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2.  ผูชวยศาสตราจารยณัชวินนท  แสงศรีจันทร รองคณบดีฝายวิชาการ          กรรมการ 
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5.  ผูชวยศาสตราจารยสุพัฒน  กูเกียรติกูล  ผูแทนคณาจารยประจํา            กรรมการ 

6.  นายมิตต  ทรัพยผุด    ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

7.  นางสาวณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล  ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

8.  นางนวลละออง  อุทามนตรี   รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ     กรรมการ 

9.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝายบริหาร             กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม  

1.  นางสาวเขมจิรา  หนองเปด   อาจารยประจําหลักสูตรการทองเท่ียว 

2.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

3.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

4.  นางฐิตินันท  ภูนิคม        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ             ผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร      ประธานกรรมการกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  ครั้งท่ี  6/2563 

        ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี 
6/2563   โดยเสนอใหตรวจสอบและแกไขคําสะกดใหถูกตอง 
   มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร    ครั้งท่ี  
6/2563   ท่ีไดแกไขแลวตามขอเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การเสนอช่ือเพ่ือพิจารณารับรางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัยดีเดน  งานประชุม   มอบ. วิจัย  

ครั้งท่ี  14 

      รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา   แจงท่ีประชุมทราบวาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 

คณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี  6/2563  ไดมอบใหรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา  พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับรางวัล 

นักวิจัย/ผลงานวิจัยดีเดน  งานประชมุ ม.อบ. วิจัย  ครั้งท่ี 14  ใหทันตามกําหนด  คือ  ภายในวันท่ี  30  กรกฎาคม   

2563  นั้น  คณะฯ จึงเสนอชื่อ นายคําลา มุสิกา  ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศ 

  มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 
3.2  ผลการกํากับติดตามการบันทึกขอมูลภาระงานสอนสายวิชาการ   ประจําภาคการศึกษาท่ี  

1/2563       
รองคณบดีฝายวิชาการ      แจงท่ีประชุมทราบผลการกํากับติดตามการบันทึกขอมูลภาระงานสอน 

สายวิชาการ ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2563   โดยกําหนดใหกรอกขอมูลภาระงานสอน  ในระหวางวันท่ี 3-10 
กรกฎาคม  2563  ท่ีผานมานั้น  บัดนี้  อาจารยทุกทานไดกรอกขอมูลภาระงานสอนภาคการศึกษาท่ี  1/2563  
เสร็จสิ้นทุกคนแลว  งานวิชาการจึงขอรายงานผลการกํากับติดตามการบันทึกขอมูลภาระงานสอน  ดังนี้ 

 

หลักสูตร จํานวนบุคลากร (คน) บันทึกขอมูล (คน) คิดเปนรอยละ 

ภาษาจีนและการสื่อสาร 9 9 100 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 40 40 100 

ประวัติศาสตร 9 9 100 

ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 9 9 100 

นิเทศศาสตร 5 5 100 

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3 3 100 

การพัฒนาสังคม 14 14 100 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 14 14 100 

การทองเท่ียว 9 9 100 

ดนตรี 4 4 100 

พละศึกษา 5 5 100 

รวมระดับคณะ 121 121 100 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอและขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลา 

ศึกษาตอ ราย นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน   
      รองคณบดีฝายบริหาร  เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอและขอรับการ 
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ประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ รายนางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน  พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายไดคณะศิลปศาสตร ตําแหนง อาจารย  ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตรและ
นวัตกรรม คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 8 
สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 ดวยทุนการศึกษาสําหรับอาจารยคณะศิลปศาสตรเพ่ือศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2555 และทุนการศึกษากองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
ประจําปการศึกษา 2556 และขยายเวลาศึกษาตอ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2561  ถึงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 นั้น
บัดนี้ บุคคลดังกลาวไดผานการเรียนทุกวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด ผานการสอบวัดคุณสมบัติ และผานการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ เรื่อง “การประกอบสรางพ้ืนท่ีและภาพตัวแทนผูหญิงในคริสตศตวรรษท่ี 21 กับการถอดรหัส
ความหมายของสตรีไทยผานภาพยนตรฮอลลีวูด” และอยูในข้ันตอนนําผลการ Focus Group มาวิเคราะหเพ่ือหา
คําตอบวัตถุประสงคขอท่ี 3 วาผูชมสตรีไทยมีการอานความหมายเก่ียวกับความเปนหญิงในคริสตศตวรรษท่ี 21 
อยางไร จึงมีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ  มีกําหนด  6  เดือน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  8  สิงหาคม  2563  
ถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2564 ดวยทุนสวนตัว  ในระยะเวลาอีก 6 เดือนท่ีจะขอขยายระยะเวลาศึกษาตอครั้งท่ี 5 
บุคคลดังกลาว จะดําเนินการตามแผนการขยายระยะเวลาศึกษาตอโดยวิเคราะหเปรียบเทียบผล Focus Group 
เรื่องภาพตัวแทน และดําเนินการสอบปองกันวิทยานิพนธ    

