
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 

ครั้งท่ี  6/2563 

เม่ือวันศุกรท่ี  24  กรกฎาคม  2563 

ณ  หองประชุมดอกจาน  4  ช้ัน  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร 
 

 

ผูมาประชุม  

1.  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร               ประธาน 

2.  ผูชวยศาสตราจารยณัชวินนท  แสงศรีจันทร รองคณบดีฝายวิชาการ          กรรมการ 

3.  ผูชวยศาสตราจารยปนวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา         กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารยชาญชัย  คงเพียรธรรม  ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

5.  นายมิตต  ทรัพยผุด    ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

6.  นางสาวณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล  ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

7.  นางนวลละออง  อุทามนตรี   รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ     กรรมการ 

8.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝายบริหาร             กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  

1.  ผูชวยศาสตราจารยสุพัฒน  กูเกียรติกูล  ผูแทนคณาจารยประจํา             ไปราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม  

1.  ผูชวยศาสตราจารยภาสพงศ  ผิวพอใช  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท  ภูนิคม        เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ                 ผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร      ประธานกรรมการกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ 8/2563 

        ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระ
พิเศษ 8/2563   

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ   

8/2563   โดยไมมีแกไข 
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   2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  ครั้งท่ี  5/2563 

        ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี 
5/2563   โดยเสนอใหแกไขดังนี้ 

 1. หนาท่ี  13  วาระท่ี  6.2  ปรับมติท่ีประชุม  เปน “...ตามมาตรการปองกันและเฝาระวังการ 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  โดยอาจารยผูสอนจะตองขออนุมัติจัดการเรียนการสอนใน 

หองเรียนตามประกาศแจงเวียนของคณะ” 

   มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร    ครั้ง 
ท่ี  5/2563   ท่ีไดแกไขแลวตามขอเสนอ 
    

   2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ 9/2563  
        ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระ
พิเศษ  9/2563  โดยเสนอใหแกไขดังนี้ 

        1. หนาท่ี  8  วาระท่ี  6.3  เปลี่ยนคําวา “อาจารยพิเศษ” เปน “อาจารยผูชวยสอน” 

   มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร     
วาระพิเศษ 9/2563  ท่ีไดแกไขแลวตามขอเสนอ 
    

   2.4 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ 10/2563 
        ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระ
พิเศษ  10/2563    

   มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระพิเศษ  
10/2563   โดยไมมีแกไข 
 

             

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การบริหารและจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน  

และการเปล่ียนหมวดงบประมาณการจางจากเงินรายไดคณะศิลปศาสตร เปนเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง 
อาจารย ทดแทนกรอบอัตรา ผูชวยศาสตราจารยรุจิวรรณ เหลาไพโรจน 

      รองคณบดีฝายบริหาร       แจงท่ีประชุมทราบวาตามท่ีคณะไดขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพ่ือขอ   
อนุมัติเปดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย   เงินงบประมาณแผนดิน    ตําแหนงอาจารยภาษาญ่ีปุน    และขอ
อนุมัติเปดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย     เพ่ือเปลี่ยนหมวดงบประมาณการจางจากเงินรายไดคณะ
ศิลปศาสตร   เปนเงินงบประมาณแผนดิน  ตําแหนงอาจารย  ทดแทนกรอบอัตรา  ผูชวยศาสตราจารยรุจิวรรณ   
เหลาไพโรจน นั้น  มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะดําเนินการเปดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง 2 อัตรา  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1  (ราง) กําหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรคณะศิลปศาสตร รอบการประเมิน 

คร้ังที่  2/2563                      
      รองคณบดีฝายบริหาร  เสนอท่ีประชุมพิจารณา(ราง) กําหนดการประเมินผลกการปฏิบัติราชการ 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร  รอบการประเมินคร้ังที่  2/2563  รายละเอียดดังนี้ 
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  1. กําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมคาจางบุคลากรสายวิชาการ 2/2563 
 

วัน เดือน ป รายการ หมายเหตุ 
วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 เปดระบบประเมิน  

ภายในวันท่ี 18 กันยายน 2563 
1. บุคลากรสายวิชาการสงเอกสารหลักฐานและกรอกขอมลู
ในระบบประเมิน  

 

ภายในวันท่ี 18 กันยายน 2563 

2. บุคลากรท่ีประสงคเสนอช่ือเขารับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนเพ่ิมเพ่ือเปนบําเหน็จความดีความชอบสงแบบ
เสนอช่ือท่ีงานบุคคล เพ่ือนําเขาพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
**เฉพาะขาราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 

 

ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2563 3. ประธานหลักสูตรนัดประชุมประเมินฯ ระดับหลักสูตร  
วันท่ี 27 กันยายน 2563 4. ปดระบบประเมินสายวิชาการ  

