
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  9 / 2563 

เมื่อวันอังคารที ่ 30  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.  นางนวลละออง  อุทามนตรี   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ     กรรมการ 
8.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า            ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ             ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.45  น.  

  รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  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 

  4.1  การบริหารและจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
        ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณาการบริหารและจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตามบันทึกข้อความที ่อว 0604.2.3/ว 2191  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2563 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้กับคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา  เพ่ือเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์  คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทดแทนอัตราว่างของคณะ  โดย
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  30  กันยายน  2563  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดให้น า
กรอบอัตราก าลังมาพิจารณาในภาพรวมเพ่ือจัดสรรอัตราก าลังอีกครั้ง   ในการนี้  จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาว่าจะจัดสรรอัตราดังกล่าวให้กับหลักสูตรใด 
           ที่ประชุมเสนอว่าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  เป็นหลักสูตรที่มีความจ าเป็นและ
เหมาะสมในการได้รับการจัดสรรต าแหน่ง  เนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร มีอาจารย์ประจ าที่มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน 5 คนพอดี  ซึ่งทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาโทท าให้ไม่สามารถลา
ศึกษาต่อหรือลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการตามแผนพัฒนาตนเองได้ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2563  ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
เปิดรับอาจารย์ชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  เพ่ือรองรับความต้องการ
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนและช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

                     มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ด าเนินการเปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ในหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  เนื่องจากหลักสูตรฯ  ต้องรับผิดชอบด าเนินการสอนนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  และนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ต้องการเรียนรายวิชาในหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารในฐานะวิชาศึกษาทั่วไปหรือในฐานะวิชาโท ได้แก่ นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขาวิชา
ภาษาจีนและการสื่อสาร  สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม รวมถึงจ านวน
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาโทมีมากข้ึน    แสดงให้เห็นถึงความนิยมอย่างสูงในการ
เลือกศึกษาในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   เนื่องจากนักศึกษามองเห็นโอกาสที่ดีในการประกอบอาชีพที่ใช้
ทักษะภาษาญี่ปุ่น  นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2565  หลักสูตรฯ จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  ทางหลักสูตรฯ มี
แผนปรับเพ่ิมรายวิชาเพ่ือให้เกิดความทันสมัยต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน  รวมถึงจะปรับแผนจ านวนรับนักศึกษา
เข้าเพ่ิมมากข้ึนเพื่อรองรับตลาดแรงงาน   ส่งผลให้ภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน   
    

4.2  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   ต าแหน่ง  ศาสตราจารย์    สาขาวิชามานุษยวิทยา        
อนุสาขามานุษยวิทยา   วัฒนธรรม  รายรองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค   

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต าแหน่ง 
ต าแหน่งศาสตราจารย์   สาขาวิชามานุษยวิทยา   อนุสาขามานุษยวิทยา  วัฒนธรรม   รายรองศาสตราจารย์ 
สมหมาย  ชินนาค   

     มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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  4.3  การรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี     ประจ าภาคการศึกษา 
3/2562  

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคการศึกษาที่  3/2562  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการ 
การศึกษา  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา ฯ  จ านวน  26  คน  โดยวันส าเร็จ
การศึกษา  คือ  วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคดังกล่าว  คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563   ในเบื้องต้น  งาน
วิชาการได้ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์เง่ือนไข
การส าเร็จการศึกษา จ านวน 23 คน  ดังนี้ 
 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษา
(คน) 

ภาคการศึกษา 3/2562  
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 4 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยและการสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 1 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 1 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 1 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาสงัคม หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 9 
7. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2 
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมภูมิภาคลุม่น้ าโขง หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555 2 
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 1 

 

มติที่ประชุม    รับรอง 
 

  4.4  การขออนุมัติเทียบรายวิชา  
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา   ตามท่ีนางสาว 

มสฤณา  สิทธิธรรม   รหัสนักศึกษา  62142140680  ขอโอนย้ายหลักสูตรเข้าศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการ 
สื่อสาร   และได้ขออนุมัติเทียบรายวิชา  รายละเอียดดังนี้ 
 