ในการนี้     จึงมีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาศึกษามีกําหนด  6  เดือน  ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี  8  
สิงหาคม  2563  ถึงวันท่ี  7  กุมภาพันธ  2564  ดวยทุนสวนตัว  และขอรับการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง  กรณี
ขยายระยะเวลาศึกษา  ตามระยะเวลาท่ีขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ  ตั้งแตวันท่ี  8  สิงหาคม  2563  ถึงวันท่ี  7  
กุมภาพันธ  2564 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  
 
 

4.2  ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอและขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลา
ศึกษาตอ ราย นายพลวิเชียร   ภูกองไชย   

       รองคณบดีฝายบริหาร   เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอและขอรับการ
ประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ ราย นายพลวิเชียร    ภูกองไชย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ ตําแหนง อาจารย  ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 7 
สิงหาคม 2560 ดวยทุนสวนตัว และตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ดวยทุนพัฒนาบุคลากร 
และขยายเวลาศึกษาตอตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 ดวยทุนสวนตัว  นั้น  บัดนี้ บุคคล
ดังกลาวไดผานกระบวนการตามขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้ คือ (1) ผานการเรียนทุกรายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
(2) ผานการสอบวัดคุณสมบัติ (3) ผานการวัดความสามารถทางภาษาตางประเทศ (4) ผานการอนุมัติเคาโครงดุษฎี
นิพนธ (5) ผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (6) ผานการนําเสนอบทความวิจัยในเวทีวิชาการระดับ
นานาชาติ (7) ไดรับการตอบรับใหนําเสนอบทความวิจัยในเวทีวิจัยระดับชาติ ท้ังนี้หัวขอดุษฎีนิพนธ คือ “ครอบครัว
ขามแดนและการประกอบสรางความเปนพลเมืองเชิงซอนจากขางลางในชุมชนชายแดนไทย-ลาว” มีผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พัชรินทร ลาภานันท เปนอาจารยท่ีปรึกษา  ขณะนี้อยูระหวางข้ันตอนการเก็บขอมูลการวิจัย เขียน
บทความตีพิมพในวารสารระดับชาติ (TCI 1) และนานาชาติ (SCOPUS) รวมถึงเขียนดุษฎีนิพนธไปพรอมกัน ทําให
ยังไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด จึงมีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาตอ เปน
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2564  ดวยทุนสวนตัว 



 

 

4 

ในระยะเวลาอีก 6 เดือนท่ีจะขอขยายระยะเวลาศึกษาตอครั้งท่ี 3 บุคคลดังกลาวจะดําเนินการตาม
แผนการขยายระยะเวลาศึกษาตอโดยเก็บขอมูลการวิจัยในพ้ืนท่ีวิจัย สงบทความวิจัยตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ (SCOPUS) เขียนผลการศึกษาของดุษฎีนิพนธบทท่ี 5 - 6 และสงบทความวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
(TCI 1)   ในการนี้  จึงมีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ  มีกําหนด  6  เดือน  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  8  
สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2564   และขอรับการประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง  กรณีขยายระยะเวลาศึกษา  
ตามระยะเวลาท่ีขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ  ตั้งแตวันท่ี  8  สิงหาคม  2563  ถึงวันท่ี  7  กุมภาพันธ  2564 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

4.3  ขออนุมัตขิยายลาศึกษาตอนอกเวลาราชการ ราย นายวิเชียร  อันประเสริฐ   

      รองคณบดีฝายบริหาร    เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมัติลาศึกษาตอนอกเวลาราชการ  ราย  