วันท่ี 28 กันยายน 2563 
5. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันท่ี 29 - 30 กันยายน 2563  
 

6. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินใน
รายงานแบบสรุปภาระงาน เพ่ือยนืยันความถูกตองของ
คะแนนประเมิน และแจงผลการตรวจสอบท่ีประธาน
หลักสตูร เพ่ือนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ รอบท่ี 2 

 

วันท่ี 2 ตุลาคม 2563 

7. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

การประชุมคณะ 
กรรมการประจํ าคณะ 
รอบท่ี 2 จะมี ข้ึนเฉพาะ 
กรณี ท่ีมีขอทักทวงเรื่อง
คะแนนประเมิน จากขอ 6 

วันท่ี 5 และ 6 ตุลาคม 2563 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมนิ  
วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 9. สงผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

      

  2. กําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพ่ิมคาจางบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ 2/2563 
 

วัน เดือน ป รายการ หมายเหตุ 
วันท่ี 1 กันยายน 2563 เปดระบบประเมิน  

ภายในวันท่ี 14 กันยายน 2563 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกรอกขอมูลในระบบประเมิน   
วันท่ี 14 กันยายน 2563 2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประชุมตรวจแฟมประเมิน 

 
 

วันท่ี 15 - 16 กันยายน 2563 3. งานบุคคลตรวจสอบขอมูล และลงคะแนนในระบบ  
วันท่ี 17 กันยายน 2563 4. ผูบริหารประชุมประเมินฯบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

ภายในวันท่ี 18 กันยายน 2563 5. บุคลากรท่ีประสงคเสนอช่ือเขารับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนเพ่ิมเพ่ือเปนบําเหน็จความดีความชอบสงแบบเสนอช่ือ
ท่ีงานบุคคล เพ่ือนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
**เฉพาะขาราชการและพนักงานเงินงบประมาณ** 
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วัน เดือน ป รายการ หมายเหตุ 
วันท่ี 23 - 25 กันยายน 2563 6. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินใน

รายงานแบบสรุปคะแนน เพ่ือยืนยันความถูกตองของคะแนน
ประเมิน และแจงผลการตรวจสอบท่ีงานบุคคล 

 

วันท่ี 28 กันยายน 2563 7. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการประเมิน
ฯ ระดับคณะ รอบท่ี 1 

 

วันท่ี 29 - 30 กันยายน 2563  
 

8. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินในรายงาน
แบบสรุปภาระงาน เพ่ือยืนยันความถูกตองของคะแนนประเมิน 
และแจงผลการตรวจสอบท่ีประธานหลักสตูร เพ่ือนําเขา
พิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ รอบท่ี 2 

 

วันท่ี 2 ตุลาคม 2563 9. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาการประเมิน
ฯ ระดับคณะ รอบท่ี 2 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ 
กรรมการประจําคณะ 
รอบท่ี 2 จะมีข้ึนเฉพาะ 
กรณีท่ีมีขอทักทวงเรื่อง
คะแนนประเมิน จากขอ 
7 

วันท่ี 5 และ 6 ตุลาคม 2563 10. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน  
วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 11. สงผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ และใหเพ่ิมเติมหมายเหตุของบุคลากรสายวิชาการ  ดังนี้  ในกรณีท่ีเปน 
เอกสารประเภทหนังสือ ตํารา หากไมสามารถแนบเอกสารไดท้ังเลมในระบบ ใหแสกนเฉพาะหนาปก ปกรอง และ
สารบัญ 
 

4.2  การพิจารณาตอสัญญาจางลูกจางชาวตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2564   
          รองคณบดีฝายบริหาร      เสนอท่ีประชุมพิจารณาการตอสัญญาจางลูกจางชาวตางประเทศ 

ประจําปงบประมาณ  2564  โดยเสนอใหพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของลูกจางชาวตางประเทศ รอบการ
ประเมิน ครั้งท่ี 2/2563  เพ่ือประกอบการพิจารณาตอสัญญาจาง  ประจําปงบประมาณ  2564  มีกําหนด 1 ป 
ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2563  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2564  รายละเอียดดังนี ้

 

ตําแหนง ช่ือ-สกุล 100 คะแนน ผลการประเมิน 

ผูสอน 1 Mr. Kadek Ray  Sulyantha 80.40 ผาน 
2 Mr. Kevin Isaac Stumm 94.40 ผาน 
3 Mr. Loylounant Oudhomyath 84.38 ผาน 

4 Mr. MASHAKI Koji 94.53 ผาน 

5 Mr. Michael James Murphy 80.40 ผาน 
6 Mr. UNJU Jumpei 91.54 ผาน 
7 Ms. Marienallen Joy M. Basilio 100.00 ผาน 
8 Ms. IWAMI Sayo  91.28 ผาน 
9 Ms. Zhao Xiaowen 95.00 ผาน 
10 Ms. Mbuwe Bohme Carine 82.20 ผาน 
11 Mr. SASAKI Yohei 91.00 ผาน 
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ช่ือ-สกุล 100 คะแนน ผลการประเมิน 

