
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที ่ 5/2563 

เมื่อวันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  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.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2563 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่ 
4/2563   โดยเสนอให้แก้ไขดังนี้ 

1. หน้าที่  9  วาระท่ี  5.2    เพ่ิมเติมรายชื่อ “รายนายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์” 
2. หน้าที่ 12  วาระท่ี 6.4   ปรับข้อความในมติที่ประชุม เป็น “เห็นชอบและขอให้คณะ 

บริหารศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในการเรียนการสอนด้วย” 
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   มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์    ครั้ง 
ที่  4/2563   ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 
 

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 4/2563 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ 4/2563  โดยเสนอให้แก้ไขดังนี้ 

1. หน้าที่  10  วาระท่ี  4.9  เพ่ิมเติมรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  
เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
4/2563   ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 

 

   2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 4/2563 
(ลับ) 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   
วาระพิเศษ 4/2563  (ลับ) 
   มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     
วาระพิเศษ 4/2563  (ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข 
    

   2.4 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 5/2563 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   
วาระพิเศษ 5/2563    
   มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     
วาระพิเศษ 5/2563   โดยไม่มีแก้ไข 
 

   2.5 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 6/2563 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   
วาระพิเศษ 6/2563    
   มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     
วาระพิเศษ 6/2563   โดยไม่มีแก้ไข 
 

   2.6 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 7/2563 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   
วาระพิเศษ 7/2563    
   มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์     
วาระพิเศษ 7/2563   โดยไม่มีแก้ไข 

          

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ของ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   
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  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้เสนอเรื่องการขออนุมัติ                   
ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563   ไปยังมหาวิทยาลัย   เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ขอลาออกจากราชการ   โดย
ได้เสนอชื่อนางสาวสุธิดา ตันเลิศ  แทนนั้น  คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ส่งเรื่องให้
คณะส่งผลงานย้อนหลัง 5 ปี ของนางสาวสุธิดา ตันเลิศ  และนางสาววรธนิก  โพธิจักร  เพ่ิมเติมเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

  3.2  การปรับเปลี่ยนห้องออกก าลังกายของคณะ    อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม (ILC)  
เป็นห้องเรียน 

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร       แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้หารือร่วมกับอาจารย์พลศึกษาเรื่องการ                                 
ปรับเปลี่ยนห้องออกก าลังกายของคณะ อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ( ILC) เป็นห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
คณะเห็นว่าควรจะปรับเป็นห้องปฏิบัติการของพลศึกษา  เพ่ือรองรับนักศึกษา  อีกทั้งคณะจะเปิดสอนหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกพลศึกษาด้วย 

        ต่อมาท่ีประชุมได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว   
  มติที่ประชุม    เห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหารประสานกับมหาวิทยาลัยว่าคณะจะสามารถ 

ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการพลศึกษาได้หรือไม่ เนื่องจากคณะได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต รวมทั้งคณะจะสามารถดูแลและบริหารจัดการได้เองหรือไม่ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1  ขออนุมัติเปิดสอบและสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  

ต าแหน่งอาจารยภ์าษาอังกฤษ  และอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น                    
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเปิดสอบและสอบคัดเลือก 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ต าแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ  และอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดสอบคัดเลือกบุคคล       เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ต าแหน่ง อาจารย์  สาขาภาษาญี่ปุน่  จ านวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนกรอบ 
อัตราของนางวิศรุตา เฟอร์รารา  ตามหนังสือที ่ อว  0604.2.3/2620  ลงวันที่  23 สิงหาคม 2562  เรื่อง  แจ้งผล 
การอนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคล   เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้    ต าแหน่งอาจารย์    สาขาวิชา 
ภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  1  อัตรา  เลขที่ต าแหน่ง  103  ต่อมาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ได้ด าเนินการเปิด 
สอบคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น    แต่ไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกจนสิ้นสุด     ระยะเวลาด าเนินการ    
ดังนั้น   ในการประชุมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ครั้งพิเศษ  2/2563  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2563   
ได้พิจารณาทบทวนภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตร     และจ านวนอาจารย์ที่มีอยู่    ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้ 
รบัผิดชอบหลักสูตร  พบว่า ไม่มีผู้ใดมีคุณสมบัติสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ จึงมีมติให้ด าเนินการ 
เสนอขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้   ต าแหน่ง  อาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  1  
อัตรา ในปีการศึกษา 2563  อีกครั้ง  ตามหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 