นายวิเชียร  อันประเสริฐ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ตําแหนง อาจารย  สังกัดคณะศิลปศาสตร  ไดรับ
อนุมัติใหลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ในหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Social Science 
(International Program) มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนเวลา 3 ป ตั้งแตวันท่ี 1  มิถุนายน  2555  ถึงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2558  2561  ดวยทุนการศึกษาสําหรับอาจารยคณะศิลปศาสตรเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
ประจําปการศึกษา 2555  และขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 
2561   และไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี  20  สิงหาคม  2561  นั้น  บัดนี้  บุคคลดังกลาวไดจัดสง
วิทยานิพนธฉบับท่ีไดรับการตรวจสอบภาษาอังกฤษจากเจาของภาษาแลว ใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ ซ่ึงได
แนะนําใหแกไขเพ่ิมเติม จึงอยูระหวางการแกไขเพ่ิมเติมตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา นอกจากนี้ทางวารสาร 
Kasetsart Journal of Social Sciences ไดสงขอวิจารณของ Reviewers และขอใหปรับแกบทความตามคําแนะนํา
ของ Reviewers และบุคคลดังกลาวไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาศึกษาตอเปนกรณีพิเศษ  จากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในภาคการศึกษาท่ี  2/2563 

ในการนี้    จึงมีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอนอกเวลาราชการ    ในภาคการศึกษาท่ี   

1/2563   ตั้งแตวันท่ี  8  กรกฎาคม  2563  ถึงวันท่ี  16  พฤศจิกายน  2563 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

4.4  ขออนุมัตลิาศึกษาตอนอกเวลาราชการและขอเพ่ิมช่ือในแผนการศึกษาตอ ป 2563  ราย 
นางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจันทร     

      รองคณบดีฝายบริหาร     เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมัติลาศึกษาตอนอกเวลาราชการและ 
ขอเพ่ิมชื่อในแผนการศึกษาตอ ป 2563  ราย นางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจันทร   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผนดิน ตําแหนง อาจารย  มีความประสงคขอลาศึกษาตอนอกเวลาราชการ (เสาร-อาทิตย) ในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรการจัดการนันทนาการ การทองเท่ียวและกีฬา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนระยะเวลา 3 ป ท้ังนี้ ตั้งแต
วันท่ี  1  สิงหาคม  2563  ถึงวันท่ี  31  กรกฎาคม  2566  ดวยทุนสวนตัว  และขอปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาบุคลากร
คณะศิลปศาสตร  ป 2562 - 2566 

  มติท่ีประชุม    เห็นชอบ ท้ังนี้ การขอลาศึกษาตอจะตองไมกระทบตอการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร  โดยใหแจงประธานหลักสูตรและบุคลากรในหลักสูตร  ทราบถึงแนวปฏิบัติในการลาศึกษาตอเพ่ือให
ถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 
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4.6  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคล   เพ่ือเปล่ียนหมวดงบประมาณในการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณรายไดเปนงบประมาณแผนดิน สังกัดคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตําแหนงอาจารย          

             รองคณบดีฝายบริหาร         เสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคล  
เพ่ือเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณรายไดเปนงบประมาณแผนดิน 
สังกัดคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําแหนงอาจารย  จํานวน  1  อัตรา  ซ่ึงท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ครั้งท่ี  7/2563  เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563  มีมติเห็นชอบใหคณะศิลปศาสตร ดําเนินการ
เปลี่ยนประเภทหมวดในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายไดเปนเงินงบประมาณแผนดิน  และ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนประเภทงบประมาณจากงบประมาณเงินรายไดเปนเงินงบประมาณแผนดินใน
หลักการ  แตท้ังนี้  ขอใหคณะศิลปศาสตรดําเนินการคัดเลือกโดยคํานึงถึงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ผลการ
รับนักศึกษาของหลักสูตรท่ีเปนไปตามเปาหมาย แผนยุทธศาสตรเปนสําคัญ รวมถึงหลักสูตรปรับปรุงใหมท่ีตอบ
โจทยของประเทศเปนสําคัญ  ประกอบการพิจารณาเพ่ือประโยชนตอการบริหารคณะในอนาคตดวย 
          จึงขอเสนอหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ฯ ดังนี้ 
          1.  วิธีการ : สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  100 คะแนน 
              2.  หลักเกณฑการคดเลือก (เดิม)  
     2.1  ผลการปฏิบัติงาน       
        2.2  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน      
             2.3  มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ (งานวิจัย ตีพิมพ)   

  2.4  มีตําแหนงทางวิชาการ        
     2.5  เปนนักเรียนทุนท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดและมีผลการเรียนระดับ
ดีของคณะหรือมหาวิทยาลัย       

ในการนี้   อธิการบดีขอใหคณะดําเนินการคัดเลือก  โดยคํานึงถึงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  (FTES)   
ผลการรับนักศึกษาของหลักสูตรท่ีเปนไปตามเปาหมาย   แผนยุทธศาสตร  รวมถึงหลักสูตรปรับปรงุใหมท่ีตอบโจทย
ของประเทศเปนสําคัญ 
    มติท่ีประชุม      เห็นชอบใหเพ่ิมเกณฑการคัดเลือกเพ่ิมเติมเปนเกณฑการคัดเลือก ขอ 6 ซ่ึงคณะ
จะดําเนินการคัดเลือกโดยคํานึงถึงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประกอบการพิจารณา เพ่ือประโยชนตอการ
บริหารคณะในอนาคต   
  