12 Ms. MISHIMA Kumiko  95.46 ผาน 

13 Ms. Li Xing 95.00 ผาน 

14 Ms. Zhao Jing 95.00 ผาน 

15 Ms. Madison Pickard 84.30 ผาน 

 16 Mr. Tomas Esnara Keweg ปฏิบัติงานยังไมครบรอบการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ 17 Mr. James  Kenneth  Powell II 94.00 ผาน 
 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหตอสัญญาจางลูกจางชาวตางประเทศ ประจําปงบประมาณ  2564   
 

                  4.3  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ครั้งท่ี 4 และขอรับการประเมินตอ
สัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ ราย นายเวทางค มาสงค   
                         รองคณบดีฝายบริหาร       เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก ครั้งท่ี 4 และขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ ราย นายเวทางค 
มาสงค  ตําแหนงอาจารย  ซ่ึงไดรับอนุมัติใหลาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาภาษาและการสื่อสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ)  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  มีกําหนด  3  ป   ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี  11  มกราคม 
2559  ถึงวันท่ี  10  กรกฎาคม  2562  ดวยทุนการศึกษาสําหรับอาจารยคณะศิลปศาสตรเพ่ือศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก  พ.ศ. 2555 และขยายเวลาศึกษาตอ ตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
นั้น  บัดนี้ บุคคลดังกลาวไดศึกษารายวิชาครบถวนตามหลักสูตร โดยผานการสอบประมวลความรู และผานการ
สอบเคาโครงวิจัยเรียบรอยแลว ไดลงทะเบียนครบ 36 หนวยกิต ในภาค 1/2562  ปจจุบันบุคคลดังกลาวอยู
ระหวางการเขียนวิทยานิพนธ    สาเหตุท่ียังไมสําเร็จการศึกษาตามกําหนด    เนื่องจากการแพรระบาดของโรค
ติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ซ่ึงเปนอุปสรรคในการสืบคนขอมูล   และการทํางานรวมกับผูใหขอมูล
สําคัญและเชี่ยวชาญ  จึงทําใหการเพ่ิมเติมเนื้อหาบางประเด็นตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิจัยยังไมเรียบรอยสมบูรณ   ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวคาดวาจะแลวเสร็จภายในปการศึกษาท่ี 1/2563  จึงมีความ
ประสงคขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ  มีกําหนด  6  เดือน  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  11  กรกฎาคม  2563  ถึงวันท่ี  10 
มกราคม  2564  ดวยทุนสวนตัว   และขอรับการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง  กรณีขยายระยะเวลาศึกษา  ตาม
ระยะเวลาท่ีขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ  เปนเวลา  6  เดือน  ตั้งแตวันท่ี  11  กรกฎาคม  2563  ถึงวันท่ี  10 
มกราคม  2564   

 

 

 

   มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  
 

4.4  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ครั้งท่ี 3 และขอรับการประเมินตอ 
สัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ ราย นางสาวจิรายุ  สินศิริ   

      รองคณบดีฝายบริหาร     เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในระดับ 
ปริญญาเอก  ครั้งท่ี  3  และขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ ราย นางสาวจิรายุ  
สินศิริ  ตําแหนง อาจารย ซ่ึงไดรับอนุมัติใหศึกษาตอในระดับปริญญาโท - เอก ในสาขาวิชา English (Literature) ณ 
Indiana University of Pennsylvania  ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีกําหนด  5  ป  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  26  สิงหาคม 
2556  ถึงวันท่ี  25  สิงหาคม  2561  ดวยทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย  ประจําป 



 

 

6 

2555  และไดรับอนุมัติใหขยายเวลาศึกษาตอตั้งแตวันท่ี 26 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 นั้น  บัดนี้ 
บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหดําเนินการทําวิทยานิพนธ หรือ Research Topic Approval From (RTAF) เม่ือวันท่ี 
26 สิงหาคม 2562 หลังจากไดรับอนุมัติใหเขียนวิทยานิพนธไดเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาตามนัดหมายไมขาดตก
บกพรอง แตเนื่องจากชวงเทอม spring 2020 ไดมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในสหรัฐอเมริกาอยางหนัก ทําใหอาจารยท่ีปรึกษา  ตองปรับวิธีการใหคําปรึกษาและกอใหเกิดการลาชากวาท่ี
คาดการณไว ซ่ึงบุคคลดังกลาวไดเขียนวิทยานิพนธสมบูรณแลว และอยูระหวางการแกไขรอบสุดทายตามคําแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษา กอนสงใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอีก 2 ราย อานอีกรอบ กระบวนการอาน
วิทยานิพนธนี้ (reading protocol) คณะกรรมการจะใชเวลาอยางนอย 2 เดือน หลังจากนั้นบุคคลดังกลาวจึงจะ
สามารถสอบปองกันวิทยานิพนธได  จึงมีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ มีกําหนด 4 เดือน 17 วัน ท้ังนี้ 
ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดวยทุนสวนตัว ท้ังนี้ ทางสํานักงานผูดูแลนักศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา ไดอนุมัติใหบุคคลดังกลาวขยายเวลาศึกษาตอ ดวยทุนสวนตัว ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 เรียบรอยแลว 

