขาวิชา : ภาษาไทยและการสื่อสาร 60 27 25 14 41 

7 สาขาวิชา : ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 60 8 7 5 13 

8 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 90 104 0 0 104 

9 หลักสตูร : ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ 30 36 0 0 36 

10 หลักสตูร : ศษ.บ. เคม ี 30 12 3 0 12 
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11 หลักสตูร : ศษ.บ. ชีววิทยา 30 20 1 0 20 

12 หลักสตูร : ศษ.บ. ดนตรีศึกษา 30 12 0 0 12 

13 หลักสตูร : ศษ.บ. เทคโนโลย ี 30 12 0 0 12 

14 หลักสตูร : ศษ.บ. พลศึกษา 30 33 0 0 33 

15 หลักสตูร : ศษ.บ. ฟิสิกส ์ 30 15 0 0 15 

16 หลักสตูร : ศษ.บ. ภาษาไทย 30 45 0 0 45 

17 หลักสตูร : ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 30 30 0 0 30 

18 หลักสตูร : ศษ.บ. สังคมศึกษา 30 37 0 0 37 

รวม 880 703 81 43 746 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 
 

6.4  การอนุญาตให้คณะบริหารศาสตร์จัดการสอนในรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการอนุญาตให้คณะบริหารศาสตร์จัดการ 

สอนในรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์  ด้วยคณะบริหารศาสตร์ ขออนุญาตจัดการสอนในรายวิชา 1421 108 
Intensive English  และรายวิชา 1421 109 Intensive for Academic Purpose ในปีการศึกษา 2563  เบื้องต้น 
คณะกรรมการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คณะบริหารศาสตร์ จัดการเรียน
การสอนได้   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ     โดยให้คณะบริหารศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในการ 
เรียนการสอนด้วย 

 

6.5  หารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องเรียนเพื่อรองรับนักศึกษา   
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ    หารือที่ประชุมเก่ียวกับการจัดเตรียมให้ 

เรียนเพ่ือรองรับนักศึกษา     ในภาคการศึกษาท่ี   1/2563    เนื่องจากห้องเรียนของคณะมีไม่เพียงพอ   ในการนี้ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งว่าคณะได้มีการปรับปรุงห้องให้เป็นห้องเรียนเพิ่มเติมแล้ว  และจะปรับปรุงห้องต่าง ๆ 
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นห้องเรียน  ส่วนครุภัณฑ์จะบรรจุไว้ในแผนงบประมาณประจ าปี 2564   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ปรับปรุงอาคารให้มีห้องเรียนเพ่ิมเติม       และเสนอเรื่องขออาคาร 
หลังใหมต่่อไป 

 

6.6  การใช้เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารประกอบค าสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

      รองศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับ
การใช้เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารประกอบค าสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในกรณีที่ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากหลักสูตร  ว่าหากมีอาจารย์ที่ไม่ทราบในแนวปฏิบัติดังกล่าวมาก่อนและประสงค์จะน าเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารประกอบค าสอน  มายื่นขอฯ จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่   
        ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นดังกล่าว     

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ให้อาจารย์ที่พร้อมจะเสนอขอต าแหน่งในช่วงนี้    สามารถด าเนินการ 
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เสนอผลงานได้โดยอนุโลม  แต่ในภาคการศึกษาที่ 1/2563  หากจะใช้เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสาร
ประกอบค าสอน  จะต้องแจ้งให้หลักสูตรรับทราบก่อนใช้สอนและเพ่ือประโยชน์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ต่อไป 
        
เลิกประชุมเวลา    14.00  น. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 5/2563   เมื่อวันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  2563 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