                     4.7  การพิจารณาผลโครงการผลิตตําราและคอรสออนไลน   

       รองคณบดีฝายบริหาร         เสนอท่ีประชุมพิจารณาการพิจารณาผลโครงการผลิตตําราและ 
คอรสออนไลน  โดยนางสาวนันสุดา  ขาววงษ  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ และนายมงคลชัย  สายแวว  
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  ไดรายงานและสรุปผลการดําเนินการโครงการผลิตตําราและคอรสเรียนออนไลน   จาก
การสํารวจความตองการ   ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2563 – เดือนกรกฎาคม 2563  เปนตนมา มีการตอบแบบสอบถาม  
จํานวนท้ังสิ้น 21 ราย  หากจะมีการจัดทําโครงการผลิตตําราและคอรสเรียนออนไลน  ผูรับผิดชอบโครงการ  มี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. คณะควรมีการจัด workshop ใหความรูแกผูสนใจในการผลิตตํารากอนลงมือทํา 
  2. จัดทําเว็บไซตเพ่ือเปนชองทางผลิตตําราไดนํามาเผยแพร และนําขอมูลผูท่ีมีตําราท่ีสมบูรณแลว
และตองการเผยแพรในปจจุบัน พัฒนาเปนแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
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  3. ทางคณะควรมีงบประมาณสนับสนุนผูท่ีตองการผลิตตํารา เชน คาใชจายในการผลิต ฯลฯ 
  4. ทางคณะควรสนับสนุนงบประมาณคาตอบแทนแกผูเขียนตําราหรือการเพ่ิมเกณฑการใหคะแนน 
ท่ีนําไปคิดการข้ึนข้ันเงินเดือน เพ่ือสรางแรงจูงใจในการผลิตตํารา 
  5. คณะควรแตงตั้งคณะกรรมการ  กองบรรณาธิการ  เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนผูเขียนตํารา 
  6. เห็นควรมีการพัฒนาโครงการนี้อยางตอเนื่อง 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ โดยใหพัฒนาโครงการผลิตตําราและคอรสออนไลนอยางเปนรูปธรรม      
ตอไปในอนาคตคณะอาจจะดําเนินการคอรสออนไลน  เก่ียวกับภาษา  เชน  ภาษาลาว 

 

4.8  รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 

 รองคณบดีฝายวิชาการ  เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานทางการเงินประจํา 

ปงบประมาณ  2563  ไตรมาส  3  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2563  โดยงานการเงินไดนําเสนอขอมูล  ดังนี้ 

 1.เงินสะสมคงเหลือคณะศิลปศาสตร  30  มิถุนายน  2563 

 2.งบแสดงฐานะทางการเงิน  

 3.งบแสดงผลการดําเนินงาน 

 4.หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 5.รายงานการเบิกจายตามแผนปฏิบัติงานประจําป  2563  ณ วันท่ี  30  มิถุนายน  2563  

 6.สรุปรายรับเงินรายไดคณะศิลปศาสตร ณ 30 มิถุนายน  2563     

 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

ในการนี้   ท่ีประชุมไดเสนอวาควรแจกแจงรายละเอียดปลีกยอย  ท่ีมาของแตละแหลงเงินและ 

รายจายในแตละหมวดเพ่ือใหเห็นถึงรายการคาใชจายท่ีแทจริง 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ ดังนี้ 

1.  รับรองรายงานการเงินประจําปงบประมาณ  2563  ไตรมาส  3 

2.  ใหจัดทํารายรับ-รายจาย แตละหลักสูตรเพ่ือนํามาประกอบการบริหารจัดการ 

4.10  การพิจารณาคาสอนเกินระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
        รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาคาสอนเกินระดับปริญญาตรี  ประจาํภาค 

การศึกษาท่ี 1/2563  รายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร จํานวนคาสอนเกิน 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 24,000 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 12,000 

ภาษาจีนและการสื่อสาร   6,000 

นิเทศศาสตร 12,000 

รวมท้ังส้ิน 54,000 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหเบิกคาสอนเกินระดับปริญญาตรี    ประจาํภาคการศึกษาท่ี   1/2563  
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เปนจํานวน  54,000 บาท 
 