  ในระยะเวลาอีก 4 เดือน 17 วัน ท่ีจะขอขยายระยะเวลาศึกษาตอครั้งท่ี 3 จะดําเนินการตาม
แผนการขยายระยะเวลาศึกษาตอโดยดําเนินการ สงวิทยานิพนธท้ังเลมใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอาน 
ใชระยะเวลา 2 เดือน สอบปองกันวิทยานิพนธและแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ จากนั้นดําเนินการสงวิทยานิพนธฉบับแกไขไปท่ี the School of Graduate Studies and Research 
และข้ันตอนสุดทายสงวิทยานิพนธ (Electronic Dissertation)    เขาระบบ ProQuest คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ภายในเดือนธันวาคม 2563   ในการนี้  จึงขอรับการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง กรณีขยายระยะเวลาศึกษา ราย 
นางสาวจิรายุ  สินศิริ  ตามระยะเวลาท่ีขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ  เปนเวลา 4 เดือน 17 วัน ท้ังนี้ตั้งแต  15 
สิงหาคม  2563  ถึงวันท่ี  31  ธันวาคม  2563    

  มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

4.5  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ครั้งท่ี 1 และขอรับการประเมินตอ 
สัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ ราย นางสาวศุภมน  อาภานันท 

      รองคณบดีฝายบริหาร      เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก ครั้งท่ี 1 และขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ ราย นางสาวศุภมน  
อาภานันท  ตําแหนงอาจารย   ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย   
ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีกําหนด  3  ป  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  21  สิงหาคม  2560  ถึงวันท่ี  20  สิงหาคม  2560 
ดวยทุนสวนตัว  นั้น  บัดนี้  บุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เม่ือวันท่ี  9  กรกฎาคม  2563  วิทยานิพนธเรื่อง “กลวิธีทางภาษาในการประกอบสรางอัตลักษณผูเขาแขงขันรอง
เพลงในรายการประกวดรองเพลงทางโทรทัศนไทย” ขณะนี้อยูระหวางการก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลวิทยานิพนธ 
เนื่องจากขอมูลท่ีใชสําหรับวิทยานิพนธมีจํานวนมากกวา 140 ตอน และกอนจะวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย จึงจําเปนตองถายถอดเสียงการสนทนาและการปฏิสัมพันธของบุคคลท่ีปรากฏในรายการตาง ๆ ใหเปน
ตัวอักษรภาษาไทยจึงจะสามารถนํามาวิเคราะหได ซ่ึงตองใชระยะเวลามากและยังดําเนินการในสวนนี้ไมแลวเสร็จ 
จึงมีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ  มีกําหนด  6  เดือน  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  21  สิงหาคม  2563  ถึง
วันท่ี  20  กุมภาพันธ  2564  ดวยทุนสวนตัว    ในระยะเวลาอีก 6 เดือนท่ีจะขอขยายระยะเวลาศึกษาตอครั้งท่ี 1 
บุคคลดังกลาวจะดําเนินการตามแผนการขยายระยะเวลาศึกษาตอ โดยดําเนินการเก็บขอมูลดวยการถายถอดเสียง
ใหแลวเสร็จภายในภาคเรียน 1/2563 และจะวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดผลการศึกษาบางสวนสําหรับใชเขียนเปน
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บทความวิชาการประกอบการนําเสนอความกาวหนาในรายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธ และเพ่ือเปนผลงานตีพิมพ
เผยแพรประกอบการขอสําเร็จการศึกษาตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  และขอรับการประเมินเพ่ือตอสัญญา
จาง กรณีขยายระยะเวลาศึกษา ราย นางสาวศุภมน  อาภานันท ตามระยะเวลาท่ีขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ เปน
เวลา  6  เดือน  ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี  21  สิงหาคม  2563  ถึงวันท่ี  20  กุมภาพันธ  2564 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   
 
 

4.6  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ครั้งท่ี 4 และขอรับการประเมินตอ 
สัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ ราย นายเสนาะ  เจริญพร          