ขอเทียบรายวิชา รายวิชาที่ขอเทียบ การพิจารณา 
1421 102-59 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
3(3-0-6)  และ  
1421 103-59 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
3(3-0-6) 

1421 100-59 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาคณะ 
ศิลปศาสตร์  6(3-6-9) 

 สามารถเทียบรายวิชาได้ 
เนื้อหาของรายวิชามีความ
ซ้ าซ้อนหรือคล้ายคลึงกันของ
เนื้อหา ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
จ านวนหน่วยกิตเท่ากัน หรือ
มากกว่า 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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  4.5  ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา  

ตามที่มีนักศึกษาใหม่ รหัส 63  เข้าศึกษาและขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษาในรหัสนักศึกษาเก่า  จ านวน 7 
คน  ดังนี้ 
 

1) ชื่อ-สกลุ :  นายณริศม์  ศรสีาย    สาขานิเทศศาสตร์     รหัสนักศกึษา  6302150211 
โดยเทยีบข้อมูล  ในรหัสเดิม  62114440079 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วยกิต เกรด ผลการพิจารณา 

1 1013 001-59 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต 3 A เทียบได้ 
2 1100 128-59 เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 3 B เทียบได้ 
3 1100 133 รังสีในชีวิตประจ าวัน 3 C+ เทียบได้ 
4 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 C เทียบได้ 
5 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 B เทียบได้ 
6 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 B เทียบได้ 
7 1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง 3 B เทียบได้ 
8 1421 406 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษย์

และสังคมศาสตร์ 
3 B เทียบได้ 

9 1433 103 วัฒนธรรมอาเซียน 3 B เทียบได้ 
10 1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1 C+ เทียบได้ 
11 1447 104 โลกภาพยนตร์ 3 B+ เทียบได้ 
12 1700 104 การเป็นผู้ประกอบการ 3 C เทียบได้ 
13 1435 100 ดนตรีกับชีวิต 3 A เทียบได้ 

2) ชื่อ-สกลุ :  นางสาวสุภาพิชญ์ ชลมัพุช   สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   รหัสนักศกึษา  63142140508 
โดยเทยีบข้อมูล  ในรหัสเดิม 61210043403 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วยกิต เกรด ผลการพิจารณา 

1 2132 201-59 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง 

3 A เทียบได้ 

2 2135 103-59 กฎหมายกับสังคม 3 A เทียบได้ 
3) ชื่อ-สกลุ :  นางสาวพัชรนันท์  ฉลาดเอื้อ    สาขาการพัฒนาสังคม     รหัสนักศึกษา  63145140358 
โดยเทยีบข้อมูล  ในรหัสเดิม  61210042158 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วยกิต เกรด ผลการพิจารณา 

1 1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3 B+ เทียบได้ 
2 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 C+ เทียบได้ 
3 1435 100 ดนตรีกับชีวิต 3 B เทียบได้ 
4 2300 114 พลเมืองศึกษา 3 C+ เทียบได้ 
5 1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน 3 B เทียบได้ 
6 1445 100 พลวัตสังคมไทย 3 B เทียบได้ 
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ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วยกิต เกรด ผลการพิจารณา 
7 1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน 2/2559 3 B เทียบได้ 
8 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน  2/2560 3 B เทียบได้ 
9 1406 111 ความสุขในชีวิต 3 B เทียบได้ 

4) ชื่อ-สกลุ :  นางสาวปภัสรา มานะพิมพ์   สาขาศึกษาศาสตร์ (ภาษาไทย)   รหัสนักศึกษา  63146040222 
โดยเทยีบข้อมูล  ในรหัสเดิม 62170741035 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วยกิต เกรด ผลการพิจารณา 

1 1503 102-59 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความงาม 3 A เทียบได้ 
2 1421 102-59 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 B เทียบได้ 
3 1100 147-59 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3 B+ เทียบได้ 
4 1435 100-59 ดนตรีกับชีวิต 3 A เทียบได้ 
5 1411 101-59 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 B+ เทียบได้ 
6 1703 110-59 ทักษะชีวิตทางการเงิน 3 A เทียบได้ 