4.11  การรับรองเทียบรายวิชา   
        รองคณบดีฝายวิชาการ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการรับรองเทียบรายวิชา รายละเอียดดังนี้  
1. คณะวิทยาศาสตร ขออนุมัติเทียบรายวิชาใหนายเศวตโชติ บุตาดาจักร  รหัส 60145140359 

นักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร เทียบรายวิชา สิ่งแวดลอมกับชีวิต ดังนี้ 

รายวิชาท่ีเคยศึกษา รายวิชาท่ีขอเทียบ ผลการพิจารณา 
1101 147  สิ่งแวดลอมกับชีวิต 
3(3-0-6) 

1100 147  สิ่งแวดลอมกับชีวิต 
3(3-0-6) 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความซ้ําซอนหรือ
คลายคลึงกันของเน้ือหา ไมนอยกวา 3 
ใน 4 
 จํานวนหนวยกิตเทากันหรือ
มากกวา 

  

2. รับรองการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต  นายเศวตโชติ   บุตาดาจักร   รหัส  60145140359 
นักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร ขออนุมัติเทียบรายวิชา ดังนี้ 
 

รายวิชาท่ีเคยศึกษา รายวิชาท่ีขอเทียบ ผลการพิจารณา 
1439 101 กีฬาเพ่ือสุขภาพ  
(Sport for Health)  1(0-2-1) 

1439 100 การออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ (Exercise for Health)  1(0-2-
1) 

 ไมสามารถเทียบรายวิชาได 
เน้ือหารายวิชามีความซ้ําซอนหรือมี
ความคลายคลึงกัน ไมถึง 75%  ตองมี
การเรยีนรายวิชา1439  100, 1439 
101 จึงจะเทียบไดเทากับหน่ึงรายวิชา
หลักสตูรปรับปรุง คงไวเฉพาะรายวิชา 
1439 100 เมื่อเทียบรายวิชารหสั 
52,55,59 จึงมีเน้ือหาไมถึง 3 ใน 4 
ดังน้ันไมสามารถเทียบรายวิชาได 

  
1. รับรองการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต  นายจตุรภัทร  ศรีทรัพย   รหัส 63145140059 

นักศึกษาสาขาการพัฒนาสังคม  คณะศิลปศาสตร  ขออนุมัติเทียบรายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาท่ีเคยศึกษา รายวิชาท่ีขอเทียบ ผลการพิจารณา 
3000-1201 ทักษะการพัฒนาเพ่ือการ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษ 1 
2 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
3(3-0-6) 

 ไมสามารถเทียบรายวิชาได 
เน่ืองจากจํานวนหนวยกิตเทากันหรือ
มากกวา 

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ 2 
2 

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
3(3-0-6) 

 ไมสามารถเทียบรายวิชาได 
เน่ืองจากจํานวนหนวยกิตเทากันหรือ
มากกวา 
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4. ขออนุมัติเทียบรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 ขออนุมัติเทียบ
โอนรายวิชา ดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ วิชาท่ีขอเทียบ เทียบเนื้อหารายวิชา ผลการพิจารณา 
   1 นายพงศประยรู   

คุณม ี
63190040786 

0022 004 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

0022 002 ภาษาไทยเพ่ือ
วัตถุประสงคทางวิชาการ 
0021 001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1421 102 ภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐาน 1 
 สามารถเทียบรายวิชาได 
 0021 002  การฟงและการพูด

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
 
0021 004  ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงคทางวิชาการ 

1421 103 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 2 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 

0021 003  การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
 

2 นายเบศชากร 
ฉายมงคล 
63190040445 

0001 018  ศิลปะการแสดงออก
ทางภาษา 

1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

0001 020 การพัฒนาทักษะการ
รับสาร 
0001 007 ภาษาอังกฤษหลัก 1 1421 102 ภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐาน 1 
 สามารถเทียบรายวิชาได 

0001 008 ภาษาอังกฤษหลัก 2 
0001 060 มนุษยกับสังคม 1441 100 มนุษยกับสังคม  สามารถเทียบรายวิชาได 

 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

0001 062 สังคมวิทยา 
0701 253 เภสัชศาสตรสังคม 

0001 048 มนุษยกับการใชเหตุผล 1431 110 มนุษยกับการใช
เหตุผล 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

0001 025 วัฒนธรรมการใชภาษา 

0001 052 มนุษยกับความสุขใน
ชีวิต 

1446 101 ศิลปะการดําเนิน
ชีวิต 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 
 

0006 005 นาฏกรรมกับชีวิต 

0010 001 การทองเท่ียวเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1449 100 มนุษยกับการ
ทองเท่ียว 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 
 