              รองคณบดีฝายบริหาร   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก  ครั้งท่ี  4 และขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ ราย นายเสนาะ  เจริญพร   
ตําแหนงอาจารย   ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาประวัติศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มีกําหนด 3 ป  6  เดือน  ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2562  และขอขยายเวลาศึกษาตอ 
ตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2562  ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2563 นั้น  บัดนี้  บุคคลดังกลาวไดผาน 3 ข้ันตอน  ไดแก 1) 
ผานการเรียนทุกรายวิชาท่ีกําหนด  2) ผานการสอบวัดคุณสมบัติ และ 3) ผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ   เรื่อง 
“ความรักกับความสัมพันธในสื่อสิ่งพิมพของผูหญิงชวงทศวรรษ 2490”   โดยตองเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารจาก
เอกสาร 3 ประเภท ไดแก 1) นิตยสาร สตรีสาร 2) คูมือความรักความใคร 3) วรรณกรรม ปจจุบันบุคคลดังกลาวได
เก็บรวบรวม วิเคราะห และเขียนเรียบเรียงขอมูลจากเอกสารประเภท “คูมือความรักความใครและการครองเรือน”
และเขียนวิทยานิพนธบทท่ี 4 เรียบรอยแลว เนื่องจากใกลครบกําหนดระยะเวลาขยายเวลาศึกษาตอแลว แตยังไม
สําเร็จการศึกษา จึงมีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ มีกําหนด 6 เดือน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม 
2563 ถึงวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2564  ดวยทุนสวนตัว  และขอรับการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง  กรณีขยายระยะเวลา
ศึกษา  ตามระยะเวลาท่ีขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ  มีกําหนด  6  เดือน  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  10  สิงหาคม  2563  
ถึงวันท่ี  9  กุมภาพันธ  2564   

ในระยะเวลาอีก  6  เดือนท่ีจะขอขยายระยะเวลาศึกษาตอครั้งท่ี 4 บุคคลดังกลาวจะดําเนินการ
ตามแผนการขยายระยะเวลาศึกษาตอโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารประเภท “วรรณกรรม”  ไดแก  วรรณกรรม
อีโรติก  วรรณกรรมแนวกาวหนา  วรรณกรรมแนวพาฝน  นําขอมูลมาวิเคราะห สรุป และเขียนบทท่ี 5 วาดวย
วรรณกรรม 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
  

                     4.7  การพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา  (เพ่ิมเติม) กรณีการชดใชทุนการศึกษาสําหรับ
อาจารยคณะศิลปศาสตรเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555 

       ประธาน    เสนอท่ีประชุมพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา  (เพ่ิมเติม)    กรณีการชดใช   
ทุนการศึกษาสําหรับอาจารยคณะศิลปศาสตรเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555 กรณีนางสาวนิโลบล   
นาคพลังกูล  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอใหคณะเพ่ิมเติมเหตุผลความจําเปนในการขอชดใชทุนการศึกษาดวย            
ระยะเวลา  ซ่ึงคณะไดเสนอไปกอนหนาวามีปญหาสุขภาพ   การเปลี่ยนอาจารยท่ีปรึกษา  มีความพากเพียรจน
สามารถข้ึนสอบปองกันวิทยานิพนธได  และมีผลการเรียนท่ีดี 
  ท่ีประชุมจึงมีขอเสนอใหสงเหตุผลเพ่ิมเติมวาบุคคลดังกลาว  มีปญหาเรื่องปญหาสุขภาพ  มีการ
เปลี่ยนแปลงประธานสอบวิทยานิพนธ  แตมีความคืบหนาทางการศึกษา  และมีผลการเรียนท่ีดี 
  มติท่ีประชุม    เห็นชอบตามเสนอ  
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4.8  (ราง) แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร   

      รองคณบดีฝายบริหาร     เสนอท่ีประชุมพิจารณา  (ราง)    แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรอง

ราชการคณะศิลปศาสตร  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยเงินทดรองราชการจากเงิน

รายได พ.ศ. 2562  และเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติเดียวกันท้ังคณะ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ท้ังนี้  

งานการเงินจะไดแจงเวียนใหบุคลากรทุกทานทราบตอไป 

 มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

4.9  การตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ   
      รองคณบดีฝายบริหาร     เสนอท่ีประชุมพิจารณาการตออายบุันทึกขอตกลงความรวมมือทาง 

วิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  ดวยงานวิเทศสัมพันธ  คณะศิลปศาสตร  ไดสํารวจขอมูลขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ พบวาขอตกลงฯ ท่ีคณะศิลปศาสตรไดดําเนิน
ความรวมกับสถาบันการศึกษาบางแหงไดหมดอายุลง ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

                    1. Champasack University  ประเทศลาว* 
                    2. University of Battambang   ประเทศกัมพูชา* 
                    3. Royal University of Phnom Penh  ประเทศกัมพูชา 
                    4. The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
                        University, Ho Chi Minh City   ประเทศเวียดนาม 

            * ระบุใน มคอ. 2 หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
ในการนี้      ไดนําวาระพิจารณาการตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  เขาท่ีประชุม 