 
 

4 

1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติราชการ   ในปีการศึกษา 
2563 จ านวน 9 คน ประกอบด้วย อาจารย์ชาวไทย  4  คน อาจารย์ชาวญี่ปุ่น 5 คน  ในจ านวน 9 คน เป็นอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชาวไทย  4  คน  และชาวญี่ปุ่น 1 คน อาจารย์ในหลักสูตรฯ  รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
ภาษาญี่ปุ่นส าหรับนักศึกษาวิชาเอก วิชาโท ศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ทั้งในและนอกคณะ  

2. แม้อัตราส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าจะ 
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานกลาง 1:25  แต่เนื่องจากหลักสูตรฯ ถึงรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะเปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรมีแผนปรับเพิ่มรายวิชาเพ่ือให้เกิดความทันสมัยและปรับแผนจ านวนรับเข้า
เพ่ิมมากข้ึนเพื่อรองรับตลาดแรงงาน ส่งผลให้ภาระงานอาจารย์เพิ่มมากขึ้น 

3. นอกจากนี้ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารมีอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คนพอดี ซึ่งทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาโทท าให้ไม่สามารถลาศึกษาต่อหรือลา
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการตามแผนพัฒนาตนเองได้  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร  

เพ่ือให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร มีความประสงค์ขออนุมัติด าเนินการเปิดสอบคัดเลือก
บุคคล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ต าแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น จ านวน  
1 อัตรา เพ่ือทดแทนกรอบอัตราที่ว่างลง ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้ขออนุมัติด าเนินการเปิดสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ต าแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่นไปยังมหาวิทยาลัย ในการ
นี้ ศิลปศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติด าเนินการเปิดสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
คณะศิลปศาสตร์ ต าแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนกรอบอัตราของนางสาววิศรุตา 
เฟอร์รารา   

2. ตามที่นายสมปราชญ์   นาวาเรือน     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  
ต าแหน่งอาจารย์  ได้ลาออกจากราชการ  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  ได้พิจารณา
อัตราก าลังและภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรที่ปฏิบัติราชการในปีการศึกษา 2563  และมีมติให้ด าเนินการขอ
อนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ต าแหน่ง อาจารย์สาขา
ภาษาอังกฤษ  จ านวน  1  อัตรา  เพ่ือทดแทนกรอบอัตราของ นายสมปราชญ์ นาวาเรือน ตามหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร    มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติราชการในปี  
การศึกษา 2563 จ านวน 32 คน ด าเนินการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ นอกจากนี้ อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ฯ    ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ     รายวิชา 
ภาษาอังกฤษที่บรรจุในหลักสูตรอื่น  อาทิ เช่น    ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว   ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขา 
นิเทศศาสตร์   บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรม  และหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา  2563  นี้  อีกท้ัง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ฯ  รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
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รายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2.  การวิเคราะห์อัตราก าลังและภาระงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า เกณฑ์อัตราส่วน

ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกลางที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาด้านศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ
เศรษฐศาสตร์ ดังปรากฎในรายงานการวิเคราะห์อัตราก าลังสายวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 - 2567 ที่แสดงจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกลาง (1: 25) ของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คือ 58.50 อัตรา อัตราก าลังดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร ยังขาดอัตราก าลังสายวิชาการอย่างน้อย 22 อัตรา ทั้งนี้ เมื่อรวมอัตราที่ครองทั้งสิ้นคือ 36 อัตรา  

3.  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
จึงมีความประสงค์ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ 
1 ต าแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือทดแทนกรอบอัตราท่ีว่างลง  

มติที่ประชุม    เห็นชอบการเปิดสอบและสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะ
ศิลปศาสตร์ ต าแหน่งอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น  ส่วนอาจารย์ภาษาอังกฤษ ให้ชะลอไปก่อน   โดยให้พิจารณางบประมาณ
เพ่ือจ่ายค่าสอนเกิน  และจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนแทน   

4.2  ขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   ประจ าภาคการศึกษาที่     
1/2563   