5) ชื่อ-สกลุ :  นางสาวนิภาพร โพธ์ิศรี   สาขาการท่องเที่ยว   รหัสนักศึกษา  63144940838 
โดยเทยีบข้อมูล  ในรหัสเดิม 60120040825 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วยกิต เกรด ผลการพิจารณา 

1 2001 104 ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 3 B+ เทียบได้ 
2 1100 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 3 B+ เทียบได้ 
3 1100 128 เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 3 B+ เทียบได้ 
4 1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน 3 C+ เทียบได้ 
5 1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง 3 C+ เทียบได้ 

6) ชื่อ-สกลุ :  นายธีรภัทร ด้วงพันนา   สาขาศึกษาศาสตร์ (ดนตรีศึกษา)   รหัสนักศึกษา  63146440066 
โดยเทยีบข้อมูล  ในรหัสเดิม 60210041440 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วยกิต เกรด ผลการพิจารณา 

1 1103 128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน 

3 B เทียบได้ 

2 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 C เทียบได้ 
3 1438 100  ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 3 C เทียบได้ 
4 1449 100 มนุษย์กับการท่องเที่ยว 3 C เทียบได้ 
5 1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต 3 C เทียบได้ 
6 1412 101 ภาษาลาว 1 3 B+ เทียบได้ 
7 1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน 3 C+ เทียบได้ 
8 1103 133 รังสีในชีวิตประจ าวัน 3 C เทียบได้ 
9 1902 214 สารเสพตดิและบุหรี่กับสุขภาวะของคน

ไทย 
2 B+ เทียบได้ 

10 1435 100 ดนตรีกับชีวิต 3 B เทียบได้ 
11 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 3 B เทียบได้ 
12 1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 3 B+ เทียบได้ 
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7) ชื่อ-สกุล :  นายวิศวะ ญาติมาก  สาขาศึกษาศาสตร์ (ดนตรีศึกษา)    รหัสนักศึกษา  63146440091 
โดยเทยีบข้อมูล  ในรหัสเดิม 60170640248 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่ขอเทียบโอน หน่วยกิต เกรด ผลการพิจารณา 

1 1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาวะ
ของคนไทย 

2 B+ เทียบได้ 

2 1412 101 ภาษาลาว 1 3 C+ เทียบได้ 
3 1903 102 พฤติกรรมทางเพศและความ

ปลอดภัย 
3 A เทียบได้ 

4 1435 100 ดนตรีกับชีวิต 3 B+ เทียบได้ 
5 1903 101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 3 B เทียบได้ 

 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา  2563   

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       แจ้งที่ประชุมทราบผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะ 
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา  2563  รอบ TCAS 1,  TCAS 2, TCAS 3, TCAS 4
และ TCAS  5  ข้อมูล  ณ วันที่  30  มิถุนายน  2563  ดังนี้ 
 

ล าดับ คณะศิลปศาสตร์ / สาขาวิชา 
แผนเสนอ

สภา 
รวม TCAS 

(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 
รายงานตัว

เป็นนักศึกษา 
ร้อยละเทียบ

แผนรับ 

1 สาขาวิชา : การท่องเที่ยว 100 92 97 97 

2 สาขาวิชา : การพัฒนาสังคม 80 33 36 45 

3 สาขาวิชา : นิเทศศาสตร ์ 60 69 68 113 

4 สาขาวิชา : ภาษาจีนและการสื่อสาร 60 82 80 133 

5 สาขาวิชา : ภาษาญี่ปุ่นและการสือ่สาร 70 87 83 119 

6 สาขาวิชา : ภาษาไทยและการสื่อสาร 60 50 50 83 

7 สาขาวิชา : ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 60 14 15 25 

8 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 90 104 104 116 

9 หลักสตูร : ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ 30 39 39 130 

10 หลักสตูร : ศษ.บ. เคม ี 30 14 17 57 

11 หลักสตูร : ศษ.บ. ชีววิทยา 30 22 24 80 

12 หลักสตูร : ศษ.บ. ดนตรีศึกษา 30 15 13 43 

13 หลักสตูร : ศษ.บ. เทคโนโลย ี 30 14 15 50 

14 หลักสตูร : ศษ.บ. พลศึกษา 30 33 33 110 

15 หลักสตูร : ศษ.บ. ฟิสิกส ์ 30 17 19 63 
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ล าดับ คณะศิลปศาสตร์ / สาขาวิชา 
แผนเสนอ