0001 052 มนุษยกับความสุขใน
ชีวิต 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ วิชาท่ีขอเทียบ เทียบเนื้อหารายวิชา ผลการพิจารณา 
3 นายศักดิ์สิทธ์ิ  

โรจนวิจิตรสกุล  
63190040702 

0022 004 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 
 

0022 005 การอานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

0021 001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1421 102 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 1 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

0021 002 การฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
0021 005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เตรียมความพรอมในการประกอบ
อาชีพ 

1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
เตรียมตัวเขาสูอาชีพ 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 0021 004  ภาษาอังกฤษเพ่ือ

วัตถุประสงคทางวิชาการ 
4 นายกิตติศักดิ์ 

วิชัยโย 
63190040069 

0001 018  ศิลปะการแสดงออก
ทางภาษา 

1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

0012 004 การทํารายงานการ
คนควา 
0001 007 ภาษาอังกฤษหลัก 1 
0001 008 ภาษาอังกฤษหลัก 2 

1421 102 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 1 

 สามารถเทียบรายวิชาได 

0001 013 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
จุดมุงหมายทางวิชาการ 
0703466 ทักษะภาษาอังกฤษทาง
เภสัชศาสตร 

1421 223 ภาษาอังกฤษ
สําหรับสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 

0001 048 มนุษยกับการใชเหตุผล 1441 100 มนุษยกับสังคม  สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซํ้าซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

0001 060 มนุษยกับสังคม 
0701 253 เภสัชศาสตรสังคม 

0001 048 มนุษยกับการใชเหตุผล 
0001 060 มนุษยกับสังคม 

1431 110 มนุษยกับการใช
เหตุผล 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

5 นายพรหมพยงค 
นิภาสภุัคสุข 
63190040807 

0022 004 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
0022 005 การอานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

0021 001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
0021 002 การฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

1421 102 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 1 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 

0021 004 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงคทางวิชาการ 

1421 103 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 2 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
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0021 003 การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
0023 002 มนุษยกับสังคม 
1401 205 สังคมวิทยาและมนุษย
วิทยาการสาธารณสุข 
0026 006 พลเมืองศึกษา 

1441 100 มนุษยกับสังคม  สามารถเทียบรายวิชาได 
 

6 นายพงษศักดิ์   
คํานาโฮม 
63190040483 

0022 004 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
0022 005 การอานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

  0021 001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
0021 002 การฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

1421 102 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 1 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 

0021 004 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงคทางวิชาการ 
0021 003 การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

1421 103 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 2 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 

0023 002 มนุษยกับสังคม 
0023 014 จริยศาสตร 
1401 205 สังคมวิทยาและมนุษย
วิทยาการสาธารณสุข 

1441 100 มนุษยกับสังคม  สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

7 นายชุติพันธ 
พลอยพันธ 
63190040195 

0022 004 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
0022 005 การอานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1411101 ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

0021 001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
0021 002 การฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

1421 102 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 1 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 

0021 004 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วัตถุประสงคทางวิชาการ 
0021 003 การอานและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

1421 103 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 2 

 สามารถเทียบรายวิชาได 
 

0023 002 มนุษยกับสังคม 
1401 205 สังคมวิทยาและมนุษย
วิทยาการสาธารณสุข 

1441 100 มนุษยกับสังคม  สามารถเทียบรายวิชาได 
 เน้ือหารายวิชามีความ
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกันของ
เน้ือหา ไมนอยกวา 3 ใน 4 

 

   มติท่ีประชุม    เปนดังนี ้
1. รับรองการเทียบรายวิชาสิ่งแวดลอมกับชีวิต ใหนายเศวตโชติ บุตาดาจักร 
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2. ไมรับรองการเทียบรายวิชากีฬาเพ่ือสุขภาพ  กับวิชาการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     ใหนาย 

เศวตโชติ  บุตาดาจักร 

3. ไมรับรองการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต นายจตุรภัทร ศรีทรัพย 

4. รับรองการเทียบรายวิชาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาแพทยศาสตร 

(เพ่ิมเติม) กลุมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน ครั้งท่ี  4 

4.12  การรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําภาคการศึกษา  
3/2562   

        รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2562  ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา 

ขอความอนุเคราะหตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 
3/2562 จํานวน 4 คน โดยวันสําเร็จการศึกษาคือวันสุดทายของการสอบปลายภาคดังกลาว คือ วันท่ี 15 พฤษภาคม 
2563  เบื้องตน งานวิชาการไดดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาขางตนเรียบรอยแลว
เปนไปตามเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
 

รหัสประจําตัว/ชื่อ-สกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยม วิชาโท 
 ตลอดหลักสูตร ท่ีหลักสูตร