          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  ประจ าภาคการศึกษาที่  1/2563  จ านวน 3  คน  เนื่องจากต้องการให้นักศึกษา
ได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในบางหัวข้อ โดยมีชั่วโมงรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  
รายละเอียดดังนี้  

 

ชื่อ-สกลุ รายวิชา จ านวนเงิน 
1. รศ.วีณา วีสเพ็ญ 
สังกัดสถาบันวิจยัศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

1461 111 วิชาชีพครู 2(2-0-4)
  

-ค่าตอบแทน  = 12,000.-บาท 
(อัตรา 400 บาท x 15 ชม. X 2 กลุ่ม) 
-ค่าเดินทางโดยรถยนตส์่วนตัว = 17,280.-บาท 
(อัตรา 4 บาท x 270 กม. X 2 เที่ยว x 8 ครั้ง) 
รวมเป็นจ านวนเงิน  = 29,280.-บาท 

2. ดร.ปริญา ปริพุฒ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

1461 121 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) -ค่าตอบแทน  = 3,200.-บาท 
(อัตรา 400 บาท x 4 ชม. X 2 กลุ่ม) 
-ค่าเดินทางโดยรถยนตส์่วนตัว  = 480.-บาท 
(อัตรา 4 บาท x 30 กม. X 2 เที่ยว x 2 ครั้ง) 
รวมเป็นจ านวนเงิน  = 3,680.-บาท 

3. อ.ฤทัยรัตน์ เปล่งวรรณ 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชธาน ี

1456 131 ภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 
สิ่งแวดล้อมและประชากรโลก 

-ค่าตอบแทน  = 9,000.-บาท 
(อัตรา 400 บาท x 22.5 ชม. X 1 กลุ่ม) 
รวมเป็นจ านวนเงิน  = 9,000.-บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ = 41,960.-บาท  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  โดยในระยะยาวคณะจะใช้บุคลากรภายในคณะเป็นผู้สอนต่อไป 
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                  4.3  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที ่1/2563   
                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชา 
ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่  1/2563  ซ่ึงกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ   ขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วย
สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ในภาคการศึกษาที่  1/2563   เพ่ือรับภาระงานสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  3  คน 
รายละเอียดดังนี้  

จ านวนอาจารย์ผู้ช่วยสอน ภาระงาน อัตราค่าตอบแทนต่อชั่วโมง รวมเป็นจ านวนเงิน 
3 คน  
(นายเตชภณ แสงวงศ์/  
 นายศุภวัฒ ทาทอง/ 
 นางจินตนา มหาพฤฒาวงศ)์ 

9 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาหต์่อคน 
135 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา
ต่อคน 

400 162,000.00 

  รวมเป็นจ านวนเงิน 162,000.00 
  (-หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถ้วน-)  

 

 

    

   มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.4  การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   
               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   ลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
จึงขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  ดังกล่าว  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563  เป็นต้นไป   โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่  6/2563  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2563  เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดดังนี้ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ (ปรับปรุง) หมายเหตุ 
1. นายอธิคม เทียนทอง 1. นายอธิคม เทียนทอง คงเดิม 
2. ผศ.เสาวนยี์ ตรรีัตน์ อเลกซานเดอร์ 2. ผศ.อรนุช ปวงสุข 

 
ปรับปรุง เนื่องจาก  
ผศ.เสาวนีย์ ตรีรัตน์  
อเลกซานเดอร์ ลาออกจากการเปน็
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

3. ผศ.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร 3. ผศ.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คงเดิม 
4. นางสาวณัฏยา ศรีศักดา 4. นางสาวณัฏยา ศรีศักดา คงเดิม 
5. ผศ.สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล 5. ผศ.สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล คงเดิม 

 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.5  การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ระดับ 
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บัณฑิตศึกษา   ตามที่  คณะและมหาวิทยาลัยขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  ได้แก่ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา ปี 2563  ในการนี้  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงขอเสนอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่ดังกล่าว  ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ แต่ท าการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
โดยมีแผนรับระดับปริญญาโท จ านวน 10 คน/รุ่น  และระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน/รุ่น  

       ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่  17  มิถุนายน     
2563  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
 
 

4.6  แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญา 2 ปริญญา          
              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ

ปริญญา 2 ปริญญา  ว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งเรื่องสอบถามไปยังส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญา 2 ปริญญา นั้น   ส านักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561  หมวดที่ 4 ระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตร ข้อ 15 ความว่า 
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา  หรือควบวิชาเอกได้ (1) หลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรีสองปริญญานสาขาวิชาที่แตกต่างกัน โดยมีโปรแกรมหรือหลักสูตรที่เชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ นักศึกษาต้อง
ศึกษาสองหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาส่งเสริมซึ่งกันและกัน  โดยนักศึกษาควบระหว่างสถาบันหรือภายในมหาวิทยาลัย
ภายใต้ความร่วมมือของหลักสูตรได้  หากคณะฯ จะด าเนินการจัดท าหลักสูตรในระดับปริญญาตรรีก็สามารถ
ด าเนินการได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับ
ปริญญาตรี 2 ปริญญา  ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้งานวิชาการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซ่ึงก าลัง 
ด าเนินการ  ทั้งระดับปริญญาโทและเอก  เพื่อพัฒนาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรควบปริญญา 2 ปริญญา  

 

                     4.7  การรับรองเกรดภาคการศึกษาที่  2/2562 เพิ่มเติม   
                            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรดภาคการศึกษาที่  
2/2562  เพ่ิมเติม  ตามที่คณะ/หลักสูตร ได้จัดการเรียนการสอนและส่งเกรดในภาคปลาย/2562 เสร็จสิ้น
เรียบร้อยไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากระหว่างการส่งเกรดมีนักศึกษาจ านวน 3 ราย ในรายวิชา 1421103 -59 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 กลุ่มการเรียนที่ 1 อยู่ในระหว่างการโอนย้ายคณะ/หลักสูตร ท าให้ผู้สอนไม่สามารถส่งเกรด
ให้กับนักศึกษาได้ บัดนี้ งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ได้ปรับสถานะนักศึกษาให้เป็นปกติแล้ว ผู้สอนจึงขอส่ง
เกรดในรายวิชาดังกล่าวข้างต้นให้กับนักศึกษาทั้ง 3 ราย รายละเอียดดังนี้ 

- รหัส 62170440235 นางสาวนัจนันท์  ผิวดี  เกรด A 
- รหัส 62230141476 นายศุภกร  บุญสะอาด เกรด C 
- รหัส 62230141711 นายอดิเทพ  สมบัติหลาย เกรด C+ 
ทั้งนี้  ไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่  

12 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม    รับรอง  
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4.9  การพิจารณาการลงทะเบียนเรียนควบ 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการลงทะเบียนเรียนควบหลักสูตรนิเทศ 

ศาสตร์  ซึ่งขออนุมัติลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชา 1447303-55  ฝึกงานนิเทศศาสตร์  และวิชา 1447304-55 
การผลิตข่าวและสารคดี  ในภาคการศึกษาที่  1/2563  ให้กับนายเจษฎากร  นะที  รหัส 59144740387  ทั้งนี้ 
เนื่องจากนายนายเจษฎากร  นะที  เป็นนักศึกษาที่โอนย้ายหน่วยกิตเข้ามาศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
และจะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่  1/2563   โดยการลงทะเบียนเรียนควบทั้ง 2 รายวิชานี้ ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักสูตรเห็นว่านักศึกษาได้ผ่านการเรียนวิชา 1447305 การ
ผลิตสื่อบันเทิงคดี  และวิชา 1447320  การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ชั้นสูง   โดย 2 วิชานี้  ได้ฝึกทักษะการผลิต   
โปรดักชั่นและทักษะการเขียนข่าวและสารคดีในระดับดีเยี่ยมแล้ว    ดังนั้น   นักศึกษาจึงมีทักษะพ้ืนฐานเพียง
พอที่จะเข้ารับการฝึกงานและเรียนควบคู่ไปพร้อมกับวิชา 1447304 การผลิตข่าวและสารคดีได้ 

       ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ  ครั้งที่ 3/2563  เมื่อ
วันที่  12  มิถุนายน  2563  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.10  การรับรองเทียบรายวิชา  
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเทียบรายวิชา รายละเอียดดังนี้ 

1. นักศึกษาใหม่  รหัส  63  เข้าศึกษาและขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษาในรหัส 
นักศึกษาเก่า  ขอความอนุเคราะห์โอนรายวิชาที่เคยศึกษา ดังนี้ 
 