คณะกรรมการบรหิารวิชาการ คณะศิลปศาสตร ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
ใหมีการตออายุบันทึกความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 2 แหง ไดแก Champasack University 
ประเทศลาว และ University of Battambang ประเทศกัมพูชา และสอบถามหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียนเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาการตออายุบันทึกความรวมมือทางวิชาการกับ Royal University of Phnom Penh 
ประเทศกัมพูชา และ The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, 
Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ท้ังนี้ มอบหมายงานวิเทศสัมพันธแจงขอมูลบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการท่ียังไมหมดอายุของคณะศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 

          1. เพ่ือท่ีประชุมพิจารณาการตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Champasack 
University ประเทศลาว และ University of Battambang ประเทศกัมพูชา 

          2. เพ่ือท่ีประชุมพิจารณามอบงานวิเทศสัมพันธรวบรวมขอมูลขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ และใหขอมูลข้ันตอนการดําเนินการจัดทํา MOU เพ่ือสํารวจการจัดทําความ
รวมมือทางวิชาการของคณะศิลปศาสตรตอไป 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

4.10  การรับรองผลการสําเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
        รองคณบดีฝายวิชาการ       เสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองผลการสําเร็จการศึกษานักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  1  ราย  คือ นางสาวชนัฏดา  ผลานันต  สาขาภาษาไทย   ท้ังนี้  นักศึกษาเปนนักศึกษา
รหัส  58   ซ่ึงเคยมีการรับรองสําเร็จการศึกษา    ตามมติแจงเวียนท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
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เม่ือวันท่ี  20  มิถุนายน  2562  แลว  แตในภายหลังพบวา  นักศึกษายังไมผานตามเกณฑการสอบวัดความรู
ภาษาอังกฤษ  (UBU-Test)  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จึงทําใหนักศึกษายังไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดอยาง
สมบูรณ  บัดนี้  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ไดออกประกาศคณะศิลปศาสตร  เรื่อง
เกณฑทดสอบความรูภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทย  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2557  ซ่ึงมีผลทําใหนักศึกษารายดังกลาวมีผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 
(UBU-Test)   ผานตามเง่ือนไขของหลักสูตร  ดังนั้น  งานบัณฑิตศึกษาจึงใครขอรับรองการสําเร็จการศึกษาโดย
สมบูรณใหนักศึกษารายดังกลาว 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  
 

4.11  การรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา  
3/2562 
                             รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 3/2562  ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการ
การศึกษาขอความอนุเคราะหตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาท่ี  3/2562  โดยวันสําเร็จการศึกษา คือ วันสุดทายของการสอบปลายภาคดังกลาว คือ วันท่ี 15 
พฤษภาคม  2563  และเบื้องตนงานวิชาการไดดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ขางตนเรียบรอยแลว มีผูผานเกณฑเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน 1 คน  ดังนี้ 

 
รหัสประจําตัว/ชื่อ-สกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยม วิชาโท 

 ตลอด
หลักสูตร 

ที่หลักสูตร
กําหนด 

  

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
1. 5814401386 นางสาวจนัทรฉาย ผอนจรุง 2.71 2.60 - การทองเที่ยว 

   มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 
4.12  การรับรองเทียบรายวิชา / เทียบรายวิชาและเทียบโอนหนวยกิต 
        รองคณบดีฝายวิชาการ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการรับรองเทียบรายวิชา/เทียบรายวิชา 

และเทียบโอนหนวยกิต  รายละเอียดดังนี้ 
1. คณะบริหารศาสตร ขออนุมัติเทียบรายวิชาใหนางสาวรวินทรวรกานต พันธุโคตร รหัสประจําตัว  

6217054144  นักศึกษาคณะบริหารศาสตร  ขออนุมัติเทียบรายวิชา ธุรกิจการบิน ดังนี้ 
 

รายวิชาท่ีเคยศึกษา รายวิชาท่ีขอเทียบ ผลการพิจารณา 
 
1449 239 อุตสาหกรรมการบิน 
3(3-0-6) 

 
1449 334 ธุรกิจการบิน 
3(3-0-6) 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เนื้อหารายวิชามีความ
ซํ้าซอนหรือคลายคลึงกันของ
เนื้อหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

  2. รับรองการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต  ของนางสาวไพจิตร เดชโฮม รหัสประจําตัว 
63111240286 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเทียบรายวิชา ดังนี้ 
 
 



 

 

10 

รายวิชาท่ีเคยศึกษา รายวิชาท่ีขอเทียบ ผลการพิจารณา 
 
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
3(3-0-6) 

 
1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับ
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3(3-0-6) 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เนื้อหารายวิชามีความ
ซํ้าซอนหรือคลายคลึงกันของ
เนื้อหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

  3. รับรองการเทียบรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร 
(เพ่ิมเติม) กลุมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน ดังนี้ 
ลําดับ สถาบัน วิชาที่ขอเทียบ เทียบเน้ือหารายวิชา 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2559 