กําหนด 
  

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
1. 59144140152 นายบดินทร หายเคาะ 2.92 2.97 - ภาษาและวัฒนธรรม

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 2. 59144140121 นายทีฆายุ บุญมั่น 2.63 2.53 - 
3. 59144140080 นายชูชาติ ศรีนวล 2.31 2.32 - การทองเท่ียว 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุมน้ําโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 
1. 59145440079 นายธงชัย สระใหญ 2.53 3.06 - ประวัติศาสตร 

  มติท่ีประชุม   รับรอง 
 

4.13  แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลสายวิชาการในคณะศิลปศาสตร 

        รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา   เสนอท่ีประชุมพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการบริหารงาน 

บุคคลสายวิชาการในคณะศิลปศาสตร ตามท่ีคณะศิลปศาสตรไดปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในฯ ทําให
คณะศิลปศาสตรไมมีสาขาวิชาและบริหารจัดการบุคคลภายใตหลักสูตร นั้น  ในการนี้  เนื่องจากคณะมีการ
ดําเนินการเปด-ปด หลักสูตรและการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายในหลักสูตรในหลายหลักสูตร  ดังนั้น  เพ่ือให
การบริหารงานบุคคลมีความคลองตัวและเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอเสนอแนวทางในการบริหารงานบุคคล
โดยมีภาระดานการใหความเห็นในการลาราชการ  การกลั่นกรองเอกสารประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน  และงานท่ี
เก่ียวของ ดังนี้ 

1. กําหนดใหบุคลากรสังกัด  
1.1 หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร 

1.2 หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 
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1.3 หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 

1.4 หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

1.5 หลักสูตรการพัฒนาสังคม 

1.6 หลักสูตรนิเทศศาสตร 

1.7 หลักสูตรการทองเท่ียว 

1.8 หลักสูตรศึกษาศาสตร 

1.9 หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

1.10  หลักสูตรประวัติศาสตร 

1.11  กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป (บุคคลท่ีไมสังกัดหลักสูตรใด ๆ ของคณะใหสังกัดกลุมนี้) 

 2. ใหประธานหลักสูตร/หัวหนากลุมวิชา ทําใหท่ีบริหารบุคคลดังนี้ 
        2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบอาจารยในหลักสูตร / กลุมวิชาไป    เปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ 
ใหแก หนวยงานภายนอกคณะ   
               2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบการขอเดินทางไปราชการของบุคลากรในหลักสูตร/กลุมวิชา 
               2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบในแบบคํารองตาง ๆ ของบุคลากรในหลักสูตร/กลุมวิชา  
               2.4 พิจารณาคุณสมบัติ ภาระงาน และเอกสารผลงานทางวิชาการของ ผูขอตําแหนงทางวิชาการ
เพ่ือกลั่นกรองเบื้องตน กอนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับคณะ (กรณีไมมีหลักสูตรใหรองคณบดีฝาย
วิชาการเปนผูพิจารณา) 
        2.5 ลงนามรับรองในแบบฟอรมตารางสอนเกิน 
         2.6 จัดประชุมหลักสูตร/กลุมวิชาเพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ      
        2.7 พิจารณาและดําเนินการเก่ียวกับการบริหารบุคคลของหลักสูตร/กลุมวิชาในเรื่องตาง ๆ เชน  
การบริหารอัตรากําลัง แผนพัฒนาบุคลากร การลาศึกษาตอ และการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  
เปนตน 
        2.8 ภาระงานดานการบริหารบุคคลตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณบดี 
   2.9 พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบเอกสารประเมินของบุคลากรในหลักสตูร/กลุมวิชา  
 

3. คาตอบแทน 
         3.1 ประธานหลักสูตรใหมีเงินประจําตําแหนง 
         3.2 หัวหนากลุมวิชาไมมีเงินประจําตําแหนง 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบในหลักการ  และใหรองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการสํารวจ    
ความประสงคการสังกัดของบุคลากร ตามสาขาความเชี่ยวชาญ เสนอใหท่ีประชุมครั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

5.1  รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน ราย นายจักรพันธ  แสงทอง   

      รองคณบดีฝายบริหาร       แจงท่ีประชุมทราบการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  ราย นาย
จักรพันธ  แสงทอง  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ตําแหนงอาจารย  ซ่ึงไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก ณ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยใชเวลาราชการบางสวน  ดวย
ทุนสวนตัว  ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  ตั้งแตวันท่ี  24  กรกฎาคม  2563 
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มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

5.2  ผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  จากสํานักงานปลัดกระทรวงการ 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   

             รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงท่ีประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ดังนี้  

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รับทราบเม่ือวันท่ี  11  กรกฎาคม  2563 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 รับทราบ 

เม่ือวันท่ี 11  กรกฎาคม  2563 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร   หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ.  