1) ช่ือ-สกุล : นางสาวกนกพรรณ  วงษ์พานิชย์      สาขา การพัฒนาสังคม     รหัสนักศึกษา  63145140028 
โดยเทียบข้อมูล ในรหัสเดิม 62141540011 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วย
กิต 

เกรด ผลการพิจารณา 

1 1435100-59 ดนตรีกับชีวิต 3 A เทียบรายวิชาได ้
2 1441100-59 มนุษย์กับสังคม 3 C เทียบรายวิชาได ้
3 1432100-59 มนุษย์กับอารยธรรม 3 C+ เทียบรายวิชาได ้
4 1439100-59 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1  B เทียบรายวิชาได ้
5 1703110-59 ทักษะชีวิตทางการเงิน 3 B+ เทียบรายวิชาได ้

2) ช่ือ-สกุล : นางสาวศศิธร คงกระพันธ์     สาขา การพัฒนาสังคม     รหัสนักศึกษา  63145140208 
โดยเทียบข้อมูล ในรหัสเดิม 62144940930 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วย

กิต 
เกรด ผลการพิจารณา 

1 1435100-59 ดนตรีกับชีวิต 3 B เทียบรายวิชาได ้
2 1441100-59 มนุษย์กับสังคม 3 C เทียบรายวิชาได ้
3 1432100-59 มนุษย์กับอารยธรรม 3 C+ เทียบรายวิชาได ้
4 1439100-59 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1  C+ เทียบรายวิชาได ้
5 1703110-59 ทักษะชีวิตทางการเงิน 3 B เทียบรายวิชาได ้

3) ช่ือ-สกุล : นายจตุรภัทร  ศรีทรัพย์    สาขา การพัฒนาสังคม    รหสันักศึกษา  6314540059 
โดยเทียบข้อมูล ในรหัสเดิม 61114340912 



 
 

9 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วย
กิต 

เกรด ผลการพิจารณา 

1 1451121 การสื่อสารเพื่อการสร้างสรรค์สังคม 3 B+ เทียบรายวิชาได ้

2 1451122 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแลง 3 C เทียบรายวิชาได ้
3 1451141 พรมแดนศึกษา 3 C+ เทียบรายวิชาได ้
4 1451427 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม

เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
3 C+ เทียบรายวิชาได ้

5 1143204 การบริหารศูนย์สารสนเทศ 3 B เทียบรายวิชาได ้
6 1903101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 3 B+ เทียบรายวิชาได ้
7 1412101 ภาษาลาว 1 3 C+ เทียบรายวิชาได ้
8 1100128 เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 3 C เทียบรายวิชาได ้

4) ช่ือ-สกุล : นางสาวกนกนภา มลูเสนา    สาขา การพัฒนาสังคม   รหัสนักศึกษา  63145140015 
โดยเทียบข้อมูล ในรหัสเดิม 61114340024 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วย

กิต 
เกรด ผลการพิจารณา 

1 1101147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  (T) 3 B+ เทียบรายวิชาได ้
2 1411101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร (T) 3 C+ เทียบรายวิชาได ้
3 1412101 ภาษาลาว 1 (T) 3 A เทียบรายวิชาได ้
4 1421102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (T) 3 C เทียบรายวิชาได ้
5 1431110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (T) 3 C เทียบรายวิชาได ้
6 1708200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ

พอเพียง (T) 
3 B เทียบรายวิชาได ้

7 2300114 พลเมืองศึกษา (T) 3 C เทียบรายวิชาได ้
8 1100128 เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 3 C เทียบรายวิชาได ้
9 1421102 ภาษาลาว 2 3 B+ เทียบรายวิชาได ้
10 1421103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 C+ เทียบรายวิชาได ้
11 1903101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 3 B+ เทียบรายวิชาได ้

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วย
กิต 

เกรด ผลการพิจารณา 

12 1442100 วัฒนธรรมร่วมสมัย 3 C เทียบรายวิชาได ้
13 1451121 การสื่อสารเพื่อการสร้างสรรค์สังคม 3 B+ เทียบรายวิชาได ้
14 1451122 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3 C+ เทียบรายวิชาได ้
15 1451141 พรมแดนศึกษา 3 B เทียบรายวิชาได ้
16 1451427 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม

เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
3 A เทียบรายวิชาได ้

 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    ขอเทียบเนื้อหารายวิชาส าหรับนักศึกษา 
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน งานวิชาการ
ได้เสนอให้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องพิจารณา ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว  สามารถเทียบรายวิชาได้  เนื้อหารายวิชามีความ
ซ้ าซ้อนหรือคล้ายคลึงกันของเนื้อหา ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 รายละเอียดการเทียบรายวิชา ดังนี้ 

ล า 
ดับ 

วิชาท่ีขอเทียบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2552  

หลักสูตรศึกษาท่ัวไป  

เทียบเนื้อหารายวิชา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2559  

หลักสูตรศึกษาท่ัวไป 

 
ผลการพิจารณา 

1. 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 เทียบรายวิชาได ้
2. 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 เทียบรายวิชาได ้
3. 1421 307 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1421 223 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เทียบรายวิชาได ้

4. 1432 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล เทียบรายวิชาได ้
5. 1441 100 มนุษย์กับสังคม 1441 100 มนุษย์กับสังคม เทียบรายวิชาได ้
6. 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ ์ 1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ ์ เทียบรายวิชาได ้
7. 1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร 1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร เทียบรายวิชาได ้
8. 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม เทียบรายวิชาได ้
9. 1432 101 วัฒนธรรมไทย 1432 101 วัฒนธรรมไทย เทียบรายวิชาได ้

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.11  การรับรองการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
                             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ด้วย  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   ไดข้ออนุมัติการส าเร็จการศึกษาใน 
ภาคการศึกษาที่  2/2562  จ านวน  4  คน  ดังนี้ 

             1. นางสาวพนิดา       บุญชัย            สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ                                       
                             2. นางสาวกิตติญา     พรหมพา         สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

           3. นางสาวพิสุทธินี     สรสิทธิ์           สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
        4. นางสาวสมฤดี       พิมพ์โคตร        สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.12  การก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณปี 2556- 2563   
        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    เสนอที่ประชุมพิจารณาการก ากับติดตาม  ผลการด าเนิน 

งานวิจัย  ประจ าปีงบประมาณปี  2556- 2563  ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
 

ประจ าปี
งบประมาณ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ ์

ส่งร่างรายงาน
วิจัยฉบับ
สมบูรณ ์

ยกเลิก 
โครงการ 

อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

2563 19 0 0 0 19 
2562 15 2 3 1 12 
2561 13 7 2 4 0 
2560 17 5 2 10 0 
2559 16 11 0 3 2 
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2558 14 9 0 5 0 
2557 24 15 1 7 1 
2556 23 20 0 2 1 
2555 17 11 0 2 4 

          

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะกรรมการวิจัยคณะ ก ากับและติดตามงานวิจัยที่ใช้ระยะเวลา         
ด าเนินการยาวนานโดยเร่งด่วน 

4.13  การก าหนดกรอบระยะเวลาในการรับข้อเสนอทุนวิจัยส่วนตัว   
        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา      เสนอที่ประชุมพิจารณาการก าหนดกรอบระยะเวลาใน 

การรับข้อเสนอทุนวิจัยส่วนตัว เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของคณะ จากเดิม  2  ครั้ง/ปี  เพ่ิมเป็น  4   
ครั้ง/ปี  รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 
ระยะเวลาเสนอโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการจัดท าข้อเสนอส่งงานวิจัย 

ภายใน 31 
สิงหาคม  

ภายใน 30  
พฤศจิกายน 

ภายใน  
กุมภาพันธ์  

ภายใน 31 
พฤษภาคม 

ผู้ทรงฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการ       เดือน
กันยายน  

เดือนธันวาคม  มีนาคม มิถุนายน 

งานวิจัย แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอหัวหน้า
โครงการวิจัย 

เดือน
กันยายน-
ตุลาคม  

เดือนธันวาคม  มีนาคม มิถุนายน 

ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะ เดือน
กันยายน  

เดือนธันวาคม  มีนาคม มิถุนายน 

ด าเนินงานวิจัย ตุลาคม มกราคม เมษายน กรกฎาคม 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  แนวทางการแจ้งเวียนข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยจะแจ้งเวียน 