ผลการ
พิจารณา 

1 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

1421 218 ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 

 ไมสามารถ
เทียบรายวิชาได 

2 วิทยาลัยพยาบาลบรม 
ราชชนนี จักรีรัช 

1203 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิง
วิชาการ 

1421 103 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 2 

 สามารถ
เทียบรายวิชาได 

1404 ภาษาอังกฤษกาวหนา 1421 218 ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 

 ไมสามารถ
เทียบรายวิชาได 

3 วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม 

1203 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิง
วิชาการ 

1421 103 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 2 

 สามารถ
เทียบรายวิชาได 

1404 ภาษาอังกฤษกาวหนา 1421 218 ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 

 ไมสามารถ
เทียบรายวิชาได 

4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สรรพสิทธปิระสงค 

1203 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิง
วิชาการ 

1421 103 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 2 

 สามารถ
เทียบรายวิชาได 
 

1404 ภาษาอังกฤษกาวหนา 1421 218 ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 

 ไมสามารถ
เทียบรายวิชาได 

5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สุพรรณบุรี 

1203 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิง
วิชาการ 

1421 103 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 2 

 สามารถ
เทียบรายวิชาได 

1404 ภาษาอังกฤษกาวหนา 1421 218 ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 

 ไมสามารถ
เทียบรายวิชาได 

6 มหาวิทยาลยัขอนแกน 510 216 ภาษาอังกฤษสําหรับ
วิชาชีพสาธารณสุข 

1421 223 ภาษาอังกฤษ
สําหรับสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

 สามารถ
เทียบรายวิชาได 

000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1421 218 ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 

 ไมสามารถ
เทียบรายวิชาได 

7 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธาน ี

9022102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนรูขอมูลขาวสาร 

1421 103 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 2 

 สามารถ
เทียบรายวิชาได 

4. ขออนุมัติเทียบรายวิชาใหนายพันกร  สีแสง  รหัสประจําตัว 63146940120 นักศึกษาคณะ    
ศิลปศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตร วิชาเอกเทคโนโลยี ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 10 รายวิชา ดังนี้ 
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ลําดับ รหัสวิชา รายวิชาท่ีขอเทียบโอน เกรด ผลการพิจารณา 
1 1421102-59 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 B ผานเกณฑ 
2 1421103-59 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 A ผานเกณฑ 
3 1411101-59 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร A ผานเกณฑ 
4 1100109-59 วิทยาศาสตรกายภาพกับชีวิต A ผานเกณฑ 
5 1700101-61 ธุรกิจเบื้องตนและกฏหมายธุรกิจ A ผานเกณฑ 
6 1702210 หลักการตลาด A ผานเกณฑ 
7 1701110-61 หลักการจัดการ B+ ผานเกณฑ 
8 1702101-61 การคิดเชิงออกแบบทางธุรกิจ A ผานเกณฑ 
9 1702212-61 พฤติกรรมผูบริโภค A ผานเกณฑ 
10 1706103-61 การจัดการสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล A ผานเกณฑ 

         

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

4.13  ขอเสนอช่ือเพ่ือพิจารณารับรางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัยดีเดน งานประชุม มอบ.วิจัย ครั้ง 
ท่ี 14 

        รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา   เสนอท่ีประชุมพิจารณาขอเสนอชื่อเพ่ือพิจารณารับรางวัล 

นักวิจัย/ผลงานวิจัยดีเดน  งานประชมุ ม.อบ. วิจัย  ครั้งท่ี 14  ดังนี้ 

1.  รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการมากท่ีสุดดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
2.  รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการมากท่ีสุดดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
3.  รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการมากท่ีสุดดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
4.  รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม 
5.  รางวัลนักวิจัยเพ่ือชุมชน 

ท้ังนี้  สามารถเสนอชื่อภายในวันท่ี  30  กรกฎาคม  2563   

  มติท่ีประชุม   มอบรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา พิจารณาเสนอชื่อตามกําหนด 
 

4.14  แผนงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2564   
        รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา     เสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนงบประมาณรายจายประจําป   

พ.ศ. 2564  (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)  ดวยคณะศิลปศาสตรไดรับจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือมาบริหารจัดการ จํานวน 31,454,400.00 บาท  คิดเปนรอยละ 80 ของ
งบประมาณท่ีไดรับจริง ซ่ึงงานแผนและงบประมาณไดรวบรวมแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2563 จาก
ทุกสวนงาน และจัดทําเปนแผนรายจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  86,759,040 บาท  โดย
จะบริหารจัดการตามแหลงทุน  ดังนี้ 