สภา 
รวม TCAS 

(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 
รายงานตัว

เป็นนักศึกษา 
ร้อยละเทียบ

แผนรับ 
16 หลักสตูร : ศษ.บ. ภาษาไทย 30 46 45 150 

17 หลักสตูร : ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 30 35 36 120 

18 หลักสตูร : ศษ.บ. สังคมศึกษา 30 37 37 123 

รวม 880 803 811 92  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  การเปลี่ยนหมวดงบประมาณการจ้างจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ เป็นเงินงบประมาณ 
แผ่นดิน ต าแหน่ง อาจารย์ ทดแทนกรอบอัตรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ 

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนหมวดงบประมาณการจ้างจากเงิน 
รายได้คณะศิลปศาสตร์เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน   ต าแหน่งอาจารย์   ทดแทนกรอบอัตรา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รุจิวรรณ   เหล่าไพโรจน์    ซึ่งขออนุมัติลาออก  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน   2563  นั้น  เนื่องปัจจุบันคณะมีพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้  สายวิชาการ  จ านวน  8  ราย  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอัตราว่างดังกล่าว   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ด าเนินการขออนุมัติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ    เพ่ือเปลี่ยนหมวดงบประมาณการจ้างจากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์   เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ต าแหน่งอาจารย์  ทดแทนกรอบอัตรา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รุจิวรรณ   เหล่าไพโรจน์  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

1. คุณสมบัติพิเศษ 
  1. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ต าแหน่ง อาจารย์ 
  2.  ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
  3.  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างน้อยอยู่ในระดับดี ติดต่อกันอย่างน้อย 3 รอบการ

ประเมินขึ้นไป (นับจากรอบการประเมินล่าสุด ย้อนหลังไป 3 รอบการประเมิน) 
   4. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

2. วิธีการสอบคัดเลือก  
  - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง         100  คะแนน     

3. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย 
 3.1 ผลการปฏิบัติงาน       
 3.2 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน      

                          3.3 มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ (งานวิจัย ตีพิมพ์)   
         3.4 มีต าแหน่งทางวิชาการ        
 3.5 เป็นนักเรียนทุนที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีผลการเรียนระดับดี

ของคณะหรือมหาวิทยาลัย   
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6.2  การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2563 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ           เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่ออาจารย์เพ่ือเข้ารับรางวัล 

อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2563  ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)  ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ก าหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาระบบและกลไกอุดมศึกษาไทย
ในยุคพลิกผัน”  โดยจะจัดขึ้นวันที่ 30 กรกฎาคม  2563  และสมาคม ควอท ได้จัด  “โครงการรางวัลอาจารย์
ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2563”  เพ่ือยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่ งเสริมอาจารย์ที่ดีมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสามารถเป็น
ต้นแบบได้  เพ่ือมอบรางวัลในวันประชุมวิชาการดังกล่าว  โดยสามารถสมัครเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 
   มติที่ประชุม    เห็นชอบให้งานวิชาการส่งเรื่องให้ทุกหลักสูตรพิจารณา 
 

6.3  การขออนุมัติเปิดกลุ่มการเรียนเพิ่มในรายวิชา 1421 224 English for Humanities  
and Social Sciences  ในภาคการศึกษา 1/2563 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดกลุ่มการเรียนเพ่ิม   ใน
รายวิชา 1421 224  English for Humanities and Social Sciences  ในภาคการศึกษา 1/2563  
   มติที่ประชุม    เห็นชอบ และให้เป็นภาระงานสอนของอาจารย์ผู้ช่วยสอน 
 

 

เลิกประชุมเวลา    15.00  น. 
 
 

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

 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  6/2563   เมื่อวันศุกร์ที่  24  กรกฎาคม  2563 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