ข่าวสาร ผ่านทางอีเมลมหาวิทยาลัย                
รองคณบดีฝ่ายบริหาร        แจ้งที่ประชุมทราบแนวทางการแจ้งเวียนข่าวสารทางจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)  โดยจะแจ้งเวียนข่าวสาร ผ่านทางอีเมลมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  (…..@ubu.ac.th)    
เพ่ือให้บุคลากรในคณะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบเดียวกัน    ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะได้อย่าง
ทั่วถึง  อีกทั้งยังเป็นประโยชน์  สามารถใช้โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่ความจ า สามารถใช้เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ เช่น การใช้งานระบบ UBU LMS เป็นต้น 
  ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์จะขอแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางทางการแจ้ง
เวียนข่าวสารทางอีเมล์มหาวิทยาลัย (…..@ubu.ac.th) ดังกล่าว และบุคลากรสามารถตรวจสอบอีเมล์   ของตนเอง
ได้ใน หน้าเวปไซต์คณะศิลปศาสตร์ หรือระบบฐานข้อมูลของตนเอง http://info.la.ubu.ac.th <การจัดการข้อมูล
ส่วนตัว < อีเมล์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ จะเริ่มด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยงานบุคคล จะได้แจ้งเวียนบุคลากรเพ่ือรับทราบต่อไป  
   มติที่ประชุม    รับทราบ 

http://info.la.ubu.ac.th/
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5.2  ผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นขอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ 
ปรังปรุง พ.ศ. 2563 จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นขอบ 
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2563 จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2563 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

5.3  ผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นขอบหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นขอบ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  จากส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2563 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การพิจารณาแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

                          รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)  รายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ ระดับ หลักสูตร / สาขาวิชา 

จ านวนการรับ นศ. ตามปีการศึกษา (คน) เหตุที่ชะลอการรับ 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 ป.ตร ี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 90 90 90 90 90  

2 ป.ตร ี การท่องเที่ยว 100 100 100 100 100  

3 ป.ตร ี การพัฒนาสังคม 80 80 80 80 80  

4 ป.ตร ี ภาษาจีนและการสื่อสาร 60 60 60 60 60  

5 ป.ตร ี ภาษาไทยและการสื่อสาร 60 60 60 60 60  

6 ป.ตร ี ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 70 70 70 70 70  

7 ป.ตร ี นิเทศศาสตร ์ 60 60 60 60 60  

8 ป.ตร ี ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 60 60 60 60 60  

9 ป.ตร ี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 300 300 300 300 300  

10 ป.โท การสอนภาษาอังกฤษ - - - - - 
อยู่ระหว่างขอ       
ปิดหลักสูตร 

11 ป.โท นวัตกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 5 5 5 5 5  

12 ป.โท ภาษาไทย 10 10 10 10 10  

รวม 895 895 895 895 895  
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ทั้งนี ้  รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า   ได้ส่งบันทึกข้อความถึงหลักสูตรต่าง ๆ   เพื่อ 
พิจารณาแล้ว แต่ยังได้ข้อมูลกลับมาไม่ครบถ้วน  คาดว่ามีบางหลักสูตรจะลดจ านวนนักศึกษาลง  ในเบื้องต้นจึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ านวนแผนรับดังกล่าว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 

6.2  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที ่ 1/2563 
       นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุ่งไพศาล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   หารือที่ประชุมว่าตามที่คณะฯ 
ได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่  1/2563  ไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีอาจารย์หลาย
ท่านแจ้งว่าประกาศดังกล่าวไม่ชัดเจน ท าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนออนไลน์คลาดเคลื่อน จึงเสนอให้คณะ
เพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ให้เพ่ิมเติมข้อมูล  ดังนี้  วิชาศึกษาท่ัวไปทุกรายวิชา จัดการเรียนการ 
สอนออนไลน์เป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ประกาศในระบบ Reg. ได้ แต่ต้อง
ค านึงถึงระยะห่างทางสังคม Social Distancing (นักศึกษาเข้าห้องเรียนได้ไม่เกินความจุห้องเรียนตามมาตรการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องขออนุมัติ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามประกาศแจ้งเวียนของคณะ 
       
เลิกประชุมเวลา    14.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่  6/2563   เมื่อวันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม  2563 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