2560  รับทราบเม่ือวันท่ี  19  กรกฎาคม  2563 

  มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

5.3  ผลการพิจารณาการรับรองคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
                รองคณบดีฝายวิชาการ   แจงท่ีประชุมทราบผลการพิจารณาการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน           

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ดังนี ้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563  

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

5.4  สรุปขอมูลการดําเนินการบันทึกและอนุมัติขอมูล มคอ.   

             รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงท่ีประชุมทราบสรุปขอมูลการดําเนินการบันทึกและอนุมัติขอมูล 
มคอ.  รายละเอียดดังนี้ 

จํานวนรายวิชาท่ีเปด การดําเนินการ 

แลวเสร็จ คิดเปนรอยละ ไมแลวเสร็จ คิดเปนรอยละ 

1.การบันทึกขอมูล มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษา 3/2562 

24 24 100 - - 
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จํานวนรายวิชาท่ีเปด การดําเนินการ 

แลวเสร็จ คิดเปนรอยละ ไมแลวเสร็จ คิดเปนรอยละ 

2.การบันทึกขอมูล มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษา 1/2563 

353 353 100 - - 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

5.5  ผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี 6/2563    

             รองคณบดีฝายวิชาการ    แจงท่ีประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี  6/2563  ดังนี้ 

        1.  อนุมัติการปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตรดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป 

        2.  อนุมัติการปรับปรุงอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน     หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มติท่ีประชุม    รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  ทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สําหรับนักศึกษาโควตาผูมีคุณลักษณะพิเศษ 
ประจําปการศึกษา 2564                                 

                รองคณบดีฝายวิชาการ   แจงท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดจัดสรร
ทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สําหรับนักศึกษาโควตาผูมีคุณลักษณะพิเศษ  ประจําปการศึกษา  2563  
โดยทุกหลักสูตรไดหลักสูตรละ 1 ทุน  ยกเวนหลักสูตรศึกษาศาสตรท่ีหลักสูตรอนุมัติในภายหลัง  จึงยังไมมีการ
จัดสรรทุนการศึกษา แตในปการศึกษา 2564  หลักสูตรศึกษาศาสตรขออนุมัติทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา วิชาเอก
ละ 1 ทุน รวม 10  ทุน  (ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา)  โดยผูรับทุนจะตองมีผลการเรียนไมต่ํากวา 3.00 

มติท่ีประชุม    รับทราบ    
 

6.2  การพิจารณาหลักเกณฑการเบิกคาสอนเกิน 
      รองคณบดีฝายวิชาการ          เสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑการเบิกคาสอนเกินวาผูชวย 

ศาสตราจารยสุพัฒน  กูเกียรติกูล  ผูแทนคณาจารยประจํา เสนอหลักเกณฑดังกลาวเพ่ือเปนแนวทางการบริหาร
จัดการคาสอนเกินในเบื้องตน    

มติท่ีประชุม    เห็นชอบและเห็นควรใหผูบริหาร ศึกษาขอมูลและเสนอแนวทางในการประชุม
ครั้งตอไป  โดยปรับเกณฑใหเหมาะสมตามกรอบงบประมาณของคณะ 

 

6.3  การปรับปรุงหลักสูตรการทองเท่ียว 

             รองคณบดีฝายวิชาการ     เสนอท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรการทองเท่ียว   โดย 

นางสาวเขมจิรา  หนองเปด  ประธานหลักสูตรการทองเท่ียว  เปนผูนําเสนอขอมูลการปรับปรุงหลักสูตร  
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              ในการนี้    ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหหลักสูตรพิจารณาประเด็นตาง ๆ  คือ  การกําหนด 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน และการกําหนดรายวิชาภาษาตางประเทศ รวมท้ังการนําผลการประเมินของผูใชบัณฑิต 
การประเมินหลักสูตรท่ีผานมา  และความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  เพ่ือแสดงใหเห็นวาหลักสูตรไดปรับปรุงใหมีความ
เหมาะสมเปนไปตามบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการทองเท่ียวในปจจุบันและอนาคตแลว 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   
 

เลิกประชุมเวลา    14.10  น. 
 
 
 
 

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

 
 
 

              ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว      ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี  8/2563   เม่ือวันศุกรท่ี  18  กันยายน  2563 
 
 
 

         (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร 

                                ประธานกรรมการ  
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