       1. เงินรายไดคณะศิลปศาสตร   จํานวน  31,454,400  บาท 
       2. เงินเหลือจายสะสมคณะศิลปศาสตร   จํานวน  6,368,100  บาท  จากสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือจัดหาครุภัณฑ 
       3. เงิบงบประมาณแผนดิน  จํานวน  48,936,540 บาท  ซ่ึงไดรับจัดสรรเงินเดือนพนักงาน 
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 เงินงบประมาณแผนดินและคาจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบในหลักการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

5.1  การสงเอกสารคําสอนฉบับสมบูรณ  ราย ผูชวยศาสตราจารยเนตรดาว  เถาถวิล   
       รองคณบดีฝายบริหาร     แจงท่ีประชุมทราบเรื่องการสงเอกสารคําสอนฉบับสมบูรณ   ราย 

ผูชวยศาสตราจารยเนตรดาว  เถาถวิล   ซ่ึงไดรับอนุมัติใหลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  โดยการ
เขียนเอกสารคําสอน รายวิชา 1451323-60  ชื่อวิชาอาหารกับสังคมสมัยใหม มีกําหนด 12 เดือน  ตั้งแตวันท่ี  1  
มิถุนายน  2562  ถึงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2563  นั้น  และบุคคลดังกลาวไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ 
ตั้งแตวันท่ี  1  มิถุนายน  2563  และไดสงรายงานฉบับสมบูรณ  จํานวน 17 บท  เม่ือวันท่ี  30  มิถุนายน  2563  

    มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

5.2  การรายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี  2/2562  จํานวน 2 ราย    

             รองคณบดีฝายบริหาร แจงท่ีประชุมทราบรายงานผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี 
2/2562  จํานวน 2 ราย  ดังนี้ 

1. นายเสนาะ  เจริญพร  ซ่ึงไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา

ประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตั้งแตปการศึกษา  2558  ไดขอรายงานผลการศึกษาประจําภาค

การศึกษาท่ี 2/2562  ซ่ึงอยูระหวางทําวิทยานิพนธ  เรื่อง  “ความรักกับความสัมพันธในสื่อสิ่งพิมพของผูหญิงชวง

ทศวรรษ 2490” 

2. นางสาวศุภมน  อาภานันท  ซ่ึงไดรับอนุ มั ติใหลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก         

สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตั้งแตปการศึกษา  2560  ไดขอรายงานผลการศึกษาประจําภาค

การศึกษาท่ี  2/2562 ซ่ึงไดศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแลว และผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธ  เม่ือวันท่ี 30 

มีนาคม  2563         

มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

5.3  ผลการพิจารณาการรับรองคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
                รองคณบดีฝายวิชาการ   แจงท่ีประชุมทราบผลการพิจารณาการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน           

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ดังนี ้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562         

เม่ือวันท่ี 23  พฤษภาคม 2563 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

เม่ือวันท่ี  8  มกราคม  2563 

มติท่ีประชุม    รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  รายงานการบันทึกขอมูลภาระงานสอน ภาคการศึกษาท่ี 1/2563                                  

       รองคณบดีฝายวิชาการ      เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการบันทึกขอมูลภาระงานสอน 
ภาคการศึกษาท่ี  1/2563  ตามท่ีงานวิชาการไดขออนุเคราะหอาจารยทุกทานกรอกขอมูลภาระงานสอน ประจําภาค 
การศึกษาท่ี  1/2563  โดยกําหนดใหกรอกขอมูลภาระงานสอนในระหวางวันท่ี 3 - 10  กรกฎาคม  2563  นั้น งาน
วิชาการจึงขอรายงานผลการกํากับติดตามการบันทึกขอมูลภาระงานสอน  รายละเอียดดังนี ้

หลักสูตร จํานวนบุคลากร (คน) บันทึกขอมูล (คน) คิดเปนรอยละ 

ภาษาจนีและการสื่อสาร 9 7 77.77 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 40 23 57.50 

ประวัติศาสตร 9 9 100 

ภาษาญีปุ่นและการสื่อสาร 9 9 100 

นิเทศศาสตร 5 5 100 

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3 2 66.67 

การพัฒนาสังคม 14 8 57.14 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 14 9 64.29 

การทองเที่ยว 9 6 66.67 

ดนตรีศึกษา 4 1 25 

พลศึกษา 5 4 80 

รวมระดับคณะ 121 83 68.60 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   และมอบงานวิชาการกํากับติดตามการบันทึกขอมูลภาระงานสอน  

ใหครบทุกคนตอไป 
   

เลิกประชุมเวลา    12.10  น. 
 
 

 
 

(นางฐิตินันท   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                                     รองคณบดีฝายบริหาร 
กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจาํคณะ       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ                  
                    ผูจดรายงานการประชุม                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม     

 
 

              ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว      ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี  7/2563   เม่ือวันศุกรท่ี  21  สิงหาคม  2563 
 
 
 

 

         (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร 

                                ประธานกรรมการ  
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